
والیتی: موضوعات منطقه راه حل نظامی ندارد
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت: کشور های منطقه در برابر توطئه های تقرقه 

افکنانه و تجزیه طلبانه ایستادگی خواهند کرد.

سردار فدوی: آمریکا از اقتدار ایران ابراز نگرانی می کند
فرمانده نیروی دریایی سپاه خاطر نشان کرد: این نیرو از روز نخست تشکیل با به دست گرفتن ابتکار عمل 
در منطقه توانست اقتدار ایران اسالمی را ارتقا دهد و امروز آمریکایی ها نه تنها به اقتدار جمهوری اسالمی 

ایران اذعان دارند، بلکه دائم از آن نگران هستند.

انتظامی: شفافیت زمینه فساد را از بین می برد
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: می دانیم که اگر رسانه ها شفافیت و صداقت داشته 
باشند این بهترین ابزار برای مقابله با فساد است و ما باید کمک کنیم که رسانه ها در دستیابی به اطالعات 

صفحه 3راحت تر باشند.
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 تک شماره 1000 تومان 
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مردم میدان دار 
اقتصادشوند

ایران به اجرای فریز 
نفتی خوش  بین است

هشدار نسبت به خرید 
و فروش سهام عدالت

11

هشدار؛ ماری جواناو گل  
بیشترین مخدرهای مصرفی 

در کشور

ــدر از  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــرکل س ــاور دبی مش
ــرف  ــگیری از مص ــازی و پیش ــرح توانمندس ــرای ط اج

ــر داد. ــی خب ــان غرب ــدر در آذربایج ــواد مخ م

تنزل ۲پله ای رتبه کسب و 
کار ایران

گروه اقتصاد:  رتبه ایران در فضای کسب و کار، از ۱۱۸ 
جلسه  در  خوانساری  است.مسعود  یافته  کاهش   ۱۲۰ به 
بازرگانی و صنایع و معادن تهران  اتاق  نمایندگان  هیئت 
از  اینکه فعاالن بخش خصوصی نسبت به مواردی  بیان  با 
همچنین  و  کاالها  بازرسی  فروش،  و  خرید  بیمه،  جمله 

ترکیب اعضای هیات های حل اختالف انتقاد دارند...

اقتصادیاجتماعی

2 510 11

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۱۰۰ تومان 
افزایش قیمت به یک میلیون و ۱۱۸ هزار و ۱۰۰ 
تومان رسید، در عین حال دالر، یورو و پوند نیز 
به ترتیب با افزایش نرخ ۶ ،۸ و ۱۰ تومانی مواجه 

شدند.
با  تهران  دیروز  آزاد  بازار  در  سکه  انواع  قیمت   
به نحوی که هر قطعه سکه  بود،  افزایش مواجه 
تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۱۰۰ تومان افزایش 
به یک میلیون و ۱۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان، تمام بهار 
آزادی طرح قدیم با ۱۰۰۰ تومان افزایش به یک 
میلیون و ۱۱۲ هزار تومان، نیم سکه با هزار تومان 

افزایش به ۵۶۲ هزار تومان و ربع سکه و سکه یک 
گرمی نیز با ثبات قیمت به ترتیب به ۲۹۶ هزار 

تومان و ۱۸۷ هزار تومان رسید.
بازارهای جهانی ۱۲۸۹ دالر و  اونس طال در  هر 
۹۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و 

۳۳ تومان است.
تومان،   ۳۶۳۴ به  تومانی   ۶ افزایش  با  دالر  هر 
پوند  تومان،  به ۴۰۴۳  تومانی  افزایش ۸  با  یورو 
تومان رسید. هر  به ۴۵۴۰  تومانی  افزایش ده  با 
درهم امارات ۹۹۸ تومان و هر لیر ترکیه ۱۱۶۷ 

تومان است.

سکه طرح جدید ۲۱۰۰ تومان گران شد

افزایش نرخ ارز در بازار آزاد

سخنگوی دولت با بیان اینکه یارانه نیازمندان قطع 
نمی شود، گفت: دولت مسکن مهر را نمی سازد، بلکه 

آن را تکمیل می کند.
»محمدباقر نوبخت« دیروز در ابتدای نشست خبری 
در نمایشگاه مطبوعات طی گزارشی افزود: البته دولت 
بنا دارد متناسب با گشایش های اقتصادی دولت، این 

یارانه را افزایش دهد.

واحدهای  به  تسهیالت  ارایه  خصوص  در  نوبخت 
تولیدی صنعتی و کشاورزی نیز گفت: تا کنون ۳/۹۸ 

درصد از این اهداف محقق شده است. 
واحد   ۶۵۵ و  ۱۵هزار  مجموعا  تاکنون  افزود:  وی 
تولیدی بالغ بر ۱۰هزار و ۷۸۹میلیارد تومان تسهیالت 
دریافت کردند که بخشی از طریق ستاد تسهیالت و 

بخشی دیگر مستقیما تسهیالت دریافت کردند.

های  طرح  برای  اعتبار  تخصیص  خصوص  در  وی 
عمرانی نیز گفت: برای سال جاری بنا بود ۳۷ هزار 
میلیارد تومان تخصیص داده شود که بر اساس آخرین 
گزارش بالغ بر ۱۵هزار میلیارد تومان تخصیص داده 
شد که ۱۰ هزار و۵۰۰میلیارد از طریق اوراق و اسناد و 
۴۵۰۰میلیارد تومان به صورت نقدی پرداخت صورت 

گرفته است.

é  دولـت بـه آزادی بیـان و انتقـاد در چارچوب
قانـون معتقد اسـت

é  باید به فضای قبل از تحریم ها برگردیم
é یارانه نیازمندان قطع نمی شود 

سخنگوی دولت:

وظیفه دولت است که با فساد 
برخورد کند

صفحه 2

منتظرتان 
هستیم

روزنامه زمان 

غرفه 581  
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کالم  نور

دیدار دیپلمات ارشد دانمارکی 
با جابری انصاری

قائم مقام وزیر امور خارجه دانمارک، دیروز  با معاون 
عربی و آفریقای وزیر امور خارجه کشورمان دیدار 

و رایزنی کرد.
به گزارش ایسنا، لونه دنکر ویس بورگ که در تهران 
به سر می برد با حضور در وزارت امور خارجه با 

حسین جابری انصاری دیدار و رایزنی کرد.
هم چنین معاون وزیر خارجه دانمارک در دیدار با 
علی اکبر والیتی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفت وگو و تبادل 

نظر پیرامون روابط دو جانبه و منطقه یی پرداخت.

در آستانه پیروزی بزرگی در شهر 
حلب هستیم

قائم مقام وزیرخارجه سوریه:درحلب در آستانه یک 
پیروزی بزرگ هستیم و انشاء ا... با تالش ارتش و 

نیروهای مردمی این شهر را آزاد خواهیم کرد.
فیصل مقداد در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما 
اولین کمیته مشترک سیاسی جمهوری اسالمی 

ایران و سوریه را بسیار مثبت و سازنده خواند . 
برای  دمشق  و  تهران  تصمیم  به  اشاره  با  مقداد 
برگزاری ماهانه کمیته مشترک سیاسی دو کشور در 
پایتخت های یکدیگر گفت : برگزاری این نشست ها 

بصورت فعال و مستمر ادامه خواهد یافت . 
وی با اشاره به دیدارهای بسیار خوب و مفید خود 
با برخی مقامات جمهوری اسالمی ایران در حاشیه 
برگزاری اولین کمیته مشترک سیاسی دو کشور یاد 
اور شد: در این دیدار ها ، مقامات ایرانی در جریان 
اخرین تحوالت سیاسی سوریه و نیز پیروزیهای 
میدانی قرار گرفتند .  قائم مقام وزیر امور خارجه 
سوریه همچنین اشاره ای به تحوالت مثبت و نیز 
رزمندگان  و  سوریه  ارتش  بزرگ  های  دستاورد 

مردمی در شمال سوریه و حلب داشت . 
وی تصریح کرد: ما به مقامات ایرانی اطمینان دادیم 
که در حلب در استانه یک پیروزی بزرگ هستیم و 
انشاء ا... با تالش ارتش و نیروهای مردمی این شهر 

را آزاد خواهیم کرد . 
فیصل مقداد درباره دالیل طوالنی شدن عملیات 
ارتش در حلب گفت : ارتش سوریه هرگز قصد 
ندارد همانند تروریست های داعش از مردم بیگناه 
بعنوان سپر انسانی و قربانی استفاده کند به همین 
دلیل ما سعی داریم ازاد سازی حلب بدون اسیب 
رسیدن به مردم انجا صورت گیرد که این کار انجام 
خواهد شد .  قائم مقام وزیر امور خارجه سوریه 
در پاسخ به سوالی درباره رفتارهای دو گانه امریکا 
و برخی کشور های منطقه در قبال سوریه ،تالش 
های برخی کشور های منطقه و امریکا در مقابل 

مردم سوریه را بی نتیجه دانست . 
وی گفت : تمام هدف انها ایجاد یک فضای ضد 
سوری برای پنهان کردن پیروزی ها و افتخارات 

رزمندگان سوری در جبهه نبرد با داعش است. 
فیصل مقداد تصریح کرد : تروریست ها در سوریه 
در حال نابودی هستند و حامیان انها با تبلیغات 
گسترده ای قصد دارند بر شکست داعش سرپوش 
بگذارند .  وی امریکا، رژیم صهیونیستی و برخی 
کشورهای منطقه از جمله عربستان و قطر را از 
کشور های کینه توز علیه مردم سوریه دانست که 
با حمایت های مالی و تسلیحاتی در تالش برای 
کشتار مردم سوریه و از بین بردن تمامیت ارضی و 

استقالل این کشور هستند .

کشف بزرگ ترین زندان 
زیر زمینی داعش

نیروهای امنیتی عراق بزرگترین زندان زیر زمینی 
گروه تروریستی داعش در بخش ›الشوره‹ در 35 
و  شناسایی  دیروز  را  موصل  جنوب  کیلومتری 
یکهزار زندانی بی گناه را از این زندان آزاد کردند.

در  نینوا  استان  شورای  عضو  ایرنا،  گزارش  به 
بغداد منتشر شد گفت  اظهاراتی خبری که در 
که این زندان، بزرگترین زندان زیر زمینی گروه 
تروریستی داعش است که در بخش الشوره در 
جنوب موصل کشف شد و یک هزار شهروند بی 
گناه از این زندان آزاد شدند. ›حسام الدین العبار‹ 
گفت که نیروهای امنیتی عراق در جریان عملیات 
پاکسازی منطقه از وجود بمب و مین، این زندان 
بزرگ زیر زمینی را شناسایی کردند و توانستند 
مردم بی گناهی را که در این مکان زندانی شده 
بودند، آزاد کنند و به اردوگاه های آوارگان انتقال 

دهند.
جمله  از  عراق  های  رسانه  برخی  طرفی  از 
خبرگزاری ›براثا‹ نزدیک به مجلس اعالی اسالمی 
عراق نوشت که آزادی سریع منطقه الشوره توسط 
کشتار  یک  از  جلوگیری  باعث  عراق،  نیروهای 
بزرگ مردمی از سوی گروه تروریستی داعش در 

این منطقه شد.
این درحالی است که نیروهای آمریکایی از ابتدای 
اکتبر   17 در  موصل  آزادسازی  عملیات  شروع 
گذشته، تالش کردند در پیشروی نیروهای عراقی 
در محور جنوبی تاخیر ایجاد کنند و تا به امروز 
پیشروی های نیروهای عراقی در محور جنوبی و 
جنوب غربی و غرب موصل بدون پوشش هوایی 

نیروهای آمریکایی انجام شده است.
استان  بخش  بزرگترین  عنوان  به  الشوره  بخش 
نینوا در 29 اکتبر گذشته به دست نیروهای پلیس 

مرکزی و واکنش سریع آزاد شد.

خبر

البرز 26 آبان، میزبان رئیس جمهور
جلسه هماهنگی سفر کاروان دولت به استان البرز با ریاست رییس جمهور 
تشکیل و راه های شتاب در توسعه و مشکالت استان به ویژه در حمل و 

نقل و ترافیک بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این جلسه که دیروز با حضور وزرای 
راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسالمی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش 
و جوانان، جهاد کشاورزی، رییس سازمان برنامه و بورجه کشور، رییس 
بانک مرکزی و معاون اجرایی رییس جمهوری و استاندار البرز برگزار شد، 
پس از ارایه گزارشی از برنامه ها و پروژه های هر کدام از دستگاه های 

اجرایی، روند توسعه شتابان استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 ، البرز در حوزه حمل و نقل و ترافیک  برطرف کردن مشکل استان 
مهمترین محور و موضوع اصلی این جلسه بود که پس از بررسی های 
انجام شده، در خصوص راههای رفع این معضل با تقویت بخش راه سازی 

و راه آهن تصمیم گیری شد.
البرز  استان  به  امید  و  تدبیر  کاروان دولت  در جلسه هماهنگی سفر 
همچنین نیاز های مردم استان البرز در بخش های بهداشت و درمان، 
ارتباطات و حوزه های مرتبط با آن، صنعت، مسایل زیست محیطی، گاز 
رسانی به مناطق محروم و روستاها و موضوعات فرهنگی و ورزشی مورد 

بحث و بررسی دقیق قرار گرفت. 
رییس جمهوری قرار است چهارشنبه بیست و ششم آبان ماه در قالب سفر 

کاروان تدبیر و امید به استان البرز سفر کند.

۸۵ درصد اشتغال در دست بنگاه های خرد و کوچک

معاون اشتغال وزیر کار می گوید: علیرغم آنکه ۸5 درصد اشتغال کشور 
متعلق به صنایع خرد و کوچک است تنها 15 درصد منابع بانکی به آن 

اختصاص داده می شود.
عیسی منصوری در گفت وگو با ایسنا، بر لزوم توجه به بنگاه های خرد 
و کوچک برای توسعه اشتغال تاکید و اظهار کرد: با وجود آنکه سهم 
اشتغال بنگاه های کوچک به ۴۸ درصد افزایش یافته، ولی در زمینه 
اعطای تسهیالت تنها 15 درصد منابع بانکی به این بنگاه ها اختصاص 

داده می شود.
وی افزود: متاسفانه وام های اشتغالزایی عمدتا با بهره  باال داده می شود در 
صورتی که اشتغالی که با وام بانکی به دست آید نه تنها در ایجاد اشتغال 

پایدار کارساز نیست، بلکه می تواند اقتصاد کشور را آسیب پذیر کند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در ادامه از عملیاتی شدن 
طرح تکاپو در 2۰ استان کشور خبر داد و گفت: یکی از برنامه های مهم 
دولت این است که به تناسب ظرفیتهای بومی و منطقه ای هر استان طرح 
اشتغال پایدار و  گسترده ای در آن منطقه عملیاتی شود که این طرح با 

مشارکت مردم، نخبگان و بخش خصوصی پیش خواهد رفت.
به گفته وی طرح توسعه کسب و کار پایدار )تکاپو( تاکنون در استانهای 
کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و کرمان به اجرا در آمده 
و با بهره گیری از ظرفیتهای بومی و منابع طبیعی هر استان برای کارجویان 

و دانش آموختگان آن منطقه فرصتهای شغلی ایجاد می شود.
منصوری در ادامه درباره پیش بینی موضوع اشتغال در برنامه ششم توسعه،   
گفت: در طول سالهای گذشته در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کالن 
موضوع اشتغال همواره مورد غفلت واقع شده و توجه چندانی به آن نشده 
است، لذا درصددیم تا با همکاری کمیسیون های مجلس این موضوع را 
در برنامه ششم تقویت کنیم. معاون اشتغال وزیر کار همچنین از پرداخت 
تسهیالت منابع صندوق توسعه ملی به منظور اشتغالزایی با نرخ سود 11 
درصد خبر داد و گفت که این تسهیالت در مناطق محروم و کم برخوردار 

با نرخ ۴ درصد پرداخت خواهد شد.
به گفته منصوری با وجود آنکه دولت با محدودیتهای مالی فراوانی مواجه 
است اما ایجاد اشتغال در مناطق محروم را در اولویت قرار داده و دستگاهها 

اجرایی نیز در این زمینه با وزارت کار همکاری و مشارکت می کنند.

جزئیات سوء استفاده از اموال عمومی
 در یک دکل نفتی

سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی گفت که پرونده 
ضرر هنگفت ایران در خرید یک دکل نفتی و سوء استفاده از اموال عمومی 

در این کمیسیون و دستگاه قضایی مطرح شده است.
بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در سال 2۰۰۶ یا 2۰۰7 
میالدی دکلی که در توفان کاترینا دچار مشکل شده بود از سوی یکی 
از زیرمجموعه های وزارت نفت به قیمت 37 میلیون دالر خریداری شد و 

برای تعمیر به سواحل شارجه منتقل شد.
وی افزود: تا دو سال پیش هفت میلیون هزینه دالر هزینه نگهداری این 
دکل به شرکت نگهدارنده در شارجه پرداخت شده و یکی دو سال پیش 
مکاتبه ای صورت گرفت که اگر دکل به همین وضع باقی بماند احتمال 

غرق شدن آن وجود دارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: پس از قیمت گذاری دکل، ارزش 
آن چهار تا پنج میلیون دالر برای فروش برآورد شد. با توجه به اینکه این 
دکل حدود 1۰ سال پیش 37 میلیون دالر خریداری شده و هفت میلیون 
دالر هم هزینه نگهداری آن پرداخت شده و حاال این دکل بیش از چهار 

تا پنج میلیون دالر ارزش ندارد، ضرر هنگفتی به کشور وارد شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی گفت: موضوع سوء 
استفاده و خیانت در اموال و سرمایه های اجتماعی کشور در کمیسیون 
اصل 9۰ و مراجع قضایی مطرح شده البته متاسفانه روند رسیدگی به این 

موضوع در مراجع قضایی کند بوده است.
پارسایی با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع تر دستگاه قضایی با این پرونده، 
یادآور شد: ما انتظار داریم قوه قضاییه رسیدگی به این پرونده را در اولویت 
کار خود قرار دهد. کمیسیون اصل 9۰ هم این گزارش را در دستور کار 
دارد اما با توجه به اینکه مراحل رسیدگی قضایی باید در قوه قضاییه 
انجام شود منتظر بررسی آن در دستگاه قضایی هستیم تا ان شاءا... هم 
اموال بیت المال به خزانه برگردد و هم با رانت خواران، اختالس گران و سوء 

استفاده از منافع ملی برخورد شود.

نامه ۵00 هزارکودک فلسطینی به بان کی مون

هزاران کودک در رام ا... با نوشتن 5۰۰ هزار نامه به ›بان کی مون‹ دبیر 
کل سازمان ملل متحد خواستار آزادی کودکان بازداشت شده فلسطینی 
شدند. به نوشته پایگاه خبری فلسطینی )صفا(، هزاران کودک فلسطینی 
در مراسمی از سوی سازمان وزارت آموزش و باشگاه اسرای فلسطینی با 
ارسال 5۰۰ هزار نامه خواستار آزادی کودکان بازداشت شده فلسطینی 

شدند.
›قدوره فارس‹ رئیس باشگاه اسرای فلسطینی در این باره گفت: کودکان 
فلسطینی در نامه های خود خواستار آزادی کودکان بازداشت شده و 

زندگی آنان در محیطی به دور از وحشت و اشغال شده اند.
وی همچنین از بازداشت ۴5۰ کودک زیر هجده سال و شکنجه دیدن 

شماری از آنان از سوی رژیم صهیونیستی خبر داد.
نوجوان 1۴ ساله  دادگاه مرکزی رژیم صهیونیستی روز دوشنبه یک 

فلسطینی را به 12 سال حبس محکوم کرد.
»احمد مناصره« نوجوان فلسطینی به اتهام تالش برای قتل یک شهرک 

نشین صهیونیست به 12 سال حبس محکوم شده است.
پلیس رژیم صهیونیستی »احمد مناصره« را مهر ماه سال گذشته 
زئیف«  »بسغات  صهیونیستی  شهرک  نزدیکی  در  )اکتبر2۰15( 

بازداشت کرد. 

خبر

سخنگوی دولت با بیان اینکه یارانه نیازمندان 
را  مهر  مسکن  دولت  گفت:  نمی شود،  قطع 

نمی سازد، بلکه آن را تکمیل می کند.
»محمدباقر نوبخت« دیروز در ابتدای نشست 
گزارشی  طی  مطبوعات  نمایشگاه  در  خبری 
افزود: البته دولت بنا دارد متناسب با گشایش 
های اقتصادی دولت، این یارانه را افزایش دهد.
نوبخت در خصوص ارایه تسهیالت به واحدهای 
تولیدی صنعتی و کشاورزی نیز گفت: تا کنون 
3/9۸ درصد از این اهداف محقق شده است. 

 ۶55 و  15هزار  مجموعا  تاکنون  افزود:  وی 
و 7۸9میلیارد  بر 1۰هزار  بالغ  تولیدی  واحد 
تومان تسهیالت دریافت کردند که بخشی از 
طریق ستاد تسهیالت و بخشی دیگر مستقیما 

تسهیالت دریافت کردند.
طرح  برای  اعتبار  تخصیص  خصوص  در  وی 
بنا  جاری  سال  برای  گفت:  نیز  عمرانی  های 
بود 37 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شود 
بر 15هزار  بالغ  گزارش  آخرین  اساس  بر  که 
 1۰ که  شد  داده  تخصیص  تومان  میلیارد 
و  اسناد  و  اوراق  طریق  از  و5۰۰میلیارد  هزار 
۴5۰۰میلیارد تومان به صورت نقدی پرداخت 

صورت گرفته است.
دولت  اقدامات  این  کنار  در  افزود:  نوبخت 
سالمت  بیمه  برای  تومان  میلیارد  ۸هزار 
مطالبات  برای  نیز  تومان  میلیارد  5هزار  و 
بازنشستگان و فرهنگیان تخصیص داد که در 

حال انجام است.
وی گفت: همچنین برای خارج کردن تاکسی 
فرسوده نیز تا 1۶ آبان ماه سال جاری 29هزار 

و 9۶3 دستگاه تاکسی فرسوده خارج گردید.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره زیاد 
شدن فساد اخالقی و اقتصادی در کشور گفت: 
البته وظیفه دولت است که با فساد برخورد کند. 
وی افرود: شاید این کشف و برخورد با فساد 
نظارتی  های  نگاه  آن  با  مرتبط  قسمت  یک 
است که این اتفاقات کشف می شود و بخش 
انتظار را  این  باید  دیگر هم طبیعی است، ما 
اثبات هم  باشیم هر موردی که حتی  داشته 

نشده است اعالم شود. 
نوبخت بیان کرد: نفس این نوع رخدادها بسیار 
منتها  شود؛  رفع  باید  که  است  کننده  نگران 
کشف و برخورد با آنها ، نقطه های مثبت است 
و همه همت دولت برخورد با مفاسد اخالقی و 

اقتصادی است. 
دیگری  سوال  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 
و  مطبوعات  به  نسبت  دولت  مواضع  درباره 
به  نسبت  شبهه  ایجاد  به  توجه  با  ها  رسانه 
اظهارات رئیس جمهوری در حمایت از رسانه 
ها گفت: مواضع دولت را با صراحت و شفافیت 
کنم.  می  تکرار  جمهوری  رئیس  بیانات  پیرو 
دولت نسبت به آزادی بیان، نظر، نقد و انتقاد 

در چارچوب قانون معتقد است.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت نسبت به آن 
عده ای که در یک حاشیه امن قرار بگیرند و 
هتاکی بکنند و تهمت بزنند و از قانون فراتر 
عمل کنند و برای خودشان یک حفاظتی را 

متصور شوند معترض است.

داریم  که  اعتراضی  و  انتقاد  کرد:  اضافه  وی 
نسبت به این مجموعه ها است و گرنه اعتقاد 
است که  نظر  و  اندیشه  قلم،  آزادی  به  دولت 
اگر الزم  عموم مطبوعات رعایت می کنند و 
شد که آن مصادیقی که ما نسبت به تهمت ها 
و قانون شکنی ها معترض بودیم را بیان کنیم 
جامعه  قطعا  که  شود  می  مشخص  وقت  آن 

مطبوعاتی ما مبرا از این مسایل است.
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  نوبخت 
مواضع دولت نسبت به اختالس صورت گرفته 
بدون  گفت:  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  در 
شد،  منتشر  اخبار  این  اینکه  از  بعد  تردید 
کارگروه ویژه ای به عنوان دستگاه نظارتی این 
امور را پیگیری کرده است که در آینده نزدیک 
اتفاق  مجموعه  این  در  که  مبسوطی  گزارش 

افتاده است را ارائه خواهم کرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که بهتر 
نبود در تیم اقتصادی دولت هم ترمیمی انجام 
شود گفت: عملکرد تیم اقتصادی دولت قابل 
تحسین است و آنچه در حوزه ستاد اقتصادی 
دولت اتفاق افتاد مبتنی بر شاخص هایی است 
که قابل ارزیابی است به ویژه در شرایط خاصی 
که  منطقه  خیر  نفت  ثروتمند  کشورهای  که 
مانند ایران یک پیشنیه تحریم را هم تحمل 
نفت  قیمت  شدید  افت  این  با  اما  اند  نکرده 
استقراض  به  مجبور  امروز  که  هستید  شاهد 

ارزی شدند. 
از  بیش  شد  مجبور  عربستان  افزود:  نوبخت 
۶7 میلیارد دالر از بازار ارز خارجی استقراض 
خود  کارکنان  حقوق  و  یارانه ها  حتی  کند؛ 
اوضاع  این  در  اما  دهد،  تغییر  درصد   15 را 
حال  در  خوبی  به  ما  اقتصادی  شاخص های 

انجام است.
نوبخت با بیان اینکه یکی از مشکالت کشور 
که همه نگران آن بودند بحث تورم است گفت: 
در  اقتصادی  رونق  ؛  است  کاهنده  تورم  روند 
سال 92 منفی 7 درصد بود، اما اکنون به باالی 
۴.۴ دهم درصد رسیده است و در بازار ارز هم 

ثبات نسبی وجود دارد. 
اعالم  »طبق  اینکه  بیان  با  دولت  سخنگوی 
کشورهای  بین  در  ایران  جهانی،  مجامع 
افزود:  دارد«  را  اقتصاد  باثبات ترین  نفت خیز 
نیامده است،  این آمار خود به خود به وجود 

بلکه بر اساس برنامه ریزی بوده است. هرچند 
خانواده ها  اقتصادی  رفاه  زمینه  در  باید  که 

گام های جدی تری برداشته شود.
واگذاری  اینکه دولت در  به  پاسخ  نوبخت در 
ای دارد،  برنامه  سهام و خصوصی سازی چه 
گفت: اگر به مفهوم واگذاری سهام و مالکیت 
مرحله  به  اقدامات  باشد  دولتی  شرکتهای 
یازدهم  دولت  از  قبل  و  است  رسیده  پایانی 

عمده واگذاری ها صورت گرفته است.
جای  ها  واگذاری  کیفیت  هرچند  افزود:  وی 
توجه دارد، ولی متاسفانه آنچه صورت گرفته 
بخش  به  ها  واگذاری  درصد   13.5 تنها 
خصوصی انجام شده است و عمده واگذاری ها 
توان  می  واقع  در  و  است  بوده  دیون  رد  هم 
»خصولتی«  به صورت  ها  واگذاری  که  گفت 

واگذار گردیده است .
حاضر  حال  در  اظهارداشت:  دولت  سخنگوی 
واحدهای زیادی باقی نمانده است و در حال 
دولت  در  حاضر سازمان خصوصی سازی که 
واگذاری  تا  کرد  تالش  شد  تشکیل  یازدهم 
عنوان  تحت  و  باشد  خصوصی  بخش  به  ها 
رد دیون نباشد، ولی در گذشته 12۰ تا 13۰ 
هزار میلیارد تومان از این واحدها فروخته شده 

است.
اجرای  در  دولت  اینکه  به  پاسخ  در  نوبخت 
یا  دارد  رضایت  ها  ازغربی  برجام  تعهدات 
خیر، گفت: هیچگاه نباید از میزان توقعات و 
مطالبات نسبت به طرف های خارجی بکاهیم 
واز همه ظرفیت های برجام باید استفاده کنیم.
از  قبل  دقیقا  که  فضایی  به  باید  افزود:  وی 
برخی  طرفی  از  و  برگردیم  داشتیم  تحریم 
با موانع مواجه هستند و نگرانی هایی  بانکها 
طرفهای  دارد  تالش  دولت  ولی  است  مطرح 
به تعهدات  تنها  نه  تا  را موظف کند  خارجی 
بلکه عالمت منفی هم به  برجام عمل کنند، 
برای  نگرانی  که  ندهند  اقتصادی  های  بنگاه 

ورود به عرصه اقتصادی ایران به وجود آورند.
سخنگوی دولت افزود: در حال حاضر نسبت 
به سال گذشته اقدامات قابل توجهی صورت 
گرفته است، از جمله اینکه قبل از اجرای برجام 
کشور تنها می توانست یک میلیون بشکه نفت 
بفروشد که در حال حاضر و براساس گزارش 
وزیر نفت این رقم به بیش از 2 میلیون و5۰۰ 

هزار بشکه افزایش یافته است و درآمد آن وارد 
خزانه کشور می شود.

نوبخت در پاسخ به اینکه دولت چه برنامه ای 
برای تجمیع بیمه ها دارد، گفت: این یکی از 
سیاست های کلی است که مقرر است نظام 
وزارتخانه  میان  هماهنگی  طریق  از  مناسبی 
رفاه  کارو  و  تعاون  و  درمان  و  بهداشت  های 
اجتماعی ایجاد شود وبه زودی جمع بندی این 

جلسات اعالم خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه گفته شده ایران از طریق 
یک شرکت لیزینگ اقدام به خرید 17 فروند 
از  تنها  اقدام  این  کرد، گفت:  هواپیما خواهد 
طریق یک لیزینگ نیست، بلکه چندین شرکت 
شرایط خود را اعالم کرده اند و بر اساس نرخ 
سود و تملک و نوع اقساط جمهوری اسالمی 
ایران است که انتخاب خواهد کرد و کارها در 
حال انجام است که در صورت قطعی شدن ، 
خبر اولین ورود هواپیما به فرودگاه مهرآباد یا 

امام خمینی)ره( را اعالم خواهیم کرد.
جمهوری  رئیس  اینکه  به  پاسخ  در  نوبخت 
جلسه ای را با فراکسیون امید داشته است و 
در این جلسه انتقاداتی نسبت به سیاست های 
اقتصادی دولت بیان گردیده است و در زمینه 
تغییر وزرا نیز مباحثی مطرح شده است؛ آیا 
دولت بنای تغییرات در بخش اقتصادی دارد؟ 
در  دولت  اقتصادی  های  سیاست  گفت:همه 
قرار  نظر  تبادل  و  اقتصادی مورد بحث  ستاد 
با  جلسات  این  بار  دو  هفته  در  و  گیرد  می 
حضور رئیس جمهوری و مسئولین مرتبط با 

حوزه اقتصادی برگزار می شود.
رئیس  که  زمانی  افزود:  دولت  سخنگوی 
شوند  می  دعوت  ای  برنامه  برای  جمهوری 
و  پرسش  ظرفیت  جلسه  آن  در  دارد  امکان 
پاسخ وجود نداشته باشد به همین خاطر در 
برخی زمانها امکان پرسش و پاسخ فراهم نمی 

شود.
نوبخت با بیان اینکه »رئیس جمهوری معتقد 
وقلم  بیان  و  مطبوعات  و  ها  رسانه  آزادی  به 
است« گفت: روحانی معتقد است که مطبوعات 
باید انتقاد نیز بکنند ولی همه این اقدامات باید 

در چارچوب قانونی صورت گیرد.
از  افزود: حال اگر رسانه ای  سخنگوی دولت 
چارچوب خارج شد در حالی که نمی بایست 
موازین  از  یا  و  کند  هتاکی  و  بزند  را  تهمتی 
قانونی موضوعی را مطرح کند و یا امری را در 
ذهن جامعه به ناحق ترویج کند دولت باید در 
این مسیر روشنگری کند و به محاکم قانونی 

ارجاع کند. 
وی افزود: دولت یازدهم از آغاز فعالیت کمیته 
ای تشکیل داد و بسیاری از دعاوی مطرح از 
پس  را  رسانه ها  به  نسبت  قبل  دولت  سوی 

گرفت. 
سخنگوی دولت با اعالم اینکه دولت یارانه افراد 
نیازمند را قطع نخواهد کرد، تأکید کرد: من به 
همکارانم در سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم 
کردم که اگر کسی نسبت به قطع یارانه خود 
اعتراض داشت، سریعاً آن را برقرار و مجدداً آن 

را بررسی کنند.

سخنگوی دولت:

وظیفه دولت است که با فساد برخورد کند

باید  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
مردم  و  شود  مردمی  کشور  اقتصاد 

میدان دار اقتصاد شوند.
آیین  در  دیروز  جهانگیری  اسحاق 
تنی  میلیون  یک  فوالد  کارخانه  افتتاح 
و  چهارمحال  استان  در  دشت  سفید 
بختیاری اظهار داشت: ایجاد شغل تنها 
با سرمایه گذاری و تولید در بخش های 

مختلف امکان پذیر نیست.
خدمات  بخش  در  اشتغال  گفت:  وی 

سهم باالیی در کشور دارد.
با بیان اینکه  معاون اول رئیس جمهور 
سرمایه گذار  جذب  در  که  استانی  هر 
موفق باشد توسعه خواهد یافت و زودتر 
به اهداف خود می رسد، تاکید کرد: هر 
استان با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل 
باید در مسیر جذب سرمایه  های خود 

گذار گام بر دارد.
سالجاری،  شعار  به  اشاره  ضمن  وی 
گفت: باید اقتصاد مردمی شود و مردم 

میدان دار اقتصاد شوند.
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  جهانگیری 
از  بانکی در سطح کشور بیش  معوقات 

1۰۰ هزارمیلیارد تومان است.
با بیان اینکه  معاون اول رئیس جمهور 
واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل 
تاکید کرد: مدیران  باید حمایت شوند، 
وظیفه  هایی  انسان  صنعتی  واحدهای 

به  با شرافتی هستند زیرا که  شناس و 
فکر اشتغال و توسعه کشور هستند.

در  که  هایی  استان  کرد:  عنوان  وی 
نهاد  از  باید  توسعه عقب ماندگی دارند 
جذب  در  توسعه  بخش  در  فعال  های 

ایده و حمایت استفاده کنند.
نهادهایی  توسعه  نهادهای  گفت:  وی 
تشکیل  کشور  توسعه  برای  که  هستند 
سازمان  آنها  مهمترین  که  شدند 
ایران  پتروشیمی  شرکت  و  گسترش 
است که 1۰۰ درصد سهام آنها متعلق 

به دولت است.
داد:  ادامه  جمهور  رئیس  اول  معاون 
استراتژیک  موقعیت  دارای  استان  این 
قرار  و  است  توانمند  انسانی  نیروی  و 
استان  دو  کنار  در  استان  این  گرفتن 
های  ظرفیت  از  خوزستان  و  اصفهان 

مهم این استان به شمار می رود.
سه  افتتاح  به  اشاره  با  جهانگیری 
استان،  این  در  صنعتی  بزرگ  کارخانه 
افتتاح این سه پروژه مهم  با  بیان کرد: 
استان  مردم  به  را  نوید  این  بزرگ  و 
چهارمحال و بختیاری می دهیم که این 
استان در حال حرکت به سوی صنعتی 

شدن است.  
پروژه  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
این  در  رسیده  بهره برداری  به  های 
استان، مواد اولیه مهم ترین کارخانجات 

کشور را تامین می کنند.
و  چهارمحال  استان  اسم  افزود:  وی 
بختیاری زیبنده استان محروم و کمتر 
مسئوالن  ومردم،  نیست  یافته  توسعه 
استانی و کشوری باید حمایت کنند تا 

این استان رشد بهتری داشته باشد.
داد:  ادامه  جمهور  رئیس  اول  معاون 
مقاومتی  اقتصاد  و  جهادی  مدیرت 
از  بتوانیم  ما  که  است  معنی  این  به 
داشته  گیری  بهره  کشور  ظرفیت های 
می  معجزه  درست  مدیریت  و  باشیم 

کند و راه توسعه را باز می کند.

خبری  نشست  در  ایران  خارجه  وزیر 
خود  لبنانی  همتای  با  مشترک 
خطری  را  تکفیری  تروریست های 
دانست که منطقه و کل جهان را تهدید 

می کنند.
خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
کشورمان در کنفرانس خبری مشترک 
خود  لبنانی  همتای  باسیل  جبران  با 
دولت  و  وی  از  تشکر  بیروت ضمن  در 
نوازی  مهمان  خاطر  به  لبنان  مردم  و 
دیگر  بار  داشت:  اظهار  ایرانی  هیئت  از 
خاطر  به  ایران  مردم  و  دولت  طرف  از 
در  مردم  تصمیم  و  دموکراسی  پیروزی 

انتخاب مسیر خود تبریک می گویم.
با اشاره  ادامه  ایران در  وزیر امور خارجه 
به مشترکات سیاسی و مبادالت سیاسی 

ایران و لبنان از حمایت های لبنان از ایران 
تشکر  و  قدردانی  المللی  بین  در مجامع 
کرد و گفت فردا در دیدار با سعد الحریری 
بر عزم ایران برای تعامل با همه گروه ها و 

جریانات لبنان تاکید می کنم.
خبری  نشست  در  همچنین  ظریف 
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  لبنان  در 
به  )که  زکا  نزار  نام  به  لبنانی  شهروند 
آمریکا(  برای  ایران  در  جاسوسی  اتهام 
که  آنچه  گفت:  است،  شده  بازداشت 
افتاده است، مشکلی  اتفاق  ایشان  برای 
بین ایران و لبنان نیست. مشکلی است 
بین اقدامات خالف قانونی که از دیدگاه 
انجام  فرد  یک  توسط  ما  قضاییه  قوه 
شده است و مشکل در واقع مشکل بین 

ایاالت متحده و ایران است.

ظریف: 

خطر تروریسم تکفیری برای کل جهان است
جهانگیری:

مردم میدان دار اقتصادشوند

ظریف با سید حسن نصر ا... دیدار کرد

منابـع لبنانـی اعـام کردنـد وزیر امـور خارجـه ایران با سـید حسـن نصر 
ا... دبیـر کل حـزب ا... لبنـان دیـدار کـرد. بـه گـزارش صدا و سـیما شـبکه 
تلویزیونـی العالـم در خبری فـوری گـزارش داد منابـع لبنانی اعـام کردند 
محمـد جواد ظریـف وزیر امـور خارجه ایـران که به لبنان سـفر کرده اسـت 

با سـید حسـن نصـر ا... دبیـر کل حـزب ا... لبنان دیـدار کرد.
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هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

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

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 139۴/۰9/2۶ مورخ   139۴۶۰3۰1۰57۰23۰۸3 شماره  راي  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  اول/  هیات 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبت ملک کرج- ناحیه 
دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ خانم محرابعلی میرآخوری 
فرزند احمد علی بشماره شناسنامه ۶1۶ صادره از ساوه در شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 2۴7/۴2 مترمربع - 
مفروز و مجزی شده از پالک 1۸۶۰ فرعی از  9- اصلی واقع در اراضی 
از مالک رسمی حیدر علی علمی محرز گردید  مردآباد کرج خریداری 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار آگهي به مدت دو ماه 
مدت  رسید، ظرف  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي  از  یک ماه 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 111/299/ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:95/۸/۴         تاریخ انتشار نوبت دوم:95/۸/19

رئیس ثبت اسناد و امالك ناحیه 2 كرج- ایرج فهیمی

سفر نخست وزیر سوئد به تهران 
سر  به  تهران  در  که  سوئد  خارجه  وزارت  مقام  قائم  »سودر«،  خانم 
امور  وزارت  اروپا-آمریکای  معاون  روانچی«،  تخت  با »مجید  می برد، 

خارجه مالقات کرد.
با  سوئد  خارجه  وزارت  مقام  قائم  مالقات،  این  در  ایسنا،  گزارش  به 
اشاره به سفر نخست وزیر این کشور به تهران اظهار داشت: »انتظار 
می رود در جریان این سفر، چند سند بین دو کشور به امضاء برسد.«

بررسی  و  تجاری  مناسبات  توسعه  برای  کشورش  آمادگی  از  وی 
زمینه های سرمایه گذاری در جمهوری اسالمی ایران خبر داد.

معاون وزیر خارجه کشورمان نیز ضمن استقبال از سفر نخست وزیر 
می تواند  سفر  این  که  نقشی  و  نزدیک  آینده ای  در  تهران  به  سوئد 
تقویت همکاری های  لزوم  بر  کند،  ایفا  دو کشور  مناسبات  ارتقاء  در 
کلید  عنوان  به  بانکی  همکاری های  از  و  تاکید  طرف  دو  اقتصادی 
گسترش روابط یاد کرد.  »روانچی« همچنین در این مالقات از تالش 
اتخاذ  و  گزینشی  برخورد  دادن،  جلوه  سیاسی  برای  کشورها  برخی 

استانداردهای دوگانه در رابطه با حقوق بشر انتقاد کرد.

استاندارد دوگانه آمریکا در برخورد با تروریست ها
بین  ها  آمریکایی  گفت  متحد  ملل  سازمان  در  سوریه  دائم  نماینده 
تروریست ها در عراق و در سوریه تفاوت قائل می شوند. به گزارش 
خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه السفیر، بشار 
با  در مصاحبه  متحد  ملل  در سازمان  دائم سوریه  نماینده  الجعفری 
روزنامه لبنانی السفیر گفت آمریکایی ها بین تروریست ها در عراق و 

تروریست ها در سوریه تفاوت قائل می شوند.  
روی  عربی  و  غربی  های  رسانه  دادن گسترده  مانور  به  اشاره  با  وی 
مسئله بحران انسانی در حلب گفت: »سوریه هشت گذرگاه برای ورود 
کمک ها و دو گذرگاه برای خارج شدن خانواده های ساکن شرق حلب 
از این منطقه ایجاد کرده است ولی افراد مسلح اجازه ندادند هیچ کس 
از غیرنظامیان به عنوان  از شرق حلب خارج شود زیرا دستور دارند 

سپر انسانی استفاده کنند«. 
نتایج متوقف شدن یکجانبه حمالت هوایی روسیه و  جعفری درباره 
سوریه به حلب گفت: »از تنش آفرینی در بخش انسانی علیه سوریه و 
روسیه برای رساندن سالح به دست تروریست ها بهره برداری شد به 
طوری که گروه های مسلح سالح های جدیدی از جمله موشک های 
گراد با برد بیش از 2۰ کیلومتر و تانک دریافت کردند. کمک نظامی 
به گروه های مسلح متوقف نشده است و توقف حمالت هوایی روسیه 
در حلب حمله  متعددی  مناطق  به  کرد  مسلح کمک  های  گروه  به 
استفان دی میستورا فرستاده  از  کنند«.  وی گفت: »مسکو همواره 
سازمان ملل به سوریه، ادامه مذاکرات را خواستار می شود ولی آمریکا 
با آن موافقت نمی کند. غربی ها به ویژه آمریکا و انگلیس و فرانسه 
تالش خود را بر تنش آفرینی دیپلماتیک علیه مسکو و دمشق متمرکز 
کرده اند«. الجعفری پیش بینی کرد مشکل حلب از راه نظامی حل 
شود و به زودی حمالت هوایی روسیه و سوریه علیه گروه های مسلح 

از سر گرفته شود. 
بشار الجعفری درباره اعالم آغاز نبرد آزادسازی شهر الرقه سوریه به 
دست نیروهای »سوریه دموکراتیک« توسط پنتاگون گفت: »آنها می 
چنین  ولی  بپذیریم  سوریه  در  را  آنها  حضور  مشروعیت  ما  خواهند 
اتفاقی نیفتاده است. آمریکایی ها بین تروریسم در عراق و تروریسم 
در سوریه تمایز قائل می شوند. تفاوت در این است که دولت عراق از 
آمریکا درخواست مداخله و کمک برای آزادسازی موصل کرده است 
ولی سوریه چنین درخواستی نکرده و نخواهد کرد. اگر آنها خواستار 
مبارزه با تروریسم در سوریه هستند باید با ما هماهنگی کنند ولی آنها 

چنین چیزی نمی خواهند«. 
جعفری درباره حمالت هوایی آمریکا به مواضع ارتش سوریه از جمله 
شد.  گرفته  نادیده  کامال  مسئله  »این  گفت  دیرالزور  در  اخیر  حمله 
سوریه نامه های متعددی در این خصوص برای دبیرکل سازمان ملل 
پاور سفیر  سامانتا  نکردیم.  دریافت  پاسخی  ولی هیچ  فرستاد  متحد 
آمریکا در سازمان ملل اعتراف کرد که این حمله اشتباهی روی داده 
کاروان  دادن  قرار  به هدف  را  و سوریه  روسیه  مقابل،  در  ولی  است 

بشردوستانه در حلب متهم کرد«. 
جعفری با اشاره به این که دفتر نمایندگی سوریه در نیویورک هیچ 
رفتارهای  به  ندارد  سعودی  عربستان  و  قطر  نمایندگان  با  ارتباطی 
کودکانه ناصر الناصر نماینده قطر در زمانی که ریاست مجمع عمومی 
من  که  زمانی  گفت  و  کرد  اشاره  داشت  برعهده  را  ملل  سازمان 
سخنرانی می کردم میکروفون دچار مشکل می شد یا مترجم زمانی 
که نوبت به سخنرانی نماینده سوریه در سازمان ملل می رسید بیش 

از ده بار به بهانه بیماری، حاضر نشد. 

روایت ربیعی از انتصاب 
مدیران سفارشی

صندوق های  همایش  در  رفاه  وزیر  ربیعی  علی 
بازنشستگی، تنگناها و راهکارها با بیان اینکه امروز 
تالش می کنیم در آینده فرزندان مان دچار بحران 
نشوند، گفت: صندوق فوالد از مرز بحران عبور کرده 
اما باید مراقبت کنیم برای صندوق های دیگر این 

اتفاق نیفتد.
به گزارش فارس، ربیعی افزود: در 5۰ سال اخیر 
آگاهانه یا ناآگاهانه وضعیت فعلی صندوق ها را رقم 
اقتصادی و  از شوک های  ناشی  زدیم که بخشی 
بخشی به علت فشارهای سیاسی بوده است. یکی 
استقرار  به جای  است که  این  اشکاالت  از  دیگر 
نظام چندالیه، صندوق ها را تبدیل به صندوق های 
ضریب  مرتبه  یک   ۸۸ سال  و  کردیم  حمایتی 
حقوق ها افزایش پیدا کرد. یک مرتبه در دوره ای 
۴۰ درصد به مصارف صندوق فوالد اضافه شد لذا 

مشخص است که چه اتفاقی می افتد.
وی ایجاد نظام چندالیه و بیمه اجتماعی فراگیر 
را مورد تأکید قرار داد و گفت: این نظام اجتماعی 
فراگیر را دنبال می کنیم و سازمان مدیریت در کنار 
ماست و کار بررسی آن در کمیسیون اجتماعی 

دولت به اتمام رسیده است.
ربیعی تأکید کرد: اصالحات در صندوق ها باید انجام 
شود. این اصالحات معطوف به آینده است و نباید 
افراد فعلی را دچار چالش کند. هر تصمیمی گرفته 

شود مربوط به شاغالن فعلی نیست.
اصالحات  به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
ساختاری صندوق ها اشاره کرد و گفت: شفافیت 
باید حاکم باشد. مزایده و مناقصه هایمان را باید همه 
ببینند. ملکی در خیابان فرشته متعلق به صندوق 
بازنشستگی را به 3۰ میلیارد فروخته اند در حالی 
که ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد.  ربیعی ادامه 
داد: 33 شرکت بورسی متعلق به صندوق ها هستند 
و 7۰ درصد سرمایه صندوق ها در بورس است. 9 
سال حسابرسی در صندوق ها صورت نگرفته بود 
ولی خوشبختانه امروز تا سال 9۴ انجام شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه باید 
همه انتصابات را اعالم کنیم، گفت: مدیران شرکتی 
در زیرمجموعه یکی از صندوق ها داشتیم که یکی 
از آنها را منشی یک مدیر سفارش کرده بود! وقتی 
مدیرانی را منصوب می کنیم باید شفاف اعالم کنیم.
برای  نخبه گیری  نظام  اینکه  بیان  با  رفاه  وزیر 
صندوق ها را باید ایجاد کنیم، افزود: شرکت هایی 
را به صندوق ها دادند که برخی زیان ده بودند. اگر 
می خواهیم قضاوت کنیم به رویه ایجاد و حفظ 

اشتغال توجه کنیم.

ضرورت حرکت به سمت 
نظام دو پارلمانی

یک نماینده دوره نهم مجلس پیشنهاد کرد که به 
سمت نظام دو پارلمانی حرکت کنیم.

نمایشگاه  و دومین دوره  بیست  در  قادری  جعفر 
مطبوعات با حضور در غرفه ایسنا، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه هنوز مدت زمان زیادی از فعالیت مجلس 
نمی گذرد و با رصد رای اعتماد اخیر مجلس با توجه 
به اینکه مدت زمان زیادی به پایان کار دولت نمانده، 

رای آوردن وزرا قابل پیش بینی بود.
قادری خاطر نشان کرد: مجلس بعضی از کشورها 
تقریبا در هر دوره نیمی از نمایندگان را تغییر می 
دهند و نیمی می مانند برای انتقال تجربه، حتی در 
بعضی از کمیسیون کل شاکله تغییر می کند. با 
توجه به اینکه نظام ایرادات ساختاری زیادی دارد 
بهتر است به سمت نظام دو پارلمانی حرکت کنیم.

وی در پایان افزود: بحث تخصصی شدن نمایندگان 
بهتر است مدنظر قرار بگیرد تا مجلس بتواند اثر 
گذارتر باشد. هیچ جای دنیا تغییرات به این شکل 
به سمت خطی شدن می رویم  نیست، هر چه 
انتخابات باید پخته تر باشد در حالی که در ایران 

این امر برعکس است.

ارائه هر چه سریعتر الیحه جامع 
رسانه به مجلس

شورای  مجلس  مطبوعات  فراکسیون  سخنگوی 
اسالمی با تاکید بر لزوم بازنگری بر قوانین رسانه 
در کشور، خواستار ارائه هر چه سریعتر الیحه جامع 

رسانه از سوی دولت شد.
رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: 
طرح جامع رسانه در مجلس نهم تدوین شد اما 
فرصت بررسی آن در صحن علنی مجلس فراهم نشد 
حاال این طرح در دستور کار مجلس دهم قرار دارد 
اما با توجه به اینکه دولت قرار است الیحه ای در این 

زمینه بدهد ما منتظر ارائه الیحه دولت هستیم.
و  تغییر  و  رسانه ها  رشد  به  توجه  با  افزود:  وی 
تحوالت صورت گرفته در فضای مجازی نیاز به 
بازنگری کلی در قانون رسانه احساس می شود تا 
متناسب با تکنولوژی روزی که در رسانه به کار 
گرفته می شود قانون گذاری الزم نیز صورت گیرد.

تغییر قانون »چک بانکی«
 در دستورکار مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از 
بررسی طرح تغییر قانون چک بانکی با همکاری قوه 
قضائیه در مجلس خبر داد. به گزارش تسنیم، رحیم 
زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و 
خبرگزاری ها، از طرحی برای اصالح قانون چک بانکی 
خبر داد و گفت: طرح تغییر قانون چک بانکی در 
کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است. وی 
ادامه داد: با نظرات کارشناسی که از قوه قضائیه دریافت 

می شود، این قانون اصالح می شود.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: در اصالح قانون چک، شرایط و ضوابط جدیدی 

برای اعطای دسته چک به افراد وضع می شود.

خبرخبر

مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رییس 
منطقه  های  کشور  مصلحت:  تشخیص 
تجزیه  و  افکنانه  تقرقه  توطئه های  برابر  در 

طلبانه ایستادگی خواهند کرد.
 ، سودر  خانم  دیدار  در  والیتی  اکبر  علی 
تاکید  ضمن  سوئد  خارجه  وزیر  مقام  قائم 
بر ضرورت گسترش فعالیت های دو جانبه 
تصریح کرد: روابط تاریخی و مهمی میان دو 
و سوئد  ایران  همکاری  است،  برقرار  کشور 
و  رفت  با  امیدوارم  که  است  قدیمی  بسیار 
تقویت  شاهد  کشور  دو  مقامات  امدهای 

روابط در همه زمینه ها باشیم.
والیتی با تاکید بر ضرورت توجه کشورهای 
اروپایی به اتخاذ سیاست های مستقل تر در 
موضوعات منطقه، افزود :موضوعات منطقه 
بی تردید راه حل نظامی ندارد لذا باید برای 
دستیابی به راه حل سیاسی و ایجاد صلح و 

ثبات در منطقه تالش و همکاری کرد.
وی گفت:ایران آمادگی دارد تا در خصوص 
عالقه مند  کشورهای  با  منطقه  منازعات 

همکاری کند.
مجمع  راهبردی  تحقیقات  مرکز  رییس 
در  همچنین  نظام  مصلحت  تشخیص 
و  یمن  عراق،  سوریه،  در  بحران  خصوص 
دیگر کشورها خاطر نشان کرد: جنایت هایی 
که امروز علیه دولت ها و ملت های مظلوم 

بی  تاریخ  در  گیرد  می  منطقه صورت  این 
مانند است.

وی افزود: البته کشورهای منطقه در مقابل 
طرح ها و توطئه های تفرقه افکنانه که به 
منطقه  کشورهای  تضعیف  و  تجزیه  دنبال 

است، ایستادگی خواهند کرد.

قائم مقام وزیر خارجه سوئد نیز با تاکید بر 
روابط  و  منطقه  در  ایران  اهمیت  و  جایگاه 
اروپا  از مشکالت حوزه  برخی  به  دو جانبه 
اشاره کرد و گفت :شما در خصوص موضوع 
مهاجرین تالش زیادی داشته اید و ما به آن 

ارج می نهیم.
وی افزود: از جمله مشکالت جدی کشورهای 
اروپایی موضوع مهاجرت است که امیدواریم 
با استفاده از تجربیات ایران بتوانیم در این 

زمینه اقدامات مناسبی  انجام دهیم.
مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
تشخیص مصلحت نظام گفت: نخست وزیر 
سوئد بهمن ماه امسال به ایران سفر خواهد 

کرد.
علی اکبر والیتی پس از دیدار با قائم مقام 
خبرنگاران  جمع  در  سوئد  خارجه  وزیر 

تصریح کرد: این سفر مهم است.
وی افزود: حجم روابط با دو کشور اروپایی 
سوئد و دانمارک بنا به درخواست دو طرف 

رو به افزایش است.

والیتی: موضوعات منطقه راه حل نظامی ندارد

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مطبوعاتی  معاون 
رسانه ها  اگر  که  می دانیم  گفت:  اسالمی 
بهترین  این  باشند  داشته  صداقت  و  شفافیت 
ابزار برای مقابله با فساد است و ما باید کمک 
اطالعات  به  دستیابی  در  رسانه ها  که  کنیم 

راحت تر باشند.
انتظامی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما 
روزه  چند  عملکرد  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
افزود:  کنید؟  می  ارزیابی  چطور  را  نمایشگاه 
صاحب نمایشگاه خود مطبوعات هستند و برنامه 
ریزی آن توسط صنوف مطبوعات است و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی فقط بحث زیرساخت ها 
انجام می دهد اگر شما  و سایر هماهنگی ها را 
را  نمایشگاه  کیفیت  مستقر  رسانه های  خود  از 

بپرسید قطعا اثربخشی دیگری دارد.
به  نسبت  استقبال  خوشبختانه  گفت:  وی 
علت  به  و  است  شده  بیشتر  گذشته  سال های 
طبیعی  موضوع  این  حاکم  ای  رسانه  تنوع 
غرفه  قالب ۶3۰  در  رسانه  امسال 9۰۰  است؛ 
حضور دارند و از آن جا که نمایشگاه برای خود 
رسانه هاست برنامه ریزی های متنوعی هم دارند 
جذب  برای  خودش  کار  فراخور  غرفه  هر  که 

مخاطبان دستاوردهایش را ارائه می دهد.
مردم  افزود:  ارشاد  وزارت  مطبوعاتی  معاون 
وقتی به نمایشگاه می آیند یکی از اهداف شان 
این است که با رسانه های مطبوعاتی از نزدیک 
آشنا شوند و از خدمت رسانی ساالنه رسانه ها 
تشکر و قدردانی کنند که به خوبی توسط مردم 

انجام می شود.
این  نیز  ها  رسانه  خود  برای  گفت:  انتظامی 
می  که  است  ارزشمند  این جهت  از  نمایشگاه 
توانند عملکردشان را به صورت مستقیم و در 
حد قابل تعاملی عرضه کنند و برای خودشان 
نیز ارزیابی خوبی از عملکردشان داشته باشند.

هایی که ستاد طراحی کرده  برنامه  افزود:  وی 
است نیز متنوع تر از سال های گذشته است، کار 
خوبی که امسال صورت گرفت این بود که روزانه 
کشور  بلندپایه  مسئوالن  از  نفر  دو  یکی  برای 

و  کنیم  می  برگزار  خبری  کنفرانس  و  نشست 
فرصت خوبی فراهم می شود که رسانه ها بتوانند 
ارتباط مستقیم تری با مسئوالن داشته باشند و 
نقش پرسشگری خودشان را به خوبی ایفا کنند 
و عالوه بر این نشست های حرفه ای، کارگاه های 
حرفه  اندرکاران  با دست  ارتباطات  و  تخصصی 
و  بیست  خوب  های  برنامه  جمله  از  رسانه ها 

دومین نمایشگاه مطبوعات است.
انتظامی در خصوص نامگذاری شعار نمایشگاه 
را  شعار  این  افزود:   نیز  صداقت  و  شفافیت  به 
اند  کرده  انتخاب  مطبوعات  دوستان  خود 
های  سال  شعار  است،  خوبی  شعار  انصافا  و 
گذشته نیز شعارهای خوبی بود؛ پارسال آزادی 
پاسخ  و  مسئوالنه  نقد  قبلش  سال  مسئوالنه، 

مسئوالنه و امسال شفافیت و صداقت.
به  و  عمومی  افکار  مطالبه  گفت: شفافیت  وی 
نمایندگی از آن ها مطالبه رسانه هاست و این 
این  به  است  با فساد  مقابله  برای  ابزار  بهترین 
خاطر که شفافیت زمینه فساد را از بین می برد 
و هرچقدر ما بتوانیم رسانه ها را در دستیابی 
شفافیت  به  طبیعتا  کنیم  کمک  اطالعات  به 

بیشتری می رسیم.
متقابال  افزود:  ارشاد  وزارت  مطبوعاتی  معاون 
رسانه ها برای خود نیز این فرض اخالقی را می 
ای شان صادقانه  فعالیت حرفه  در  که  گذارند 
رفتار کنند و با این روش به اعتماد زایی در بین 
تا  افکار عمومی مردم کمک کنند  مسئوالن و 

یک فضای تعاملی خوبی را شاهد باشیم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه 
نیرو  این  نشان کرد:  خاطر 
از روز نخست تشکیل با به 
عمل  ابتکار  گرفتن  دست 
اقتدار  توانست  منطقه  در 
ارتقا دهد  را  اسالمی  ایران 
و امروز آمریکایی ها نه تنها 
به اقتدار جمهوری اسالمی 
بلکه  دارند،  اذعان  ایران 

دائم از آن نگران هستند.
دریادار علی فدوی فرمانده 
نیروی دریایی سپاه در آئین افتتاح بیمارستان امام رضا )ع( چالوس 
با  و  بوده  شهدا  مرهون خون  اسالمی  ایران  امروز  اقتدار  کرد:  اظهار 

تبعیت و پیروی از والیت فقیه به دست آمده است.
وی با بیان اینکه »پس از عملیات والفجر ۸  که دخالت های آمریکا در 
منطقه علنی شد، نیروی دریایی سپاه شکل گرفت«، خاطر نشان کرد: 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی از روز نخست تشکیل با 
بدست گرفتن ابتکار عمل در منطقه توانست اقتدار ایران اسالمی را 
ارتقا دهد و امروز آمریکایی ها نه تنها به اقتدار جمهوری اسالمی ایران 

اذعان دارند بلکه دائم از آن نگران هستند.
نیروی  پاسداران  کرد:  تصریح  ادامه  در  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
دریایی سپاه مقتدرانه و با افتخار در آب های سرزمینی ایران حضور 
دارند و واقعه توقیف شناورهای آمریکایی در سال گذشته نیز بیانگر 

این امر است.
درمانی  خدمات  کردن  فراهم  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  فدوی 
مناسب برای مردم به ویژه در مناطق محروم را از اعتقادات و تکلیف 
و  درمانی  امکانات  درصد    9۰ از  بیش  کرد:  اظهار  و  دانست  سپاه 
بیمارستانی که سپاه ایجاد کرده است در مناطق محروم جنوب کشور 

است.
به  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  افتتاح  با  امیدواریم  گفت:  ادامه  در  وی 
مازندران  و  گیالن  های  استان  در  سپاه  بیمارستان  نخستین  عنوان 

بتوانیم خدمات مناسب پزشکی به مردم این منطقه ارائه کنیم.
وی گفت: بیش از 5۰ درصد خدمات ارائه شده از سوی مراکز درمانی 
سپاه در کشور به افراد غیرنیروهای مسلح است و با توجه به نیاز مردم 
به ویژه مناطق محروم، سپاه وظیفه خود می داند در جهت راه اندازی 

مراکز درمانی و بیمارستانی در آن مناطق گام بردارد.
اتاق  امام رضا )ع( شهرستان چالوس دارای 32 تخت، ۴  بیمارستان 

عمل و دارای کلینیک های تخصصی است.

سردار فدوی: 

آمریکا از اقتدار ایران ابراز نگرانی می کند
انتظامی: 

شفافیت زمینه فساد را از بین می برد

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

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

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 9۴/۰۸/1۸ مورخ   139۴۶۰331۰1۰۰۰3۶35 شماره  راي  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  اول/  هیات 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبت ملک کرج- ناحیه 
دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حسن رضا نظری فرزند علی به 
شماره شناسنامه 79 کد ملی ۴۴1۰۶9۴332 صادره از ابهر در ششدانگ 
از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع   2۶1/۰۶ بمساحت  ساختمان  یکباب 
پالک 972 فرعی از  3۶1 اصلی واقع در محمدآباد کرج بخش حوزه ثبت 
ملک کرج خریداری از مالک رسمی علیرضا نظری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار آگهي به مدت دو ماه 
مدت  رسید، ظرف  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي  از  یک ماه 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 111/3۰۰/ م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول:95/۸/۴       تاریخ انتشار نوبت دوم:95/۸/19
رئیس ثبت اسناد و امالك ناحیه 2 كرج- ایرج فهیمی

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
به آغاز تحقیق و  با اشاره  شورای اسالمی 
تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: 
اینکه به جای تخلف گفته می شود »بدهی 
معوق« از نبود اطالع کافی درباره تخلفات 

این صندوق است.
کمیسیون  رئیس  زاهدی  محمدمهدی 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
فعالیت  »آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
کمیته تحقیق و تفحص از اتفاقات و ابهامات 
صندوق ذخیره فرهنگیان شروع به کار کرد 
اتفاقات این صندوق »معوقه بانکی«  و آیا 
است؟«، اظهار داشت: جلو جلو نمی توانیم در 

خصوص این موضوع مطلبی بگوییم.
نه  و  اختالس  می گوییم  نه  افزود:  وی 
می گوییم بدهی معوق درست است؛ هیچ 
کدام را تأیید نمی کنیم و تا زمانی که کار 
کنیم و برایمان محرز شود که چه مشکلی 

وجود داشته است نمی توانیم اعالم کنیم.
زاهدی در خصوص اعالم »بدهی معوق« در 
خصوص اتفاقات صندوق ذخیره فرهنگیان، 
اینطوری  که  مطلب  این  کرد:  خاطرنشان 

اطالع  عدم  از سر  نظرم  به  گفته می شود 
این  در  که  است  تخلفاتی  درباره  کافی 

صندوق صورت گرفته است.
و  تحقیق  کمیته  ان شاءا...  داد:  ادامه  وی 
تفحصی که تشکیل شده و کار را آغاز کرده 
منافع  لحاظ  با  و  وسواس  دقت،  با  است 
فرهنگیان، بررسی می کند و در این راستا 
در  که  کشور  زبده  و  خبره  کارشناسان  از 
حوزه بانکداری، سرمایه گذاری و حقوقی کار 
کرده اند و ورزیده هستند، استفاده می کنیم 
تا بتوانیم یک قضاوت کامالً عادالنه، صادقانه 
و منطبق بر آنچه که آنجا اتفاق افتاده است، 

داشته باشیم.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی در پاسخ به این پرسش که 
»چه زمانی نتایج کلی و قطعی تحقیق و 
تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان منتشر 
خواهد شد؟«، گفت: قانون پیش بینی کرده 
و ۶ ماه در این خصوص فرصت داریم تا نتایج 
بررسی ها را اعالم کنیم، اما این زمان قابل 
تمدید است که امیدواریم در همان زمان ۶ 

ماه نتایج را مشخص کنیم.

خارجـه  امـور  وزارت  سـخنگوی  یـک 
آمریـکا در واکنـش بـه سـفر محمدجواد 
ظریـف بـه لبنان گفـت: مـا نمی خواهیم 
نتیجه گیـری خاصـی از ایـن سـفر و این 
کـه دولـت جدید لبنـان به چه سـمت و 

سـویی می رود، داشـته باشـیم.
بـه گـزارش ایسـنا، مـارک تونـر، معاون 
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه آمریـکا 
در نشسـت خبـری روز دوشـنبه خـود با 
سـوالی درباره سـفر محمدجـواد ظریف، 
وزارت امـور خارجه کشـورمان بـه لبنان 
روبـه رو شـد. ایـن اولین سـفر یـک مقام 
ارشـد خارجـی بـه لبنان پـس از انتخاب 
کشـور  ایـن  جدیـد  رییس جمهـور 

می شـود. محسـوب 
براسـاس گزارش پایـگاه اینترنتی وزارت 
امـور خارجـه، تونـر در پاسـخ بـه ایـن 
سـوال بیـان کرد: مـا نمی خواهیـم لزوماً 
ایـن سـفر را بـه طـور مجـزا و بـه عنوان 
رییس جمهـور  کـه  ایـن  بـر  شـاهدی 
جدیـد، دولـت جدیـد و نخسـت وزیـر 
چگونـه  اسـت  قـرار  لبنـان  جدیـد 

بررسـی  کننـد،  هدایـت  را  دولت شـان 
یـک  عنـوان  بـه  آن هـا  بـه  مـا  کنیـم. 
دولـت جدیـد نـگاه می کنیـم. اقدامـات 
اولیـه زیـادی الزم اسـت که انجام شـود 
و همـان طـور کـه همـه می دانیـم یـک 
فضـای سیاسـی خاصـی بر لبنـان حاکم 
اسـت. مـا خواهـان بازگشـت ثبـات در 
خدمـات  ارائـه  تضمیـن  و  کشـور  ایـن 

اولیـه هسـتیم.
ــه ســوال دیگــری مبنــی  او در پاســخ ب
ــاره  ــنگتن درب ــا واش ــه آی ــن ک ــر ای ب
ایــن کــه فــردی در لبنــان روی کار 
ــت،  ــران اس ــه ای ــل ب ــه متمای ــده ک آم
ــن  ــا از ای ــر، م ــی دارد؟ گفــت: خی نگران
موضــوع مطلعیــم و بــه روشــنی اذعــان 
ــت  ــن دول ــه حــزب ا... از ای ــم ک کرده ای
ــد  ــا قص ــد ام ــت می کن ــون حمای ــا ع ی
خاصــی  نتیجه گیــری  بــه  نداریــم 
برســیم، غیــر از ایــن کــه سیســتم 
ــد و  ــه می کن ــد چ ــور جدی رییس جمه
ــه  ــرار اســت چگون ــد وی ق ــت جدی دول

ــد. ــری کن ــور را رهب کش

آغاز تحقیق و تفحص 
از صندوق ذخیره فرهنگیان 

واکنش وزارت خارجه آمریکا 
به سفر ظریف به لبنان

جانشین رئیس پلیس کشور به زائران ایرانی توصیه 
کرد در عراق با خودروهای دارای شناسنامه تردد 

کنند.
سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی 
المللی شلمچه  بین  از مرز  بازدید  انتظامی در 
روند تردد زوار در این مرز را ارزیابی و بر روان 
سازی ترافیک و تسهیل در تردد زائران اربعین 

حسینی تاکید کرد.   
مرز  به  منتهی  راههای  بازدید  در  وی همچنین 
کرد  ارزیابی  مطلوب  را  مسیرها  ایمنی  شلمچه 
ترافیکی  امنیت  برای  الزم  تمهیدات  گفت:  و 
چذابه  و  شلمچه  مرزهای  به  منتهی  محورهای 
اندیشیده شده و امیدواریم حوادث ترافیکی در این 

مسیرها نداشته باشیم.   

سردار مومنی با توصیه به زائران اربعین حسینی 
گفت: زائران در آن سوی مرز شلمچه از خودروهای 
شناسنامه داری که تحت کنترل ماموران امنیتی 
کشور هستند برای رسیدن به شهر بصره و نجف 

استفاده کنند.   
جانشین فرمانده نیروی انتظامی دیروز از گذرگاه 

مرزی چذابه در استان خوزستان بازدید می کند.

توصیه 

رسدار مومنی 

به زائران کربال
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آگهی ابالغ
 رای به خوانده حمیدرضا مصدق فرزند علیرضا 

به خواسته  به طرفت حمیدرضا مصدق  نژاد  در خصوص دعوی کتایون فرسادی 
طالق به لحاظ اعتیاد و ترک زندگی مشترک با عنایت به مجموع محتویات پرونده 
ازدواج  به موجب تصویر مصدق سند  بین طرفین  رابطه زوجیت  این که  به  نظر 
پیوست دادخواست محرز بوده و تالش دادگاه داوران در حصول سازش بین طرفین 
موثر در مقام نمی باشد و خواهان با بذل حقوق مالی ناشی از زوجیت خود اصرار 
به طالق دارد و با توجه به سوابق کیفری خوانده حسب پاسخ استعالم واصله از 
دادیار شعبه هفتم اجرای احکام دادسرای ناحیه 2۰ تهران به شماره 95197۶-
95/7/1۸ و دفتر کل دادگاههای انقالب اسالمی تهران به شماره 51۶۴11/9۰ و 
مواد  باستناد  و  داده  وارد تشخیص  را  دادگاه دعوی خواهان  لذا  مورخ 95/7/1۸ 
االسالم  فی  الضرر  و  الضرر  فقهی  قاعهده  و  مدنی  قانون   11۴۶-11۴۴-113۰
و این که شارع حکیم تکلیف بما الیطاق نمی فرماید خوانده را به مطلقه نمودن 
خواهان ملزم و محکوم می نماید خواهان می تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت 
طالق مراجعه نموده و با بذل مهریه و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت خود و 
اجرای صیغه طالق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید در صورت عدم مراجعه 
خوانده سر دفتر در اجرای صیغه طالق است و رعایت وجود شرایط صحت اجرای 
صیغه طالق حسب مورد به عهده مجری صیغه خواهد بود بااستناد به مواد 33-31 
ارائه گواهی پزشک ذی صالح در مورد وجود  قانون حمایت خانواده مصوب 91 
الزامی است مگر این که زوجین بر وجود  جنین یا عدم آن به دفتر ثبت طالق 
جنین اتفاق نظر داشته باشند و مدت اعتبار حکم صادره شش ماه پس از تاریخ 
ابالغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است طرفین یک فرزند مشترک 
پسر 9 ساله دارند که طبق مواد 11۶۸-11۶9-117۴ قانون مدنی و ماده ۴5 قانون 
حمایت خانواده مصوب 91 حضانت بر عهده مادر بوده و پدر در هر دو هفته یک 
بار روزهای جمعه به مدت سه ساعت از ساعت 1۰ الی 13 حق مالقات دارد رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
تهران و پس از آن نیز ظرف بیست روز دیگر قابل فرجام خواهی در دیوان محترم 

عالی کشور می باشد.
110/93643   رئیس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران

آگهی
 خواهان رونوشت حصر فاطمه یونسی فرزند سید جالل و سید جمال یونسی فرزند 
سید جالل و لیال سادات یونسی فرزند سید جالل و سید مجتبی یونسی فرزند 
سید جالل و سید رقیه یونسی فرزند سید جالل و صدیقه یونسی فرزند سید جالل 
به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 95۰99۸۰3۴۰5۰۰23۴ از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان 
فاطمه اژدری در مورخه 95/3/25 در اقامتگاه دائمی خود شهر تهران بدرود حیات 

گفته و ورثه حین الفوت آن ۶ نفر منحصر است به:
فرزندان:فاطمه به ش ش 3۰3،سید رقیه به ش ش 533،صدیقه به ش ش ۶79 
،سید جمال به ش ش 73۶،سید مجتبی به ش ش 29۶،لیال سادات به ش ش 

1۸۶7 همگی به فامیلی یونسی 
تا  میگردد  آگهی  نوبت  یک  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
110/94۵01 دبیر شعبه 240۵ مجتمع شماره بیست وپنج شورای حل اختالف شهر تهران

 ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:ایرج کاظمی فرزند لطیف 

یک هفته پس از رویت اخطاریه جهت ارائه استعالم وتامین دلیل مراجعه نموده و 
در غیر این صورت عدم حضور شما در شورا تصمیم نهایی مقتضی میگردد.

110/94۵04 شعبه 2404 مجتمع شماره بیست و پنج شورای حل اختالف شهر تهران 

آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت نادره طاهری فرزند اسماعیل و نادر طاهری فرزند 
اسماعیل و زهرا طاهری فرزند اسماعیل و ناعم طاهری فرزند اسماعیل به شرح 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 95۰99۸۰3۴۰5۰۰2۴۰ از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان۴ نفر 
در مورخه 93/5/23 در اقامتگاه دائمی خود آمریکا بدرود حیات گفته و ورثه حین 

الفوت آن ۴ نفر منحصر است به:
فرزندان:زهرا به ش ش 252 ،نادره به ش ش 1319 ،نادر به ش ش ۴52،ناعم به 

ش ش 2۸۰3 همگی به فامیلی طاهری
تا  میگردد  آگهی  نوبت  یک  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
110/94491 دبیر شعبه 240۵ مجتمع شماره بیست وپنج شورای حل اختالف شهر تهران

دادنامه
پرونده کالسه 95۰99۸۴۴55۸۰۰۴3۸ شعبه 1۰2 دادگاه کیفری دو شهر ماکو 

تصمیم نهایی شماره 95۰997۴۴5۶1۰۰9۰۰ 
شاکی: آقای علیرضا اسماعیلی فرزند فیروز با وکالت خانم سمیه قلی پور فرزند 

بهروز به نشانی آذربایجانغربی – ماکو- ماکو بلوار قنبری روبروی دادگستری 
متهم: آقای دادود احمدی فرزند حسین به نشانی 

اتهام: خیانت در امانت
تاریخ صدور 2۴/7/95

با  و  اعالم  را  دادرسی  ختم  پرونده  اوراق  جمیع  بررسی  با  دادگاه  تعالی-  بسم 
موجود  ادله  به  توجه  با  و  شرف  و  وجدان  بر  تکیه  و  متعال  خداوند  از  استعانت 

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای داوود احمدی فرزند حسین دایر بر خیانت در امانت نسبت 
بانک ملت موضوع  به شماره سریال 1۴9۶۶۰13۸۶۴۶ عهده  فقره چک  به یک 
شکایت آقای علیرضا اسماعیلی با وکالت خانم سمیه قلی پور، با توجه به محتویات 
پرونده و شکایت شاکی و اظهارات شهود و مالحظه قرارداد امانی بین طرفین و 
مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ماکو و عدم حضور 
متهم در این شعبه علیرغم نشر آگهی و اطالع از وقت رسیدگی و سایر قرائن و 
امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز دانسته علیهذا مستندا به ماده ۶7۴ 
حبس  سال  یک  تحمل  به  را  نامبرده   ، تعزیرات  مبحث  اسالمی  مجازات  قانون 
تعزیری محکوم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر 

در محاکم محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می باشد.
یاسر علی پور – رئیس شعبه 102 دادگاه كیفری 2 شهرستان ماكو

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 95۰۰۰3۸

بشماره  محمود  فرزند  رسولیان  جلیل  آقای   95۰۰۰3۸ کالسه  پرونده  مطابق 
شناسنامه 1۶۶۶ و شماره ملی 2۸72۰33599 به نشانی مهاباد کوی فجر خیابان 3۶ 
متری )مدیون( و آقای ساالر اقرعی فرزند محمد بشماره شناسنامه 1۸59۸ و شماره 
ملی 2۸7۰1۸۶۰۰2 به نشانی مهاباد روستای آلبالغ )راهن( پالک ثبتی دو هزار و 
دویست و سه – اصلی بخش 15 مهاباد بموجب سند رهنی شماره 3۸193 مورخه 
9۴/12/1۰ دفتر ۸ مهاباد به شرکت انجیر استهبان به وکالت آقای عباس جاللی 
ریشهری برابر وکالتنامه 1۰۸12 مورخخه 95/1/11 دفتر 257 شیراز بدهکار می 

باشد که منجر به صدور اجرائیه کالسه فوق گردیده و مورد مزایده عبارت است از :
1( ششدانگ یک قطعه باغ بمساحت 3۸55۰ متر مربع دارای پالک ثبتی بیست و 
یک فرعی از پنج – اصلی بخش 1۶ مهاباد ذیل ثبت ۸972 صفحه 3۶5 دفتر جلد 

۶9 بنام آقای ساالر اقرعی صادر و تسلیم گردیده است.
2( حدود و مشخصات   شماال در هشت قسمت که قسمتهای اول و دوم و سوم و 
هفتم آن غربی است اول بطول ۶9 متربه راه مزارع دوم بطول 5 متر به راه مزارع 
سوم بطول 3۰ متر به راه مزارع و چهارم بطول 132 متر به راه مزارع پنجم بطول 2۶ 
متر به راه مزارع ششم بطول 1۰1 متر به راه مزارع هفتم بطول ۶۸ متر به راه مزارع 

هشتم بطول 2۸ متر به راه مزارع
شرقا بطول 11۶ متر به علفزار متقاضی

 جنوبا در شش قسمت  که قسمتهای دوم و ششم آن شرقی است اول بطول 52 متر 
دوم بطول۶1 متر سوم بطول 129 متر چهارم بطول۶۸ متر و پنجم بطول 53 متر و 

ششم بطول 95 متر به منابع ملی
غربا بطول ۴۰ متر به منابع ملی

توصیف اجمالی: یک قطعه باغ با قدمت حدود 13 سال دارای درختان غالب سیب 
اجرا  نیز  ای  آبیاری قطره  . دارای سیستم  بادام گردو و مو  بر آن درخت  و عالوه 
ابعاد 2۰*1۴ و  به  استخر ذخیره آب  فره  به احداث دو  و در سنوات مای نسبت 
۸*1۰ و یک انباری 3*۴/5  که آبیاری باغ مذکور از چشمه باال دستی بنام کانی 
پیسه صورت میگیرد دارای مجوز تغییر کاربری بمساحت ۶۰ متر مربع از عرصه 
به شماره  وارده  قطعی شده  نظریه  موجب  به  که  میباشد  باغ  خانه  احداث  جهت 
1۰9/111/95/7۰۶۶ مورخه 95/5/3 کارشناس رسمی دادگستری باغ مزبور مذکور 
به مبلغ -/1/9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حروف یک میلیارد و نهصد میلیون ریال  ارزیابی 
شده است. که در روز یکشنبه مورخه 95/9/7 از ساعت 9صبح الی 12 ظهر در محل 
شعبه اجرای اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد از طریق مزایده فروخته خواهد شد 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک  و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز درصورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم 
عشر حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد 

مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار روز چهارشنبه: مورخه 95/۸/19

رئیس ثبت اسناد و امالك مهاباد- صدیق رنجبر

 آگهی ابالغ
احتراما خانم خدیجه پیروزی فرزند تیمور دادخواستی مبنی اثبات رابطه ازدواج 
دائم به دادگستری شهرستان ماکو ارائه نموده که به کالسه 95112۴ در دادگاه 
خوانده)گتمن  اینکه  لحاظ  با  است  شده  ثبت  ماکو  حقوقی  عمومی  اول  شعبه 
پیرو  است  کرده  اعالم  المکان  مجهول  خواهان  را  مصطفی(  فرزند  اوکمیش 
عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  اعمال  بر  خواهان  درخواست 
الذکر وقت رسیدگی مورخه 95/۰9/2۸  فوق  پرونده  برای  امور مدنی  در  انقالب 
ساعت 93۰:3۰ تعیین گردید تا دریک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
به دفتر دادگاه  تواند  الذکر می  ازآگهی فوق  چاپ گردد خوانده به محض اطالع 
مراجعه و ضمایم دادخواست را وصول و در مورخه فوق الذکر در شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی ماکو حاضر گردد.
اسفندیار كاظم زاده – منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماكو

دادنامه
پرونده کالسه 9۴۰99۸2۸۸21۰1۰21   شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر )1۰1 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره  95۰9972۸۸۶1۰1۴۶۶ 
شاکی: اداره ثبت احوال اسالمشهر 

متهم: 1. آقای مجتبی دره ء به نشانی واوان خ گلزار ک1۸ پ2 
اتهام: سوء استفاده ازشناسنامه   

رای دادگاه
المثنی  بر اخذ شناسنامه  اتهام آقای مجتبی دره فرزند اسداله مبنی  درخصوص 
جهت مولی علیه دادگاه ازتوجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقالب 
اسالمشهر گزارش واصله . پاسخ استعالمات واصله . عدم دسترسی به متهم علی 
رغم نشر آگهی ورعایت انتظار کافی وسایر قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به 
نامبرده رامحرز دانسته ومستندا به بند ب ماده 2قانون رسیدگی تخلفات وجرائم 
اسناد سجلی رای بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب 
ایام احتمالی بازداشت قبلی صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده ودرمدت 
بیست روز پس ازابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

تهران خواهد بود . م/الف 17۰3 
رئیس شعبه 101دادگاه كیفری دو اسالمشهر – سید مجتبی كشفی

 رونوشت آگهي حصر وراثت
آقای/خانم ناصر محمدی به شماره شناسنامه ۸۶۸ به استناد شهادتنامه و گواهی 
این شورا  تقدیم  به شماره 95۰2۴9  فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
نموده، چنین اشعار داشته است که شادروان نظامعلی محمدی به شماره شناسنامه 
1 در تاریخ 95/7/1 اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند/ 

عبارتست از 
1-ناصر محمدی متولد 1357 به شماره شناسنامه ۸۶۸ صادره از ابهر نسبت فرزند 
2-رحیم محمدی متولد 1331 به شماره شناسنامه 23۸ صادره از سلطانیه نسبت 

فرزند
علیا  طارم  از  صادره   5۸7 شناسنامه  شماره  به   13۴2 متولد  محمدی  3-کریم 

نسبت فرزند
۴-فاطمه محمدی متولد 1335 به شماره شناسنامه 3۸2 صادره از سلطانیه نسبت 

فرزند
5-غنچه محمدی متولد 13۴5 به شماره شناسنامه 5۸۶ صادره از سلطانیه نسبت 

فرزند
سلطانیه  از  صادره   7۰۴ شناسنامه  شماره  به   13۴9 متولد  محمدی  ۶-معصومه 

نسبت فرزند
علیا  طارم  از  صادره   ۸۶۶ شناسنامه  شماره  به   13۶۰ متولد  محمدی  7-صغری 

نسبت فرزند
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت در روزنامه و عدم وصول هر گونه 
و مالحظه  مربوط  نامه  حسب گواهی متصدی  ارائه وصیت  یا  اعتراض  یا  الیحه 
العاده  فوق  تاریخ-   در  – سرانجام  مورخ   – به شماره  ارث  بر  مالیات  گواهینامه 
شعبه ۶۴ شورای حل اختالف ماهدشت به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس 
از مالحظه پرونده کارگواهی می¬نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص/ 
از  روانشاد پس  آن  دارائی  و  ندارد  دیگری  وارث  و  بوده  باال  در  یاد شده  شخص 

پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می¬گیرد.32۴ م/الف
قاضی شعبه 64 شورای حل اختالف ماهدشت 

دادنامه
پرونده کالسه 93۰99۸2۸۸25۰1553  شعبه1۰۴  دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر )1۰۴جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره  95۰9972۸۸۶۴۰1279  
 – اسالمشهر   : نشانی  به   – فرزند گشتاسب   – موالن  زارعی  بهزاد  آقای  شاکی: 

موسی آباد – خیابان المهدی – کوچه 5 – پالک 3۶ – واحد سوم  
اسالمشهر   : نشانی  به   – فرزندرسول    – کرمی  رضا  محمد  آقای   -1 متهمین: 

گلدسته – خیابان رجایی – کوچه ۸ – پالک 21      
2- آقای علی کولیوند  به نشانی : فاقد آدرس 

اتهام ها: 1- ایراد جرح عمدی باچاقو  2- توهین به اشخاص عادی    
رای دادگاه

فرزند  آقای محمد رضا کرمی  زارعی موالن علیه  بهزاد  آقای  درخصوص شکایت 
رسول دایر بر ایراد ضرب و جرح با چاقو دادگاه صرفنظر ازشکایت شاکی با توجه به 
عدم ارائه دلیل محکمه پسند ازناحیه شاکی مستندا به ماده ۴ازقانون آیین دادرسی 

درامور کیفری حکم به برائت متهم موصوف صادرواعالم می دارد. م/الف 17۰۴
رئیس شعبه 104 دادگاه كیفری2 اسالمشهر – بیاتی

دادنامه
پرونده کالسه 95۰99۸2۸۸33۰۰۰3۸   شعبه 1۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر )1۰۴ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره  95۰9972۸۸۶۴۰13۴۸ 
 – تهران   : نشانی  به  اله  صفی  فرزند  پورلطفی   شوکت  مرتضی  آقای  شاکی: 

اسالمشهر زرافشان ک1۰پ9   
متهم: آقای محمد جمال غریب فرزند محمد علی به نشانی تهران – اسالمشهر 

فاقد ادرس  
اتهام: خیانت درامانت    

رای دادگاه
درخصوص اتهام آقای محمد جمال غریب دائر بر خیانت درامانت حسب شکایت 
. شرح شکایت  پرونده  ومحتویات  به شرح  توجها  دادگاه  پورلطفی  مرتضی  آقای 
شاکی . عدم حضور متهم درجلسه رسیدگی . علیرغم اعالم وقت رسیدگی ازطریق 
ازقانون   ۶7۴ ماده  به  ومستندا  بوده  ومسلم  محرز  بروی  منتسبه  بزه  آگهی  نشر 
آئین دادرسی درامور کیفری متهم موصوف رابه یکسال حبس تعزیری محکوم می 
نماید. رای صادره غیابی بوده بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه 
وبیست روز پس از آن قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظر استان تهران خواهد 

بود . م/الف 17۰5 
شعبه 104دادگاه كیفری دو شهرستان اسالمشهر )104جزایی سابق ( – احمد قلی بیاتی  

 اگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده 115 و 1۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری به آقای کمال ادواری فرزند کامل فعال مجهول المکان ابالغ می گردد 
جهت دفاع از اتهام خود دائر بر سرقت داخل خودرو در پرونده کالسه 95۰۶۸2 شعبه 
1۰۴ کیفری 2 ایالم در جلسه مورخ 1395/۰9/13 ساعت ۸:3۰ در این دادگاه حاضر 

در صورت عدم حضور دادگاه راسا مبادرت به صدور رای غیابی خواهد نمود.
منشی دادگاه كیفری شعبه 104 دادگاه كیفری دو شهرستان ایالم – مصطفی ملكی

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو پراید مدل 13۸7 به رنگ نقره ای متالیک و شماره انتظامی ایران 
 S1۴222۸7۰2992۸ 72- ۴57م۴5 و شماره موتور 25۸3۶79 و شماره شاسی

به نام مرتضی حبیبی اوجاکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

آن  سازی  مقاوم  و  اقتصادی  وضعیت  ساماندهی 
یکی از اساسی ترین و مهمترین پرونده های اقدام 
و عملی است که دولت یازدهم آن را گشوده و در 
نهادهای  مردم،  بیشینه  همیاری  روی  زمینه  این 
اقتصادی  بنگاه های  نظام، جریان های سیاسی و 
حساب باز کرده است. در این میان، رسانه ها می 
بازخورد  انتقال  و  جامعه  در  امیدآفرینی  با  توانند 

کارکردهای دولت، کمر به سامان اقتصاد ببندند.
بر نقش  تاکید »حسن روحانی« رییس جمهوری 
آیین  در  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  در  ها  رسانه 
بار  نمایشگاه مطبوعات،  و دومین  بیست  گشایش 
دیگر نگاه ها را به سوی مسوولیت سنگین رسانه ها 
در پیشبرد برنامه های کالن ملی به ویژه در حوزه 
اقتصادی متمرکز کرد؛ مسوولیتی که برخی رسانه 
های خاص کارنامه تامل برانگیزی را در ادای آن 
بر جای گذاشته اند و حتی در مسیری متقابل گام 
برمی دارند؛ رسانه هایی که گاه با تزریق ناامیدی 
بهبود  راستای  در  دولت  حرکت  جامعه،  پیکر  بر 
وضعیت اقتصادی را با پرسش هایی غرضمندانه و 

چالش هایی خصمانه مواجه می سازند.
این مراسم  از سخنان خود در  روحانی در بخشی 
و  بر عهده مطبوعات  امید در جامعه  القای  گفت: 
رسانه ها، رسانه ملی، همه سایت ها، فضای مجازی 
و  متعدد  بیماری های  ما  اقتصاد  است.  حقیقی  و 
مختلفی دارد. با برداشته شدن تحریم یکی از آن 
برطرف  خطرناک  بسیار  صعب العالج  بیماری های 
می شود و اقتصاد تحرک پیدا می کند ولی معنایش 
این نیست که دیگر بیماری و مشکلی وجود ندارد. 
...اولین قدم در همه بخش ها و از جمله اقتصاد امید 

به آینده است.
ایجاد  انقالبی  ضد  عمل  بزرگترین  افزود:  روحانی 
واقعی  به معنای  یاس است. آن روزنامه و سایتی 
ورق  را  آن  وقتی  شما  که  است  ضدانقالب  کلمه 
را  اول  صفحه  می کند،  کم  شما  از  چیزی  زدید 
را  بعدی  صفحه   و  می کند  کم  چیزی  می خوانید 
در  می گیرد.  شما  از  را  اعتماد  و  امید  می خوانید 
مطبوعات و رسانه ها، انقالبی بودنمان آن است که 
اوال واقعیات را به خوبی و درستی بیان کنیم اگر 
یک کار بزرگی را ملت بزرگ ایران انجام داده کار 
است که  این درست  ...آیا  نکنیم.  را کوچک  ملت 
رسانه ما فقط نقد را بگوید و یا واقعیت را بگوید و 
بعد به نقد و بعد به راه حل برسد و در مجموع به 
مردم امید بدهد و یا آن که از آغاز تا پایانش یاس 
تزریق  را  ناامیدی  که  رسانه هایی  آن  البته  باشد. 
ها  آن  و  است  محدود  بسیار  تعدادشان  می کنند 
بسیار  و کوشش می کنند  مردم تالش  نفع  به  که 

زیاد هستند.
به  ساماندهی  که  شد  یادآور  باید  پیوند  این  در 
های  وعده  از  یکی  عنوان  به  اقتصادی  وضعیت 

از سه سال گذشته  انتخاباتی روحانی، طی بیش 
قرار  اجرایی  مسووالن  کار  دستور  در  همواره 
داشته است و به حق دولت در تحقق آن موفقیت 
تا  هرچند  است؛  کرده  کسب  بسیاری  های 
رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله بسیاری وجود 
دارد. بررسی سرعت و میزان بهبود شاخص های 
دولت  که  زمانی  است.  ادعا  این  گواه  اقتصادی 
گرفت،  دست  به  را  کشور  اداره  سکان  یازدهم 
اقصاد ملی از رشدی منفی، تورمی ۴۰ درصدی و 
بیکاری و رکودی بی سابقه رنج می برد. در نتیجه 
نه  زمانی  مدت  در  گرا  اعتدال  دولتمردان  تالش 
چندان طوالنی شاخص رشد اقتصادی مثبت شد، 
بیکاری و  و  یافت  به زیر 1۰ درصد کاهش  تورم 

رکود کنترل شد.
شرایطی  در  گذشته  سال  سه  طی  یازدهم  دولت 
که  گذاشته  جای  بر  مثبتی  اقتصادی  کارنامه 
بخش  حوزه،  این  در  زیرساختی  تالش  بر  افزون 
های  آسیب  با  مقابله  بر  را  خود  توان  از  زیادی 
متمرکز  پیشین  ناکارآمد  اقتصادی  مدیریت 
ساخته و با چالش هایی جدی چون کاهش شدید 
افت چشمگیر  آن  دنبال  به  و  نفت  قیمت جهانی 
که  چالشی  است؛  بوده  مواجه  ارزی  درآمدهای 
تقریبا به اقتصاد همه کشورهای صادرکننده نفت 
سابقه  بی  تورمی  با  را  کشورها  این  و  زد  صدمه 
مواجه کرد. با توجه به این شرایط، بهبود شاخص 
های اقتصادی در کشور ما طی سال های گذشته، 
برای دولت موفقیتی 2 چندان محسوب می شود.

حوزه  در  دولت  آشکار  های  موفقیت  وجود  با 
سال  های خاص طی سه  رسانه  برخی  اقتصادی، 
اقتصادی  عملکرد  مدرک  و  سند  بدون  گذشته 

دولت را زیر سوال برده اند و با انکار واقعیاتی که 
در قالب آمار و اطالعات از سوی نهادهای رسمی 
متولی، در پیشگاه قضاوت همگانی قرار گرفته، بر 
تزریق  اند و هدف  با دولت کوبیده  طبل مخالفت 
و ترویج ناامیدی در جامعه را در پیش گرفته اند. 
رییس  پارلمانی  معاون  انصاری«  »مجید  گفته  به 
جمهوری در نمایشگاه مطبوعات در شانزدهم آبان 
ماه، این در حالی است که برخی از این رسانه ها 
از بیت المال ارتزاق می کنند، از پول مردم علیه 
مردم اقدام می شود و مدام به جامعه القا می کنند 
که در کشور کاری انجام نشده و صدایشان هم بلند 

است و حسابرسی نمی شود.
ملی  راه  نقشه  پیمودن  که  است  حالی  در  این 
و  همراهی  جذب  بدون  مقاومتی،  اقتصاد  چون 
مشارکت مردم امکان پذیر نیست؛ مشارکتی که بر 
بستر کارویژه های اصلی رسانه یعنی امیدآفرینی، 
گفتمان سازی و فرهنگ سازی در جامعه محقق 

خواهد شد. 
طی سال هایی که وحدت و انسجام بخشی مورد 
ها  رسانه  همه  کار  دستور  در  باید  رهبری  تاکید 
قرار می گرفت و پشتوانه حرکت دولت در مسیر 
پیشبرد اهداف اقتصادی می شد، برخی رسانه ها 
جناحی  و  گروهی  اهداف  کردن  دنبال  طریق  از 
حرکت  راه  سر  بر  جامعه،  در  ناامیدی  القای  و 
است  امید  کردند.  اندازی  سنگ  کشور  اقتصادی 
وگو  گفت  برای  ای  بهانه  نمایشگاه،  این  برگزاری 
و  وفاق  چتر  زیر  را  رسانه  اهالی  دیدگاه  تبادل  و 
اولویت اهداف و منافع ملی فراهم آورد و انسجام و 
همدلی بیشتری را برای بسامان سازی عرصه های 

گوناگون به ویژه اقتصاد ملی ایجاد کند.

در  فرهنگی  نشاط  سطح  افزایش  لزوم  بر  تاکید 
ضرورت  گویای  یازدهم  دولت  مسووالن  کالم 
بر  سرزندگی  و  نشاط  پویایی،  روح  دمیدن 
به  توجهی  کم  که  ضرورتی  است؛  جامعه  پیکر 
سبب  و  خراشد  می  را  جامعه  روانی  سالمت  آن 
نابهنجار  های  جایگزین  سمت  به  برخی  گرایش 

خواهد شد.
و  فرهنگ  وزیر  امیری«  صالحی  »سیدرضا 
تلویزیونِی شامگاه  اسالمی در گفت وگوی  ارشاد 
دوازدهم آبان ماه با شبکه خبر از ضرورت افزایش 
صالحی  گفت.  سخن  جامعه  در  فرهنگی  نشاط 
باره  این  در  خود  های  برنامه  تشریح  در  امیری 
رییس  دستورالعمل  اساس  بر  من  برنامه  گفت: 
است.  فرهنگی  بیشتر  نشاط  و  سرعت  جمهور 
دارند.  نیاز  نشاط  به  جوانان  به خصوص  جامعه 
است.  جامعه  زیست  از  بخشی  فرهنگی  نشاط 
در کنار خوراک، پوشاک، مسکن، حمل و نقل و 
هستیم.  جامعه  فرهنگی  تغذیه  نیازمند  بهداشت 
باور  این  به  این  که  مگر  نمی شود  ممکن  این 
برسیم که در حوزه مصرف فرهنگی قدم  برداریم. 
است  نحیف  بسیار  جامعه  فرهنگی  مصرف  سبد 
پرهیز  شدت  به  حاشیه  از  شود.  تقویت  باید  که 

می  کنم و با نظام برنامه ای حرکت خواهم کرد.
لزوم  بر  بارها  جمهوری  رییس  نیز  این  از  پیش 
کرده  تاکید  در جامعه  نشاط  افزایش  و  گسترش 
ساختن  جاری  برای  دولت  مسووالن  تالش  بود. 
در حالی  میان جوانان  ویژه  به  در جامعه،  نشاط 
ایجاد  و  مهم  مقوله  این  که  گیرد  می  صورت 
به  ایران  جامعه  در  ای  اندازه  تا  آن  های  زمینه 
تنها  مقطعی  توجه  صورت  در  و  رفته  حاشیه 
پای سخن هر که می  است.  یافته  جنبه شعاری 
تا  گرفته  روانشناس  و  شناس  جامعه  از  نشینیم 
رنگ  یا  نبود  از  نوعی  به  همه  عادی،  شهروندان 
دارند  گالیه  جامعه  در  نشاط  و  شادی  مایه  کم 
و از ادامه این وضعیت و انتقال آن به نسل های 

بعدی نگرانند. 
وضعیت  از  المللی  بین  برآوردهای  برخی  انتشار 
غمگین  یا  شاد  کشورهای  بندی  رده  در  ایران 
قطعی  منبعی  چند  هر  گذشته،  روزهای  طی 
برای استناد نیست اما نمایانگر نگاهی بیرونی به 
گسترش  به  جدی  نیاز  از  و  است  ایرانی  جامعه 

نشاط اجتماعی و فرهنگی حکایت دارد.
شادی  سطح  صاحبنظران،  و  ناظران  از  شماری 
از  برخورداری  و  توسعه  میزان  به  را  جوامع  در 
رفاه اجتماعی پیوند می زنند و عده ای دیگر این 
جدا  پندارند.  می  رفاه  مقوله  از  فراتر  را  موضوع 
اجتماعی،  نشاط  وضعیت  در  رفاه  متغیر  تاثیر  از 
به عبارتی کمبودهای کنونی  یا  نکته مهم، خالء 
در پاسخگویی به این نیاز اساسی انسان است که 
جامعه  در  گوناگون  های  شکل  به  آن  پیامدهای 
خودکشی  به  گرایش  یابد.  می  پدیداری  امکان 

افزایش  آینده،  به  نسبت  دلسردی  اعتیاد،  یا 
مشکالت های روحی و روانی نظیر افسردگی، بی 
نهایت کاهش  به رویدادهای جامعه و در  تفاوتی 
از آسیب هایی است  ای  نمونه  اجتماعی  سرمایه 
در  اجتماعی  شناسان  آسیب  و  روانشناسان  که 
زنجیره علت یابی آنها به کمبود نشاط و شادابی 
این  پیامدهای  به  نسبت  و  رسند  می  اجتماعی 

مساله هشدار می دهند.
به  ایران  جامعه  در  نشاط  به  مربوط  کمبودهای 
بهانه  به دنبال  گونه ای است که گاه مردم خود 
هایی  مناسبت  به  و  روند  آن می  ایجاد  برای  ای 
ورزشی،  های  تیم  پیروزی  عید،  روزهای  چون 
پیروزی های انتخاباتی، مراسمی چون چهارشنبه 
در  آیند.  می  خیابان  و  کوچه  به   ... و  سوری 
و  انتظامی  ابعادی  موضوع  این  گاهی  میان،  این 
امنیتی به خود می گیرد و این واقعیت فراموش 
می شود که شادی هم مانند هر پدیده اجتماعی 
به مدیریت و بسترسازی نیاز دارد و جامعه پویا، 
از  سرشار  ای  جامعه  که  افسرده  ای  جامعه  نه 

نشاط و شادابی اجتماعی است.
شادی  پدیده  که  است  ممکن  گاهی  همچنین 
سوءبرداشت  و  ها  حاشیه  با  اجتماعی  نشاط  و 
شناسان  جامعه  که  حالتی  در  شود؛  روبرو  هایی 
و روانشناسان نشاط را به عنوان پیش نیازی برای 
یک جامعه سالم ضروری می دانند، عده ای آن را 
به لودگی تعبیر می کنند و با ارایه دالیلی تالش 
می کنند تا آن را در تضاد با دین و شرع، نفی و 

سرکوب کنند. 
بهانه  موسیقی،  کنسرت  یک  برگزاری  که  زمانی 
و  ها  دشواری  از  مردم  فراغت  برای  لطیف  ای 
مشغله های اجتماعی و اقتصادی است، خبر لغو 
دار می کند.  را خدشه  نشاط  و  امید  آن،  یکباره 

که  هایی  گردهمایی  به  امنیتی  نگاه  همچنین، 
گرفتن  نظر  در  با  و  گوناگون  های  مناسبت  به 
ارزش های عرفی و هنجارهای مذهبی برگزار می 
شود تا اندازه زیادی بسترهای نشاط اجتماعی و 
فرهنگی را محدود می کند. در نتیجه، افرادی که 
به دالیلی امکان شادی و نشاط از آنان سلب می 
و هیجان  رفتارها  برخی  بر  مدیریت  امکان  شود، 
به  مساله  همین  و  داشت  نخواهند  را  خود  های 
تبدیل  آفرین  حادثه  و  ناخوشایند  هایی  آسیب 

خواهد شد.
پیش  چندگانه،  برخوردهای  رسد،  می  نظر  به 
خواندن  ضدارزش  و  سلبی  های  نگاه  ها،  داوری 
نوعی  فرهنگی،  و  اجتماعی  نشاط  و  شادابی 
خواهد  وجود  به  جامعه  در  را  فراگیر  افسردگی 
های  آسیب  افزایش  وضعیتی  چنین  و  آورد 
و  جویی  شادی  شدن  زیرزمینی  و  اجتماعی 
پی  در  را  ضدارزشی  مفاهیم  با  آن  درآمیختگی 

خواهد داشت. 
شماری از دستگاه های فرهنگی با وجود آنکه می 
توانند با سیاستگذاری درست و مناسب بسترهای 
طرفی  از  و  فراهم  جامعه  در  را  نشاط  و  شادابی 
نهادینه  و  الگوسازی  را  کردن  شادی  فرهنگ 
نگذاشته  جا  به  زمینه  این  در  ای  کارنامه  کنند، 
اند. همچنین در طراحی های شهری برای شادی 
به  نسبت  نیز  ها  رسانه  و  است  نشده  فضاسازی 

این نیاز مردم اقدام ثمربخشی انجام نداده اند.
در  نشاط  رنگ  کم  جریان  اینکه  سخت  هوده 
رفتار،  مدیریت  شادی،  و  طراوات  به  نیاز  جامعه 
و  مشکل  با  را  هیجان  بروز  و  روانی  بار  تحمل 
نیز  اختالل  این  نتیجه   . روبرو می سازد  اختالل 
می تواند خود را در قامت آسیب های اجتماعی 

نمایان سازد.

بافت جامعه ایرانی، تشنه نشاط فرهنگیسامان یابی اقتصاد در سایه امیدآفرینی رسانه ها
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نرخ حضور زنان در پست های 
مدیریتی کمتر از 3 درصد است

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری با اشاره 
به رشد دو برابری حضور زنان در مجلس دهم گفت: 
نرخ حضور زنان در سطوح عالی و میانی کمتر از 

سه درصد است.
شهیندخت موالوردی درنشست تخصصی با عنوان 
چالش های حضور زنانه درعرصه مدیریت در محل 
رشد  رغم  به  اظهارکرد:  اجتماعی  علوم  دانشکده 
روزافزون دانش آموختگی زنان که از رشد خوبی 
برخوردار بوده است اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده 
ایم و شاهد این نرخ پایین حضور زنان در سطوح 

میانی و عالی هستیم.
وی، سه عامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را مانع 
حضور زنان عنوان کرد و افزود: الزم است اقداماتی 
در زمینه ارتقای آموزشی زنان، آگاهی جنسیتی، 
نرخ پایین مدیریت، مشارکت اقتصادی و توانمندی 

اقتصادی زنان انجام شود. 
معاون امورزنان و خانواده رییس جمهور با اشاره به 
تجمع زنان در وزارت آموزش و پرورش و وزرات 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این تراکم 
و تجمع نشان از فقدان تحرک شغلی زنان دارد و 
نیازمند بازنگری در توزیع زنان در مشاغل است و 
همچنین باید تغییراتی نیز در رویکرد زنان و برنامه 

ریزان انجام شود. 
که  است  درحالی  وضعیت  این  افزود:  موالوردی 
مستندات خوبی برای تغییر این شرایط وجود دارد 
همچنان که رهبر معظم انقالب نیز در سخنانشان 
به دخالت زنان در مقدرات اساسی جامعه تاکید می 

فرمایند. 
وی با بیان اینکه درسیاست های کلی نظام اداری 
برنامه های  انداز2۰ ساله و  و هم در سند چشم 
تاکید شده  بر شایسته ساالری  رییس جمهوری 
است، گفت: برهمین اساس شاهد مشارکت زنان در 
اجتماع هستیم اما هنوز در عرصه مدیریت نیازمند 
اتخاذ تدابیری هستیم تا این ظرفیت پنهان و کشف 

نشده را به خدمت بگیریم. 
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار 
امیدواری کرد که دو عامل مشارکت زنان و مدیریت 
زنان در همگامی با جامعه فرآیند جدیدی در بحث 

توسعه پایدار رقم بزند.
وی افزود: با توجه به راهکارها و اقدامات پیش بینی 
شده در برنامه ششم توسعه شاهد تحقق عدالت 

جنسیتی در تمام شئون زندگی زنان باشیم. 
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه 
کرد: با اولویت بندی مسائل و با همکاری دستگاه 
در  زنان  کل  ادارات  مشارکت  و  اجرایی  های 
فرمانداری ها هم اکنون ما 5۰ درصد راه را رفته ایم 

و ریل گذاری مناسبی انجام داده ایم. 
وی تصریح کرد: با پرهیز از اقدامات کلیشه ای سعی 
کرده ایم در چارچوب ماموریت ها حرک کنیم و 
با شناسایی مسائل و مشکالت و جلب مشارکت 
و شناسایی ظرفیت ها در چارچوب معینی گام 

برداریم. 
موالوردی گفت: درسال های اول شروع به کار ما 
را محکوم به سیاه نمایی می کردند اما حاال شاهد 
هستیم که حساسیت های الزم ایجاد شده و شاهد 

اقداماتی در سطح عالی هستیم. 
افت  اجتماعی  سرمایه  بحث  در  اظهارکرد:  وی 
شدیدی را شاهد بودیم که اماهم اکنون فعالیت 
نهاد  مردم  های  سازمان  سازی  فعال  برای  هایی 
داشتیم و هشت نشست در سه سطح دولت با دولت، 
دولت با سمن و سمن ها با سمن ها ایجاد کردیم و 

از نظر کمی رشد داشتیم. 
موالوردی در پاسخ به سوالی در باره چگونگی ادامه 
روند رشد حضور زنان در دولت یازدهم گفت: در 
دهیاران  درصدی   7۶ رشد  شاهد  یازدهم  دولت 
زن، انتخاب فرمانداران زن در نقاط حساس مرزی 
بودیم  کابینه  همچنین شاهد حضور سه زن در 
که این تحول خوبی بوده و مقدمه حضور زنان در 
سطوح عالی است و الگوی خوبی از مدیریت زنان را 

به نمایش می گذارد. 

رسانه ها در راستای ارتقای 
حقوق شهروندی فعالیت کنند

دستیار رئیس جمهور درامورحقوق شهروندی گفت: 
رسانه ها سیاست زده نباشند و در راستای ارتقای 

حقوق شهروندی فعالیت کنند.
به گزارش خبرنگار پیام زمان، الهام امین زاده با 
مطبوعات  نمایشگاه  دومین  و  بیست  در  حضور 
اگربتوانند  ها  رسانه  اظهارکرد:  ها  خبرگزاری  و 
مسئولیت رسانه ای خود را انجام دهند، به نوعی 
هم مردم را نسبت به حقوق شهروندی آشنا کرده 
اند و نیز اگر حقوق رسانه ها رعایت شود، رسانه ها 
می توانند بهتر نسبت به شهروندان اطالع رسانی 

داشته باشند.
امین زاده گفت: انتظار ما از رسانه این است که در 
همبستگی اجتماعی و اطالع رسانی در رفتارهای 
شوند،  مطلع  است شهروندان  الزم  که  پرخطری 
به خوبی عمل کند.وی ادامه داد: با مدیرمسئوالن 
رسانه ها، حوزه ها و سرویس های خبری مرتب 
اطالع  درجهت  تا  داریم  سعی  و  داریم  ارتباط 
فرهنگ،  تغییر  و  اجتماعی  های  آسیب  رسانی 
هم  اظهارداشت:  زاده  کنیم.امین  ریزی  برنامه 
رسانه  ظرفیت  از  درصد  تا 3۰  تنها 2۰  اکنون 
ها در جهت اطالع رسانی آسیب های اجتماعی 
و معرفی حقوق شهروندی استفاده می شود.امین 
برای  گفت:  قضائیه  قوه  با  ارتباط  درمورد  زاده 
پیگیری حقوق سیاسی برخی شهروندان با قوه 
قضائیه در تعامل هستیم و در رابطه با دادرسی 
عادالنه، پیشگیری از وقوع جرم و حقوق فرهنگی 
تعامل خوبی داریم .امین زاده درباره منشورحقوق 
شهروندی گفت: 2۰ ساعت جلسه با رئیس جمهور 
در رابطه با منشور حقوق شهروندی داشته ایم و 
سند اصالح و تکمیل شده است که منتظر ابالغ 

رئیس جمهور هستیم.
بیست ودومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها 
از 1۴ تا 21 آبان با شعار »شفافیت، صداقت« همه 
روزه از ساعت 9 و 3۰ تا 2۰ میزبان عالقه مندان 

است.

بیکاری  بیمه  منابع  از طریق  اشتغال  ایجاد 

محور  ترین  اصلی  کرد:  تاکید  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
ساماندهی صندوق های بازنشستگی احترام به استقالل آنها است. 
»صندوق های بیمه ای، محلی برای زندگی اجتماعی مردم« را به 
عنوان استراتژی انتخاب کردیم و حضور صندوق ها برای افزایش 
بیکاری  بیمه  منابع  از طریق  اشتغال  ایجاد  و  بیمه شدگان جدید 
که  ایم  رفته  این سمت  به  ماست.  های  استراتژی  دیگر  جمله  از 
نیز پوشش دهیم.  را  اجتماعی خود  فراغت شرکای  اوقات  بخشی 

کرده ایم.  دنبال  را  ایجاد مسکن  همچنین 
و  تنگناها  بازنشستگی،  صندوق های  همایش  در  ربیعی  علی 
فرزندان  آینده  در  کنیم  می  تالش  امروز  اینکه  بیان  با  راهکارها 
عبور  بحران  مرز  از  فوالد  گفت: صندوق  نشوند  بحران  دچار  مان 
کرده اما باید مراقبت کنیم برای صندوق های دیگر به این نقطه 

نرسیم. 
هستند،  اجتماعی  بعد  دارای  بیمه ای  های  صندوق  افزود:  وی 
اردیبهشت   11 در  است.  اقتصادی  صرفا  آن  به  برخی  نگاه  اما 
رهبری رسیدیم  مقام معظم  روزکارگر خدمت  مناسبت  به  امسال 
مردم  زندگی  در  اجتماعی  تامین  نقش  افزایش  درباره  ایشان  و 
و  اجتماعی  تامین  مسئله  از  عالی  درک  یک  این  کردند.  تاکید 

است.  اجتماعی  زندگی 
همه  معتقدیم  اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
کنند  آفرینی  نقش  مردم  اجتماعی  زندگی  در  باید  ها  صندوق 
اظهار کرد: »صندوق های بیمه ای، محلی برای زندگی اجتماعی 
انتخاب کردیم و حضور صندوق ها  مردم« را به عنوان استراتژی 
از طریق منابع  اشتغال  ایجاد  و  بیمه شدگان جدید  افزایش  برای 
این سمت  به  ماست.  های  استراتژی  دیگر  از جمله  بیکاری  بیمه 
نیز  را  خود  اجتماعی  شرکای  فراغت  اوقات  بخشی  که  ایم  رفته 

دنبال کرده ایم.  را  ایجاد مسکن  پوشش دهیم. همچنین 
ربیعی افزود: در 5۰ سال اخیر آگاهانه یا ناآگاهانه وضعیت فعلی 
اقتصادی  از شوک های  ناشی  بخشی  که  زدیم  رقم  را  ها  صندوق 
از  دیگر  یکی  است.  بوده  سیاسی  فشارهای  علت  به  بخشی  و 
اشکاالت این است که به جای استقرار نظام چندالیه، صندوق ها 
مرتبه  یک   ۸۸ و سال  کردیم  های حمایتی  به صندوق  تبدیل  را 
 ۴۰ ای  دوره  در  مرتبه  یک  کرد.  پیدا  افزایش  ها  حقوق  ضریب 
که  است  لذا مشخص  اضافه شد  فوالد  مصارف صندوق  به  درصد 

افتد.  اتفاقی می  چه 
تاکید  مورد  را  فراگیر  اجتماعی  بیمه  و  چندالیه  نظام  ایجاد  وی 
را دنبال می کنم و  فراگیر  این نظام اجتماعی   : قرار داد و گفت 
کمیسیون  در  آن  بررسی  کار  و  ماست  کنار  در  مدیریت  سازمان 

اتمام رسیده است.  به  اجتماعی دولت 
های  صندوق  ساماندهی  محور  ترین  اصلی  کرد:  تاکید  ربیعی 
است.  بازنشستگی  های  صندوق  استقالل  به  احترام  بازنشستگی 
اصالحات در صندوق ها باید انجام شود. این اصالحات معطوف به 
را دچار چالش کند. هر تصمیمی  فعلی  افراد  نباید  و  آینده است 

نیست. فعلی  به شاغالن  مربوط  گرفته شود 
ساختاری صندوق  اصالحات  به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
ها اشاره کرد و گفت: شفافیت باید حاکم باشد. مزایده و مناقصه 
به  متعلق  فرشته  خیابان  در  ملکی  ببینند.  همه  باید  را  هایمان 
که  حالی  در  فروخته اند  میلیارد   3۰ به  را  بازنشستگی  صندوق 

۴۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد. 
ربیعی ادامه داد: 33 شرکت بورسی متعلق به صندوق ها هستند 
و 7۰ درصد سرمایه صندوق ها در بورس است. 9 سال حسابرسی 
امروز در همه  بود ولی خوشبختانه  نگرفته  در صندوق ها صورت 

صندوق ها حسابرسی ها تا سال 9۴ انجام شده است. 

اوتیسم  غربالگری  آزمایشی  طرح  اجرای 
ازدی ماه 

طرح  اجرای  از  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  مشاور 
ماه  دی  سنی،  مقطع  سه  کودکان  اوتیسم  غربالگری  آزمایشی 

امسال خبر داد.
دومین  و  بیست  در  جغتایی  تقی  محمد  زمان  پیام  گزارش  به 
افزود:  خبری  نشست  در  ها  خبرگزاری  و  مطبوعات  نمایشگاه 
برنامه غربالگری اوتیسم برای سنین 12، 1۸ و 2۴ ماهگی انجام 

می شود.
در  اوتیسم  تشخیص  برای  پایین  سن  در  غربالگری  جغتایی، 
غربالگری  این  طراحی  افزود:  و  دانست  مهم  بسیار  را  کودکان 
متخصصان  همکاری  با  بهداشت  وزارت  بهداشتی  معاونت  توسط 
که  است  گرفته  صورت   ، ها  کاردرمان  و  شناسان  روان  پزشکی، 
کشور  استان   2 در  و  آزمایشی  صورت  به  ماه  دی  از  آن  اجرای 

انجام می شود .
ها،  استان  این  کرد:  اظهار  شده  یاد  های  استان  درباره  جغتایی 

بود. خواهند  شرقی  آذربایجان  و  فارس  های  استان  احتماال 
اظهارکرد:  و  دانست  مرحله  چند  شامل  را  غربالگری  این  وی 
کارشناسان سالمت  توسط  نخست  مرحله  در  ای  آزمایش ساده 
اولیه  تشخیص  اگر  و  شود  می  انجام  سالمت  های  شبکه  در 
شود  مراجعه  دیده  آموزش  عمومی  پزشک  به  باید  بود،  مثبت 
اختالالت  مراکز  به  پزشک  تایید  صورت  در  کودک   ، بعد  و 

شود. می  فرستاده  تکاملی 
ها  استان  در  که  تکاملی  اختالالت  مراکز  داد:  ادامه  وی 
اختصاصی  غربالگری  های  آزمایش  مراکز  این  در  و  مستقرند 
اطفال،  پزشکان  روان  عمومی،  پزشکان  از  گروهی  همکاری  با 
و  ها  درمان  گفتار  مددکاران،  اطفال،  اعصاب  متخصصان 
درمانی  مداخالت  مراحل  تا  شود  می  انجام  ها،  کاردرمان 
کودک  برای  اوتیسم  بیماری  تشخیص  صورت  در  شناختی 

شود. آغاز  مبتال 
اظهار  اوتیسم  به  مبتال  کودکان  درباره  بهداشت،  وزیر  مشاور 
به  ندارند؛  جسمی  مشکل  اوتیسم  به  مبتال  کودکان  کرد: 
حتی  و  ندارند  فرقی  عادی  کودکان  با  ظاهر  در  که  طوری 
ارتباط  خواهند  می  وقتی  ولی  هستند  هم  تر  جذاب  و  زیباتر 
این  دلیل  همین  دارند؛به  ارتباطی  مشکل  کنند،  برقرار 

نامند. می  رفته  فرو  خود  در  کودکان 
 ۶7 هر  از  دنیا  کشورهای  سایر  مشابه  ایران  در  گفت:  وی 
است. اوتیسم  به  مبتال  متولد می شود، یک کودک  که  کودکی 
زندگی  اول  سال  در  را  اوتیسم  های  طیف  برخی  جغتایی 
در نیز  را  دیگر  برخی  حال  عین  در  و  دانست  تشخیص   قابل 

کرد. عنوان  تشخیص  قابل  بعد  های  سال   
گفت:  اوتیسم  بیماران  مختلف  نیازهای  بیان  با  جغتایی 
اجتماعی،  پزشکی،  خدمات  از  ای  مجموعه  اوتیسم  بیماران 
حوزه  در  مثال  عنوان  به  دارند؛  الزم  توانبخشی  و  درمانی 
آنها  بیماری  بتوانند  باید  اطفال  های  پزشک  پزشکی،  نیازهای 
نیاز  داروهایی  به  اوتیسم  کودکان  اینکه  یا  و  دهند  تشخیص  را 
در  کودکان  این  همچنین  شود؛  کنترل  شان  هیجانات  تا  دارند 
اجتماعی  و  مشاوره  روانشناختی،  خدمات  نیازمند  ارتباطی  حوزه 
انتظار  از  دور  نیز  آنان  گفتاری  مشکالت  اینکه  ضمن  هستند؛ 

باید گفتار درمانی شوند . نیست و به همین علت 
تشخیصی،  فرایند  برایشان  اگر  کودکان  این  کرد:  تاکید  جغتایی 
جامعه  به  توانند  می  شود،  انجام  خوبی  توانبخشی  و  درمانی 
توانند  می  حتی  آنان  از  برخی  که  طوری  به  شوند؛  برگردانده 
استثنائی  مدارس  به  نیز  برخی  البته  و  بروند  عادی  مدارس  به 

شوند. می  فرستاده 

خبرخبر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
های  دانشگاه  11درصدی  از  بیش  موفقیت 
علوم پزشکی کشور در کاهش آمار سزارین از 
نظام  تحول  طرح  اجرای  دستاوردهای  جمله 

سالمت است .
گشایش  آیین  در  هاشمی  زاد  قاضی  حسن 
بلوک زایمانی بیمارستان حضرت ولیعصر)عج( 
فسا از توابع استان فارس افزود: تا پیش از آغاز 
طرح تحول نظام سالمت، زایمان های سزارین 
به شکل غیرمنطقی افزایش یافته و در برخی 
مراکز به میزان 9۰درصد رسیده بود که همین 

امر مشکالتی را به همراه داشت. 
صورت  های  تالش  با  اکنون  داد:  ادامه  وی 
میزان  به  مواردی  در  سزارین  کاهش  گرفته، 
زیر 2۰ درصد رسیده البته عدد مورد انتظار در 
سزارین  کاهش  برای  کشوری  متوسط  میزان 
3۰ درصد است که برای رسیدن به آن تالش 

می کنیم. 
وزارت  اقدامات  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
تالش  تاثیر  از  امر،  این  ترویج  برای  بهداشت 
نیز  و  اعتباربخشی  در  درمانی  مراکز  های 
افزود:  و  گفت  طبیعی  زایمان  شدن  رایگان 
ایم  رسیده  ۴۰درصد  از  بیش  حدود  به  االن 
و الزم است همین مسیر در یک بازه 1۰ساله، 

پیگیری شود. 
رسانی  اطالع  نقش  بر  هاشمی  زاده  قاضی 
یاد  کرد  تاکید  زمینه  این  در  فرهنگسازی  و 
آور شد : بسته زایمان طبیعی رایگان یکی از 
که  است  سالمت  نظام  جامع  طرح  گام های 
هدف این بسته کاهش سزارین در کشور است 
آمار نشان می دهد که این بسته به خوبی در 
حال اجراست و ما شاهد کاهش میزان سزارین 

و به دنبال آن افزایش زایمان طبیعی در کشور 
هستیم. 

وزیر بهداشت اظهار داشت: برنامه های مختلف 
میزان  کاهش  و  طبیعی  زایمان  ترویج  برای 
سزارین در بیمارستان  های دولتی برای ارتقای 
شاخص سالمت مادر و نوزاد تدوین شده است 
بهینه سازی  به  می توان  برنامه ها  این  از  که 
حفظ  برای  زایمان  اتاق های  فیزیکی  فضای 

حریم خصوصی مادران باردار و افزایش رضایت 
آنان و ارائه بسته های تشویقی به ارائه دهندگان 

خدمات در مراکز دولتی اشاره کرد. 
متخصص  پزشکان  ماندگاری  همچنین  وی 
و  ویزیت  خدمات  کیفیت  محروم،  مناطق  در 
که  نیز  را  دولتی  بیمارستان های  در  هتلینگ 
در این طرح اجرا می شود از جمله بسته های 

موفق در طرح تحول سالمت توصیف کرد . 
پایان  تا  کرد  امیدواری  ابراز  بهداشت،  وزیر 
دولت، شاهد بهره برداری از هزار و ۶۰۰بلوک 

زایمانی در کشور باشیم. 
وی گفت : این خدمت برای نخستین بار است 
که در کشور ایجاد شده و مادر و پدر در کنار 
نوزاد  تولد  شاهد  توانند  می  آرامش  با  و  هم 

باشند. 
فسا  شهرستان  به  بهداشت  وزیر  سفر  در 
و  زایمان  مراقبت های  بخش   71۴ همزمان 
بلوک زایمان طبیعی در کشور به صورت ویدئو 

کنفرانس افتتاح شد.
این مراکز به صورت همزمان در 2۴ شهرستان 
در زایمانی  بلوک   ۶9۰ و  فارس   استان 

 استان های دیگر افتتاح شده است. 
کیلومتری   13۰ فاصله  در  فسا  شهرستان 

جنوب شرقی شیراز قرار دارد. 

وزیر بهداشت: 

کاهش آمار سزارین از نتایج طرح تحول نظام سالمت است

شیوع باالی اختالالت اسکلتی عضالنی 
بین ایرانیان

با  استاد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
بین  عضالنی  و  اسکلتی  اختالالت  باالی  شیوع  به  اشاره 
ایرانیان گفت: نحوه سبک زندگی در میزان این اختالالت 

بسیار موثر است.
فرشاد اخوتیان در نشست خبری که در ارتباط با سمینار 
عضالنی  و  اسکلتی  اختالالت  در  فیزیوتراپی  تخصصی 
برگزار شد، اظهار داشت: اختالالت اسکلتی در تمام جوامع 
شیوع باالیی دارد و این امر در ایران نیز آمار زیادی را به 

خود اختصاص داده است.
وی افزود: حدود 3۰ درصد نیروی کاری افراد ساالنه به 
آمارهای  براساس  و  می رود  هدر  به  اختالالت  این  دلیل 
ساالنه  دالر  میلیون   55 تا   ۴5 حدود  آمریکا  در  موجود 

هزینه درمان این اختالالت می شود.
بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  فیزیوتراپی  استاد 
ادامه داد: بیشترین نواحی که اختالالت اسکلتی و عضالنی 
را شامل می شود ۴5 درصد در ناحیه کمری و 13 درصد 

در ناحیه شانه ای است.
جمعیت  اینکه  دلیل  به  ایران  در  کرد:  اضافه  اخوتیان 
گاهی  نیز  زندگی  سبک  نحوه  و  داریم  باالیی  سالمندی 
مواقع بسیار غلط است اختالالت اسکلتی و عضالنی طیف 
البته این اختالالت  وسیعی را به خود اختصاص می دهد 

در ناحیه کمر میان ایرانیان بیشتر شایع است.

پدیده دستفروشی های شبانه و 
لباس های دست دوم 

از  برخی  شارژ  عدم  از  تهران  شهر  شورای  رییس  نایب 
کارت بلیت های منزلت خبر داد.

از دستور خود در جلسه  تذکر پیش  مرتضی طالیی در 
با اشاره به عدم فعال  سیصدوچهارم شورای شهر تهران 
گفت:  شهروندان  منزلت  بلیت های  کارت  شارژ  بودن 
اما  می شد  شارژ  بلیت ها  این  باید  مهرماه  اول  از  ظاهرا 
در  این  و  نگرفت  صورت  کارت ها  برخی  برای  مهم  این 
حالی است که شهروندان توقع دارند که با افزایش قیمت 
هزینه های ایاب و ذهاب، میزان شارژ اعتباری درون این 

کارت ها نیز افزایش یابد.
دفن  مورد  در  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
از شهرداری  و معابر گفت:  بوستان ها  شهدای گمنام در 
تهران درخواست می شود که با توجه به امکاناتی که در 
اختیار دارد، نسبت به طراحی و اجرای یک المان واحد 

برای کلیه مقبره های شهداء اقدام کند.
به  اشاره  با  همچنین  تهران  شهر  شورای  رییس  نایب 
پدیده دستفروشی های شبانه و لباس های دست دوم در 
معابر شهر تهران گفت: این لباس های دست دوم معلوم 
راه هایی  چه  پیمودن  با  و  کسانی  چه  برای  که  نیست 
این  به  امر  باید مسووالن  و  قرار گرفته  اختیار مردم  در 

مساله وارد شوند.

برگزاری دوباره آزمون صالحیت 
حرفه ای معلمان 

کرد:  اعالم  اطالعیه ای  در  فرهنگیان  دانشگاه 
معلمان  حرفه ای  صالحیت  طرح  در  که  دانشجومعلمانی 
ویژه آزمون استخدام پیمانی سال 139۴ حدنصاب الزم 
را کسب نکرده بودند می توانند دوباره در آزمون صالحیت 
شرکت کنند. به گزارش پیام زمان از نقل از مرکز اطالع 
این  پرورش  و  آموزش  وزارت  عمومی  روابط  و  رسانی 
اطالعیه به شرح زیر است: »موفقیت هر نظام آموزشی به 
دانش و مهارت های حرفه  ای معلم بستگی دارد. اطمینان 
دانشگاه  آموختگان  دانش  در  ها  شایستگی  کسب  از 
فرهنگیان، یکی از گام های اساسی در تحقق امر کیفیت 
در نظام آموزش و پرورش است. تربیت معلمانی برخوردار 
از گیری  بهره  نیازمند  ای،  حرفه  های  شایستگی   از 
 برنامه های درسی منسجم و سازوکارهایی برای ارزشیابی 
معلمی  حرفه ای  صالحیت های  است.ارزشیابی  ها  برنامه 
دانشگاه  آموختگان  دانش  کیفیت  سنجش  بر  تأکید  با 
فرهنگیان و توجه به فرآیند تربیتی آنان، بخشی از نظام 

جامع ارزیابی را تحقق می بخشد.
 طرح ارزشیابی صالحیت های حرفه ای به عنوان بخشی 
از دوره یک ساله مهارت آموزی به منظور تعیین صالحیت 
داوطلبان ورود به عرصه معلمی برای اولین بار در شهریور 
1395 به اجرا در آمد که نتایج آن حاکی از قبولی قطعی 

بیش از  75 درصد از مهارت آموزان بود.

از  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل  مشاور 
از  پیشگیری  و  توانمندسازی  طرح  اجرای 
مصرف مواد مخدر در آذربایجان غربی خبر داد.
اصحاب  با  خبری  درنشست  صرامی  حمید 
ایمن  و  توانمندسازی  طرح  اظهارکرد:  رسانه 
سازی دانش آموزان دوره دوم متوسطه درزمینه 
پیشگیری از مصرف مواد مخدر در 12 استان 
 7 در  حاضر  حال  در  که  می شود  آغاز  کشور 
سیستان  لرستان،  مرکزی،  قزوین،  قم،  استان 
بلوچستان، کرمان و امروز در آذربایجان غربی 
اجرا شده  و در  استانهای خراسان، گلستان، 
تهران، هرمزگان و خوزستان تا ماه آینده اجرا 

خواهد شد.
از  نکته  چند  طرح  این  در  کرد:  تصریح  وی 
جمله کاهش تمایل به مصرف مواد در نوجوانان  
براساس آموزش های تخصصی، افزایش دانش 
و آگاهی  دانش آموزان درباره تبعات و عوارض 
مهارتی،  آموزشهای  طریق  از  مواد  مصرف 
آموزش  و  اجتماعی  و  روانی  توانمندی  ارتقای 
از  آگاهی  و  مادر  و  پدر  به  فرزندپروری  سبک 
دنبال  فرزندپروری،  سبک  آموزش  شیوه های 

می شود.
دانش  توانمندسازی  اینکه  بیان  با  صرامی 
اصلی  حلقه  سه  معلمان  و  اولیاء  آموزان، 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی است خاطر 
یکپارچه  دنیال  به  طرح  این  در  کرد:  نشان 
سازی خدمات پیشگیرانه در بین والدین، دانش 

آموزان و مدارس هستیم.
غربی  آذربایجان   9۰ درسال  کرد:  اظهار  وی 
داشت  قرار  چهارم  رتبه  در  اعتیاد  حوزه  در 
که خوشبختانه با اقدامات آموزش و پرورش و 

دستگاه های پیشگیرانه در سطح استان به رتبه 
22 تنزل یافته است.

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
ادامه داد: اقدامات خوبی در استان انجام شده 
مسئوالن  آنکه  مگر  کرد  نخواهد  کفایت  اما 
استانی استمرار در انجام اقدامات پیشگرانه در 

این حوزه را به جد دنبال کنند.
صرامی تصریح کرد: ماری جوانا، گل، حشیش، 
ترتیب  به  ریتالین  روانگردان،  قرص  تریاک، 
بیشترین مصرف را در کشور به خود اختصاص 
الگو  داده که در آذربایجان غربی برخالف این 
در حوزه نوجوانان بیشترین  مصرف  به ترتیب 
قرص های روانگردان، تریاک، ماری جوانا، گل 
های  دستگاه  است  نیاز  که  بوده  حشیش  و 
از  ایجاد فرهنگ سازی  با  فرهنگی و رسانه ای 

بروز اعتیاد در نوجوانان جلوگیری کنند.
مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
با بیان اینکه میزان گرایش به اعتیاد در دانش 
به  کشوری  میانگین  از  استان  این  در  آموزان 
استمرار  با  امیدواریم  افزود:  است  پایین  شدت 
و  سازی  ایمن  شاهد  توانمندسازی  طرح 
اعتیاد  مصونیت دانش آموزان استان در حوزه 

باشیم.
وی گفت: آموزش و پرورش یک تنه نمی تواند 
در مقابل اعتیاد بایستد و در سطح دانشگاه نیز 
باید متولیان در حوزه اعتیاد وارد عمل شده و 
در استمرار  فعالیتهای پیشگیرانه به طور جد 

تالش کنند.
صنعتی  کارگران  وضعیت  در خصوص  صرامی 
در رابطه با مصرف مواد مخدر گفت: در سطح 
کشور میانگین نرخ مصرف مواد مخدر تریاک 

و مواد سستی زا در سطح کارگران صنعتی ۸.7 
درصد بوده که در آذربایجان غربی ۴.5 درصد 

است.
مصرف  میانگین  به  همچنین  ادامه  در  وی   
بین  در  حشیش  و  شیشه  مخدر  مواد  مصرف 
براساس  گفت:  و  کرد  اشاره  صنعتی  کارگران 
حوزه  در  شیشه  مصرف  میانگین  گزارشات، 
محیط صنعت۸.3 درصد و در آذربایجان غربی 
حشیش  مصرف  کشوری  میانگین  و  درصد   7
۶.۸ درصد که در آذربایجان غربی 2.5 درصد 
به  استان  مردم  تمایل  به  است.صرامی  بوده 
کردو  اشاره  مخدر  مواد  پیشگیرانه  خدمات 
کشور   در  پیشگیرانه  اقدامات  به  تمایل  افزود: 
۶9 درصد و درآذربایجان غربی 77 درصد بوده 
که این آمار نشان می دهد مردم استان تمایل 
زیادی به بحث های مشارکتی، اجتماعی شدن 

و مداخله در سرنوشت خویش را دارند.

درصد   5۸ آمار  براساس  اینکه  بیان  با  وی 
معتادین زیر 3۴ سال سن دارند تصریح کرد: 
در تحقیقات اخیر میانگین سن شروع مصرف 
آذربایجان  در  که   بوده  سال   2۴ تا   21 مواد 
جد  به  مسئوالن  باید  لذا  است  23سال  غربی 
مراقب باشند تا با کاهش سن اعتیاد در استان 

مواجه نشویم.
مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
مواد  ماده ای  چند  مصرف  اینکه  به  اشاره  با 
مخدر در دانش آموزان مشاهده نمی شود افزود: 
خوشبختانه براساس اقدامات انجام شده سطح 
آگاهی دانش آموزان آهسته آهسته افزایش می 
یابد و امیدواریم وزارت آموزش و پرورش با نگاه 
ویژه برای زیر چتر قراردادن همه دانش آموزان 
مصرف  به  میل  کاهش  موجب  طرح   این  در 
در  اجتماعی  آسیبهای  کاهش  و  مخدر   مواد 

بین نوجوانان شود.

آموزش و پرورش یک تنه نمی تواند در مقابل اعتیاد بایستد

هشدار؛ ماری جواناو گل  بیشترین مخدرهای مصرفی در کشور

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی بر اجرای سیاست های جدید جمعیتی 
ترویج  و  ها  ناباروری  درمان  بر  مبتنی  ابالغی 
و  توسعه  گفت:  و  کرد  تاکید  طبیعی  زایمان 
17مرکز  و  ناباروری  درمان  مرکز   2۴ تجهیز 

درحال ساخت را در کشور در برنامه داریم.
محمد آقاجانی همزمان با سفر وزیر بهداشت به 
شهرستان فسا از توابع استان فارس و درجریان 
اظهارداشت:  زایمان طبیعی  بلوک های  افتتاح 
از سوی  ابالغی  های جدید جمعیتی  سیاست 
رهبر معظم انقالب، آثار خود را در قوانین وزارت 
و  اجرایی  تاکنون  و  دهد  می  نشان  بهداشت 

برای  زمینه  همین  در  و  است  شده  عملیاتی 
توسعه درمان ناباروری و پوشش هزینه خدمات 

درمانی زوج های نابارور تالش کرده ایم. 
وی درباره عملیاتی شدن محور زایمان طبیعی 
های  سیاست  در  دیگر  تاکیدی  عنوان  به 
جدید جمعیتی گفت: با رایگان کردن زایمان 
طبیعی، توسعه زیرساخت ها، ترغیب پزشکان 
سزارین،  جای  به  طبیعی  زایمان  انجام  برای 
فرهنگسازی عمومی، به کارگیری دو هزار ماما 
در کشور واعزام عادالنه پزشکان متخصص زنان 
شاهد  امروز  محروم،  مناطق  بر  تاکید خاص  با 
کاهش آمار سزارین هستیم. معاون درمان وزارت 
به  توجهی  این  از  اینکه پیش  بیان  با  بهداشت 
زایشگاه ها نمی شد و آمار سزارین ها نیز روند 
رو به رشدی داشت گفت: کاهش مرگ نوزادان، 
دستاوردی دیگر از طرح تحول نظام سالمت بود 
تا بتوانیم  باید یک دهه تالش می شد  البته  و 
مقام  این  یابیم.  کنونی دست  های  به شاخص 

شده،  ارائه  آمار  براساس  اینکه  بیان  با  مسئول 
موالید در یک و نیم سال گذشته حدود چهار 
داشت:این  اظهار  داشته  افزایش  درصد  نیم  و 
موضوع سبب شده عالوه بر اینکه شاهد کاهش 
مرگ نوزادان در حین زایمان باشیم آمار مرگ 
و میر مادران باردار در حین زایمان نیز کاهش 
داشته باشد . آقاجانی گفت:براساس سیاست های 
دولت  پایان  تا  داریم  تالش  بهداشت  وزارت 
کنونی یک هزار و ۶۰۰ واحد تک نفره زایمان 
شاهد  امروز  که  کنیم  ایجاد  کشور  در  طبیعی 
 132 در  نفره  تک  واحد   71۴ از  بهره برداری 
شهر کشور هستیم. این مقام وزارت بهداشت با 
اشاره به اینکه همچنان آمار سزارین در کشور 
غیرمنطقی و باال است گفت: برای این که بتوانیم 
کشورمان  در  را  سزارین  روش  به  زایمان  آمار 
پایین بیاوریم، می بایست برنامه های تشویقی 
به  در نظر گرفته شود ، حذف فرانشیز زایمان 
عنوان یکی از این مشوق ها است و مشوق دوم 

بحث بازسازی بلوک های زایمان و زایشگاه ها 
و ایجاد فضاهای اختصاصی برای مادران است. 

بخش  در  خدمت  ارائه  گفت:مبنای  آقاجانی 
راهنمای  کشوری  دستورالعمل  کتاب  زایمان، 
بر  که  است  زایمان  و  مامایی  کشوری خدمات 
اساس آخرین منابع علمی توسط اداره سالمت 
این  است.  شده  تهیه  بهداشت  وزارت  مادران 
کتاب مبنای تصمیم گیری جهت انجام زایمان 
دستورالعملی  هیچ  و  است  سزارین  یا  طبیعی 
مبنی بر اجبار برای همه مادران به بیمارستان ها 

داده نشده است. 
در سفر وزیر بهداشت و معاونان به شهرستان 
فسا همزمان 71۴ بخش مراقبت های زایمان و 
بلوک زایمان طبیعی در کشور به صورت ویدئو 

کنفرانس افتتاح شد. 
این مراکز به صورت همزمان در 2۴ شهرستان 
استان فارس و درقالب ۶9۰ بلوک زایمانی در 

سایر استان ها افتتاح شد. 

درمان ناباروی با هدف 
افزایش جمعیت 
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آگهی
خواهان بهمن قلعه  دادخواستی به طرفیت خوانده  بانک سپه سهروزدی شمالی و 
پیمان حسین زاده پرتوی و شرکت تعاونی پرتو سیستم و شرکت تعاونی سازهای 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک و ابطال سند رسمی  سنتی زخمه  به خواسته 
و دستور موقت و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید صدر تهران واقع در تهران  خ شهید مطهری خ میر عماد مجتمع قضایی 
شهید صدر تهران ارجاع و به کالسه 9۴۰99۸21۶1۶۰۰۴3۸  ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  95/1۰/12 و ساعت   ۸:3۰ تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/93638    منشی دادگاه حقوقی شعبه 80دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر  تهران

ابالغ دادنامه
 به خواندگان مجهول المکان 

پرونده کالسه 95۰99۸۰۰۰25۰۰157 شعبه 1۰1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره 95۰997۰۰۰25۰۰73۴

خواهان-محمد مصطفی اردوبازاری فرزند موسی با وکالت آرش شمس اللهی فرزند 
حسین –مهسا فرح زاد فرزند ایرج 

–شروین  حمزه  فرزند  ذوالفقاری  –فرخ  کامبیز  فرزند  هنروز  خواندگان-اشکان 
دهمند –کیادخت مدیری فرزند مصطفی-مائده موسویان فرزند فرهاد 

خواسته ها –تسلیم مبیع مالی غیر منقول –ابطال سند –دستور موقت –الزام به 
تنظیم سند رسمی ملک –مطالبه خسارت دادرسی-ابطال سند رسمی 

رای دادگاه-در رابطه با دادخواست مهسا فرح زاد به وکالت از مصطفی اردوبازاری 
فرزند  مدیری  کیادخت  حمزه  فرزند  ذوالفقاری  فرخ  طرفیت  به  موسی  فرزند 
مصطفی مانده موسویان فرزند فرهاد شروین دهمند و اشکان هنروز فرزند کامبیز 
به خواسته ابطال سند رسمی مالکیت شماره ۴۶5۴۶1 صفحه 3۴3 دفتر 2۰51 
اداره ثبت اسناد و امالک قلهک قطعه 1۰ تفکیکی تحت پالک 3۸32 فرعی از 2۸ 
اصلی مجزی شده از پالک 9۰7 فرعی به انضمام پارکینگ و انباری و ابطال سند 
رسمی صلح شماره 1359۶1 مورخ ۸7/۶/1۰ دفتر خانه 2۰۸ تهران الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک و متعلقات آن و تسلیم مبیع و دستور موقت منع نقل و انتقال آن 
والنهایه مطالبه خسارت دادرسی مربوطه این دادگاه پس از ارجاع پرونده مبادرت 
که  نموده  ثبتی  استعالم  و  دعوی  اصحاب  از  دعوت  و  رسیدگی  وقت  تعیین  به 
النهایه در جلسه رسیدگی هیچ یک از خواندگان حاضر نگردیده و الیحه ای تقدیم 
نداشته اند طی پاسخ استعالم ثبتی واصله به شماره 11۰3۰ مورخ 95/3/۸ مالکیت 
به پالک 2۸/3۸32 مفروز  تفکیکی  آپارتمان قطعه 1۰  دانگ یک دستگاه  شش 
نام شروین دهمند کیادخت  به  از 2۸/9۰7 بخش 11 تهران و متعلقات مربوطه 
بین  ما  فی  تنظیمی  عادی  نامه  مبایعه  خواهان  مالکیت  دالیل   ... است  مدیری 
خواهان و اشکان هنرور و وکالتنامه شماره 1۰۸۶3۴ دفتر خانه اسناد رسمی شماره 
1۴2 تهران به تاریخ ۸5/2/11 اقرار تلویحی آقای هنرور و مراجع کیفری و النهایه 
آرا صادره از مراجع کیفری به شماره 2۰۴-۸9۰997 مورخ ۸9/3/3 شعبه 1۰۴9 
کیفری تهران که به تائید شعبه ۴۶ تجدیدنظر تهران به شماره ۸9۰997-1112 
مورخ ۸9/7/2۸ رسیده و طی آن اشکان هنرور به اتهام فروش مال غیر بر اساس 
اردوبازاری محکومیت حاصل نموده است علی کل حال  شکایت محمد مصطفی 
دادخواست  اساس  بر  را  دادگاه خواسته خویش  در جلسه  محترم خواهان  وکیل 
تقدیمی تشریح که مصون از هر گونه تعرض از سوی خواندگان محترم به لحاظ 
و مستندات  پرونده دالیل  محتویات  به  عنایت  با  دادگاه  است  مانده  عدم حضور 
ابرازی به شرح ماضی با احراز معامله صحیحه ملک فی ما بین خواهان و اشکان 
هنرور و اثبات معامله موخره باط... از سوی مالک سابق با شروین دهمند و تنظیم 
سند صلح منافع با خانم مدیری از طریق مراجع کیفری و بال اثبات ماندن ادعای 
صوری بودن معامله فی ما بین خواهان  اشکان هنرور درهیچ مرجع صالحه قانونی 
من حیث المجموع این دادگاه دعوی وکالی محترم خواهان را ثابت و وارد داشته و 
ضمن حکم به ابطال اسناد رسمی انتقال فی ما بین اشکان هنرور و شروین دهمند 
و سند صلح منافع تنظیمی با کیاندخت مدیری به شرح پاسخ استعالم ثبتی ذکر 
رسمی  سند  تنظیم  به  اول  ردیف  خوانده  الزام  به  حکم  دادنامه  مقدمه  در  شده 
انتقال یک باب آپارتمان به مشخصات مندرج در مبایعه نامه عادی و متعلقات و 
ملحقات مرتبط با آن پارکینگ و انباری و تحویل مبیع به خریدار به استناد مواد 
1۰-223-219-22۴-3۶2-12۸۴-13۰1قانون مدنی و 71 قانون دفاتر رسمی و 
کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب 5۴/۴/25 و مواد 19۸-515-519 قانون آئین 
دادرسی مدنی و ماده 1۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 139۴ صادر و اعالم 
می نماید رای صادره در خصوص کلیه خواندگان غیابی محسوب و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی و سپس قابل تجدیدنظر خواهی د ر محاکم تجدیدنظر 
استان تهران می باشد الزم به ذکر است اجرای مفاد ماده 71 قانون دفاتر اسناد 
رسمی ثبت به دادنامه غیر قطعی صادره از سوی دفتر بال مانع است و در خصوص 
دستور موقت با توجه به دستور این دادگاه بدیهی است پس از اخطار به خواهان و 

پرداخت خسارت احتمالی مرتبط اقدام می گردد.
110/93632رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی تهران

آگهی
خلیلی  ایمان  خوانده   طرفیت  به  دادخواستی  یخچالی  حاجی  وحید  خواهان  
خواسته  به  فراهانی   حمیدی  فرشیده  و  احمدی  آرش  و  ایران  کومه  شرکت  و 
تادیه   تاخیر  خسارت  مطالبه  و  بابت  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
۴۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران واقع در تهران  خ 
شهید مطهری خ میر عماد مجتمع قضایی شهید صدر تهران ارجاع و به کالسه  
95۰99۸21۶11۰۰۴37 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  95/1۰/۴ و ساعت   
11 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
110/93636 منشی دادگاه حقوقی شعبه 46دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر  تهران

ابالغ دادنامه
 به خواندگان مجهول المکان غالمعلی رایحه –همایون حیدرنیا 

پرونده کالسه 95۰99۸۰۰۰25۰۰39۸ شعبه 1۰1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره 95۰997۰۰۰25۰۰۶93

پوریان  علی  فاطمه  وکالت  با  اله  حجت  فرزند  حسینعلی  مشهدی  خواهان-زهرا 
فرزند محمود 

خواندگان-غالمعلی رایحه فرزند حسین-همایون حیدرنیا فرزند ابراهیم 
خواسته –الزام به تنظیم سند رسمی ملک 

مشهدی  زهرا  وکالت  به  پوریان  علی  فاطمه  دادخواست  با  رابطه  دادگاه-در  رای 
حسینعلی فرزند حجت اله به طرفیت همایون حیدرنیا فرزند ابراهیم و غالمعلی 
رایحه فرزند حسین به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و حضور در دفتر خانه 
اسناد رسمی انتقال یک سهم مشاع از 32۸ سهم در ۶3۶ هزارم سهم مشاع از 3۶3 
سهم ۶3۶ هزارم سهم شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت دویست و چهل 
هزار متر مربع پالک ثبتی 2551 فرعی از 79 اصلی تقریبا به مساحت ۶۶۰ متر 
مربع به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضییح که موکل 
طی مبایعه نامه عادی مورخ ۸۴/۴/12 اقدام به جز یک قطعه زمین به مشخصات 
یک سهم مشاع از 32۰ سهم و ۶3 هزارم سهم مشاع از 3۶3 سهم و ۶3۶ هزارم 
سهم شش دانگ یک قطعه زمین در سوهانک شمیران بخش 11 تهران از همایون 
دلیل عدم  به  تا کنون  که  است  نموده  رایحه  توکیل غالمعلی  وکالت  با  حیدرنیا 
دسترسی به خواندگان ها موفق به اخذ سند نشده است دادگاه با تشکیل جلسه 
رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوی و استعالم ثبتی نظر به اینکه اوال وکیل خواهان 
با حضور در جلسه دادگاه به خواسته خویش را به شرح دادخواست بیان داشته 
در حالیکه خواندگان در جلسه حاضر نشده و الیحه ای نیز تقدیم ننموده اند ثانیا 
اداره ثبت اسناد و امالک در پاسخ استعالم اعالم داشته که مالکیت پالک اعالمی 
به نام همایون حیدرنیا می باشد ثالثا همایون حمیدنیا نقل و انتقاالت مربوط به 
پالک ادعایی را طی سند وکالت شماره 1۸7۴75 مورخ 75/۴/۶ دفتر خانه 127 
ایشان طی  و سپس  اعطا  فرزند عشقعلی  علی خاکسار هرسینی  به رجب  تهران 
سند شماره 1۰53 مورخ ۸۰/7/1 دفتر اسناد رسمی 5۴9 تهران به غالمعلی رایحه 
منتقل و النهایه غالمعلی رایحه طی مبایعه نامه عادی به تاریخ ۸3/۴/12 به زهرا 
مشهدی حسینعلی فرزند حجت اله منتقل نموده است النهایه انتقال سهم ادعایی 
به نحو صحیح تلقی نمودن انتقال به استناد مواد 219-22۰ قانون مدنی و مواد 
19۸-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت همایون حیدرنیا 
فرزند ابراهیم به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال یک سهم موضوع خواسته 
خواهان به نام خواهان و پرداخت مبلغ 2۸3۴75۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید اما 
در خصوص دعوی مطروحه علیه غالمعلی رایحه نظر به اینکه دعوی متوجه ایشان 
نمی باشد به استناد بند ۴ ماده ۸۴-۸9 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
مطروحه صادر و اعالم می نماید رای مقدم الصدور ظرف بیست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی و سپس جمیع موارد قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.
110/93628   رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی تهران

دادنامه
پرونده کالسه 95۰99۸۴۴5۶1۰۰۰71 شعبه 1۰2 دادگاه کیفری دو شهر ماکو 

تصمیم نهایی شماره 95۰997۴۴5۶1۰۰9۶۰ 
شاکی: محمدقلی حاجی زاده سلمان آبادی فرزند قادر به نشانی آذربایجان غربی – 

ماکو- خ امیرکبیر اول کوچه شقایق منزل شخصی محمدقلی حاجی زاده
متهم: آقای اکبر اکبرآقالو فرزند  علی حسین به نشانی 

اتهام: مزاحمت تلفنی
تاریخ صدور 29/7/95

با  و  اعالم  را  دادرسی  ختم  پرونده  اوراق  جمیع  بررسی  با  دادگاه  تعالی-  بسم 
موجود  ادله  به  توجه  با  و  شرف  و  وجدان  بر  تکیه  و  متعال  خداوند  از  استعانت 

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

ایجاد مزاحمت  بر  دایر  فرزند علی حسین  اکبرآقالو  اکبر  آقای  اتهام  در خصوص 
از طریق  قادر  فرزند  آبادی  زاده سلمان  محمدقلی حاجی  آقای  به شاکی  تلفنی 
شماره تلفن ۰9۰1۴9۶۸9۴۴ از طریق ارسال پیامک به وی، با توجه به محتویات 
پرونده و شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و مالحظه پرینت استخراجی از 
شرکت ایرانسل که داللت بر ارسال پیامک از طرف مشتکی عنه در به شاکی دارد 
و خارج نویسی متن پیامک ها در مرجع انتظامی و عدم حضور متهم در این شعبه 
علیرغم نشر آگهی و اطالع از وقت رسیدگی و سایرقراین و امارات موجود در پرونده 
بزه انتسابی را محرز دانسته علیهذا مستندا به ماده ۶۴1 قانون مجازات اسالمی 
مبحث تعزیرات متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می 
نماید . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از آن ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می باشد.
یاسر علی پور – رئیس شعبه 102 دادگاه كیفری 2 شهرستان ماكو

مزایده 
در پرونده 9۴۰32۶/5 اجرایی آقای رضا عابد زاده  محکوم است به پرداخت مبلغ 
122/399/322ریال  در حق آقای جواد سعادتی و مبلغ 5/25۰/۰۰۰  ریال نیم 

عشر دولتی در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال به شرح زیر : 
1-یکدستگاه گیوتین برش روکش طبیعی چوب ساخت ایران فاقد پالک شناسایی 
 . برق  تابلو  دارای  متر  5سانتی  3متروضخامت  کارگیر  عرض   . سبز  رنگ  به 

الکتروموتور 7/5 کیلو وات چینی وگیربکس کتابی به مبلغ چهل میلیون ریال؛
2- دستگاه گیوتین برش روکش طبیعی چوب ساخت ایران فاقد پالک شناسایی 
فاقد   . برق  تابلو  . عرض کارگیر 2متروضخامت 5سانتی متر دارای  به رنگ سبز 

الکتروموتور ودارای گیربکس کتابی به مبلغ سی میلیون ریال ؛ 
3-دستگاه چاپ سیلیکونی با عرض چاپ 1/۴ متر دارای تابلو برق . الکتروموتور 
وغلطکهای مربوطه وکاالزن ساخت ایران فاقد پالک شناسایی به رنگ قرمز مجهز 

به جمع کن به مبلغ هفتاد میلیون ریال ارزیابی می گردد ؛ 
ریال   1۴۰/۰۰۰/۰۰۰ کارشناسی  نظریه  طبق  فوق  دستگاه  سه  ارزش  مجموع 

معادل چهارده میلیون تومان برآورد شده است . 
1- توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور 

استیفای حق محکوم له از طریق مزایده ارزیابی شده شروع می گردد.
2- محل فروش اموال: اجرای احکام مدنی شعبه 5 حقوقی دادگستری  اسالمشهر 

است. 
3- هرکس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال باز دید و در 
مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده یکشنبه مورخه 95/9/1۴  از ساعت 9/3۰  
المجلس  فی  را  پیشنهادی  قیمت  درصد  ده  مزایده  برنده  باشد.  می  الی 1۰/۰۰ 
بعنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید. مال متعلق به کسی است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها را در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز 
با  مصادف  عللی  به  مزایده  روز  چنانچه  ضمنا  شد.  خواهد  پرداخت  کرد  نخواهد 
تعطیلی باشد فردای همانروز در همان مکان وهمان ساعت مزایده انجام خواهد 

شد.م/الف 1۶99
دادورز اجرای احكام مدنی شعبه ۵حقوقی اسالمشهر – یغمائی 

اجرائیه
محکوم له: سعده الماسی فرزند کریم –جوانرود خیابان 22بهمن-کوچه میرزایی 

۰91۸73۰5۸۸1-
محکوم علیه: جمال سلیمانی فرزند امین  - مجهول المکان

محکوم به: 
بموجب دادنامه شماره  11۸مورخ 95/2/29 شورای حل اختالف جوانرود شعبه 
دوم به پرداخت مبلغ شش میلیون ویکصدوشصت هزارتومان وسهمیه یارانه ازتاریخ 
93/۶/1 لغایت پایان مردادماه 95 که جمعا مبلغ یک میلیون ونود و دو هزار تومان 
ومبلغ 153/۰۰۰ تومان بعنوان هزینه دادرسی درحق محکوم له ومبلغ 37۰/۰۰۰  

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

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 9۴۰99۸۰۸72۴۰۰237 این شعبه حشمت ا... احمدیان فرزند 
اسحاق به اتهام مشارکت در تعدد جرم کالهبرداری رایانه ای تحت تعقیب قرار 
گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 17۴ 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ 
می گردد تا ظرف مهلت 3۰ روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی 
مقررات  مطابق  عدم حضور،  صورت  در  است  بدیهی  گردد.  حاضر  شعبه  این  در 
رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد ضمنا می توانید یک نفر وکیل دادگستری همراه 

داشته باشید.
بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سیروان

آگهی مفقودی

برگ سبز سواری سیتروئن زانتیا SX مدل 13۸9 به شماره انتظامی ایران 55-
۸۶۶ی۴5 و به شماره موتور 15۰۰33 و شماره شاسی S15122۸9192۴۴۶ به 

نام جعفر روستائیان امیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

که  است  ای  خانواده  گسترده  خانواده 
سبی  و  نسبی  های  بستگی  اساس  بر 
خونی  گروه  چند  شامل  و  است  استوار 
خانواده  است،  زناشوئی  گروه  چند  و 
ازدواج  از  را پس  فرزندان خود  گسترده 
آن  گسترش  و  دهد  می  جای  خود  در 
نیز به همین لحاظ است و به این ترتیب 
سقف  یک  زیر  نسل  چند  است  ممکن 
نمایند.  زندگی  مشترک  خانه  یک  در  و 
اختصاص  بیشتر  که  خانواده  نوع  این 
کشاورزی  اقتصاد  بر  مبتنی  جوامع  به 
پدر  شکل  است  ممکن  دارد  شبانی  و 
مکانی  پدر   ، ساالری  مادر  یا  ساالری 
قبیل  این  از  و صورتهائی  مکانی  مادر  یا 
دیگر  عبارت  به  یا  بگیرد،  خود  به  را 
پدر  یا  مادر  تسلط  و  قدرت  حسب  بر 
این  در  آید.  در  فوق  انواع  با  خانواده 

شکل از خانواده، پدر و مادر اصلی، مرکز 
و  پسرها  و  داده  تشکیل  را  خانواده  ثقل 
نوه ها و عروسها از آنها اطاعت می کنند 
و اگر پدرو مادر به علت کبر سن نتوانند 
پسر  دهند،  انجام  را  سرپرستی  وظائف 
دخترها  گیرد.  می  را  آنها  جای  ارشد 
ترک  را  پدری  خانه  ازدواج  از  پس 
گسترده  خانواده  غالباً  بنابراین  و  کرده 
مواردی که  و  است  مکانی  پدر  به شکل 
داماد در خانه پدر زن مسکن گزیند نادر 

است .
نقش اصلی را در تربیت فرزندان، پدر به 
محدود  گزینی  همسر  دایره  دارد،  عهده 
غالباً  است.  زیاد  اجتماعی  تعهدات  و 
گیرند  می  را  پدران  شغل  پی  فرزندان 
خانواده  عهده  بر  متعددی  وظایف  و 
همیاری  و  خانوادگی  تولید  شیوه  است. 
اجتماعی   ، آن  بر  مترتب  تعاون  و 
)طی  کودکان،  کردن  فرهنگی  و  کردن 
جریان جامعه پذیری و فرهنگ پذیری( 
کامل  حمایت  و  پیران  از  نگهداری 
این  سنگین  وظائف  جمله  از  ازاعضاء 
کنیگ  ساموئل  بگفته  است.  خانواده 

یک جامعه کشاورزی طبعاً مناسب برای 
روش خانوادگی پدر ساالری است و یک 
خانواده کشاورزی از آنجا که بیش از هر 
چیز جنبه اقتصادی دارد )یعنی خانواده 
گردد(  می  محسوب  نیز  اقتصادی  واحد 
نیازمند بیک سر است و از دیر باز زمام 
از  گذشته  است.  بوده  مرد  بدست  امور 
این در جامعه روستائی یا عشایری خانه 
است،  اقتصادی  فعالیتهای  مرکز  تنها  نه 
فعالیتهای  کلیه  محل  همچنین  بلکه 
و  اجتماعی  و  تربیتی  از  اعم  دیگر 

به  مذهبی  زیادی  اندازه  تا  و  تفریحی 
که  ای  رشته  نتیجه  در   . رود  می  شمار 
افراد خانوار را به هم پیون می زند بسیار 
نیرومند است و اعضاء خانواده تحت یک 
نظر  نقطه  از  خویشاوندی  استوار  شبکه 

روابط به هم وابسته اند .
از  گسترده  خانواده  انواع  با  ارتباط  در 
می  جمعی  یا  پیوسته  خانواده  نوعی 
اسالوهای  بین  در  که  برد  نام  توان 
تحت  اسکاندیناوی  کشورهای  و  جنوبی 
این   . بود  معروف  زادروگاه«    « عنوان 
گروه  را  آن  است  بهتر  که  خانواده  نوع 
گونه  به  حقیقت  در   ، نامید  خانوادگی 

به  مشترکاً  که  بود  تعاونی  گروه  یک 
صورت  به  غذا   ، پرداخته  کشاورزی  کار 
می  صرف  میزی  برگرد  و  جمعی  دسته 
شد و هرکس بر اساس نظمی که مبتنی 
بر سن و جنس بود د رجای معینی قرار 
بر  تکیه  با  زادروگا  اعضاء   . گرفت  می 
نظام  نموده  زندگی  خانوادگی  میراث 

پدر ساالری بر آن حاکم بود .
انواعی از خانواده پیوسته در هندوستان 
مبنای  که  وجوددارد  ژاپن  در  و 
و  اقتصادی  فعالیتهای  آنها  موجودیت 

است. مذهبی  همبستگی 
از  دیگری  نوع  نیز  ستاکی«    « خانواده 
از  یکی  تنها  که  است  گسترده  خانواده 
مزرعه  امور  وارث  ازدواج  از  پس  پسران 
مجرد  بین  فرزندان  بقیه  و  گردد  می 
یکی  خانواده  از  شدن  جدا  و  ماندن 
در  کلی  بطور  و  کنند  انتخاب  باید  را 
توان  می  متعددی  مالکهای  با  ارتباط 
خانواده گسترده را تقسیم بندی نمود و 
از اصطالحات  توان  رابطه می  در همین 
پدرنامی،  عنوان  تحت  متعددی 
مکانی،  مادر  مکانی،  پدر  نامی،  مادر 
پدرشاهی،  ساالری،  مادر  پدرساالری، 

پدر  پدرمداری،  سری،  مادر  پدرسری، 
تباری، مادر تباری و ... نام برد 

فرانسوی،  شناس  جامعه   » لوپله   «
جغرافیائی  عوامل  تاثیر  با  ارتباط  در 
از  دیگری  بندی  تقسیم  محیطی،  و 
گوید  می  او  است:  داده  ارائه  خانواده 
وسیع  های  استپ  و  پهناور  دشتهای 
نشینی  چادر  زندگی  برای  مساعد 
خانواده  محیطی  چنین  و  است  شبانی 
مراتب  سلسله  با  را  ساالری  پدر  وسیع 
مذهبی  اعتقادات  قوی،  روحیه  استوار، 
گذشتگان  های  سنت  به  احترام  و 
بوجود  قوی  خویشاوندی  روابط   و 
مثل  کشوری  در  حالیکه  در  آورد  می 
بریدگیهای  رشته  یک  از  که  نروژ 
دره  و  آب  مجاری  میان  در  طبیعی 
روحیه  بجای  است،  شده  تشکیل  ها 
استوار  پیوستگی  و  همبستگی  و  قوی 
خویشاوندی جلکه های وسیع و استپ 
استقالل  اهمیت  و  گرائی  فرد  به  ها، 
بنابراین  و  خوریم  برمی  شخصیت 
خانواده  بجای  محیطی  چنین  در  پدر 
نسل  چندین  که  ساالری  پدر  گسترده 
را در بر می گیرد و نسل جدید را نیز 
های  سنت  از  تبعیت  و  اطاعت  برای 
پا  ای  خانواده   ، آورد  می  بار  نیاکان 
و  استقالل  حس  آن  در  که  گیرد  می 
ای  ویژه  اهمیت  از  فرزندان  در  ابتکار 

برخوردار است.
بندی  تقسیم  توان  می  اختصار   به 
» لوپله«  را به صورت زیر عنوان نمود:

خانواده  یعنی  ساالری،  پدر  خانواده 
مطلق  و  تام  قدرت  پدر  آن  در  که  ای 
ازدواج  از  پس  حتی  فرزندان  و  داشته 
هستند،  خانواده  حمایت  تحت  نیز 
امر  و  فرمان  رعایت  خانواده  این  در 
بزرگتران و احترام به سنت گذشتگان، 
خانواده  این  در  است.  اصلی  قانون 
خانواده  در  فرد  شخصیت  واقع  در 
بر  بنابراین تصمیم  و  مستحیل گردیده 

عهده خانواده است و نه فرد.
ای  خانواده  پرور،  شخصیت  خانواده 
است که در آن بدلیل انزوای جغرافیائی 
فردی  شخصیت  محیطی،  ویژگیهای  و 
و دموکراسی اهمیت می یابد و بنابراین 
دیگر در آن اطاعت محض و کورکورانه و 
دیده  پدرساالری  خانواده  پرستی  سنت 
پا  مناطقی  در  خانواده  این  شود،  نمی 
کاماًل  جغرافیائی  ازلحاظ  گیرندکه  می 
امکان  و  بوده  متفاوت  استپی  نواحی  با 

تشکیل جوامع وسیع وجود ندارد .
را  سوم  نوع  متزلزل،  و  ناپایدار  خانواده 
نامیده  متزلزل  و  ناپایدار  خانواده  لوپله 
را  افراد  نه  که  ای  خانواده  یعنی  است 
بر طبق آداب نیاکان پرورش می دهد و 
به  اتکاء  و  استقالل  کودکان حس  به  نه 

نفس می دهد.
منبع:رشد

طول »یک ثانیه« واقعا چقدر است؟ 

آیا واقعا می دانید که طول یک ثانیه چقدر است؟ دانش واقعِی پشت 
پرده ی سنجش زمان به شما اثبات خواهد کرد که اشتباه می کنید.

وارد  آلیس  مانند  را  شما  که  است  پرسش هایی  آن  از  سوال  این 
سرزمین عجایب می کند: طول یک ثانیه واقعا چقدر است؟

اینجا متخصص سرزمین عجایب هستیم و  اینکه ما در  خبر خوش 
آن را مثل کف دست می شناسیم! جولیان هوگت در دی نیوز نوشت 
که واحد زمان که ما آن را به نام ثانیه می شناسیم، در طول سال ها 

معنای متفاوتی به خود گرفته است.
 قبل از هر چیز، اصل خبر چیست: گروهی از چند پژوهشگر بسیار 
از  اعالم کردند که  برای ثبت زمان  را  بهتر  اخیر روشی  وقت شناس 
طول  جدید  تکنیک  می شود.  استفاده  آن  در  اوپتیکال  های  ساعت 
دقیق ثانیه – یا هر واحد زمانی دیگر – را به کمک تعداد نوسان های 

اتم های استرانسیوم اندازه گیری می کند.
که  بود  این  خبر  اما خالصه  است،  فنی  و  پیچیده  خیلی  آن  بحث 
روش جدید ساعت های اوپتیکال دقیق تر از ساعت های اتمی کنونی 
است. این دستاورد درست مانند اختراع سامانه های GPS با دقت 

سانتیمتری خود، می تواند تاثیرات شگرفی در دنیای واقعی بگذارد.
گذشته  همچون  اوضاع  زمان،  واحد  عنوان  به  ثانیه  دنیای  برای  اما 
بسیار جالب می شود. چنین به نظر می رسد که مفهوم ذاتی واژه ثانیه 

در طول تاریخ بارها دستخوش تغییر شده است.

86400 ثانیه در روز خورشیدی
به مدت 1۰۰۰ سال، اولین واحد سنجش ما از زمان »روز خورشیدی« 
بود: یعنی مدت زمانی که خورشید به یک نقطه مورد نظر در آسمان 
برمی گردد. طول یک ثانیه صرفا به کمک روز خورشیدی و با معادالت 
ساده ریاضی حساب می شود: 2۴ ساعت در طول یک روز، ۶۰ دقیقه 
برای هر ساعت و ۶۰ ثانیه برای هر دقیقه که بدین صورت ۸۶۴۰۰ 

ثانیه در یک روز خورشیدی وجود دارد.
دهه ۵0 میالدی

تعریف فوق به عنوان تعریف رسمی ثانیه تا دهه 5۰ میالدی مطرح 
می شد. در آن سال ها، دانشمندان دست یافتند که چرخش زمین به 
اندازه کافی دقیق نیست که بتوان چنین حساب کرد. به همین دلیل 
آن ها به این نتیجه رسیدند که ثانیه ها را به عنوان مخرجی از یک 
دور  زمین یک  که  زمانی  یعنی مدت  کنند؛  کامل« محاسبه  »سال 

کامل به دور خورشید می زند.
از سال دیگر  اینجا است که طول هر سال می تواند متغیر   مشکل 
باشد. در سال 19۶۰ و بر اساس حکم یازدهمین کنفرانس عمومی 
اساس یک سال مشخص  بر  ثانیه ها  وزن،  و  گیری  اندازه  واحدهای 
محاسبه شوند: سال 19۰۰. دلیلش نیز این بود که از آنجایی که طول 
سال 19۰۰ دقیقا معادل 3۶5.2۴219۸ روز بود، طول هر ثانیه برابر 

شد با 31.55۶.925.97۴7/1 .
کامال مشخص بود که یک جای این راه حل آن هم با تمام ظرافت 
کاری هایش می لنگید. به همین دلیل مسئوالن وقت تصمیم گرفتند 

تا روی واحد زمان ریزتر شوند.
 

استاندارد اتمی
استاندارد اتمی در سال 19۶7 میالدی و بر اساس اتم های سزیم 
ثانیه 9.192.۶31.77۰ مرتبه نوسان  اتم ها در هر  این  پیاده شد. 
دارند که ممکن است به اندازه 2۰ نوسان باال و پایین شود. بنابراین 
مدت  از  است  عبارت  کنیم،  تعریف  را  ثانیه  تر  دقیق  بخواهیم  اگر 
مرتبه   9.192.۶31.77۰ سزیم  اتم های  می کشد  طول  که  زمانی 

نوسان کنند.
منتشر  اوپتیکا  ژورنال  در  که  جدید  اپتیکال  ساعت  تکنیک  اما 
احتمال  البته  دهد.  بسط  بیشتر  کمی  را  مسائل  تا  می کوشد  شد، 
عملی شدن آن در 1۰ سال آینده پایین است که اگر بخواهیم این 
تفاوت را به ثانیه حساب کنیم، به عبارتی می کند به ... بهتر است 

بی خیالش شویم!

نحوه نگهداری و تشخیص
 عسل سالم 

تا کنون از عسل در درمان بسیاری  از گذشته 
ترین  مهم  است.  شده  استفاده  ها  بیماری  از 
خاصیت عسل ، ضد میکروب بودن آن است. در 
حالی که عسل یک ماده کاماًل خوراکی است و 
بایستی محیط خوبی برای پرورش میکروب ها 
باشد ، ولیکن میکروب ها در معرض عسل نابود 
شده و اجساد آنها نیز به مرور از بین می رود. 
زیرا عسل حاوی آنتی بیوتیک و آنزیم دیاستاز 
است . در گذشته از این خاصیت عسل  برای از 
بین بردن پینه های دست و پا سود می جستند.
محصول  عسل  ممنوع:  فلزی  ظرف  از  استفاده 
باکتری کشی  خاصیت  که  است  فسادناپذیری 

دارد؛ پس فاسد نمی شود.
نگهداری عسل حتی برای کوتاه مدت در دمای 
و  طعم  رنگ،  سانتی گراد،  درجه   32 باالی 

خاصیت آنزیم ها ی آن را تغییر می دهد.
در ترکیب عسل مقدار زیادی اسید وجود دارد. 
برای همین اگر عسل تان را در ظروف فلزی نگه 
دارید، هم ظرفتان خرده می شود و هم رنگ، بو 
و طعم آن تغییر می کند، پس حتما عسل را در 

ظروف  شیشه ای یا پالستیکی نگه دارید.
در  را  این خواکی  است.  رطوبت، دشمن عسل 
جای مرطوب نگه ندارید، در ضمن قاشق خیس 
را در ظرف عسل فرو نبرید چون باعث رقیق و 
نامرغوب شدن آن می شود.عسل در دمای باالی 
25 درجه سانتی گراد یا زیر 5 درجه سانتی گراد 
بیشتر  برای کسب اطالعات  »شکرک«  می زند. 
درباره شکرک زدن عسل به قسمت عسل تقلبی 

مراجعه کنید.
وجود ذرات خارجی مثل گرد و غبار، ذرات موم 
و… در عسل باعث تسریع عمل شکرک زدن 
نگران  زد،  شکرک  تان  عسل  می شود.اگر  آن 
نباشید. شما می توانید به راحتی و با قراردادن 
شیشه این خوراکی درون یک ظرف آب  جوش 
آن را حرارت دهید و به حالت اولش برگردانید.
اما اگر یک ماه بعد دیدید که دوباره همان این 
شدن  متبلور  خاطر  به  ـ  زده  شکرک  خوراکی 
دانه  های شکرـ  به راحتی نمی توانید با انجام کار 

دفعه قبل آن را به حالت مایع درآورید.
عسل های پاستوریزه که در حرارت باال جوشیده 
و به صورت صنعتی بسته بندی می شوند، اصال 
نمی کنند.در  هم  رسوب  و  نمی زنند  شکرک 
از خواص  زیاد، بسیاری  به علت حرارت  عوض 
اسیدهای  از  درصدی  یعنی  می شود؛  کم  آن 
ویتامین های  بعضی  و  مثبت  دیاستاز  آمینه، 
سالم ترین  از  می رود.عسل  بین  از  عسل 
به  سالم  اول  از  که  شرطی  به  خوراکی هاست، 
عمل آمده باشد چون در بعضی مناطق زنبورها 
از شهد  یا  از گل گیاهان سمی شهد می مکند 
گیاهانی که سمپاشی شده اند، استفاده می کنند 
یا  نامرغوب  خوراکی  این  تولید  آن  نتیجه  که 

حتی سمی است.
حواستان باشد عسلی که بوییدن آن شما را به 
عطسه بیندازد، خوردنش مستی و سکر بیاورد 
نامرغوبی  عسل  بسوزاند،  را  گلو  چشیدنش  یا 

است که باید از خوردنش پرهیز کرد.

گوناگونسالمت و تغذیه

خانواده 
گسترده 
چیست؟
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دادنامه
 1۰1 شعبه   95۰99۸۴۴557۰۰2۰۰ کالسه  پرونده 
دادگاه کیفری دو شهر ماکو )1۰1 جرائی سابق( تصمیم 

نهایی شماره 95۰997۴۴553۰1359
شاکی: آقای سودابه عبداله نژاد فرزند بهمن با وکالت 
ماکو  نشانی  به  اسماعیل  فرزند  فرهمند  بهروز  آقای 

شهرک ولیعصر روبروی دادگستری
نشانی  به  حسین  فرزند  احمدی  داود  آقای  متهم: 

آذربایجان غربی – ماکو مجهول المکان
اتهام: خیانت در امانت از طریق سوء استفاده از سفید 

امضاء نسبت به چک
رأی دادگاه

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی انقالب 
اسالمی شهرستان ماکو آقای داود احمدی فرزند حسین 
طریق  از  امانت  در  خیانت  بزه  ارتکاب  به  است  متهم 
استفاده از سفید امضا نسبت به شش فقره چک بانکی 
موضوع شکایت خانم سودابه عبداله نژاد فرزند بهمن با 
وکالت آقای بهروز فرهمند)وکیل دادگستری( ؛ با این 
بوده  وی  شوهر  عنه  مشتکی  است  شاکی  که  توضیح 
با  را  آپارتمانی چکهای وی  پروژه  احداث  و در جریان 
جلب اعتماد او به صورت سفید امضاء دریافت و آنها را 
در قبال دیون و سایر تعهدات مالی خویش به اشخاص 
ثالث واگذار نموده و دارندگان اخیر با رجوع به محاکم 
دادگستری و طرح دعوی در مقام مطالبه حقوق مالی 
خویش اقدام و هم اینک احکام محکومیت اصداری از 
محاکم دادگستری به لحاظ قطعی شدن آنها در جریان 
اجراء می باشد، معهذا چون مشتکی عنه از اسناد تجاری 
تحویلی به عنوان امانت سوء استفاده نموده فلذا از وی 
شکایت و تظلم خواهی نموده و وکیل مدافع شاکیه نیز 
عین اظهارات موکلش را در دادسرا و دادگاه تکرار نموده 
است. شاکیه به عنوان سند و دلیل اثبات ادعا و شکایت 
علیه شوهرش به تصویر یک برگ اقرارنامه تنظیمی در 
دفترخانه اسناد رسمی شهر شیراز ناستناد نموده که مفاد 
آن حاوی اقرارنامه متهم بوده و چنین تحریر شده :» 
بدینوسیله اینجانب آقای داود احمدی با مشخصات فوق 
الذکر در کمال صحت و سالمت عقالنی و جسمانی و با 
سوگند به خداوند متعال اقرار می نمایم که کلیه برگه 
شماره۴7۴۶۶۰3۶59۶  حسابهای  به  مربوط  چکهای 
شماره  و  ماکو  شعبه  مرکزی  ملت  بانک  از  صادره 
شعبه  صادرات  بانک  از  صادره   ۰1۰553۶۰22۰۰3
بوده  امضاء  سفید  به صورت  همگی  ماکو  امام  خیابان 
است اینجانب آقای داود احمدی با سوء استفاده از رابطه 
زناشویی ، تحصیل و بدون اطالع و رضایت همسرم خانم 
سودابه عبداله نژاد با مشخصات فوق الذکر در غیاب ایشان 
دسته چک ایشان را از گاو صندوق منزل برداشته و بدون 
علم و اطالع و رضایت وی و بدون هماهنگی قبلی و بدون 

در نظر گرفتن وضعیت مالی و معیشتی و توان اقتصادی 
وی اقدام به تحریر چکها نموده و به اشخاص ثالث انتقال 
داده ام . الزم به ذکر است بعد از متوجه شدن همسرم 
از موضوع سوءاستفاده اینجانب از دسته چک ایشان اقرار 
نموده و تعهد می نمایم که تمام مبلغ چکهای صادره 
را اینجانب )آقای داود احمدی(پرداخت نمایم. عالوه بر 
اقرار نامه موصوف در پرونده امر تعداد دو نفر گواه بشرح 
صفحات ۶ و 12 پرونده نزد دادیاری اظهاراتی درخصوص 
اختالف بین شاکی و مشتکی عنه اظهاراتی را بیان داشته 
اند و لیکن هیچگونه اشارتی به چگونگی تحویل چکهای 
به اصطالح سفید امضاء ننموده اند و در واقع آنچه شهود 
در مقام اظهار مشاهدات خویش نزد دادیاری پرداخته اند 
که مؤدای اظهارات آنها از موضوع شکایت و ادعای شاکیه 
خروج موضوعی داشته و منصرف از ادعای شاکیه است و 
اظهارات به اصطالح شهود تعرفه ایی با مؤدای اظهارات 
شاکی منطبق نبوده و همخوانی ندارد. دادسرای محترم 
به صرف اظهار شاکی که همسرش مجهول المکان است 
احضاریه ای از طریق نشر آگهی در جراید کثیر االنتشار 
مبنی بر دعوت مشتکی عنه منتشر و متاقبا مبادرت به 
امر جهت  پرونده  و  نموده  غیابی  کیفر خواست  صدور 
رسیدگی و اتخاذ تصمیم به این محکمه ارجاع شده است. 
حال دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده 
و مداقه در آن ، خاصه نظر و دقت در اظهارات شاکی 
و فحوای کالم شهود و اقرار نامه مشتکی عنه به شرح 
موصوف، حسب دالیل و استدالالت زیر شکایت شاکی و 
اظهارات وی و وکیل مدافعش را منطبق با واقع نمی داند؛ 
زیرا  اوال آنچه که شاکیه در مقام تظلم خواهی و شکایت 
خویش بیان داشته با اقاریر به اصطالح رسمی مشتکی 
عنه منطبق نمی باشد چه اینکه شاکیه در شکایت ابرازی 
خویش مدعی است شوهرش با سوء استفاده از چکهای 
سفید امضاء و امانتی وی ، آنها را در اختیار غیر قرار داده 
است ولیکن آنچه در اقرار نامه و از زبان مشتکی عنه ذکر 
شده بیان امری دیگری غیر از آنچه شاکیه ادعا کرده می 
باشد.زیرا در اقرارنامه حکایت سرقت از گاو صندوق بوده 
ولی مفاد شکایت شاکیه و بیانات وی حکایت از سپرده 
شدن امانی چکها می باشد در حالیکه ادعای شاکی و اقرار 
به اصطالح رسمی مشتکی عنه هرگز با هم همخوانی و 
انطباق نداشته و به نظر محکمه ماجرای شکایت شاکیه 
و اقرارنامه مشتکی عنه به عنوان زن و شوهر، شبیه نوعی 
تئوری از پیش ساخته می باشد . ثانیا آنچه که در قانون 
از آن به عنوان شاهد و گواه متبادر به ذهن میرسد این 
است که گواه در واقع بیان کننده مشاهدات عینی باشد 
نه اینکه خارج از موضوع مورد ادعای شاکی، به توصیف 
وقایع غیر مرتبط بپردازد و آنچه که شهود در مقام بیان 
برآمده اند از منظر قضایی معنای شهادت و نمی دهد و 
اظهارات به اصطالح شهود، در واقع نقلی از خارج و غیر 
مرتبط به وقایع مورد ادعاء و از طرفی دیگر فحوای کالم 

آنها قدر متیقن و اطمینان آوری بر وقوع بزه از ناحیه 
مشتکی عنه حاصل نمی شود . ثالثا ادعای صرف شاکی 
و وکیل مدافع وی بدون استظهار و استناد به ادله شرعی 
و قانونی نمی تواند مفید وقوع بزه و انتساب آن به دیگری 
باشد ؛ زیرا وقوع هر گونه جرمی مستلزم همراهی ادله 
اثباتی مربوط به می باشد و هرچند به ظاهر مشتکی عنه 
اقرار به ارتکاب جرم نموده ولیکن اقراروی بنا بر دالیل 
احصاء شده منطبق با واقع نبوده و قابلیت استناد نداشته 
و در مانحن فیه ادنی بر وقوع بزه و انتساب آن به شخص 
حاکم  اصول  براساس  رابعا   . ندارد  وجود  عنه  مشتکی 
بر اسناد تجاری ، خاصه اصل مقررات و ضوابط قانون 
تجارت، صادر کننده چک در برابر هر دارنده با حسن 
احکام  مفاد  لحاظ  با  و  باشد  می  مسؤلیت  دارای  نیت 
دادنامه های  تصاویر  بشرح  محاکم  از  اصداری  حقوفی 
ملصق پرونده ، دارندگان چکهای مورد ادعای شاکیه از 
دیگاه قانون محق در مطالبه آن تشخیص داده شده اندو 
با ادعای صرف و بدون دلیل شرعی و قانونی و محکمه 
پسند، نمی توان اساس ذیحق بودن دارندگان چک را 
زیر سؤال برد چون احراز تحقق سوء استفاده از سفید 
امضاء مورد ادعای شاکیه مستلزم دلیل اثباتی علم آور 
است و اساس ضوابط و مقررات حاکم بر اسناد تجاری، 
همانا مبتنی بر حمایت از دارندگان با حسن نیت اسناد 
تجاری وضع و تدوین گردیده است و ادعاهایی از این 
قبیل که شاکی اظهار می دارد حالتی مستثنی بر اصل 
می باشد و  تنها در فرض همراهی با سایر ادله اثباتی می 
تواند اوضاع حاکم بر این اسناد را دگرگون سازد و این 
در حالی است شکایت مطروحه بر اساس ادعای صرف و 
بدون پشتوانه حقوقی است و به اعتقاد دادگاه مادامی که 
ادعا مستند به دلیل و بینه اقناعی و علم آور شرعی نباشد 
قادر به ثبوت امری نخواهد بود. وانگهی از دیدگاه حقوق 
تجارت اسناد تجاری به محض صدور از منشاء خود جدا 
شده و مستقال قابل مطالبه هستند . بنا علیهذا نظر به 
اساس  آنجائیکه  و  استدالالت مذکور در رأی  و  مراتب 
شکایت شاکیه و ادعاهای وی و وکیل مدافعش مستظهر 
و مستند به دلیل و بینات شرعی نبوده و در مجموع 
اوراق و محتویات پرونده دلیل و بینه ای شرعی ، قانونی 
، اقناعی و علم آور از سوی شاکی در جهت احراز وقوع 
بزه و انتساب آن به متهم ارائه و ابراز نشده و از طرفی 
بتواند  که  نیست  در حدی  نیز  پرونده  دیگر محتویات 
افاده بزهکاری متهم را بنمایددر نتیجه دادگاه براساس 
حاکمیت اصل برائت )اصل 37 قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران( به لحاظ عدم کفایت دلیل در وقوع بزه 
و انتساب آن به متهم حکم بر برائت وی صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ در محاکم محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی 

قابل اعتراض می باشد.
حمید صمدزاده-رئیس شعبه 101 دادگاه كیفری دو ماكو      

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 95۰99۸۴۴557۰۰757 این شعبه احمد فرهادزاده به اتهام 
مجهول  به  عنایت  با   . است  گرفته  قرار  تعقیب  تحت  عمدی  جرح  و  ضرب 
دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  مقررات  اجرای  در  و  متهم  بودن  المکان 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف 
این شعبه  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  آگهی جهت  این  انتشار  از  روز   3۰ مهلت 
رسیدگی  مقررات  مطابق   ، حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد.  حاضر 

غیابی بعمل خواهد آمد.
علی استیری- دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و نقالب شهرستان ماكو 

 آگهي فقدان سند مالکیت
خانم مریم نمازیان ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 3۰۰ مترمربع قطعه ۶3۸ 
پالک 537 فرعی از 3۶5 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 537 فرعي از اصلي 
مذکور در اراضي  قره آقاج جزء حوزه ثبتي ناحیه دو مورد ثبت 1۸73۶9 صفحه¬ 
۴۴5 دفترجلد 1۰۶1 بنام شرکت سهامی خاص دولت آباد ثبت و صادر گردیده 
است مع الواسطه برابر سند قطعی 599۰ – 1391/11/3۰ دفترخانه 1۶5 کرج 
به متقاضی منتقل گردید و بعلت سرقت مفقود گردیده و درخواست صدور سند 
مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 12۰ 
آئین¬نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي¬شود تا چنانچه کسي مدعي وجود 
سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور می¬باشد از تاریخ 
انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به 
این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل نشود 
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني برابر مقررات به 

متقاضي تسلیم خواهد شد. 322 م/الف
ایرج فهیمی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه دو كرج

آگهی احضار متهم
اتهام  به  پژوهنده   بهنام  این شعبه  پرونده کالسه 93۰99۸2۸۸2۴۰۰1۰۸  در 
ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  مقررات  اجرای  در  و  متهم  بودن 
 3۰ مهلت  ظرف  تا  میگردد  ابالغ  نامبرده  به  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی 
روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد 

آمد. م/الف17۰1  
بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر- هاتف 
احمدیه خانه سر   

دادنامه
انقالب روبروی دادگستری  بازانی فرزند حسین –جوانرود میدان  خواهان: برهان 

–عریضه نویسی حسین بازانی ۰97۸99۶۴75۰
خوانده: اردشیر عبدلی فرزند مراد –مجهول المکان

خواسته: مطالبه 
رأی شورا

بازانی به طرفیت اردشیر عبدلی به خواسته  در خصوص دادخواست آقای برهان 
مطالبه  ده میلیون و پانصد و شصت هزار تومان بابت خرید لوازم صوتی و تصویری 
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ارائه دو نفر گواه از طرف خواهان در جلسه 
مکان  عدم  علت  به  و  رسیدگی  جلسات  در  خوانده  حضور  عدم  و   1395/7/11
عدم  و  شده  ابالغ  قانونی  کثیراالنتشار  های  روزنامه  طریق  از  اخطاریه  مشخص 
حضور و عدم ارائه دلیلی که خواسته خواهان را رد نماید ارائه نداده لذا خواسته 
محکومیت  به  ق.آ.د.مدنی حکم  ماده125۸  استناد  به   و  تشخیص  وارد  خواهان 
خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و پانصدو شصت هزار تومان در حق خواهان 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابالغ قابل وا خواهی در همین 

شعبه می باشد .
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

اجرائیه
محکوم له: احمد عثمانی فرزند کریم –جوانرود خیابان حمزه پشت بانک کشاورزی  

محکوم علیه: محفوظ خوسه - مجهول المکان
محکوم به: 

بموجب دادنامه شماره  35۴ مورخ 95/۶/21 شورای حل اختالف جوانرود شعبه 
چهارم به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت اصل خواسته ومبلغ صدو سی هزار 
تومان هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 9۴/۴/1۰ لغایت اجرای حکم 
ومبلغ پانصد 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 ابالغ
 وقت رسیدگی متهم

امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  استناد  با 
کیفری بدین وسیله به متهم سعدی تنهایی فعاًل مجهول المکان در پرونده کالسه 
95۰۶9۴ شعبه 1۰1 جزایی دادگاه عمومی جوانرود به اتهام ضرب و جرح وتوهین 
تحت تعقیب می باشند، ابالغ می شود در روز 95/9/25 ساعت ۸ صبح به منظور 
رسیدگی و دفاع از خود در شعبه 1۰1 جزایی دادگاه عمومی جوانرود حاضر شوید 

و اال غیاباً به اتهام شما رسیدگی و حکم صادر خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 101 عمومی جزایی جوانرود- محمدی

 آگهی احضار متهم
بدینوسیله به آقای احمد رضایی فرزند اله مراد فعال مجهول المکان به اتهام سرقت 
امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  ماده 17۴  تجویز  به 
دادسرای  در  آگهی  انتشار  از  پس  یکماه  مهلت  که ظرف  می شود  ابالغ  کیفری 
موضوع  به  دادسرا  این  در  حضور  عدم  صورت  در  شود  حاضر  ایالم  شهرستان 
از  یکی  در  نوبت  یک  آگهی  این  نمود  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  رسیدگی 

جراید کثیرالنتشار منتشر می گردد.
دادیار شعبه ششم داسرای عمومی و انقالب شهرستان ایالم

آگهی احضار متهم
بدینوسیله به آقای منصور جاویدان فرزند علی فعال مجهول المکان به اتهام غیبت 
انقالب  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  به تجویز ماده 17۴  از زندان 
در  آگهی  انتشار  از  پس  یکماه  مهلت  ظرف  که  شود  می  ابالغ  کیفری  امور  در 
به  دادسرا  این  در  حضور  عدم  صورت  در  شود  حاضر  ایالم  شهرستان  دادسرای 
موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود این آگهی یک نوبت در یکی 

از جراید کثیرالنتشار منتشر می گردد.
دادیار شعبه ششم داسرای عمومی و انقالب شهرستان ایالم

مفقودی
 سند کمپانی و سند مالکیت ) برگ سبز ( سواری پراید سفید به شماره شهربانی ۶۸7و۴2 
 s1۴122۸9575912 و شماره شاسی  m1337۰12۰7 موتور و شماره  ایران 72 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مالک متعهد میگردد مسئولیت ناشی از 

ضمانت کشف هر گونه فساد احتمالی را بعهده خواهد گرفت 
محمود آباد 

آگهی ابالغ
 و احضار متهم بابک پور عباس نویدی فرزند محمد 

در اجرای ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری بدینوسیله به شما ابالغ میگردد 
مورخ   9۴1۰7۴ شماره  به  صادره  خواست  کیفر  از  دفاع  و  رسیدگی  جهت  که 
95/7/1۸دادسرای تنکابن برای روز سه شنبه مورخ 95/9/2 ساعت 1۰ صبح در 
پرونده کالسه 1۰1/95۰۴99 کیفری دو تنکابن تعیین وقت رسیدگی شده است 

در این دادگاه حاضر شوید در غیر اینصورت دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم می نماید 
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه كیفری دو تنكابن م. الف 9۵/736

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم ربابه قلی پور کنعانی فرزند حسن  به شرح دادخواست به کالسه 1۰۸۶/95/ 
13 این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسن قلی پور کنعانی فرزند اسمعیل  بشناسنامه 2757۶-2۰۶۰2۶3۴33صادره 
ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 95/7/29  در  بابل   از 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-ربابه قلی پور کنعانی فرزند حسن به ش ش ۴13 صادره از بابل متولد 13۴۰ 

دختر متوفی 
بابل  از  صادره  ش57  ش  به  حسن  فرزند  کنعانی  پور  قلی  رضا  2-محمد 

متولد1335پسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف بابل 

به دنبال دومین صعود متوالي
é هومن ناظمي

این روزها تیم ملي فوتبال ایران تمرینات آماده سازي خود را جهت آخرین 
دیدار از دور رفت رقابت هاي مقدماتي جام جهاني 2۰1۸  روسیه  زیر نظر کادر 
فني پیگیري مي کند و باید در روز 25 آبان ماه در دیداري حساس درکشور 

مالزي به مصاف سوریه برود.
اگر نگاهي به دیدار هاي گذشته شاگردان کي روش داشته باشیم مي بینیم 
ملي پوشان ایران در دور رفت این رقابت ها امتیازات با ارزشي را کسب کردند و 
این نشان از روند رو به رشد یوزهاي ایراني دارد. در آخرین رده بندي فیفا  تیم 
ملي فوتبال ایران صعودي 1۰ پله اي داشت و توانست با حفظ رتبه اول آسیا 
به رده بیست و هفتم جهان صعود کند تا پس از سال 2۰۰5 دوباره در بین 
3۰ تیم برتر جهان  قرار بگیریم تا افتخاري دیگر براي ورزش و فوتبال ایران 
به ثبت برسد. در ۴ دیداري که تیم ملي فوتبال ایران در مرحله مقدماتي جام 
جهاني برگزار کرده است جدال مقابل ازبکستان، یکي از بهترین و باشکوهترین 
نمایشهاي تیم کیروش تا به امروز بوده است. در این دیدار خط دفاع، اجازه خلق 
حتي یک موقعیت خطرناک به تیم ازبکستان نداد و توانستیم ازبکستان را در 

خاک خودش شکست داده و صدرنشین گروه شویم.
... و اما دیدار روز 2۰ مهر با کره جنوبي که به یکي از بازي هاي تاریخي ملي در 
شب عاشوراي امام حسین )ع( تبدیل شد که در پایان 9۰ دقیقه  تالش موفق 
شدیم با برد یک بر صفر مقابل شاگردان اشتلیکه بار دیگر نشان دهیم حضور 
ایران در بام آسیا اتفاقي نبوده و شاگردان کي روش براي رسیدن به این جایگاه 
تالش فراواني انجام داده اند. یکي از نکات مثبت در تیم ملي جوانگرایي توسط 
کي روش بوده است.تغییر نسل در فوتبال ملي یک کشور به این سادگي ها 
انجام نمي گیرد و نسل جدید براي اینکه بتواند به سطح هماهنگي تیمي 
نسل قبل برسد نیاز به زمان، تجربه، آزمون و خطا دارد و غالبا این دوره با نزول 
سطح کیفي بازي گروهي همراه است ولي حضور بازیکناني همچون بیرانوند، 
محمدي،عزت الهي،آزمون و طارمي نشان داد کي روش به بازیکنان جوان خود 

اعتماد دارد و ازامروز به فکر جام جهاني است. 
مربي پرتغالي امیدوار است که با تالش و سخت کوشي در نهایت راهي جام 
جهاني 2۰1۸ روسیه شوند تا براي دومین بار متوالي با راهي جام جهاني شود 
و در صورت درست پیش رفتن اوضاع سومین حضور خود را در جام ملتهاي 
آسیا تجربه کند.اگر چه تیم ملي ایران ۴ بار در جام جهاني حضور داشته است 
اما هیچگاه دوباره متوالي راهي این تورنمنت نشده و مرد پرتغالي در پي رسیدن 

به این رکورد و ثبت کاري تاریخي در فوتبال ایران است.
ایران در ادامه مرحله مقدماتي جام جهاني در منطقه آسیا در 25 آبان ماه به 
مصاف سوریه خواهد رفت تا در صورت برد چهارمین برد متوالي خود را جشن 
بگیرد البته ایران 5 بازي در پیش رو دارد که 3 بازي را در تهران برگزار خواهد 

کرد که میتواند موقعیت عالي به حساب بیاید.
این روزها تیم ملي نیاز به حمایت دارد آنچه که باعث نگراني اهالي فوتبال شده 

است حاشیه هاي فراواني است که در کنار تیم ملي حضور دارد
کي روش درهمه سال هایي که در ایران بوده براي به دست آوردن امکانات، 
دستمزد  و  حقوق  و  تدارکاتي  اردوي  دوستانه،  بازي  تمرین،  زمین  اردو، 
دستیارانش، در حال جنگ و دعوا بوده است و باعث شده به نوعي بر عملکرد او 
در تیم ملي هم اثرگذار باشد. این روز ها امید مي رود با تصمیمات وزیر وزرش 
و جوانان و همچنین فدراسیون فوتبال آرامش به اردوي تیم ملي و شخص 

سرمربي تیم ملي بازگردد تا بتوانیم بدون دغدغه راهي جام جهاني شویم.

ماجرای فرار 2 بانوی رکابزن از دادن تست دوپینگ!
دو بانوی رکابزن زمانی که متوجه شدند مسئوالن نادو برای گرفتن تست 
دوپینگ آمده اند، محل مسابقه را ترک کردند هر چند که در نهایت مجبور 
به دادن تست شدند اما به تیم ملی دعوت نمی شوند. در جریان لیگ برتر 
دوچرخه سواری بانوان که هفته پیش برگزار شد، دو بانوی رکابزن از دادن 
تست دوپینگ سر باز زدند  و نکته جالب اینکه یکی از آنها ملی پوش بوده است. 
مصطفی چایچی مدیر تیم های ملی در گفتگو با ایسنا درباره ی این اتفاق بیان 
کرد: طبق قانون و در مسابقات دوچرخه سواری وقتی نفرات پذیرش می شوند 
و نامشان وارد لیست می شود، نادو هر زمان که خواست افراد باید حاضر شده  

و تست دوپینگ بدهند  و این موضوع دیگر در اختیار ما هم نیست.

سجادی: دوشغله ها باید از 
ورزش بروند

ورزش  وزارت  قهرمانی  و  حرفه ای  ورزش  معاون 
و جوانان با اشاره به لزوم اجرای قانون موضوع دو 
شغله ها، بازنشسته ها و دو تابعیتی ها در ورزش، گفت: 
حضور این افراد در ورزش منع قانونی دارد و باید 

زودتر وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.
نصرا... سجادی در رابطه با حضور افراد دوشغله و 
دوتابعیتی در ورزش، اظهار کرد: در این زمینه و 
در زمان دکتر گودرزی کمیته ای برای بررسی این 
مساله تشکیل شد و به تمام کسانی که دوشغله و 
دو تابعیتی بودند به آنها ابالغ کردیم که حضور آنها 
در ورزش منع قانونی دارد و باید زودتر وضعیت آنها 
تعیین تکلیف شود و از ورزش بروند. این قانونی است 
که ابالغ شده و باید اجرا شود. در این رابطه جلسات 
متعددی داشتیم که پرونده این افراد به زودی در این 

کمیته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تشکیل کمیته بانوان 
کمیته ملی پارالمپیک 

نایب رییس دوم کمیته ملی پارالمپیک از تشکیل 
کمیته بانوان خبر داد و گفت: آیین نامه این کمیته 
ملی  کمیته  رئیسه  هیات  جلسه  در  آینده  هفته 

پارالمپیک به تصویب خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، جلسه بررسی تشکیل کمیته بانوان 
در کمیته ملی پارالمپیک با حضور فاطمه رخشانی، 
نایب رئیس دوم کمیته ملی پارالمپیک و مسئوالن 
فدراسیون های  جوانان،  و  ورزش  وزارت  بانوان 
جانبازان و معلوالن و نابینایان و کم بینایان برگزار 
شد. در این جلسه آیین نامه تشکیل کمیته بانوان 
در  رخشانی  شد.  بررسی  پارالمپیک  ملی  کمیته 
خصوص تشکیل کمیته بانوان گفت: پیش از بازیهای 
در  بانوان  کمیته  تشکیل  در خصوص  پارالمپیک 
جلسه هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک صحبت 
به  را  کمیته  این  در  پیشنهادی  اعضای  و  کردیم 
تصویب رساندیم. وی افزود: قرار است نمایندگانی از 
مدارس استثنایی کشور، سازمان بهزیستی، معاونت 
امور زنان ریاست جمهوری، فدراسیون های جانبازان 
و معلوالن و نابینایان و کم بینایان و اعضای کمیته 

اجرایی در این کمیته حضور داشته باشند.

حذف شاهقلی از جدول انفرادی 
تنیس فیوچرز کویت

ملی پوش تنیس ایران با شکست برابر نماینده ژاپن 
در دور اول جدول اصلی، وداع زودهنگامی با تنیس 

فیوچرز کویت داشت.
به گزار ش ایسنا، انوشا شاهقلی که تنها تنیس باز 
ایرانی حاضر در جدول اصلی  هفته دوم مسابقات 
تنیس فیوچرز کویت بود، در دور اول با هیرویاسو از 
ژاپن )رنکینگ۸۰3( بازی کرد و با قبول شکست از 

مسابقات حذف شد.
 شاهقلی با نتیجه 2بر صفر )۶-2 و ۶-2( بازی را 

واگذار کرد.

یادداشتخبر

تیم شطرنج ایران در رقابت های بخش بلیتس 
)برق آسا( تیم زیر 1۴ سال قهرمان آسیا شد.

تیم شطرنج زیر 1۴ سال ایران که برای حضور در 
رقابت های قهرمانی تیمی آسیا عازم چین شده 
است، در رقابت های بخش بلیتس )برق آسا( با 

25 امتیاز قهرمان آسیا شد.
تیم ایران در این رقابت ها با هفت پیروزی، یک 
شکست و یک مساوی به عنوان قهرمانی دست 
یافت. این تیم در حالی به عنوان قهرمانی رسید 

 A ، B که چین کشور میزبان را در سه سطح
و D شکست داد که تیم اول چین بخت نخست 
قهرمانی مسابقات بود. دیگر بردهای ایران برابر 
سنگاپور، مالزی، عراق و ماکائو رقم خورد. تنها 
تساوی ایران برابر سریالنکا بود. شطرنج بازان ایران 

تنها مقابل مغولستان متحمل شکست شدند.
برنا درخشانی، مهدی غالمی، آناهیتا زاهدی فر، 
آرش داغلی و سید کیان پور موسوی نمایندگان 

ایران در این مسابقات هستند.  

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز با بیان 
انگیزه وی  این که تجلیل از »کیمیا علیزاده« 
را برای المپیک 2۰2۰ و مدال آوری مجدد دو 
تجلیل  این  امیدوارم  گفت:  می کند،  چندان 
انگیزه ساز  نیز  کشور  ورزشکاران  دیگر  برای 

باشد.
طی مراسمی در شورای اسالمی کرج از کیمیا 
علیزاده دارنده مدال برنز  المپیک ریو 2۰1۶ 
تجلیل شد. در این مراسم که اعضای شورای 
اسالمی شهر، شهردار کرج ، مدیرکل ورزش 
استان  تکواندوی  و مسئوالن هیات  و جوانان 
البرز حضور داشتند، هدیه 5۰ میلیون تومانی 
شورای شهر به این قهرمان البرزی تقدیم شد.

از  تجلیل  مراسم  در  دیروز  عفراتی«  »امیر 
کرج  شهر  شورای  در  که  علیزاده«  »کیمیا 
برگزار شد، گفت: شورا و شهرداری کرج تاکنون 

نهایت همکاری را با اداره کل ورزش و جوانان 
استان البرز چه در جشن بدرقه المپیکی های 
استان، چه در تقدیر از قهرمانان سال 9۴ و چه 

در تجلیل از کیمیا علیزاده داشته اند.
به  از سخنان خود  دیگری  بخش  در  عفراتی 
ابوالفضل آرمیده، نوجوان کشتی گیر  وضعیت 
اعالم  و  اشاره  آسیایی  مدال  دارنده  و  البرزی 
جوانان  و  ورزش  نظرآباد  اداره  مدیر  کرد: 
ورزشکار  این  درمان  روند  جریان  در  دائما 
نیز  استان  پزشکی  هیئت  همچنین  و  است 
وی  درمان  خصوص  در  را  الزم  پیگیری های 

انجام می دهد.
مقابل  در  آرمیده  ابوالفضل  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تصریح  می دهد  نشان  مقاومت  بیماری 
ما نیز پشتیبانی های الزم را انجام می دهیم و 
از مردم می خواهیم تا برای بهبود این قهرمان 

آسیا دعا کنند تا هر چه زودتر سالمتی خود 
را بازیابد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در ادامه 
به مدال آوری کیمیا علیزاده در المپیک اشاره و 
اعالم کرد: با وجود مصدومیت شدید در پاشنه 
پا این بانو توانست مدال برنز المپیک را برای 

کشور به ارمغان آورد.
عفراتی در پایان با بیان اینکه تجلیل از کیمیا 
و  المپیک 2۰2۰  برای  را  انگیزه وی  علیزاده 
گفت:  می کند  چندان  دو  مجدد  مدال آوری 
ورزشکاران  دیگر  برای  تجلیل  این  امیدوارم 

کشور نیز انگیزه ساز باشد.

قهرمانی ایران در بلیتس تیمی شطرنج 
زیر ۱4 سال آسیا

تجلیل از کیمیا علیزاده در کرج

و  تیم ملی  مقانلو سرمربی  بیژن  پیشنهاد  با 
علیرضا  تکواندو،  فدراسیون  ریاست  موافقت 
نصرآزادانی به عنوان مربی به کادر فنی تیم ملی 

اضافه شد.

با توجه به در پیش بودن مسابقات فینال 
جایزه بزرگ و جام جهانی 2۰15، کاپیتان 
سابق تیم ملی به عنوان مربی به کادرفنی 

تیم ملی تکواندو اضافه شد.
مدرک  دارای  آزادانی  نصر  علیرضا 
و  است  بدنی  تربیت  ارشد  کارشناسی 
طالی قهرمانی جهان، یک طال، چهار 
برنز جام جهانی، یک طال  نقره و یک 
طال  دو  آسیایی،  بازی های  برنز  یک  و 
و یک نقره قهرمانی آسیا و یک طالی 
بیش  کنار  در  دانشجویان  یونیورسیاد 
تورنمنت های  رنگارنگ  مدال   2۰ از 
رسمی حاصل حضور 12 ساله وی در 

تیم ملی بوده است.
مسابقات فینال جایزه بزرگ )گرندپری( 
2۰1۶ تاریخ 19 و 2۰ آذرماه و بیستمین 
دوره مسابقات جام جهانی تکواندو در روزهای 
22 و 23 آذر ماه در شهر »باکو« آذربایجان 

برگزار خواهد شد.

استعدادیاب های تیم هایی از ایتالیا و ترکیه  
انصاری  کریم  گرفتن  خدمت  به  برای 
را  مذاکراتی  تا  شده اند  یونان  وارد  فرد 
برای جذب احتمالی این بازیکن ایرانی با 

مسئوالن پانیونیوس داشته باشند.
موفق ترین  از  یکی  فرد  انصاری  کریم 
در فصل جاری  ایران  فوتبال  لژیونرهای 
این  او در  امتیازی  بوده است و گل سه 
هفته  باعث شد تیمش از بحران موقتی که 
در آن گرفتار شده بود خارج شود. در یک 
هفته  گذشته مسئوالن تیم های ایتالیایی و 
ترکیه ای وارد یونان شده اند تا ضمن زیر 
نظر گرفتن کریم انصاری فرد مذاکراتی را 
با این بازیکن و باشگاه پانیونیوس داشته 

باشند.
قرارداد انصاری فرد با باشگاه یونانی در پایان 

فصل به پایان می رسد و هنوز صحبتی برای 
تمدید قرارداد این بازیکن صورت نگرفته است. 
باشگاه یونانی نمی خواهد انصاری فرد بازیکن آزاد 

شود و دوست دارد تکلیف این بازیکن را خیلی 
زود مشخص کند. به همین خاطر اولتیماتوم یک 
هفته ای به انصاری فرد داده بود تا تصمیمش را 

برای ماندن یا رفتن به باشگاه اعالم کند.

ترک ها و ایتالیایی ها به دنبال جذب انصاری فرد مربی جدید تیم ملی تکواندو انتخاب شد
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پیشرفت33 درصدی پروژه 
شهرک خودرو

خسروی معاون فنی و عمرانی درصد پیشرفت 
این پروژه را حدود 33 درصد اعالم نمود و اظهار 
بتن ریزی،  به  مربوط  عملیات  تاکنون  داشت: 
و  بسترسازی  نخاله برداری،  آرماتوربندی، 
اجرای  سنگبرداری،  و  خاکبرداری  تسطیح، 
به صورت کامل، اجرای دیوار سنگی،  سقف ها 
نصب تیرهای چراغ برق، ساخت و نصب سوله 
کرمان موتور، لوله گذاری شبکه اصلی فاضالب، 
اجرای منهول و نیز اجرای آجر لفتن سوله به 
صورت کامل انجام شده و اجرای سایر عملیات 

جهت تکمیل فاز یک این پروژه ادامه دارد.
وی اتصال شبکه آب شهرک به خط اصلی آب 
شهری را از مهمترین اقدامات صورت پذیرفته 
در پروژه طی روزهای اخیر عنوان کرد و گفت: 
در  اول  فاز  در  نازک کاری  پایانی  عملیات های 
واحدها  فلزی  درهای  نصب  و  است  اجرا  حال 
مراحل  خیابان ها  جدول کشی  عملیات  نیز  و 

انتهایی را طی می کند.
خودرو  شهرک  ساخت  از  هدف  است  گفتنی 
متمرکز کردن صنوف خودرویی در جهت بهبود 

سیمای شهری است.

توقیف 47 تن برنج  قاچاق 
در الیگودرز

جانشین انتظامي لرستان از توقیف ۴7 تن برنج 
 ۴۰۰ و  میلیارد  دو  ارزش  به  قاچاق  خارجي 

میلیون ریال در الیگودرز خبر داد .
خبرنگاران  جمع  در  احمدي تبار  سرهنگ 
»خمه«  بازرسي  و  ایست  ماموران  کرد:  اظهار 
خودروهاي  کنترل  حین  الیگودرز،  شهرستان 
دو  اصفهان«  »الیگودرز-  محور  در  عبوري 
دستگاه کامیون حامل کاالي قاچاق را متوقف 

کردند.
وي افزود: ماموران در بازرسي هاي انجام شده از 
دو خودرو توقیفي، ۴7 تن برنج خارجي قاچاق 

فاقد مجوز گمرکي کشف کردند.
جانشین انتظامي لرستان با اشاره به اینکه دو 
محموله قاچاق کشف شده از استان هاي جنوبي 
به استان هاي غربي بارگیري شده بود، گفت: بنا 
بر اظهارات کارشناسان مربوطه ارزش برنج هاي 
مکشوفه، دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعالم 

شده است.
نفر  دو  زمینه  این  در  کرد:  بیان  احمدي تبار 
دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانوني، تحویل مراجع ذي صالح شدند.

احداث رستوران وکافی شاپ شناور در اردبیل
از احداث رستوران وکافی  مدیر منطقه نمونه گردشگری شورابیل 

شاپ شناور داخل دریاچه شورابیل خبر داد.
فضیلت ابراهیمی با اعالم این خبر، گفت: این رستوران به مساحت 
با  که  است  اردبیل  شهر  در  شناور  رستوران  اولین  مترمربع   2۰۰
مشارکت بخش خصوصی با برآورد هزینه ای بالغ بر 5میلیارد ریال 

در حال ساخت است.
راه  افزود:  دریاچه  این  در  آبی  تفریحات  اندازی  راه  به  بااشاره  وی 
دستگاه  و2۰  3نفره  تیوپ  ۴عدد  اسکی،  جت  دستگاه   2 اندازی 
قایق پدالی مدرن از جمله تفریحات آبی منطقه نمونه گردشگری 
بالغ بر 2میلیارد ریال به پایان رسیده  با هزینه  شورابیل است که 

است.
مدیر منطقه نمونه گردشگری شورابیل تصریح کرد: از دیگر امکانات 
تفریحی شورابیل ساخت زیپ الین به طول 5۰۰متر است که در 

آینده نزدیک در اختیار گردشگران قرار می گیرد.
ابراهیمی گفت: عالوه بر راه اندازی تفریحات آبی در دریاچه شورابیل 
آماده سازی رینگ پیاده روی و رینگ دوچرخه سواری است که این 

مجموعه را در جهت  اهداف سالمت محور به پیش می برد.
وی با بیان اینکه منطقه نمونه گردشگری شورابیل تبدیل به یک 
مجموعه انسان محور می شود که پس از تکمیل امکانات مجموعه از 
ورود هرگونه وسیله نقلیه شخصی به این مکان جلوگیری می شود، 
خاطرنشان کرد: در همین راستا شهرداری اردبیل در جهت حمل و 
نقل گردشگران که قصد پیاده روی و یا دوچرخه سواری را ندارند 
تسهیالتی از قبیل قطار الستیکی، چندین دستگاه ون و موتورهای 

برقی در نظر گرفته است.

فرماندار سیروان:
نگاه دولت به روستاها نویدبخش مهاجرت

 معکوس است
در  ویزه ای  برنامه های  ایالم  استان  در  گفت:  سیروان  فرماندار 
برای روستاها در نظر گرفته شده است که  اقتصاد مقاومتی  قالب 

امیدواریم بتواند موضوع مهاجرت معکوس را محقق کند.
جلیلیان«  »بهمن  سیروان،  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  علیا«  آباد  »علی  سفلی«،  »قلندر  علیا«،  روستاهای،»قلندر  از 
»علی آبادسفلی« و »چشمه چاهی علیا«، »چشمه چاهی وسطی«  و 

»چشمه چاهی سفلی« بازدید کرد.
جلیلیان در این بازدید از نزدیک با مشکالت و مسائل این روستاها 
و  کشاورزی  نظر  از  کارزان  بخش  روستاهای  گفت:  و  شد  آشنا 
نیز  امید  و  تدبیر  دولت  و  دارند  زیادی  توانمندی ها  دامپروری 

برنامه های ویژه ای برای رونق زندگی در روستاها دارد.
به  رونق  بازگشت  نویدبخش  را  امید  و  تدبیر  دولت  نگاه  وی 
ویزه ای  برنامه های  ایالم  استان  در  کرد:  تصریح  و  عنوان  روستاها 
است  نظر گرفته شده  در  روستاها  برای  مقاومتی  اقتصاد  قالب  در 
که امیدواریم بتواند موضوع مهاجرت معکوس را محقق و بار دیگر 

زندگی اقتصادی در روستاها را رونق دهد.
از  گزارشی  نیز  کارزان  بخشدار  فیضی«،  »صباح  دیدار  این  در 
وضعیت، مشکالت و مسائل این روستاهای این بخش را تشریح کرد.

شهرستان سیروان از دوبخش کارزان و مرکزی تشکیل شده و دارای 
۴ دهستان است.

خبر خبر

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 95۰99۸۴۴557۰۰۴۶۶ این شعبه سعید قربان پور به اتهام 
به  عنایت  با   . است  گرفته  قرار  تعقیب  تحت  ازمرخصی  پس  زندانی  غیبت 
مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف 
این شعبه  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  آگهی جهت  این  انتشار  از  روز   3۰ مهلت 
رسیدگی  مقررات  مطابق   ، حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد.  حاضر 

غیابی بعمل خواهد آمد.
علی استیری- دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و نقالب شهرستان ماكو 

آگهی احضار متهم
روستای  شوط  ساکن  حسن  فرزند  دوست  وطن  حسین  آقای  به  وسیله  بدین 
یوالگلدی فعال مجهول المکان ابالغ می شود که به موجب پرونده کالسه 95۰295 
در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شوط در خصوص شکایت حسن 
وطن دوست علیه شما دایر بر سرقت تعزیری مقتضی است ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابی به خودتان دفاع کنید در غیر 

این صورت بصورت غیابی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
محمد احمدزاده – مدیر دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شوط

ابالغیه 
خواهان آقای محمد رئوف دشه ای  دادخواستی به طرفیت خوانده فتاح رامین به 
خواسته الزام به تسلیم بیع تقدیم  دادگاه های عمومی شهرستان جوانرود نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه دوم  حقوقی شهرستان جوانرود واقع در استان کرمانشاه  
ارجاع و به کالسه 95۰99۸۸۴۶۰5۰۰۰۴22 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/9/29 در ساعت 12:۰۰ تعیین گردیده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده خانم گالویژ محمدی ودرخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک  انقالب در  دادرسی دادگاه های عمومی و 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر 

فوق در جلسه  رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود - ولدی

آگهی احضار متهم
 )مربوط به دادسرا و نیز دادگاه 

در فرض عدم وجود كیفرخواست(

در پرونده کالسه 9۴۰99۸۰۸۴۰5۰۰71۸  شعبه اول دایاری آگهی احضار متهم 
از  استفاده  و  تخریب  و  توهین  و  چاقو  با  و جرح  ایراد ضرب  اتهام  به  پیر  دوسه 
شناسنامه شخصی غیر مجاز حسب شکایت صادق تعمیر کاری تحت تعقیب قرار 
گرفته است و با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 
115 قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده 
ابالغ می گردد تا در موعد مقرر )یک ماه از تاریخ نشر اگهی( جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در این شعبه حاضر گردند و قانونا نیز می توانید یک نفر وکیل به همراه 
داشته باشید بدیهی است در صورت عدم حضور بدون عذر موجه مطابق مقررات 

اقدام خواهد شد.
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب ایالم – علی رحیمی

متن آگهی 
پیرو آگهیی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم 1-سهیال داویجانی 
2-سحر سلیمانی 3-سارا سلیمانی ۴-سمیرا سلیمانی که مجهول المکان می باشد 
ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 95۰997۶۶1۰۶۰۰57۶ صادره از شعبه 
ششم حقوقی در پرونده شماره 95۰3۴۸ محکوم به پرداخت خسارات دادرسی به 
مبلغ دویست چهل هزار تومان در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان
 خرم آباد – حمید بازوند. 

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

فاقد سند رسمی  قطعه یک ایالم 
1.خانم هاجر هاشم بیگی فرزند علگه به کد ملی ۴5۰۰3۸۰۸۴1 به استناد رای 
باب  یک  ششدانگ   1395/۰3/2۴ مورخ   1395۶۰315۰۰1۰۰۰592 شماره 
ساختمان ،به مساحت 233/۸۶متر مربع پالک  شماره 1۴۶ فرعی از1539اصلی 
واقع در ایالم –خ پروین اعتصامی – کوچه علیداد میشخاصی خریداری شده  از 

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

مانع از متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/۰۸/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم:95/۰۸/19

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ایالم – صفری

متن آگهی 
خواهان / شاکی کبری سوری و کامبیز کردی و امیرحسین کردی و ایمان کردی 
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم سازمان راه و شهر سازی استان لرستان و 
فاطمه سلیمانی پور به خواسته ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است (تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم  
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار 
پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 95۰99۸۶۶1۰۸۰۰33۰ ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/1۰/۰7و ساعت 1۰:۰۰ تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خواندهفاطمه سلیمانی پور و درخواست خواهان /شاکی 
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 فاطمه سلیمانی پور پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –سعید ولی پور.

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم

به  دادخواستی  اقتصاد  مهر  بانک  وکالت  به  پور  داوودی  آیت  آقای  اینکه  به  نظر 
به  که  تقدیم  بلوانی  یسری  خانم  بطرفیت  وجه چک  مطالبه  خواسته  به  ضمائم 
شعبه هشتم شورای حل اختالف ارجاع و به کالسه ۴۸۶/95/۸ ثبت و برای روز 
95/9/۶ ساعت ۴:3۰ تعیین وقت گردیده به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و دستور و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالنتشار نشر تا خوانده مذکور قبل از وقت 
رسیدگی در دفتر دادگاه حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود در غیر اینصورت دادگاه غیابا رسیدگی و 

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

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
آقای حسن حیدری دارای شناسنامه شماره 59  به شرح دادخواست به کالسه 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1/95ش/1323 
توضیح داده که شادروان غالمرضا حیدری بشناسنامه 13۶  متولد 1311 در تاریخ 
9۴/۰9/۰2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
پدر غالمرضا  نام  آقای حسن حیدری   الذکر  فوق  متقاضی  به 1-  است  منحصر 
شماره شناسنامه 59 متولد 133۶ . 2- آقای امیرحسین حیدری  نام پدر غالمرضا 
شماره شناسنامه 1۴9۶ متولد 13۶۰. 3- خانم ناهید حیدری  نام پدر غالمرضا 
غالمرضا  پدر  نام  حیدری  زهرا  خانم   -۴.  13۴۸ متولد   221 شناسنامه  شماره 
شماره شناسنامه 1۴۸ متولد 1339 .5- خانم منصوره حیدری  نام پدر غالمرضا 
شماره شناسنامه ۴ متولد 13۴1 .۶- خانم طاهره حیدری  نام پدر غالمرضا شماره 
شناسنامه 1۰5 متولد 13۴۴ .7- خانم شوکت حیدری  نام پدر محمدتقی  شماره 
شناسنامه 211۸ متولد 1315 .  اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست 
مذبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد .
خ /م الف 87۵ رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

رونوشت آگهی حصر وراثت
دادخواست  شرح  به   7 شماره  شناسنامه  دارای  چمکاکائی  ابراهیمی  رضا  آقای 
وچنین  نموده  وراثت  گواهي حصر  درخواست  دادگاه  این  از   5۰1/95 کالسه  به 
توضیح داده که شادروان حبیب ا... ابراهیمی چم کاکائی بشناسنامه شماره 2۴ در 
تاریخ 1395/۰7/23ازاقامتگاه دائمي خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1 – ربابه ابراهیمی چم کاکائی به شماره ملی ۴ – ۰۸233۸ – ۴۶2 فرزند محمد 

زوجه دائمی
2 – رضا ابراهیمی چم کاکائی به شماره ملی 9 – 311۰۰7 – ۴۶2 فرزند ذکور

3 – معصومه ابراهیمی چم کاکائی به شماره ملی 9 – 29۰2۴1 – ۴۶2 فرزند 
اناث

۴ – صدیقه  ابراهیمی چم کاکائی به شماره ملی۶ – 2923۶9 – ۴۶2 فرزند اناث
5 – زهره ابراهیمی چم کاکائی به شماره ملی2 – ۰۸239۰ – ۴۶2 فرزند اناث

۶ – فرزانه  ابراهیمی چم کاکائی به شماره ملی۶ – ۰۸2۴1۸ – ۴۶2 فرزند اناث
7 – افسانه ابراهیمی چم کاکائی به شماره ملی5 – 3۰۸1۴3 – ۴۶2 فرزند اناث
۸ – پروین ابراهیمی چم کاکائی به شماره ملی 2 – 29531۰ – ۴۶2 فرزند اناث
فرزند   ۴۶2 –  3۰۴۰92 –  5 ملی  به شماره  کاکائی  ابراهیمی چم  پروانه   –  9

اناث والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مذبوررادر یک نوبت آگهي می نماید 
تاریخ  از  باشد  او مي  از متوفي نزد  نامه اي  اعتراضي دارد ویا وصیت  تا هرکسی 
نشر آگهي ظرف یک ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان- صولت سلطانی سامانی

متن آگهی
بکالسه  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   95۰99۸3۸۴۴5۰۰3۶۶
علی   صفر  فرزند  دهکردی  زاده  کوهی  احمد  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات  گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به :
1 – زهره فتح اللهی دهکردی فرزند علی مراد متولد 13۴۰ ش ش 552 )همسر(
2 – مهدی کوهی زاده دهکردی فرزند احمد متولد 13۶3 ش م ۴۶21۸13951 

)فرزند(
3 – امیر کوهی زاده دهکردی فرزند احمد متولد 13۶5 ش م ۴۶2333۴2۸7 

)فرزند(
۴ – زهرا کوهی زاده دهکردی فرزند احمد متولد 1372 ش م ۴۶1۰۴۰۰۰57 

)فرزند( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت آگهی می گردد 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا چنانچه شخصی 
نشر آگهی ظرف یک ماه به این دادگاه  تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شورای حل اختالف شماره ۵ شهرستان شهركرد – رحمان آماده 

متن آگهی
شرح  به  ناصر  فرزند  دهکردی   قوامی  هنگامه  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 95۰99۸3۸۴۴5۰۰3۴9 از این دادگاه 
در خواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  خانم بدری 
کوهی حبیبی فرزند فتح ا... در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 

الفوت آن منحصراست به: 
1 – سیاوش قوامی دهکردی فرزند ناصر متولد 13۴1 ش ش 591 )فرزند(

2 – هنگامه قوامی دهکردی فرزند ناصر متولد 13۴3 ش ش ۴9 )فرزند(
3 – سیامک  قوامی دهکردی فرزند ناصر متولد 13۴۶ ش ش ۶۶7 )فرزند(
۴ – بابک قوامی دهکردی فرزند ناصر متولد 1353 ش ش 1۰۰7 )فرزند(
5 – آذر قوامی دهکردی فرزند ناصر متولد 1355 ش ش 11۴۸ )فرزند(

تا  میگردد  آگهی  نوبت  یک  مزبور  در خواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد ازتاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شماره ۵ شهرستان شهركرد – رحمان آماده 

آگهی
مشهدی  محمد  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
شماره  دادنامه  وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  شریف  
95۰99721۶23۰۰2۴۶ صادره از شعبه 2۴3 در پرونده شماره 9۴۰32۰ و مبلغ 
52۰۰۰۰۰ ریال ماهانه از تارخ 93/1/1 لغایت 9۴/1/1 و ماهانه مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ 
ریال از تاریخ 9۴/1/1 لغایت 95/2/22 بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق 
از  ریال  مبلغ ۸۰۰۰۰۰  به  کارشناسی  و هزینه  قانونی  تعرفه  الوکاله وکیل طبق 
بابت تسبیب در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرائی در حق دولت شده اید   
ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 
نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
110/93648 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 243دادگاه عمومی شهید صدر  تهران 

آگهی
خواهان  مژگان منظری شهر جردی دادخواستی به طرفیت خوانده  بهنام کرمی  
به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی  به شعبه2۴3   نموده که جهت رسیدگی 
شهید صدر تهران واقع در تهران  خ شهید مطهری خ میر عماد مجتمع قضایی 
شهید صدر تهران ارجاع و به کالسه 95۰99۸21۶23۰۰۸3۰  ثبت گردیده که 
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   9 ساعت    و    95/1۰/۴ آن  رسیدگی  وقت 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/93641    منشی دادگاه حقوقی شعبه243 دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر  تهران

آگهی
خواهان  عباس نیک خواه اقدم  دادخواستی به طرفیت خوانده  ساحل غالمی به 
خواسته تعدیل تقسیط مهریه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه2۴3  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر 
تهران واقع در تهران  خ شهید مطهری خ میر عماد مجتمع قضایی شهید صدر 
تهران ارجاع و به کالسه 95۰99۸21۶23۰۰7۴۴  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
بودن  المکان  به علت مجهول  تعیین شده است  آن  95/1۰/2۸ و ساعت  1۰  
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/93646    منشی دادگاه حقوقی شعبه243 دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر  تهران

اجرائیه 
محکوم له-هادی مجاهدی فرزند زین العابدین 

محکوم علیه-سید حسین قمقام 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  –بموجب  به  محکوم 
 9۴۰99721۶1۶۰۰۸15 مربوطه  دادنامه  شماره  و   951۰۰921۶1۶۰13۰1
بابت اجاره بهای  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 2۸۰ میلیون ریال 
معوقه از تاریخ 9۴/1/5 لغایت 9۴/5/15 و پرداخت روزانه مبلغ 3 میلیون ریال بابت 
خسارات ناشی از عدم تخلیه عین مستاجره از تاریخ 9۴/5/19 لغایت 9۴/۶/15 و 
پرداخت مبلغ ۸۸۰ هزار ریال بابت هزینه مصرف گاز و مبلغ 2 ملیون ریال بابت 
هزینه آب و مبلغ 252 هزار ریال بابت تلفن با احتساب خسارات دادرسی در حق 

خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی اعالم مینماید.
110/93639  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 80 دادگاه عمومی شهید صدر تهران

فرماندار  بابایی:   مصطفی  آباد-  محمود 
سرمایه  با  دیدار  در  محمودآباد  شهرستان 
برای  کامل  امنیت   : گفت  چینی   گذاران 
شده  ایجاد  خارجی  گذاران  سرمایه  حضور 

است.
یحیی یوسف پور در دیدار با سرمایه گذاران 
محمودآباد  شهرستان  فرمانداری  در  چینی 
و  ظرفیت ها  از  شهرستان  این  گفت: 
دریا،  مانند  بسیاری  خدادادی  موهبت های 
برخوردار  و...  حاصل خیز  زمین های  جنگل، 
است که می تواند فرصت بسیار مناسبی برای 

سرمایه گذاری باشد.
از  زیادی  تعداد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ایران  برای سرمایه گذاری در  کشورهای دنیا 
کرده اند،  آمادگی  اعالم  مازندران  ویژه  به  و 
در  ایران  در  سرمایه گذاری  شرایط  افزود: 
به  توجه  با  و  یافته  بهبود  پسابرجام  دوران 
به  تمایل  امنیت مطلوب، کشورهای مختلف 

سرمایه گذاری در ایران دارند.
نماینده عالی دولت در شهرستان محمودآباد 
سرمایه گذاری های  مسیر  دولت  کرد:  اضافه 
را  مختلف  بخش های  در  خارجی  و  داخلی 
شهرستان  و  استان  مدیریت  و  کرده  هموار 
سرمایه گذاری،  شرایط  آسان سازی  برای  نیز 

آمادگی دارد.
بسیار  نقش  برجام،  اجرای  پور گفت:  یوسف 
مهمی در توسعه روابط با کشورهای خارجی 

داشته است.
کرد:  خاطرنشان  محمودآباد  فرماندار 

و  صنعت  گردشگری،  حوزه  در  شهرستان 
صنایع تبدیلی کشاورزی برای سرمایه گذاری 

آمادگی کامل دارد.
 وی افزود : محمودآباد در تولید گل و گیاهان 
اول   رتبه  مازندران  در  بریده  و شاخه  زینتی 
ودر تولید ماهیان گرمابی جایگاه بسیار خوبی 

دارد.
نماینده عالی دولت در شهرستان محمودآباد 
هزار   1۸  ، ساحلی  نوار  کیلومتر   33 گفت: 
دریا  بکر  ظرفیت  و  شالیزاری  زمین  هکتار 
می تواند شرایط بسیار مناسبی برای سرمایه 

گذاری خارجی باشد.
صنایع  حضور  کرد:  تصریح  پور  یوسف 
کشاورزی،  بخش  تک  های  و  سبز  تبدیلی 
و  دریایی  قفس  در  ماهیان  وپرورش  تولید 
اکوتوریسم بکر نشانگر بهره مندی شهرستان 
محمودآِباد و فراهم بودن شرایط برای سرمایه 

گذاری است.
جیانگ  گو  دیدار   این  در  است  ذکر  قابل 
دولتی  شرکت  خاورمیانه  بازرگانی  مدیر 
با  نفره  هشت  هیاتی  راس  ساینوهایدرو 
فرماندار و شهرداران محمودآباد و سرخ رود و 
بخشداران مرکزی و سرخ رود دیدار و گفتگو 
نموده و آمادگی خود را جهت احداث نیروگاه 
برقی و کارخانه بازیافت زباله و احداث هتل و 
پروژه های تفریحی ترویستی اعالم داشته و 
مقرر گردید مختصات فنی پروژه های مورد 
نیاز از سوی فرمانداری شهرستان محمودآباد 

به طرف چینی اعالم گردد. 

 فرماندار محمودآباد در دیدار با سرمایه گذاران چینی:

مسیر سرمایه گذاری های خارجی هموار شد

مدیرکل پدافند غیرعامل کردستان گفت: این 
اداره کل پیشنهاد تدریس کتاب 2 واحدی پدافند 
غیرعامل در دانشگاه های کشور را به وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری ارایه کرده است.
با  مطبوعاتی  نشست  در  که  رضائی  محمد 
استان کردستان در سنندج سخن  خبرنگاران 
آشنایی  افزود:  خبر  این  اعالم  با  می گفت 
پدافند  اهمیت  و  ها  سرفصل  با  دانشجویان 
غیرعامل عمده ترین هدف ما از پیشنهاد این ماده 
درسی به وزارت علوم و تحقیقات فناوری است و 
انتخاب آن در دانشگاه ها از سوی دانشجویان به 

صورت اختیاری خواهد بود.
وی دستورات مکرر و موکد رهبر معظم انقالب 
در سال ۸2 را سرآغازی برای تشکیل کمیته ای 
به نام پدافند غیر عامل و توجه بیشتر به دفاع 
در جنگ های غیر سخت عنوان کرد و افزود: 
رشته های پدافند غیرعامل هم اکنون در دانشگاه 
های امام حسین )ع( و مالک اشتر، دانشجویان 
تخصصی در را تا مقطع دکتری پذیرش می کند. 
ها  کمیته  این  نیز  سال 92  در  افزود:  رضائی 
در استان ها به اداره کل ارتقا یافت تا ادبیات 
دفاعی کشور در زمینه های مختلف سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور با 
اهداف افزایش بازدارندگی دشمن، کاهش آسیب 
پذیری، تشکیل مدیریت بحران با کمترین هزینه 

و آسیب ها شکل گیرد.
به گفته وی هوشمندی )اشرافیت کامل اطالعاتی 
دفاع  آمادگی  حمله(،  هنگام  دشمن  اهداف  از 
دفاع(،  تداوم  و  جایگزین  )نیروهای  شهری 
دفاع، مردم  بینی  نوآوری در پیش  و  خالقیت 

مردم(  برای  دفاع  شرایط  کردن  )فراهم  داری 
مردم یاری ) توجیه مردم به لحاظ دفاعی( و مردم 
باری )سوق دادن مردم به سمت رصد آسیب ها و 

افزایش نقاط قوت( اصول پدافند غیرعامل است.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان کردستان افزود: 
پدافند غیرعامل نیاز اصلی تمامی کشورها برای 
دفاع در برابر تهدیدها بوده که تاریخچه شکل 
گیری آن به حدود 5۰ سال قبل بر می گردد 
و در بسیاری از کشورهای جهان هم اکنون از 
برنامه های استراتژیک سیاسی و دفاعی تبدیل 

شده است.
به گفته مدیرکل پدافند غیرعامل کردستان هم 
اکنون تمامی مراکز ثقل ) نقاط آسیب پذیر و 
استراتژیک( استان با همکاری نهادهای دولتی و 
خصوصی شناسایی شده و برای برخی از نقاط 
برنامه دفاعی تدوین و برای برخی نیز در حال 

تدوین است.
پدافند  پژوهشی  طرح  اجرای 2  افزود:  رضائی 
مرزی،  مباحث  و  سنندج  شهر  در  غیرعامل 
برگزاری 29 همایش، 93 رزمایش با سناریوی 
کامل از دیگر اقدام های زیربنایی این اداره کل در 

حوزه علمیات پدافند غیر عامل است.
به گفته وی ستاد پدافند غیر عامل این استان 
در 11 کارگروه امنیتی و انتظامی، بهداشت و 
سالمت، انرژی و آب، صنعت، معدن و تجارت، 
فرهنگی، اجتماعی و آموزش، ارتباطات و فناوری، 
پشتیبانی و خدمات شهری، امداد و نجات، راه و 
شهرسازی، سازماندهی مشارکت های مردمی و 
جهاد کشاورزی فعالیت خود را برای ادامه خدمت 

جامعه هدف انجام می دهد.

با پیشنهاد مدیركل پدافند غیرعامل كردستان؛

پدافند غیرعامل در دانشگاه های کشور تدریس می شود

سازمان  بازرسی  و  نظارت  اداره  رئیس  ایسنا: 
اعالم  گلستان  استان  تجارت  و  صنعت،معدن 
کرد: بر اساس گزارش واصله ستاد خبری سازمان 
صنعت، معدن وتجارت استان گلستان مبنی بر 
عرضه زعفران تقلبی و غیر استاندارد در بعضی 
از فروشگاهها و سوپر مارکتهای سطح شهرستان 
گرگان، بازرسی از این واحدها در دستور کار قرار 
گرفته و تیمی از بازرسان به این منظور اعزام شدند.
کرد:  اظهار  این خصوص  در  اصغری  اصغر  علی 
چندی پیش و با شکایت نماینده قانونی  یکی از 
شرکتهای معتبر بسته بندی و تولید زعفران در 
سازمان  خبری  ستاد  به  رضوی  خراسان  استان 
صنعت معدن و تجارت استان مبنی بر عرضه و 
فروش زعفران تقلبی با بسته بندی دستکاری شده 
توسط برخی از فروشگاهها در سطح بازار، بررسی 

قرار  این سازمان  بازرسان  کار  در دستور  پرونده 
گرفته و بازرسی های اولیه از فروشگاههای مورد 

نظر بعمل آمد.
پاکت   ۸2 تعداد  ها  بازرسی  این  در  افزود:  وی 
زعفران تقلبی با نام تجاری یاد شده توسط شاکی 
در بسته های یک گرمی، دو گرمی و چهار گرمی از 

بعضی فروشگاهها کشف و ضبط شد.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت،معدن 
و تجارت استان در ادامه گفت: پس از بررسی های 
بندی  بسته  زعفران  از  هایی  نمونه  شده،  انجام 
شده در اختیار دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل 
استاندارد استان قرار گرفت که پس از تحقیقات 
تقلبی بودن زعفرانها و  و آزمایشات بعمل آمده 
دستکاری شدن بسته بندی آن مورد تائید قرار 
گرفت و پرونده تخلف این واحدها به ارزش ریالی 

1۸ میلیون و ۶۰ هزار ریال تشکیل و جهت صدور 
رای نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان 

ارسال شد.
اصغری همچنین از تمامی خریداران محصوالت 
این  خرید  هنگام  در  تا  خواست  بندی  بسته 
بندی  بسته  بودن  اصلی  و  پلمپ  به  محصوالت 

محصول و دقیق بودن اطالعات روی آن از جمله، 
آدرس کارخانه، تاریخ تولید و انقضاء و غیره دقت 
کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این 
خصوص مورد را سریعا از طریق سامانه 12۴ به 
بازرسان این اداره اطالع دهند تا مورد رسیدگی 

قرار گیرد.

کشف و ضبط زعفران های تقلبی از بازارهای 
سطح شهر گرگان
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افتتاح 4 پروژه درمانی محمودآباد
 در دهه فجر امسال 

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران  از 
 32 از  محمودآباد  شهدای  بیمارستان  ارتقای 

تختخوابی به  ۶۴ تختخواب خبر داد.
قاسم جان بابایی در جلسه موانع ومشکالت بخش 
حضور  با  که  شهرستان  این  درمان  و  بهداشت 
اسماعیلی نماینده مردم نور ومحمودآباد در مجلس 
معاونین  و  محمودآباد،  فرماندار  اسالمی،  شورای 
ادارات  مدیران  و  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مربوطه در فرمانداری شهرستان محمودآباد برگزار 
شد ، اظهار داشت: تجهیز، توسعه وارتقاء بیمارستان 
شهدا محمودآباد در دستور کار ما قرار دارد و به 

زودی شاهد این تغییرات خواهیم بود.
تعداد متخصصین  داد: در سال جاری  ادامه  وی 
افزایش  بیمارستان  این  در  مختلف  های  بخش 
اضافه کرد: طی هفته  بابایی  یافت. جان  خواهد 
روند  طی  از  بعد  آمبوالنس  دستگاه  یک  جاری 
اورژانس115  ناوگان  وارد  خودرو  گذاری  شماره 
شهرستان محمودآباد خواهد شد. رییس دانشگاه 
علوم پزشکی استان مازندران با بیان اینکه احداث 
کلینیک تخصصی و مراکز بهداشت ودرمان یکی از 
شاخصه های رشد شهرستان است، گفت: کلینیک 
تجهیز  به زودی  تیر محمودآباد  تخصصی هفت 
خواهد شد. وی افزود: مراکز بهداشتی  و درمانی  
دو روستای مالکال واحمد آباد این شهرستان تا دهه 

فجر به بهره برداری خواهد رسید.

سفر هیات اقتصادی از آذربایجان
 به اردبیل

عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: به دنبال سفر 
یک هفته  ای مسووالن استان اردبیل به روسیه و 
آذربایجان به زودی هیات اقتصادی از آذربایجان به 

اردبیل سفر می کند.
حسین پیرموذن با اعالم این خبر، افزود: اولین هیات 
بلند پایه اقتصادی آذربایجان به سرپرستی رئیس 
کانون صنعت و تجارت آذربایجان و مدیرعامل بانک 

کشاورزی باکو به اردبیل می آید.
برای  افراد  مشخصات  و  لیست  کرد:  اضافه  وی 
مذاکرات اعالم می شود تا بخش خصوصی استان 
نسبت به مذاکراتb2b با طرف آذری ثبت  نام کند.

پیرموذن با قدردانی از حضور استاندار اردبیل که 
هیات اقتصادی استان را در روسیه و آذربایجان 
اقتصادی  هیات  کرد:  خاطرنشان  کرد،  همراهی 
استان به همراه استاندار اردبیل با حضور در تمام 
تاریخ  در  کاری  روز  در شش  فشرده  جلسه   25
مذاکرات اقتصادی اعزام هیات  های اقتصادی به 
خارج از کشور، دیدار با سفرای جمهوری اسالمی 
ایران و رییس جمهور آذربایجان و وزرای اقتصادی 
رکورد زد و باعث ترویج توانمندی های استان اردبیل 

در تمام جلسات و مذاکرات شد.

افزایش ۱0 درصدی واردات واکسن طیور به کشور
رییس موسسه سرم سازی رازی  گفت: مشکلی در تامین واکسن تب 

برفکی مورد نیاز کشور نداریم.
حمیدکهرام  در نشست مطبوعاتی که به مناسب روز ملی کیفیت برگزار 
شد، اظهارکرد: متاسفانه عملکرد موسسه رازی آن طورکه باید و شاید 

دیده نمی شود و این مجموعه به نوعی مظلوم واقع شده است.
وی ادامه داد: تا زمانی که بیماری ای در کشور شیوع پیدا نکرده  هیچ 
کس متوجه نیست که این امر ناشی از تالش های شبانه روزی محققان 
وکارکنان این موسسه برای تولید واکسن و تامین نیاز کشور است ولی 
این  انگشت های اشاره به سمت  بیماری ای شایع می شود،  همین که 

موسسه نشانه می رود.
برفکی  تب  شیوع  شاهد  گذشته  سال  مثال  به عنوان  افزود:  وی 

درکشور بودیم که این بیماری تلفات زیادی به همراه داشت.
وی اضافه کرد: برای کنترل به موقع این بیماری ناچارشدیم از خارج 
مقادیر زیادی واکسن تب برفکی که سویه های آن با سویه های بومی 

کشور همسان نبود واردکنیم.
فرایند  بالخره  تالش های صورت گرفته  با  داد:  توضیح  مسئول  این 
عادی  حالت  به  وضعیت  و  شد  مهار  درکشور  برفکی  تب  شیوع 

برگشت.
درسال  برفکی  تب  واکسن  تولید  به  اشاره  با  رازی  موسسه  رییس 
جاری ابرازکرد: امسال موسسه رازی و شرکت روناک اقدام به تولید 
خوبی  به  نیازکشور  به  توانسته  آنها  تولیدات   کردندکه  برفکی  تب 

پاسخ دهد و دیگر ناچار به واردات این واکسن نیستیم .
کهرام تصریح کرد: درحال حاضر پنج میلیون دز واکسن تب برفکی 
در شرکت روناک موجود است و از ابتدای سال تا کنون نیز موسسه 
رازی 11 میلیون دز از این واکسن را به سازمان دامپزشکی تحویل 
داده است. وی دربخش دیگری از صحبت هایش باگالیه از عملکرد 
افزود:  به کشور  طیور  واکسن های  واردات  در  دامپزشکی  سازمان 
درحال حاضر 7۰ درصد واکسن طیور مورد نیاز کشور از خارج وارد 
می شود این درحالی است که موسسه رازی توان تامین صد درصدی 

نیازهای داخلی دراین را حوزه دارد.

رکورد حضور درناها در پارک ملی بوجاق

حضور 75قطعه درنا در پارک ملی بوجاق یک رکورد جدید محسوب 
می شود.

 به گزارش روابط عمومی محیط زیست گیالن، 75 قطعه درنا نیز 
در پارک ملی بوجاق کیاشهر ثبت شده که به گفته کارشناسان در 

نوع خود برای استان گیالن و پارک ملی رکورد محسوب می شود.
جمله  از  ایران  مناطق  بعضی  در  زمستانها  که  است  پرنده ای  درنا 
تاالب های امن فراوان است و ضمن مهاجرت بطور منظم در ناحیه 

دریای خزر و تاالب میقان دیده می شود.
حضور درناها در مناطق شرقی گیالن نیز گزارش شده است و این 
امر به ندرت اتفاق می افتد و این حضور میتواند نشانه ی خوبی از 

مساعد بودن و امنیت موجود در زیستگاه های این منطقه باشد.
سیاه  ثانوی  است؛شاهپرهای  سانتی متر   112 خاکستری  درنای 
و  از لک لک ها  را  پرنده  این   ، به شکل دم  و  آویخته  و  دراز  بسیار 
حواصیل ها مشخص می کند.بدن آن به طور کلی خاکستری سربی 
ست.یک نوار پهن سفید از پشت چشم شروع شده ، در طرفین سر و 
گردن ادامه پیدا می کند که در برابر گلو و صورت سیاه پرنده جلوه 
خاصی دارد.از نزدیک تارک قرمز آن قابل تشخیص است ، منقارش 

از منقار لک لک ها و حواصیل ها کوتاه تر است.

خبر خبر

                   مجمع عمومی 
احتراما طبق اساسنامه و مصوبه مجمع عمومی نظام صنفی کارهای 

کشاورزی شهرستان مارد ، آگهی برگزاری و تشکیل مجمع عمومی 
سالیانه از طریق روزنامه های سراسری و محلی به اطاع اعضای محترم 

می رسد.
زمان: راس ساعت 10 صبح روز شنبه 1395/09/06 

شهر  شورای  ساختمان  اجتماعات  سالن  صفادشت،  مارد،  مکان: 
صفادشت

دستور جلسه: گزارش تراز مالی و ارائه آن به به نظام صنفی استان تهران
هیئت مدیره نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان مالرد

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی توسعه 
روستایی کوشک باال )شهرناز( نوبت اول

به اطاع اعضای محترم شرکت تعاونی میرساند مجمع عمومی فوق العاده این شرکت ساعت 10 
صبح روز پنجشنبه مورخ 95/9/4 در محل تاالر اجتماعات اداره تعاون شهرستان کرج واقع در 
بلوار طالقانی شمالی باالتر از دادگستری تشکیل میگردد، لذا از اعضای محترم دعوت میشود با 

در دست داشتن کپی کارت ملی در جلسه مذکور حضور بهمرسانند، ضمنا یادآوری می نماید:
1-در صورتیکه حضو عضوی در مجمع میسر نمیباشد میتواند حق حضور و اعمال رای خود را 
به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ عضوی نمی تواند نمایندگی بیش 
از سه عضو دیگر را بپذیرد و هر شخص غیر عضو نمایندگی یک عضو را خواهد داشت، بدیهی 
است برگه های نمایندگی و وکالتنامه ها در صورت مراجعه وکیل و موکل به همراه داشتن مدارک 
مربوطه در روزهای به محل شرکت تعاونی واقع در کرج خیابان درختی- ساختمان ماه- واحد 11 

و امضا نماینده هیئت مدیره و بازرس و مهر تعاونی معتبر می باشد.
2-این مجمع با حضور تعداد دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.

دستور جلسه:
1-طرح و تصویب و تطبیق اساسنامه جدید براساس آخرین اصاحات قانون بخش تعاون

2-طرح و تصویب و تغییر ماده )4( اساسنامه )حوزه عملیات تعاونی(
رئیس هیئت مدیره شركت تعاونی

شرکت تعاونی مسکن )در حال تصفیه( شماره 2 کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
آگهی مجمع عمومی عادی نوبت اول

بدین وسیله از کلیه اعضا محترم این شرکت دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی نوبت اول که راس 
ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 95/9/3 در محل سالن اجتماعات شهید باهنر دانشگاه آزاد اسامی واحد کرج 

واقع در انتهای رجایی شهر بلوار شهید موذن تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
توجه: *در صورتی که هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود 
را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار واگذار کند. تعداد آرا وکالتی هر عضو 
حداکثر سه رای و در این صورت تایید نمایندگی تام االختیار باامضای اکثریت هیات تصفیه تعاونی خواهد بود.
*مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانون برای کلیه اعضا اعم از حاضر 

و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 1-استماع گزارش هیات تصفیه 2-طرح و تصویب بیان مالی سال 1394

3-طرح و تصویب نقشه اصاحی منابع طبیعی 4-تعیین وکیل مجرب در خصوص حل اختافات احتمالی 
نسبت به اراضی مستثنیات و ملی و غیری و تنظیم قرارداد مالی با اختیارات کامل

5-تنظیم قرارداد صلح با مراجع قانونی جهت الحاق اراضی شهرک به بافت روستا و تخصیص خدمات عمومی 
با اختیارات کامل 6-طرح و تصویب تفاهم نامه و انعقاد تخصیص آب از آبفای روستایی استان البرز

7-طرح و تصویب فروش قطعات مازاد وفق اساسنامه شرکت تعاونی 8-تمدید هیات تصفیه به مدت 2 سال
9-طرح و تصویب حقوق و مزایای هیات تصفیه

آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت محمدحسین اشرف اسالمی فرزند احمد و مهدیه 
اشرف اسالمی فرزند احمد و نفیسه سادات اشرف اسالمی نوری فرزند سید حسن 
ومحسن  احمد  فرزند  اسالمی  اشرف  ملیحه  و  حسین  فرزند  طرزنگار  عذری  و 
کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  احمد  فرزند  اسالمی  اشرف 
و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از   95۰99۸۰3۴۰5۰۰23۸
چنین توضیح داده شده که شادروان احمد اشرف اسالمی در مورخه 95/2/15 در 
اقامتگاه دائمی خود شهر تهران بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن ۶ نفر 

منحصر است به:
همسر:نفیسه سادات شیخ اسالمی نوری به ش ش 1۰۰1

مادر:عذری طرزنگار به ش ش ۶۰9۴2
فرزندان:مهدیه به ش ش 5۶۶،ملیحه به ش ش 15۰3 ،محمدحسین به ش ش 

3799،محسن به ش ش 217۰ همگی فامیلی اشرف اسالمی
تا  میگردد  آگهی  نوبت  یک  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
110/9448۵ دبیر شعبه 240۵ مجتمع شماره بیست وپنج شورای حل اختالف شهر تهران

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  چراغی  جعفر  وکالت  با  حیدر  غالم  فرزند  وکیلی  محمد  خواهان/ 
فرزند  جودکی  2-خداکرم  میرزا حسین  فرزند  بزرگی  جان  1-حسین  خواندگان 
محمد علی 3- کاظم شکراللهی فرزند صادق به خواسته الزام خواندگان به حضور 
در دفترخانه و انتقال سند سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی 
به پالک ثبتی 1۰2 فرعی ۴9 به عنوان معوض وفق توافقنامه و صلح نامه شماره 
3۰/۴/259۶۰ مورخ 137۸/9/21 به درخواست با توجه به مجهوال المکان بودن 
خوانده وقت رسیدگی در پرونده مطروح در شعبه دوم حقوقی دادگستری قرچک 
به شماره کالسه 95۰21۸ به تاریخ 1395/۰9/3۰ ساعت 9 صبح تشکیل میگردد 
. در مهلت مقرر فوق  اگهی میگردد  االنتشار  نوبت در جراید کثیر  و مراتب یک 

جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید .
 مدیر شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان قرچک: مجید خوانساری               

 دادنامه
پرونده کالسه 93۰99۸۰۰11۰۰1۰9۰ 

نهایی  تصمیم  تهران  عدالت  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   1۰3 شعبه 
شماره 9۴۰997۰۰11۰۰۰۸9۰

محمدی  آقا  فرزانه  خانم  وکالت  با  باپیر  فرزند  رشیدی  محمدتقی  خواهان:آقای 
فرزند محمد 

خواندگان:1.آقای مرتضی الماسی فرد 2.آقای محمود درویشی 
خواسته ها:1.تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله ( مالی غیرمنقول 2.الزام به تنظیم 

سند رسمی ملک 3.مطالبه خسارت دادرسی 
نظر به محتویات واوراق پرونده ختم داوری را اعالم به شرح ذیل رای صادر میگردد.

رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای محمدتقی رشیدی با وکالت خانم فرزانه آقا محمدی 
بطرفیت آقایان مرتضی الماسی فرد و محمود درویشی به خواسته الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک و تسلیم وتحویل مبیع با احتساب خسارت دادرسی را تقدیم و 
توضیحا بیان نموده است که برابر مبایعه نامه عادی 93/۸/2۶ خوانده ردیف اول 
ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 79۰ فرعی از 11۶ اصلی قطعه 79 واقع 
در بخش 11 تهران به مساحت ۴23 مترمربع را به خواهان فروخته است و متعهد 
شده است که مبیع را با تمام توابع و ملحقات آن در تاریخ 93/۸/2۶ تسلیم نماید 
و در تاریخ 93/۸/27 نسبت به انتقال سند اقدام نماید نظر به محتویات و اوراق 
پرونده و مالحظه نتیجه استعالم ثبتی که در تاریخ 93/12/۴ واصل گردیده است 
از خواندگان ثبت نگردیده است  نام هیچکدام  به  از سوی خواهان  پالک اعالمی 
فلذا الزام به تنظیم سند رسمی غیرممکن می باشد بنابراین دادگاه در این قسمت 
خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی 
و مواد 22 از قانون ثبت اسناد و امالک کشور قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند 
صادر میگردد و اما در خصوص تحویل مبیع نظر به احراز رابطه حقوقی خواهان 
مواد  مقررات  رعایت  با  دعوی  مستند  نامه  مبایعه  مطابق  اول  ردیف  خوانده  با 
1۰و219و3۶2و1257  از قانون مدنی و مواد 515و519 از قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به تحویل مبیع و پرداخت خسارت 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد در خصوص خوانده ردیف دوم نظر 
به اوراق پرونده و عدم توجه دعوا به ایشان با رعایت بند ۴ ماده ۸۴ از قانون آئین 
دادرسی و ماده ۸9 ناظر بر آن از قانون فوق قرار رد دعوی صادر میگردد.رای صادره  
در بخش محکومیت غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و سپس نیز در سایر قسمت های حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 

قابل تجدیدنظر خواهی در شعبه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 
110/94479 رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی تهران 

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
دادخواست  شرح  به    1۶ شماره  شناسنامه  دارای  احمدی  تاجیک  فاطمه  خانم 
نموده و  وراثت  دادگاه درخواست گواهی حصر  این  از  به کالسه 1/95ش/1317 
چنین توضیح داده که شادروان زهرا محمدی بشناسنامه 2  متولد 13۰7 در تاریخ 
مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   95/۴/17
منحصر است به 1- متقاضی فوق الذکر خانم فاطمه تاجیک احمدی نام پدر علی 
اکبر شماره شناسنامه 1۶ متولد 132۶ . 2- خانم معصومه تاجیک احمدی نام پدر 
علی اکبر شماره شناسنامه 552 متولد 132۴. اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی 
درخواست مذبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد .
خ /م الف 870 رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   1۸9 شماره  شناسنامه  دارای  محمدی  رحیم  آقای 
۶7/7۰۰۸۸۴ش از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان تراب محمدی  بشناسنامه 15۰۸1 در تاریخ 9۴/5/22 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به:
1- حدیقه یاری محمود جق فرزند غالمرضا ش ش 2۰3۶ همسر

2- رحیم محمدی فرزند تراب ش ش 1۸9 پسر
3- پرنیا محمدی فرزند تراب ش ش 95۸ دختر
۴- رویا محمدی فرزند تراب ش ش 925 دختر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 3۶2 قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده 17۴ قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان 
آقای سید قاسم زمانی فرزند سید نظام به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی وتوهین 
دادیاری  اول  شعبه     9۴1۸۴3 بایگانی  شماره  به  کالسه  پرونده  در  وفحاشی 
دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ میگردد تا ظرف سی روز در این شعبه 
دادیاری حاضر شوید و ازخود دفاع نمایید و در صورت عدم حضور یا عدم ارسال 
الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی به 
صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است 

تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر از یک ماه نباشد.م/الف 17۰2  
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر -  علی علی پور رجبی  

 

آگهی احضار متهم
اتهام  به  مالکی   محمد  شعبه  این   9۴۰99۸2۸۸2۴۰132۴ کالسه  پرونده  در 
کالهبرداری و تحصیل مال مسروقه  تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به 
آئین دادرسی  قانون  ماده 115  اجرای مقررات  و در  بودن متهم  المکان  مجهول 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مهلت 
3۰ روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد 

آمد. م/الف 17۰۰ 
بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر- هاتف 
احمدیه خانه سر   

اگهی مزایده
کالسه  به  اجرایی  پرونده  در  دارد  نظر  در  جوانرود  حقوقی  احکام  اجرای  دایره 
کیومرث  آقای  علیه  محکوم  بطرفیت  مرادی  محمد  آقای  له  محکوم   95۰1۰1
به  ساختمان  دستگاه  یک  اجرایی  های  هزینه  به  محکوم  وصول  جهت  مجیدی 
شماره ثبتی 125 فرعی از 59 اصلی روستای سرود سفلی بخش سیزده کرمانشاه 
بنام کیومرث مجیدی به این اجرا  معرفی نموده است تا ازطریق مزایده بفروش 
گردد.لهذا  پرداخت  ازآن  حاصله  ازثمن  اجرایی  های  وهزینه  به  ومحکوم  رسیده 
آن  پایه  قیمت  که  ارزیابی  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  مذکور  ملک 
۴3۸/۰۰۰/۰۰۰ریال برآورد گردیده است ونظریه کارشناسی وفق ماده 75 قانون 
اجرای احکام مدنی به طرفین ابالغ گردیده واز هر گونه اعتراضی مصون مانده است 
از  الذکر در روز دوشنبه مورخ 1395/1۰/۶ ساعت 1۰ صبح  بنابراین اموال فوق 
طریق مزایده حضوری درمحله شورای احکام حقوقی دادگستری جوانرود بفروش 
میرسد مزایده ازقیمت پایه کارشناسی آغاز وبه کسی که باالترین قیمت راپیشنهاد 
نماید فروخته خواهد ه ده درصد ازقیمت پیشنهادی فی المجلس نقدا ازخریدار 
اخذ ومابقی ثمن را خریدار می بایستی حداکثر ظرف مدت یکماه  ازتاریخ برگزاری 
درصد  ده  اینصورت  درغیر  نماید  تسلیم  اجرا  این  به  را  آن  وقبض  تودیع  مزایده 
دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد .هزینه  نقل وانتقال برعهده محکوم علیه 
میباشد .متقاضیان می توانند تا پنج روز قبل ازمزایده با همناهنگی این اجرا از مال 

مورد مزایده بازدید نمایند.
دادورز اجرای احكام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود-مصطفی حسینی 
شهرستان جوانرود-میدان انقالب –ابتدای خیابان شورا

آگهی احضار متهم
 )مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود كیفرخواست(

در پرونده کالسه 9۴۰99۸۰۸۴۰5۰۰13۰  شعبه اول دایاری آگهی احضار متهم 
باقر علی محمدی فرزند احمد به شماره ملی ۴5۰۰71525۸ به اتهام توهین و 
تهدید از طریق ارسال پیامک حسب شکایت خانم فرناز غریبی تحت تعقیب قرار 
گرفته است و با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 
115 قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده 
ابالغ می گردد تا در موعد مقرر )یک ماه از تاریخ نشر اگهی( جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در این شعبه حاضر گردند و قانونا نیز می توانید یک نفر وکیل به همراه 
داشته باشید بدیهی است در صورت عدم حضور بدون عذر موجه مطابق مقررات 

اقدام خواهد شد.
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب ایالم – علی رحیمی

مفقودی
و  72-25۸ه۴۴  بانی  شهر  شماره  به   199۴ مدل  کورسا  اپل  سواری  مادر  سند 

شماره شاسی R ۴112517مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر

 نوبت اول

آموزش  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
و  چهارمحال  استان  اي  حرفه  و  فني 
نقش  عنوان  با  آموزشي  دوره  بختیاری؛ 
استراتژي  در  اي  حرفه  و  فني  آموزشهاي 
توسعه صنعتي و اقتصادي در اداره کل اجرا 

گردید.
کلیه  مختص  که  آموزشي  دوره  این  در 
بود  آموزشي  مراکز  و  کل  اداره  کارشناسان 
نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در  استراتژي 
هاي صنعتي و اقتصادي توسط تقي پور مدیر 

کل آموزش فني و حرفه اي تدریس شد.
اي  حرفه  و  فني  آموزش  کل  مدیر  پور  تقي 
آموزشي  هاي  دوره  این  نیاز  بر  تأکید  ضمن 
در  آموزشها  این  نقش  و  کارکنان  جهت 
حرفه  و  فني  آموزش  کارکنان  پیشرفت 
با  همراه  نیز  ما  آموزشهاي  کرد  اعالم  اي 
باید  اطالعات  عصر  پیشرفت  و  تکنولوژي 
آموزشهاي  بتوانیم  تا  باشد  کارآمد  و  روز  به 
جهت  و  دار  هدف  را  سازمان  این  اصلي 

استفاده کارآموزان به روز گردانیم.

اجراي دوره آموزشي در استراتژي توسعه صنعتي و اقتصادي چهار محال و بختیاری

بر  ارومیه  دریاچه  مطالعات  پژوهشکده  معاون 
لزوم بهره گیری از تجربه متخصصان بومی در 

احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد.
ناصر آق افزود: متاسفانه بجای اینکه از تجربه 
طرح  انجام  و  شود  استفاده  بومی  متخصصان 
های تحقیقاتی را به دانشگاه های بومی واگذار 
دریاچه  احیای  تحقیقاتی  طرح  مجری  کنند 

ارومیه دانشگاه تهران است.
وی خاطرنشان کرد: اگر تغییراتی که در درون 
درستی  به  را  دهد  می  روی  ارومیه  دریاچه 
نشناسیم و برنامه های احیا را براساس تغییرات 
آن تدوین نکنیم برای احیای دریاچه ارومیه با 

مشکل مواجه خواهیم شد.
با  ارومیه  دریاچه  مطالعات  پژوهشکده  معاون 
بیان اینکه وضعیت دریاچه ارومیه تعریفی ندارد 
گفت:  در سال آبی 9۴- 95 با بارندگی های 
خوبی که داشتیم تراز دریاچه نسبت به سال 
قبل یک متر و 5سانت افزایش یافت اما تبخیر 
از دریاچه نیز داشتیم. وی ادامه داد: براساس 
مطالعات انجام شده ساالنه یک متر تبخیر از 
با روش های   ارومیه را داریم و  سطح دریاچه 
در حال انجام است احیا دریاچه ارومیه به طول 
خواهد کشید و با افزایش بارندگی در مقطعی  

تنها دریاچه فصلی خواهیم داشت.
سال  شهریور  با  مقایسه  در  کرد:  اظهار  آق 
گذشته اگر بخواهیم به تراز اکولوژیک برسیم 
باید ۴ متر تراز را افزایش دهیم برای این کار هر 

سال باید ۴۰ سانت افزایش تراز داشته باشیم.
وی ادامه داد:بدین معنا که در پایان بارندگی و 
ورودی از رودخانه ها، سطح دریاچه ارومیه یک 
متر  و ۴۰ سانت باشد و اگر یک متر آن تبخیر 
شد ۴۰ سانت سطح تراز افزایش یابد اما این امر 

کار ساده ای نیست .
اشباع  نمک  از  دریاچه  آب  کرد:  تصریح  آق 
نمک  غلظت  و  اشباع  فوق  مرز  به  گاهی  و 
۴۰۰ تا ۴5۰ گرم در لیتر می رسد در چنین 

وضعیتی بلورهای نمک در سطح آب تشکیل 
و بهم چسبیده و ورقه های گردی مثل چیپس 
نمکی را بوجود می آوردو این ورقه ها زمانی 
که سنگین می شوند به بستر دریاچه ارومیه 

وارد می شوند.
طول  در  وضعیتی  چنین  این  داد:  ادامه  وی 
چندین سال است که اتفاق می افتد و قسمت 
های عمیق دریاچه را پر و وضعیت احیا را سخت 

تر می کند.
معاون پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه با اشاره 
به اینکه پیش بینی می شود در بستر دریاچه 
ارومیه 5 میلیارد تن نمک وجود دارد اضافه کرد: 
دریاچه  مناطق عمیق  در  ها عمدتا  نمک  این 
پر  را  عمیق  های  قسمت  و  اند   کرده  رسوب 
کرده و به همین دلیل بستر دریاچه صاف و صاف 
تر شده است و این اتفاق ناگواری است لذاباید 

مطالعات دقیقی در این خصوص انجام شود.
الیه  چگونگی  درخصوص  باید  داد:  ادامه  وی 
بندی و رسوبات دریاچه ارومیه مطالعات دقیقی 
ای  رودخانه  رسوبات  چنانچه  گیرد؛  صورت 
برروی الیه های نمک دریاچه ارومیه قرار گیرد 
کار احیا را با مشکل مواجه می کند چرا که الیه 
های نمکی در رسوبات حل  نشده و عمق برنمی 
گردد و ظرفیت و گنجایش دریاچه کمتر می 
شود. آق افزود: در حال حاضر گنجایش دریاچه 
ارومیه کمتر شده چرا که با افزایش تراز یک 
برابر   5 دریاچه  وسعت  جاری  سال  در  متری 
افزایش یافته چنانکه تراز 2 متر افزایش یابد چه 
اتفاقی روی خواهد داد! لذا توجه به این موضوع 

بسیار جدی است.
آق فازبندی دریاچه ارومیه را موثرترین راه برای 
به نتیجه رسیدن آن عنوان کرد  و گفت: با توجه 
به اینکه اگر عرض محیط کاهش یابد احیای 
آن قسمت نیز موفقیت آمیز می شود باید در فاز 
نخست، قسمتی از دریاچه را که نمک در آن ته 

نشین شده است احیا کرد.

گنجایش دریاچه ارومیه کمتر شد

فرماندار خوی با اشاره به زیان بار بودن ورود 
سیاست به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری 
و  میراثی  حوزه های  در  باید  کرد:  اظهار 

گردشگری از متخصصان امور استفاده شود.
بررسی  جلسه  در  خوی  فرماندار  سیوانی 
شمال  گردشگری  حوزه  مشکالت  و  مسایل 
حضورمسئوالن  با  که  غربی  آذربایجان 
میراث  مدیرکل  و  گردشگری  آژانس های 
فرهنگی به میزبانی خوی برگزار شد، با بیان 
را  استان  این  امنیتی  نگاه های  برخی  این که 
عقب نگه داشته است، تصریح کرد: آذربایجان 
غربی با دارا بودن مرز با سه کشور می تواند به 
یکی از زیباترین قطب های گردشگری کشور 

تبدیل شود.
قوی  پیشینه  با  را  خوی  شهرستان  سیوانی 
مزار  گفت:  و  کرد  عنوان  فرهنگی  و  میراثی 
و طبیعت  تاریخی  مساجد  و  تبریزی  شمس 
زیبا از امکانات بالقوه ای هستند که می توانند 
با برنامه ریزی و معرفی، گردشگران بیشماری 

به خوی جذب کنند.
کمک  برای  را  فرمانداری خوی  آمادگی  وی 
به رشد هر چه بیشتر حوزه  گردشگری اعالم 

کرد.
و  فرهنگی  میراث  مدیرکل  جباری  مهندس 
کرد:  اظهار  هم  غربی  آذربایجان  گردشگری 
رفتارهای بد و نامطلوب در برخی از گمرکات 
گردشگران  خاطر  رنجش  موجب  استان 

خارجی شده است.
و  رفاهی  مجتمع  برای  مجوز  صدور  از  وی 
پذیرایی در اسرع وقت خبر داد و گفت: برای 
بهره  با  وام های  مجتمع ها  نوع  این  احداث 

کمتر از ۸ درصد در نظر گرفته شده است.
این که سه آژانس گردشگری  بیان  با  جباری 
از ارومیه مجوز گردشگری سالمت گرفته اند، 
تصریح کرد: هنوز از شهر خوی آژانسی اقدام 

به این کار نکرده است .

وی با انتقاد از شورا و شهرداری خوی به خاطر 
برای  شده  داده  قول  مبلغ  نکردن  پرداخت 
ساخت بارگاه شمس گفت: شورا و شهرداری 
بارگاه شمس قول  برای ساماندهی و احداث 
کمک مالی 1۰ میلیارد ریالی داده بودند که 

متاسفانه تاکنون عمل نکرده اند.
انجمن  رییس  شیدایی  ایسنا،  گزارش  به 
دفاتر گردشگری استان آذربایجان غربی هم 
تا  کنند  مسئولین کمک  باید  این که  بیان  با 
گردشگران خارجی را به استان بیاوریم، اظهار 
تقاضا  کشوری  و  استانی  مسئوالن  از  کرد: 
واقعی  حمایت  گردشگری  آژانس  از  می کنم 
کنند تا این آژانس ها بتوانند گام های اساسی 

برای توسعه گردشگری بردارند.
شمال  گردشگری  دفاتر  مسئولین  ادامه  در 
زمینه  در  را  خودشان  مشکالت  استان 
اسکان غیر مجاز  و  وجود دالالن گردشگری 
بیان  درمنازل  مسکونی  گردشگران خارجی 

کردند.
در  هم  خوی  گردشگری  دفاتر  مسئولین 
خصوص نبود ساختمان در خور شأن میراث 
فرهنگی و گردشگری گالیه  کرده  و گفتند: 
و  فرهنگی  میراث  اداره  این سال ها  در طول 
گردشگری خوی هیچ گاه جلسه ای برای بیان 
شهرستان  این  گردشگری  دفاتر  مشکالت 
کردند،  اعالم  هم چنین  است.  نکرده  برگزار 
از  گردشگری  تسهیالت  و  وام  هیچ  تاکنون 
میراث فرهنگی گردشگری نتوانسته اند اخذ 

کنند.
خصوص  در  هم  ماکو  گردشگری  مسئولین 
سیاست یک بام و دو هوای صدور مجوز دفاتر 
گردشگری از طرف سازمان میراث و سازمان 
گله مندی  اظهار  ماکو  تجاری  آزاد  مناطق 

کردند.
گردشگری  آژانس های  مسئوالن  از  پایان  در 
شمال استان با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

 برخورد نامناسب با گردشگران خارجی در برخی مرزهای 
ورودی آذربایجان غربی         
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 رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم کوکب حیدرنژاد داراي شناسنامه شماره 3۶1 به شرح دادخواست به کالسه 
95۰۴۸۶ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ناصر نایبی فرد بشناسنامه 3115در تاریخ 95/7/2۰ اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
قروه  صدور  محل   133۸ تولد  تاریخ   3۶1 شناسنامه  شماره  حیدرنژاد  1-کوکب 

نسبت همسر متوفی
همدان  محل صدور  تولد 13۶3  تاریخ  شناسنامه ۸۴51  شماره  نایبی  2-فردین 

نسبت فرزند ذکور متوفی
3-فریده نایبی فرد شماره شناسنامه ۶۰79 تاریخ تولد 13۶۰ محل صدور شهریار 

نسبت فرزند اناث متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 323م/الف
رئیس حوزه 6۵ شورای حل اختالف ماهدشت 

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
احتراما در پرونده کالسه 9۴1۴3۶ اتهامی هادی تاند فرزند امیر ساکن ایالم – فعال 
مجهول المکان به اتهام تمرد در مقابل ماموران انتظامی حین انجام وظیفه )حسب 
شکایت مرجع انتظامی ک 11( تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول 
المکان بودن متهم در اجرای مقررات ماده 17۴ قانون ائین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب درامور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد مقرر )یکماه 
از تاریخ نشر اگهی ( جهت دفاع انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
دادیار شعبه چهارم دادسرای عموی و انقالب ایالم

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری به آقای محمد شکوهی شولی 
فرزند اردشیر مجهول المکان به اتهام کالهبرداری حسب شکایت شیال جمشیدی 
در پرونده کالسه 9۴1۶32 شعبه دوم دادیاری ابالغ می شود که ظرف یک ماه 
پس از انتشار این آگهی ذر شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ایالم 
حاضر شوید در صورت عدم حضور این مرجع قضایی راسا به موضوع رسیدگی و 

تصمیم قانونی اتخاذ می نماید.
 دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم / مالک روشنی

مفقودی
با  یشمی  رنگ  به   13۸۶ مدل  هرمز  سیکلت  موتور  سند  و  نامه  فروش   
تنه  شماره  ۶3۶۶9۰7و  موتور  شماره  با  973۸9تهران37  پالک  شماره 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  اسدی  رضا  محمد  نام  125h۸۶۴۸9۸9***nb5به 

اعتبار ساقط می باشد
 نكا 

مفقودی
با  ایران ۸2  پارس مدل ۸۶با شهربانی 531م1۸  پژو   سند کمپانی و برگ سبز 
شماره شاسی 5۰3۰۶۰۴۶ و شماره موتور 12۴۸۶۰۰5357 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

مفقودی
موتور  شماره  و   72 753د5۴ایران  پالک  شماره  ۸۶با  مدل  پراید  سبز  برگ   
1929۶52 و شماره شاسی s1۴۴22۸۶1۸5515مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
بابل 

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه 95۰2۶۰ اجراییه محکوم علیه آقای محمد جواد زاده محکوم 
به پرداخت مبلغ ۴۶21۴17۸۴ ریال بابت اصل خواسته در حق حسین وکیلی با 
وکالت محمد رسول بهروز و نیز مبلغ 231۰۴۰9۰ ریال نیم عشر دولتی با توجه 
توسط  ایتالیا  مدل 2۰1۰ ساخت کشور  رنگ خودرو  اطاق  یکدستگاه  توقیف  به 
در  موثر  گرفتن جمیع جهات  نظر  در  با  منتخب  کارشناس  و  توقیف  له  محکوم 
ارزیابی فرسودگی دستگاه – استهالک مدت زمان استفاده – تخریب ایجاد شده در 
دستگاه بر اثر تخریب ساختمان و ریزش آن بر روی دستگاه – سیستم گرمایشی 
و سرمایشی وجود ندارد و با توجه به وضعیت نبود قطات دستگاه و جابجایی آن 
ارزش آن در حال حاضر 5۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بر آورد شده است که در اجرای مواد 
از   95/9/3 مورخه  پنج شنبه  روز  به  مزایده  زمان  احکام  اجرای  قانون  51و137 
ساعت ۸.5 صبح الی 1۰.5 در اجرای دادگستری برگزار می گردد مزایده از قیمت 
پایه کارشناسی شروع و به خریدار و با خریدارانی که باالترین قیمت خریدار باشند 
فروخته خواهد شد طالبین تا 5 روز قبل از مزایده میتوانند از مال مورد مزایده 
)اطاق رنگ خودرو ( واقع در تنکابن – چپر سر نمایندگی ایران خودرو مراجعه 
و یا جهت کسب اطالعات بیشتر به اجرای دادگستری مراجعه و در صورت قبول 

نسبت به خرید آن اقدام نمایند 
دادورز اجرای دادگستری تنكابن – رحیمی م. الف 9۵/763

مفقودی 
سند کمپانی نیسان رونیز مدل 13۸5 با شماره شهربانی 219ط22 ایران ۸2 با 
شماره موتور ka2۴9۶71۰7xو شماره شاسی ptbgnlemd225۰۶12۶مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و ضمایم به مجید اسماعیل زاده 

و نرجس  زاده  اسماعیل  فاطمه  بهشتی  -  آقاپور  السادات سید  خواهان ها منیر 
اسماعیل زاده همگی با وکالت محبوبه طالشی دادخواستی بطرفیت خوانده مجید 
دادگاه  این  به  فرضی  موت  حکم  بخواسته  جان  حسین  فرزند   زاده  اسماعیل 
شماره  پرونده  کالسه  به  و  ارجاع  بابل  حقوقی  عمومی  دادگاه  دهم  به  و  تقدیم 
95۰99۸111۴3۰۰9۸7 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه 95/9/23 روز 
سه شنبه ساعت 11 تعیین وقت گردیده چون نشانی شما خوانده مجهول المکان 
اعالم گردیده مراتب ابالغ وقت دادرسی به درخواست خواهان وتجویز  ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردددر صورت عدم حضور دادگاه بصورت غیابی رسیدگی و تصمیم الزم 

را اتخاذ خواهد کرد 
دفتر شعبه دهم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان بابل 

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول – نوبت دوم 
له محمود عبادی  له محکوم  اجرائی  ارجاعی  پرونده کالسه 9۴۰9۰۰  به موجب 
خلیل  سید  و  خلیل  سید  فرزند  ابراهیمیان  یزدان  سید  علیهما  محکوم  علیه 
گذار سید  وثیقه  توثیق  مال  رد  به  محکوم  وصول  ابوتراب جهت  ابراهیمیانفرزند 
عبدا... ابراهیمیان فرزند سید خلیل تا مبلغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مال مشروحه 
ریال   11/775/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  سپس  و  توقیف  ردمال  پرداخت  جهت  ذیل 
الی 11 صبح   9 ساعت  از   95/9/۴ مورخ  شنبه  پنج  روز  در  مقرر شد  و  ارزیابی 
آباد  محمود  دادسرا ی  کیفری  احکام  اجرای  در محل  مزایده حضوری  از طریق 
به فروش برسد و قیمت از منزل ارزیابی شده شروع خواهد شد ضمنا 1۰درصد 
از قیمت پیشنهادی نقدا از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یک ماه پرداخت گردد 
همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه مبلغ 1۰ درصد 

به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  اعیان  و  عرصه  دانگ  سه  مزایده  مورد 
۴99/۸۰ متر مربع و به پالک ثبتی 2۰1 فرعی از 1۴ اصلی واقع در قریه سوراخ 

مازو جزی دهستان اهلمرستاق بخش 1۰ثبت محمود آباد 
مدیر اجرای احكام كیفری دادسرای محمود آباد 

آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم 
اجرای احکام مدنی شعبه پنجم دادگاه مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکواحد 
آپارتمان دارای پالک ثبتی 5۰1۰/۶3 اصلی مفروز و مجزا از 3۶ فرعی از اصلی 
دارالشفا  خیابان  کال  امیر  در  واقع  بابل  غرب  دو  بخش  تفکیکی   2 قطعه  مذکور 
کوچه بهار نبش بن بست چهارم متعلق به آقای مهدی حسن زاده که منزل خود 
را بابت بدهی محکوم علیه آقای علیرضا حسن زاده معرفی نموده است را در روز 
سه شنبه تاریخ 95/9/15 ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرا این شعبه از طریق 
در  مربع  متر   112/29 مساحت  دارای  موصوف  آپارتمان  برساند  بفروش  مزایده 
طبقه اول از یک مجتمع تک واحدی مشتمل بر هال و پذیرایی و آشپزخانه و دو 
اتاق خواب و سرویس بهداشتی کلیه دربها چوبی درب پنجره ها یو پی وی سی و 
نیز دارای یک پارکینگ در طبقه همکف بمساحت 1۸/7۶ متر مربع حق السهم از 
مشاعات و مشترکات عرصه میباشند کارشناس قیمت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
آپارتمان مزبور را بمبلغ 1/275/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین نموده است که مزایده از 
همین قیمت پایه شروع شده و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار میگردد برنده 
مزایده ده درصد مبلغ را فی المجلس و باقیمانده را باید ظرف یکماه پس از مزایده 
پرداخت نماید و در صورت انصراف ده درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد 

شد کل هزینه نقل و انتقال سند بعهده خریدار است 
اجرای احكام مدنی شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان بابل 

آگهی مزایده فروش اموال غیر منقول نوبت اول 
شهرستان  دادگاه  حقوقی  سوم  شعبه  اجرایی   9۴۰157 کالسه  پرونده  بحکایت 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مرادی  حسین  علیه  محکوم  آباد  محمود 
نیم  2۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  و  اسماعیلی  مرتضی  در حق  ریال   9۴۶/7۴۰/۰۰۰
عشر دولتی در حق صندوق دولت که با توجه عدم پرداخت دین اموال بشرح ذیل 
مال تعرفه شده یک قطعه زمین زراعی واقع در روستای حشت سر به مساحت 
15۰۰ متر مربع با حدود اربعه مشخصه شماال به زمین ابراهیم موسوی جنوبا به 
زمین جالل موسوی شرقا به رودخانه موسی رود و غربا به نهر ورای آن جاده که 
نیم دانگ از زمین موصوف وقف می باشد که از سوی کارشناسان سه نفره از قرار 
متری ۴5۰۰۰۰ ریال که ارزش کل زمین ۶75/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد و ارزیابی 
گردید فلذا نظر به عدم اعتراض از ناحیه طرفین نسبت به نظریه کارشناسی اموال 
توقیفی از طریق مزایده حضوری در تاریخ 95/9/2 ساعت 12 صبح در دفتر شعبه 
سوم حقوقی و در صورت نیاز در محل اموال توقیف شده بفروش میرسد متقاضیان 
شرکت در مزایده میتوانند حداقل 5 روز قبل از مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر 
به دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان محمود آباد مراجعه نمایند مزایده 
از قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده 
خواهند شد و همچنین ده دصد مبلغ اعالمی فی المجلس برابر ماده 129 قانون 
اجرای احکام مدنی و مابقی ثمن ظرف مدت یکماه اخذ خواهد شد و یک هفته 
پس از برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداخت کامل مبلغ 
پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد گرفت چنانچه برنده مزایده باقیمانده بهای 
اموال را ظرف مدت یکماه تعیین شده نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده 
دادستان  محترم  نماینده  با حضور  مزایده  خواهد شد ضمنا  دولت ضبط  نفع  به 

برگزار میگردد 
نبی ا... حیدری – اجرای احكام مدنی شعبه سوم حقوقی دادگاه شهرستان محمود آباد  

ابالغ وقت دادرسی 
دادخواستی  فرزند حسن جان  جانبرارپور  قاسمعلی  آقای  اینکه خواهان  به  نظر 
شعبه  این  در  عبدا...  فرزند  اسدی  حامد  طرفیت  به  وجه  مطالبه  خواسته  به 
و  ثبت   11/۸72/95 کالسه  به  قانونی  مقدمات  انجام  از  پس  که  نموده  تسلیم 
به لحاظ  لذا  تعیین وقت گردیده است  برای مورخه 95/9/2۸ ساعت 11 صبح 
مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و به 
خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه 11 حاضر و قبل از آن جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه 11 مراجعه نماید در 
غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به 

عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم مریم صادق پور معلم فرزند علی   به شرح دادخواست به کالسه 1۰۸7/95/ 
13 این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسن رضا زاده معلم فرزند رمضان   بشناسنامه 32۶2۴-2۰۶۰3۰۶۰۰۰صادره از 
بابل  در تاریخ 95/۸/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 
1-رمضان رضا زاده معلم فرزند  میرزاگل به ش ش 9 صادره از بابل متولد 132۰ 

پدر متوفی 
2-صدیقه عزیزپور معلم فرزند اسدا... با ش ش ۴ صادره از بابل متولد132۰مادر 

متوفی 
بابل  از  صادره   2۰51۰۶1۶71 ش  ش  با  حسین  فرزند  معلم  زاده  رضا  3-امید 

متولد13۸۰پسر متوفی 
بابل  از  صادره  با ش ش2۰5۰939۶55  فرزند حسین  معلم  زاده  رضا  ۴-محمد 

متولد137۸پسر متوفی 
5-مریم صادق پور معلم فرزند علی با ش ش 77 صادره از بابل متولد135۶همسر 

متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف بابل 

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمایم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان صمد بایگانی 

بدینوسیله به مجهول المکان فوق الذکر ابالغ میگردد خواهان سوده ابول تختی 
خواستی دائر مطالبه خسارت بطرفیت شما در این شورا مطرح که حسب ارجاع و 
پس از ثبت بکالسه 12/9۸۰/95 جهت رسیدگی بروز 95/9/22 ساعت 1۰ صبح 
تعیین وقت گردیده لیکن بدلیل عدم دسترسی به نشانشما مراتب ابالغ وفق ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی و حسب تقاضای خواهان یکبار در یکی از روزنامه 
های کثیر االنتشار صادر تا پس از اطالع قبل از حلول دادرسی جهت اعالم نشانی 
خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم حاضر شوید در غیر اینصورت شورا 
غیابا رسیدگی و تصمیم شایسته را اتخاذ خواهد نمود ضمنا چنانچه منبعد نیازی 

به انتشار آگهی باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روز میباشد 
شعبه 12شورای حل اختالف شهرستان بابل 

مجریان طرح های موفق پارس جنوبی در پروژه های جدید 
به کار گرفته می شوند  

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در نشست معارفه سرپرست معاونت 
توسعه طرح های این شرکت گفت:پیشرفت های چشمگیر پارس جنوبی 
طی 3 سال اخیر با تکیه بر بدنه فنی . مهندسی این شرکت به سطحی 
رسیده است که هم اکنون بخش عمده ای از طرح ها با استفاده از توان 

نیروهای داخلی این سازمان صورت می گیرد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی محمد مشکین فام با بیان اینکه 
تحول و تغییرات سازمانی بر اساس تصمیمات کارشناسی و دقیق موجب 
نوآوری و شکوفایی هر چه بیشتر می شود ، در باره انتصابات اخیر این شرکت 
اظهار داشت: خوشبختانه تمامی این تغییرات حاصل جمع بندی جلسات 
و مشاوره های متعدد و بر اساس استانداردهای باالی مدیریت پروژه صورت 

گرفته است.
وی با اشاره به اینکه انتشار اخباری پیرامون انتصایات جدید این شرکت در 
برخی از رسانه ها بدون اطالع کافی صورت گرفته، خاطر نشان کرد: رسانه 
ها رسالت اطالع رسانی و پوشش جامع و کامل رویدادها با استناد به شواهد 
متقن و صحیح را به مردم دارند و الزم است پیش از انتشار هرگونه خبری 

از جوانب آن مطلع شوند.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس افزود: پوشش شفاف رویدادها از وظایف 
مهم رسانه هاست و از کسانی که داعیه اطالع رسانی صحیح به مردم را دارند 
، انتظار می رود صحت موضوعاتی که مستندات کافی از آنها در اختیار ندارند 

را از مراجع ذیربط پیگیری کرده و متعاقب آن به انتشار اخبار اقدام کنند.
مشکین فام تصریح کرد: یک سو نگری و تفسیر مغرضانه اخبار منتشر شده 
در مورد انتصابات اخیر این شرکت ، زحمات شبانه روزی خدمتگزاران نظام 
و پیشرفت های دولت در عرصه پارس جنوبی را نادیده گرفته و بی اهمیت 

نشان می دهد.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اینکه تعداد محدودي از رسانه 
ها پا را فراتر از اصول اخالقي و حرفه اي خود گذاشته و انتصاب ها را به زبان 
و قومیت مشترک افراد پیوند داده اند، گفت: متاسفانه این امر نیز صرفا ناشی 
از درکی سطحی بوده و عالوه برآنکه منطق و عمق نظر صاحبان رسانه را 
مورد سوال قرار می دهد، عملکرد این رسانه ها را به تحلیل های بی اساس و 
غیرکارشناسی سوق خواهد داد. مشکین فام گفت: اصول مدیریت سازمان و 
انتخاب تیم کاری متخصص نیازمند بررسی های کارشناسی بوده و شناخت 
کامل از سازمان و شرایط آن را می طلبد؛ از این رو پرداختن به آن بصورت 

ژورنالیستی و با نگاه سطحی، این درک سطحی را تشدید خواهد کرد.
وی ادمه داد: راهبری و نظارت بر اجرای دقیق طرح های پارس جنوبی 
وظیفه مهم و ملی شرکت نفت و گاز پارس بوده و تصمیمات مدیریتی اخیر 
هم یقینا بر همین مبنا و با هدف استفاده از تجربیات حاصل شده در بهره 
برداری موفق فازهای پارس جنوبی تحت نظارت مدیران و مجریان مجرب 

منصوب شده از سوی این شرکت صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ساز وکار واگذاری مدیریت مگاپروژه های 
این شرکت را دقیق و بر مبنای حرفه ای گرایی توصیف کرد و گفت:سیاست 
های کاری شرکت نفت و گاز پارس درباره واگذاری مدیریت این پروژه ها به 
این شکل است که مجریان طرح هایی که به پایان کار توسعه خود رسیده 
اند، با توجه به شناخت کافی و احاطه همه جانبه بر تمامی فرایندها در طرح 

های جدید منصوب می شوند.
وی افزود: علت اینکه مجری جدیدی خارج از بدنه ساختار سازمانی به کار 
گرفته نمی شود این است که استفاده از مجریان و مدیران فعلی با توجه به 
سوابق موفق کاری طرح ها پارس جنوبی ، موجب تسریع در روند اجرای 

پروژه های باقیمانده شده و بازدهی موثرتری به همراه خواهد داشت.
وی در خصوص انتصابات جدید در مدیریت مهندسی ساختمان، معاونت 
توسعه طرح های شرکت نفت و گاز پارس و سرپرست جدید فاز 1۴ گفت: 
این انتصاب ها بدون هرگونه اعمال نظر شخصی ، با هدف تحرک هر چه 
بیشتر در توسعه طرح های باقیمانده صورت گرفته و نتایج مثبتی به دنبال 
خواهد داشت. مشکین فام در واکنش به انتشار خبري مبني بر چند سمت 
بودن رسول فالح نژاد ، مدیرمهندسي ساختمان توضیح داد:ماهیت و ساختار 
سازماني مدیریت مهندسي ساختمان به این نحو است که این مدیریت 
پیگیري عقد قراردادهاي کاري ، مالي و حقوقي با پیمانکاران براي توسعه 
طرح هاي جدید شامل فاز 11 و میدان فرزاد بي را برعهده دارد ، از این لحاظ 
هر شخصي در جایگاه این مدیریت قرار گیرد موظف است موارد ذکر شده 
را پیگیري نماید. وي با بیان اینکه فالح نژاد مجري بزرگ ترین پروژه گازي 
پارس جنوبي بوده که در شرایط تحریم به طور کامل به بهره برداري رسیده 
است ، افزود: دانش ، تعهد و مهارت فني مهندسي وي ایجاب مي کرد که از 

ایشان در طرح هاي در مرحله اجراي قرارداد نیز استفاده شود.

تسویه کامل بدهی نفتی ساراس 
به ایران تا سال آینده

میلیون   1۶۰ ساراس  ایتالیایی  نفت  پاالیشگاه 
یورو )177 میلیون دالر( از بدهی نفتی به ایران 
که مربوط به خرید پیش از دوران تحریمها بود را 
پرداخت کرده است و بدهی خود به تهران را تا سال 

2۰17 به طور کامل تسویه خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، تحلیلگران کل بدهی نفتی 
ساراس به ایران را حدود 35۰ میلیون یورو برآورد 
کرده اند و این شرکت اعالم کرده است 5۰ میلیون 
یورو از بدهی خود را در سه ماهه دوم و 11۰ میلیون 
یورو را در سه ماهه سوم پرداخت کرده است.فرانکو 
بالسامو، مدیر مالی ساراس در کنفرانس اعالم نتایج 
مالی سه ماهه سوم این شرکت به خبرنگاران گفت: 
1۰۰ میلیون یوروی دیگر تا پایان سال پرداخت 
خواهد شد و باقی بدهی در سال 2۰17 پرداخت 
می شود.تحریمهای مالی بین المللی علیه ایران در 
ماه ژانویه بدنبال اجرایی شدن برجام برداشته شدند 
اما روابط بانکی محدود مانده است.ساراس که غول 
نفتی روس نفت روسیه در آن سهم دارد، بخش قابل 
توجهی از خوراک خود را پیش از تحریمها از ایران 

خریداری می کرد.
این شرکت درآمد سه ماهه سوم را 1۰۰.5 میلیون 
یورو اعالم کرد که کمتر از رقم 132 میلیون یوروی 

مورد پیش بینی تحلیلگران بود.
داریو اسکافاردی، مدیرعامل ساراس اظهار کرد نتایج 
مالی نامطلوب به دلیل تصمیم این شرکت برای 
انبار کردن بنزین برای فروش در سه ماهه چهارم 
بوده است که انتظار می رود در مدت مذکور قیمتها 

باالتر رود.

 F اولین محموله توربین کالس
زیمنس آلمان وارد ایران شد

 
یک مقام مسئول از ورود اولین توربین گازی کالس 
این  ایران خبر داد و گفت:  به  F زیمنس آلمان 
توربین پس از ترخیص در نیروگاه بندرعباس نصب 
می شود. علیرضا نصراللهی گفت: هم اکنون اولین 
توربین کالس F گازی وارد کشور شده و فرآیند 
ترخیص آن در گمرک بندر عباس در حال انجام 
است.مجری طرح های بازتوانی نیروگاه های حرارتی 
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با 
تاکید به اینکه، پروژه توربین های کالس F در کشور 
اولین پروژه کالس  آغاز شده است، تصریح کرد: 
F در قالب پروژه 5 هزار مگاواتی بین یک شرکت 
ایرانی- زیمنس  اجرایی خواهد شد و در نیروگاه 

سیکل ترکیبی بندرعباس نصب می شود.
این مقام مسئول از این پروژه به عنوان پروژه انتقال 
پروژه های  در  داشت:  اظهار  و  کرد  یاد  تکنولوژی 
انتقال تکنولوژی قطعا اولین تجهیزات وارداتی است، 
ولی پس از آن به مرور زمان و با توجه به برنامه ریزی 
که انجام می شود، تا انتهای فاز، ساخت توسط ایران 

انجام خواهد گرفت.
وی در تشریح بیشتر اجرای این طرح تاکید کرد: 
در پروژه انتقال تکنولوژی دو توربین ابتدا وارداتی 
است، سپس به مرور بخشی از این توربین ها در 
بار سهم ساخت در  داخل ساخته می شود و هر 
داخل کشور افزایش می یابد تا در فاز نهایی  پروژه، 

همه تجهیزات توربین در داخل ایران ساخته شود.

کوتاه از  پارس جنوبی نفت در جهان

وزیر نفت با بیان این که درباره گفت وگوها 
کنم،  فکر می  مثبت  نفتی«  »فریز  بر سر 

گفت: به مذاکرات بدبین نیستم.
 بیژن زنگنه در حاشیه امضای موافقتنامه 
گازی  میدان   11 فاز  توسعه  طرح  اصولی 
های  شرکت  مشارکت  با  جنوبی  پارس 
پتروپارس، توتال و شرکت ملی نفت چین 
در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی 
درباره این که آیا نشست 3۰ نوامبر وزیران 
نفت و انرژی سازمان کشورهای صادرکننده 
تصمیم  برای  پایانی  مهلت  )اوپک(  نفت 
اعضای  نفت  تولید  کاهش  درباره  گیری 
این  به مذاکرات  است، گفت:  این سازمان 

نشست بدبین نیستم.
با  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  نفت  وزیر 
توجه به ادعاهای متناقض درباره فریز نفتی، 
انتظار دارید سرانجام این مسئله چه باشد، 
حل  مصاحبه  با  موضوع  این  کرد:  تصریح 

نمی شود، باید در این باره صحبت کرد.
آیا  که  این  درباره  دولت  کابینه  عضو  این 
احتمال اجرا نشدن طرح فریز نفتی وجود 
دارد، افزود: باید صبر کرد؛ من مثبت فکر 

می کنم.
وزیر نفت ادامه داد: امیدوارم تردید برخی 
برطرف  ایران  در  کار  برای  شرکت ها 
شود،  تبدیل  قرارداد  به   HOA و  شود 
زمان  در  ماه  شش  تقریبا   HOA با  زیرا 

صرفه جویی می شود.
زنگنه با بیان این که 7۰ درصد طرح توسعه 
توسط  و  ایران  در  جنوبی  پارس   11 فاز 

تاکنون  گفت:  می شود،  انجام  ایرانی ها 
بسیاری از قراردادها پیمانکار واقعی نبوده و 
امانی بوده است. امیدوارم تالش شود تا این 

HOA ها به قرارداد تنظیم شود.
وی در ادامه با اشاره به راه اندازی شرکت های 
 E&P در ایران اظهار کرد: یکی از اهداف ما

شرکت های  کردن  متولد  و  کردن  فعال   
است.  ایران  در  تولید(  و  )اکتشاف   E&P
این شرکت ها اکنون در ایران وجود ندارد. 
تاسیس  را  پتروپارس  شرکت  که  هنگامی 
اما  بود،   GC شرکت  یک  هدف  کردیم 
اکنون این شرکت می تواند به یک شرکت 

اکتشاف و تولید تبدیل شود.
وزیر نفت با بیان این که 11 شرکت به عنوان 
شرکت های E&P دارای صالحیت شناخته 
شده اند، افزود: اگر در طول زمان دو شرکت 

از این 11 شرکت هم به عنوان شرکت های 
E&P فعالیت کنند نیز کافی است.

زنگنه با اشاره به حضور شرکت پتروپارس در 
طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی، تصریح 
کرد: پتروپارس جایگاه مهمی در این طرح 
استفاده  جایگاه  این  از  امیدوارم  که  دارد 
کند. برای انتقال فناوری در مدیریت پروژه، 

مدیریت مخزن و مدیریت مهندسی.
وی همچنین با اشاره به سرمایه گذاری 2۰ 
درصدی پتروپارس در این پروژه، ادامه داد: 
2۰ درصد از نظر مالی سهم بزرگی است و 
نقد  پول  میلیارد دالر  باید یک  پتروپارس 

تهیه کند.
وزیر نفت با بیان این که 29 فاز در پارس 
با  کرد:  عنوان  می شود،  عملیاتی  جنوبی 
اجرای فاز 11 وارد فاز دوم طرح های پارس 

جنوبی برای افزایش برداشت می شویم. این 
نخستین طرح در کل منطقه است.

زنگنه بیان کرد: 27 فاز دیگر وجود دارد که 
باید فشارافزایی انجام شود و فاز 11 الگویی 

برای این فازها می شود.
وی با اشاره به الیه های نفتی پارس جنوبی، 
اوایل  در  الیه ها  این  از  تولید  برای  افزود: 
الیه ها  این  از  تولید  اولین  اما  راه هستیم، 
آغاز می شود. ملی  ثروت  از  برای حفاظت 
وزیر نفت با اشاره به فعالیت وزارت نفت در 
طول دولت یازدهم، اظهار کرد: تا پایان این 
دولت 11 فاز پارس جنوبی به مدار می آید. 
فاز 12، 15 و 1۶ به مدار آمده و فاز 17 و 
1۸ در دست انجام است و فازهای 19، 2۰ 
و 21 تا پایان سال به مدار خواهند آمد. یک 
فاز دیگر باقی می ماند که گرفتاری آنها در 

تجهیزات دریایی است.
از این 11 فاز نزدیک  ادامه داد که  زنگنه 
می شود  تولید  غنی  گاز  میلیون   32۰ به 
بود  برای کشور خواهد  بزرگی  که حرکت 
و باعث می شود میزان تولید ما از قطر عقب 
نیازمند  نفت  باالدستی  بخش  در  نماند. 
13۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری در برنامه 
که  هستیم  مصر   و  هستیم  ساله  پنج 
بتوانیم ظرفیت تولید نفت را به ۴.۸ میلیون 
بشکه در روز برسانیم که این امر نیازمند 
سرمایه گذاری است و باید افزایش برداشت 
داریم  نیاز  تکنولوژی  به  ما  بگیرد.  صورت 
که بخشی از تکنولوژی روز باز می گردد به 

مدیریت و پول.

وزیر نفت:

ایران به اجرای فریز نفتی خوش  بین است

مدیر خاورمیانه شرکت توتال با بیان اینکه توسعه 
فاز 11 پارس جنوبی شانس بزرگی برای توتال 
پارس  در  ایرانی ها  پیشرفت  کرد:  اعالم  است، 

جنوبی در دوره تحریم غافلگیرمان کرد. 
به گزارش مهر، »استفان میشل« مدیر بخش 
غیاب  در  دیروز  توتال  آفریقای  و  خاورمیانه 
»پاتریک پویان«، مدیرعامل این شرکت فرانسوی 
و در حاشیه امضای موافقت نامه توسعه فاز 11 
پارس جنوبی، با اشاره به همکاری گذشته توتال 
در پروژه های پارس جنوبی، گفت: هرچند که در 
سال های اخیر همکاری توتال با ایران به دالیلی 
قطع شده بود، اما توتال در همه این سال ها اشتیاق 
زیادی برای بازگشت به ایران داشت و حاال تصمیم 
دارد با فراهم شدن بستری دوباره برای همکاری با 

ایران همکاری کند.
این مقام شرکت توتال فرانسه با اشاره به امضای 
MOU از سوی مقامات ایران در پاریس برای 
پروژه فاز 11 پارس جنوبی، تصریح کرد: میدان 
مشترک پارس جنوبی بزرگ ترین میدان گازی 
جهان است و ما عالقه مند به امضای قرارداد طرح 

توسعه این فاز هستیم.
وی با قدردانی از اعتماد وزیر نفت به شرکت توتال، 
اظهار داشت: این پروژه شانس بزرگی برای شرکت 

توتال برای مشارکت در تولید گاز ایران به شمار 
می رود.وی با تأکید بر اینکه شرکت توتال با میدان 
گازی پارس جنوبی آشنا است، تاکید کرد: شرکت 
توتال سال های بسیاری در پارس جنوبی فعالیت 
کرده است و از همین روی با ویژگی های مخزن، 
مشکالت آن و راهکارهای حفظ تولید در این 

میدان به طور کامل آشنا است.
مدیربخش خاورمیانه و آفریقای شرکت توتال با 
اشاره به قابلیت  شرکت های ایرانی، اظهار داشت: 
کارشناسان و مدیران شرکت توتال از عملکرد 
ایران در دوران عدم حضور در پارس جنوبی کامال 
غافلگیر شدند و عملکرد ایرانی ها به ویژه در فاز 

12 بسیار ستودنی بود.
با  از همکاری  ابراز خرسندی  با  وی همچنین 
شرکت های CNPCI چین و پتروپارس در این 
پروژه گازی، یادآور شد: شرکت چینی یکی از با 
تجربهترین و شناختهشدهترین شرکت های فعال 
در صنعت نفت است و این همکاری برای توتال 

باعث خرسندی است.
یکی  نیز  پتروپارس  شرکت  داد:  ادامه  میشل 
از شرکت های شناخته شده ایرانی است که با 
توجه به سابقه فعالیتش در پارس جنوبی می تواند 

همکار خوبی برای ما در پروژه فاز 11 باشد.

جان  خصوصی  بخش  ورود  با  گاز  سوآپ 
وصل  حلقه  ایران  پس،  این  از  و  گرفت  تازه 
ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در حوزه گاز 

می شود. 
  حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ایران بیان کرد: یک شرکت خصوصی پس از 
توافق با کشورهای ترکمنستان برای خرید و 
آذربایجان برای فروش گاز با ایران برای انتقال 

این گاز وارد مذاکره شده است.
 مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: در این 
قرارداد که ۶ ماهه است، درصدی از سوی این 
شرکت خصوصی به عنوان حق سوآپ به ایران 

پرداخت می شود.
 وی یادآور شد: به طور میانگین روزانه سه تا 
۶ میلیون مترمکعب گاز در قالب این قرارداد از 
ترکمنستان دریافت و به آذربایجان تحویل می 

شود.
 معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد: براین 
اساس در دوره ۶ ماه قرارداد، در مجموع، یک 

تا سه میلیارد مترمکعب گاز سوآپ می شود.

برای  قرارداد  این  اجرای  کرد:  اظهار  عراقی   
هر چهارطرف منافعی در پی خواهد داشت و 
در صورت موفق بودن، شاهد تداوم اجرای آن 

خواهیم بود.
 مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: 
با اجرای طرح سوآپ گاز، با همسایگان خود 
و  تعامل  کشور  کالن  های  سیاست  براساس 
برای  مشترک  منافع  و  ایم  داشته  همکاری 

کشورهای همجوار ایجاد کرده ایم.
وی ادامه داد: در این میان افزون بر سه کشور 
تقویت  شاهد  آذربایجان  و  ترکمنستان  ایران، 
بخش خصوصی و تحقق سیاست های اقتصاد 

مقاومتی نیز خواهیم بود.
امور گاز گفت: براساس   معاون وزیر نفت در 
قرارداد می توانیم حجم گاز بیشتری در فصل 
زمستان از ترکمنستان دریافت کنیم و در فصل 
گرم سال این گاز را به آذربایجان تحویل می 

دهیم.
ارزش  قرارداد،  براساس  کرد:  تصریح  عراقی   

حرارتی گاز ایران نیز در نظر گرفته شده است.

ایران حلقه وصل تركمنستان و آذربایجان می شود؛پارس جنوبی، شانس بزرگ توتال است

سوآپ گاز با ورود بخش خصوصی جان تازه گرفت



چهارشنبه 19 آبان 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3358اقتصادی۱۱

چراتک نرخی شدن ارز به  تاخیر می افتد ؟

* سیدتقی كبیری 
 عضوكمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

علی رغم اینکه بارها موضوع تک نرخی شدن 
ارز مطرح شده است و حتی قبال عنوان شده بود 
که درنیمه اول سال این اتفاق خواهد افتاد،اما 

این اتفاق به نیمه دوم سال موکول شده است که تا کنون خبری از 
تک نرخی شدن ارز نشده است .دونرخی بودن ارز مشکالت عدیده 
ای از جمله سوءاستفاده و دالل بازی ایجاد می کند.اگر قرار باشد ارز 
دونرخی مطرح شود و از سوی دیگر،نرخ ارز نیز به شکل دستوری 
حفظ شود طبیعتا شاهد تبعات بسیاری خواهیم بود.تنها راه برون 
رفت از این معضل این است که دولت به سمت تک نرخی شدن ارز 
حرکت کند و زمینه سوءاستفاده از دونرخی بودن ارز را از بین ببرد 
و اگر دولت دراین خصوص تدبیری اتخاذ نکند،اتفاقات گذشته در 
بازار ارز تکرارخواهد شد.در کمیسیون طرح کلی »بانکداری بدون 
ربا« مطرح شد که دولت نیز بنا به ارائه الیحه ای در این زمینه دارد 
و کمیسیون مهلت ۴5 روزه ای را برای ارائه این الیحه تعیین کرده 
است.تنها راه برون رفت دولت از شرایط کنونی پائین نگه داشتن 
 3 به  مربوط  الیحه  این  البته  است.  آن  شدن  نرخی  تک  ارز  نرخ 
سال قبل است و درگذشته که موضوع تک نرخی شدن ارز مطرح 
شد،دولت اعالم کرده بود که الیحه ای در رابطه با اصالح نظام بانکی 
ارائه خواهد داد؛اما به دلیل تاخیری که در ارائه الیحه بوجود آمده 
نهایتا کمیسیون اعالم کرد که اگرالیحه دولت تا ۴5 روز آینده به 
مجلس نرسد،همان طرح نمایندگان درباره بانکداری بدون ربا مطرح 
و بررسی خواهد شدتا مشکالتی که در این زمینه وجود دارد، مرتفع 
شود. تنها راه برون رفت از این معضل این است که دولت به سمت 
از دونرخی  ارز حرکت کند و زمینه سوءاستفاده  تک نرخی شدن 
بودن ارز را از بین ببرد و اگر دولت دراین خصوص تدبیری اتخاذ 

نکند،اتفاقات گذشته در بازار ارز تکرارخواهد شد..
 

 فناوری و ارتباطات
واگذاری تلفن ثابت نقدی و اقساطی انجام می شود

معاون امور مشترکین شرکت مخابرات ایران می گوید، فروش تلفن 
ثابت در مجموعه این شرکت با توافق برخی مشترکان نقدی انجام 
می شود و برای دیگر مشترکان براساس مصوبه رگوالتوری اقساطی 
فروش  توقف  بر  مبنی  اخباری  انتشار  افزود:  زارعیان  است.داود 
مصوبه  براساس  شرکت  این  و  نیست  درست  ثابت  تلفن  اقساطی 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عمل می کند.وی گفت: 
برخی متقاضیان خرید تلفن ثابت بنا به دالیلی تمایل دارند خرید 
به صورت نقدی انجام شود که با خواسته خود آنها این اقدام انجام 
شده و همه وجه دریافت می شود.زارعیان خاطرنشان کرد: مصوبه 
رگوالتوری تاکید دارد متقاضیان خرید تلفن ثابت می توانند مبلغ 
یک میلیون ریال از قیمت تلفن را به صورت نقدی پرداخت کنند و 
مابقی را در مدت 3۶ ماه و به صورت اقساط پرداخت کنند که این 

رویه همچنان اعمال می شود.
 

بازار سرمایه
گوشت مرغ فقط در بورس کاال عرضه و خریداری شود

دبیر انجمن ملی طیور گفت: از سازمان برنامه و بودجه خواسته ایم، 
فروشگاه های زنجیره ای از طریق بورس کاال اقدام به خریداری مرغ 
کنند تا در نهایت خریدهای کالن نیز از این طریق انجام شود.سعید 
اصغری فرد درباره عرضه گوشت مرغ از جمله مرغ منجمد در بورس 
کاالی ایران در قالب قراردادهای نقدی و سلف اظهارداشت: در این 
راستا، نامه ای از سوی انجمن ملی طیور و انجمن ملی شرکت های 
زنجیره ای تولید گوشت مرغ به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده 
را  خود  خرید  مرغ،  گوشت  خریدارعمده  دولتی  نهادهای  تا  است 
صرفاً از طریق بورس کاال انجام دهند ضمن اینکه پیگیری های الزم 
تا این هدف هر چه سریع تر  انجام است  در این خصوص در حال 

محقق شود.
 

 خیز شاخص بورس برای بازگشت
 به ارتفاع 80 هزار واحد

شاخص بورس در جریان دادوستدهای بازار سرمایه برای دومین روز 
پیاپی مثبت بود و با ثبت رشد 239 واحدی به ارتفاع ۸۰ هزار واحد 
۸۶5میلیون  تعداد  سرمایه  بازار  معامالت  جریان  در  شد.  نزدیک 
سهم و حق تقدم به ارزش 219میلیارد تومان در ۶5هزار نوبت مورد 
دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با ثبت افزایش 239واحدی 
در ارتفاع 79 هزار و ۸71واحد قرار گرفت .شاخص های اصلی بازار 
سرمایه هم روز متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند به طوری که 
شاخص قیمت )وزنی ــ ارزشی( ۸۴واحد، کل )هموزن( 72واحد، 
بازار  شاخص  و  399واحد  شناور  آزاد  5۸واحد،  )هموزن(  قیمت 
اول 3۰۰ واحد رشد و شاخص بازار دوم 23۸ واحد افت کردند.در 
بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 152 میلیون ورقه به ارزش 
۸5 میلیارد تومان در 1۶ هزار نوبت، آیفکس ۴.۴ واحد رشد کرد و 

در ارتفاع ۸39 واحد قرار گرفت.
 

كار و تعاون
ابالغ بسته حمایت از اشتغال پایدار 

بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای 
اجرا به 9 دستگاه اجرایی ابالغ شد.»بسته حمایت از توسعه اشتغال 
سوی  از  و  تصویب  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  در  پایدار« 
خانه های  وزارت  به  جمهور  رئیس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 
وزارت  دارایی،  و  اقتصاد  امور  وزارت  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 
کشور، وزارت صنعت- معدن  و تجارت، وزارت کشور، سازمان برنامه 
بانک مرکزی و معاونت توسعه  و بودجه، سازمان میراث فرهنگی، 

روستایی و مناطق محروم کشور ابالغ شد.

یک مقام مسئول هشدار داد؛
7هزار هکتار اراضی مرتعی تهران 

در معرض بیابان شدن است
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
شهرستان شهریار گفت: 7 هزار هکتار از اراضی 
بیابانی شدن  مرتعی این شهرستان در معرض 
طبیعی  منابع  کل  اداره  گزارش  قراردارد.به 
با  قاسمی  ایرج  تهران  استان  آبخیزداری  و 
این  مرتعی  اراضی  از  هکتار  هزار  اینکه7  بیان 
قراردارد،  شدن  بیابانی  معرض  در  شهرستان 
اظهارداشت: این نگرانی جدی است چرا که در 
کاهش  با  که  اقلیمی  تغییرات  اخیر  سال های 
بارندگی و افزایش دما همراه بوده، باعث شده 
فقیر  و  ضعیف  مراتع  این  گیاهی  پوشش  تا 
باعث  نیز  اصولی  غیر  اینکه چرای  شود ضمن 
تشدید روند بیابانی شدن این مراتع شده است.
وی اجرای عملیات احیایی، اصالحی، مدیریت 
صحیح و کنترل اصولی چرای دام در این مراتع 
را راهکاری مناسب برای تقویت پوشش گیاهی 
و جلوگیری از روند بیابانی شدن آن دانست و 
افزود : از آنجایی که این اراضی مرتعی در جنوب 
غرب پایتخت قراردارد از لحاظ زیست محیطی 
نیز حائز اهمیت بوده و اگر این روند ادامه یابد، 
شاهد وقوع گرد و غبار از این مناطق خواهیم 
بود.این مقام مسئول با اشاره به اینکه بازنگری 
طرح مرتع داری برای این مراتع در دست اقدام 
است، تصریح کرد: اجرای پروژه های مرتع داری 
در قالب این طرح از جمله حفاظت و قرق، بوته 
از منابع  کاری و مدیریت صحیح بهره برداری 
آب که در آینده به مرحله اجرا در خواهد آمد، 
است  به هنگام  و  الزم  اعتبارات  تأمین  نیازمند 
که امیدواریم مسئوالن و دست اندکاران نیز در 
با  را  الزم  هکاری های  و  حمایت  این خصوص 

مجموعه منابع طبیعی داشته باشند.
 

برگزاری سومین نمایشگاه و همایش 
بازرگانی در آستراخان

روسیه  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رییس 
ضمن تشریح مزایای جنوب غرب روسیه برای 
و  عضو   3۸۰ از  که  کرد  اعالم  ایرانی،  تجار 
نمایشگاه  در سومین  منظور حضور  به  شرکت 
بازرگانی جمهوری  ـ  بزرگ صنعتی  و همایش 
اسالمی ایران که قرار است آذرماه سال جاری 
شده  دعوت  شود  برگزار  روسیه  آستراخان  در 

است.
روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اسدا...  تجارت،  توسعه  سازمان  عمومی 
نمایشگاه  سومین  اینکه  بیان  با  عسگراوالدی 
و همایش بزرگ صنعتی ـ بازرگانی جمهوری 
اسالمی ایران 17 تا 19 آذرماه سال جاری در 
پیش بینی  می شود،  برگزار  روسیه  آستراخان 
به  اطراف  استان های  از  خریداران  که  کرد 
به  ایرانی  کاالهای  از  و  بیایند  آستراخان 

کنند. استقبال  خرید  منظور 
نمایشگاه  این  طریق  از  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
تبادالت  حجم  افزایش  برای  مناسبی  بستر 
شد:  یادآور  می شود،  فراهم  کشور  دو  تجاری 
 1۰۰۰ معادل  مساحتی  و  غرفه   ۸۰ کنون  تا 
نظر  در  نمایشگاه  این  برپایی  برای  مترمربع 
این  جریان  در  است  قرار  و  است  شده  گرفته 
نمایشگاه مالقات های رو در رو میان مقامات و 

تجار ایرانی و روس نیز برگزار شود.
دو کشور  تجاری  مراودات  زمینه  وی  گفته  به 
در سومین نمایشگاه و همایش بزرگ صنعتی 
روسیه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  بازرگانی  ـ 
در زمینه های صنعت ساختمان و انرژی، صنایع 
صنایع  کشاورزی،  و  آبیاری  روش های  غذایی، 
چوبی، لوازم خانگی، بیمه، بانک، حمل و نقل 
تجهیزات  دارویی،  گردشگری،  امور  خودرو،  و 
پزشکی، خدمات فنی و مهندسی و صدور کاال 

است.
  صنعت

بهره وری در برنامه پنجم محقق نشد  
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران با بیان اینکه 
بهره وری در برنامه پنجم توسعه به دلیل رشد 
منفی اقتصادی محقق نشد، گفت: برای الیحه 
برنامه ششم توسعه، مقرر شده 2.۸ درصد رشد 
یزدی  طباطبایی  باشد.رؤیا  بهره وری  محل  از 
در جریان بازدید از غرفه باشگاه خبری فارس 
»توانا« در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات 
پنجم  برنامه  الیحه  پیش نویس  در  گفت:  
توسعه، مقرر شده 35 درصد رشد اقتصادی از 
 ۸ رشد  از  یعنی  شود؛  محقق  بهره وری  محل 
درصدی مدنظر در طول برنامه ششم، باید 2.۸ 
درصد از بهره وری به دست آید و بقیه از محل 

سرمایه گذاری جدید باشد.
 

 لبنیاتی های سنتی شناسنامه دار 
می شوند

کرد  اعالم  لبنیات  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
لبنی  واحدهای  زودی  به  ابالغیه ای،  طی  که 
سنتی شناسنامه دار می شود.علی رجبی با اشاره 
خصوص  در  جدید  دستورالعملی  این که  به 
است،  شده  تدوین  سنتی  لبنی  واحدهای 
ساماندهی  منظور  به  است  قرار  کرد:  اظهار 
شدن  شناسنامه دار  سنتی  لبنی  واحدهای 
بدین  بتوانیم  تا  گیرد  قرار  کار  دستور  در  آنها 
ترتیب بر نوع محصوالت، کیفیت آنها، شرایط 
مباحث  نیز  و  مواد  این  سالمت  و  بهداشت 
الزم  نظارت های  مردمی  شکایات  به  مربوط 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  توسط  را 
پزشکی مدنظر قرار دهیم.وی با اشاره به این که 
گذشته  سال  چند  سنتی طی  لبنی  واحدهای 
رشد فزاینده ای داشته اند، خاطر نشان کرد: به 
دلیل این که صفر تا 1۰۰ مواد لبنی سنتی در 
این واحدها انجام می شود، تصمیم بر ساماندهی 
واحدهای لبنی سنتی در دستور کار قرار گرفته 

است.

یادداشت خبر

کسب  فضای  در  ایران  رتبه  اقتصاد:   گروه 
یافته  کاهش   12۰ به   11۸ از  کار،  و 
هیئت  جلسه  در  خوانساری  است.مسعود 
معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  نمایندگان 
بخش خصوصی  فعاالن  اینکه  بیان  با  تهران 
و  خرید  بیمه،  جمله  از  مواردی  به  نسبت 
ترکیب  همچنین  و  کاالها  بازرسی  فروش، 
دارند،  انتقاد  اختالف  اعضای هیات های حل 
در  را  خود  مباحث  بارها  آنها  تاکنون  گفت: 
موانع  این  اما  کرده اند؛  مطرح  خصوص  این 
اینکه  اعالم  با  است.وی  نشده  برطرف  هنوز 
انتظار داریم قانون رعایت شود، اظهار داشت: 
باید  موارد  این  دارند  قبول  مسئوالن  همه 
انجام  عملی  اقدام  متاسفانه  اما  اصالح شود؛ 

نمی گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران 
ماهه   7 در  غیرنفتی  صادرات  داد:  ادامه 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال،  نخست 
قبل ۴.3 درصد افزایش داشته و به رقم 2۴.۶ 
میلیارد دالر رسیده است.وی به کاهش یک 
و  کرد  اشاره  مدت  این  در  واردات  درصدی 
افزود: رقم واردات در 7 ماهه امسال، به 2۴ 

میلیارد دالر کاهش پیدا کرد.
گزارش  اساس  بر  اینکه  بیان  با  خوانساری 
بانک جهانی رتبه فضای کسب و کار ایران از 
11۸ به 12۰ تنزل پیدا کرده است، گفت: با 
توجه به اینکه ایران جزو 2۰ اقتصاد نخست 
و  کسب  فضای  در  رتبه ها  این  است،  دنیا 
بازرگانی  اتاق  نیست.رئیس  مناسب  ما  کار 
رتبه  اینکه  بیان  با  تهران  معادن  و  و صنایع 

بین  از  فرامرزی  تجارت  شاخص  در  ایران 
زمان  اکنون  گفت:  است،  19۰ کشور، 17۰ 
عنوان  به  ایران  در  صادراتی  اسناد  انطباق 
صادرات،  حوزه  در  توجه  قابل  شاخص  یک 
1۰1 ساعت است در حالی که در 1۸ کشور، 
ساعت  یک  کشور   25 در  و  صفر  زمان  این 
پارلمان  اعتماد  رای  به  همچنین  است.وی 
خاطرنشان  و  اشاره  کابینه  جدید  وزرای  به 
مجلس  همراهی  از  نشان  موضوع  این  کرد: 
از  کابینه هم  امید می رود  و  با دولت داشته 
این همراهی، برای بهبود فضای کسب و کار 

استفاده کند.
بخش  به  دولت  بدهی  ادامه  در  خوانساری 
گفت:  و  دانست  کهنه ای  زخم  را  خصوصی 
آینده،  سال  بودجه  در  دولت  است  الزم 
قرار  کار  دستور  در  را  بدهی  این  پرداخت 

دهد. در عین حال خواسته فعاالن اقتصادی 
این است که بودجه سال آینده واقعی نوشته 
بودجه  از  تا 5۰ درصد  شود؛ چراکه هرسال 

عمرانی، صرف هزینه های جاری می شود.

توقف خام فروشی نیازمند تقویت 
تولید است

معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  رئیس 
ایران  رتبه  کاهش  دالیل  به  اشاره  با  تهران 
در فضای کسب و کار گفت: برای جلوگیری 
تولید  زیرساخت های  باید  خام فروشی  از 

محصوالت در کشور ایجاد شود.
رتبه  تنزل  خصوص  در  خوانساری  مسعود 
داشت:  اظهار  کار  و  کسب  فضای  در  ایران 
رتبه ایران با توجه به گزارش بانک جهانی از 
باید دالیل  و  است  به 12۰تنزل کرده   11۸

اشاره  با  کرد.وی  سؤال  دولت  از  را  امر  این 
پیش روی  زیادی  موانع  و  اینکه مشکالت  به 
فعاالن اقتصادی قرار دارد، افزود: سیاست های 
مجوزها همچنان  موضوع  و  اجتماعی  تأمین 
با مشکل روبروست؛ همچنین تعرفه ها که به 
طور مداوم باال و پایین می رود، از مشکالتی 
ایران  در  کار  و  کسب  راه  سر  در  که  است 
موضوع  به  اشاره  با  دارد.خوانساری  وجود 
مالیاتی  داشت: سیاست های  اظهار  مالیات ها 
پیش روی  خصوص  این  در  که  مشکالتی  و 
دیگر  از  هم  دارد  قرار  اقتصادی  فعاالن 
در  کار  و  کسب  فضای  که  است  مشکالتی 
ایران را با مانع روبرو کرده است.رئیس اتاق 
تصریح  تهران  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی 
رتبه  که  شده  باعث  موارد  این  تمامی  کرد: 
ایران در فضای کسب و کار باز هم تنزل کند.

صادرات  بر  عوارض  وضع  خصوص  در  وی 
مواد  صادرات  عدم  برای  گفت:  آهن  سنگ 
خام، تعرفه گذاشته می شود اما معتقدم باید 
تا  باشد  فراهم  کشور  داخل  در  زیرساخت ها 
مواد اولیه تبدیل به محصول شده و در داخل 
با  کند.خوانساری  ایجاد  افزوده  ارزش  کشور 
زیرساخت های  نتوانیم  اگر  اینکه  به  اشاره 
تولید را در کشور ایجاد کرده و توسعه دهیم، 
می دهیم  دست  از  را  صادراتی  بازارهای 
باشیم،  نباید خام فروشی داشته  اینکه  گفت: 
برای  مدونی  برنامه  باید  اما  است  درست 
داشته  محصوالت  تولید  در  سرمایه گذاری 
ارزش  اولیه،  مواد  از  استفاده  با  تا  باشیم 

افزوده ایجاد شود.

انتقاد فعاالن اقتصادی از فضای رقابت ؛

تنزل 2پله ای رتبه کسب و کار ایران

سازمان  عدالت  سهام  امور  مدیرکل 
و  خرید  گونه  هر  درباره  خصوصی سازی 
گفت:  و  داد  هشدار  عدالت  سهام  فروش 
ما  توصیه  اما  می شود،  برخورد  متخلفان  با 
درازمدت  و  دائمی  بهره برداری  مردم،  به 
مختاری  اسماعیل  است.  سهام  صاحبان 
بر  ما  توصیه  و  تاکید   : گفت  دولت آبادی 
صاحبان  درازمدت  و  دائمی  بهره برداری 
آن  دستاوردهای  و  مزایا  از  عدالت  سهام 
افرادی  تمامی  که  است  در حالی  این  است؛ 
سازمان  داده های  مرکز  در  آنها  اطالعات  که 
خصوصی سازی برای سهام عدالت ثبت شده 
است؛ مالک این سهام محسوب می شوند و ما 
سهام  امور  می شناسیم.مدیرکل  را  آنها  فقط 
البته   : افزود  سازمان خصوصی سازی  عدالت 

سهام  فروش  و  خرید  از  کمی  گزارش های 
عدالت شنیده شده است که برخورد می شود؛ 
درخواست  عدالت  سهام  صاحبان  از  اما 
هدف  و  کنند  حفظ  را  سهام  حتما  می شود 
استفاده  آن  مزایای  از  است  این  هم  دولت 
تالش  همه  افزود:  مهر، وی  گزارش  شود.به 
به  نهایت  در  طرح  این  که  است  این  دولت 
با مشخص  زودی  به  و  تمام شود  مردم  نفع 
در  عدالت  سهام  شرکت های  عملکرد  شدن 
مجامع عمومی و میزان سود آنها، وضع مالی 
عدالت  سهام  بابت  پرداختی  پول  میزان  و 
به  برآورد می کنیم  مشخص خواهد شد که 
3۰هزار میلیارد تومان برسد که معادل بیش 
از ۶۰ درصد ارزش پایه مجموع سهام عدالت 

خواهد بود

عدم  دلیل  به  خودرو  مدل  دو  ثبت سفارش 
اخذ  ضرب االجل  اتمام  و  گارانتی  ارایه 

نمایندگی از شرکت های مادر متوقف شد.
دو  ثبت سفارش  توقف  از  مسئول  مقام  یک 
گارانتی  ارایه  عدم  دلیل  به  خودرو  مدل 
از  نمایندگی  اخذ  ضرب االجل  اتمام  و 
شش  گفت:  و  داد  خبر  مادر  شرکت های 
ماه قبل وزارت صنعت اعالم کرد که تمامی 
نمایندگان خودروسازان خارجی باید تائیدیه 
کمپانی  از  را  خود  اصالت  و  بودن  نماینده 
مادر به این وزارتخانه اعالم کنند تا نام این 
نمایندگی ها بر روی سایت این وزارتخانه قرار 
بگیرد، اما برخی از شرکت های خارجی از این 
تنها گارانتی  نه  و  امتناع کرده  دستورالعمل 
نمایندگی  بلکه  نمی دهند  مردم  به  مناسبی 
نیز ندارند.به گزارش مهر، شش ماه قبل بود 
اصناف  امور  مرکز  رئیس  صادقی،  یداله   که 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  بازرگانان  و 
در بخشنامه ای اعالم کرد که تمامی مدعیان 
باید  نمایندگی خودروسازان خارجی،  دارای 
تائیدیه نماینده بودن خود را از کمپانی مادر 
به این وزارتخانه اعالم کنند تا نام نمایندگی 
موضوع  اما  گیرد،  قرار  سایت  روی  بر  آنها 
مدت  این  گذشت  با  اکنون  که  است  این 
نمایندگان خودروهای خارجی  زمان، برخی 
نسبت به این تذکر وزارت صنعت بی تفاوت 
باورند که  این  بر  برخی  هستند؛ در حالیکه 
از  که  شرکت هایی  برخی  نمایندگی  اگر 
بودند،  نمایندگی  دارای  مادر  کمپانی  سوی 
داوطلبانه  صورت  به  حتما  داشت،  صحت 

را  کار  ضرب االجل  مهلت  اتمام  از  پیش  و 
نهایی می کردند.

می گویند  بازار  کارشناسان  که  آنگونه 
ماهه،  شش  فرصت  این  گذشت  از  پس 
مشخص شده که قریب به اتفاق نمایندگان 
این  واسطه   طریق  از  خارجی  خودروسازان 
کرده  اخذ  سوری  به صورت  را  نمایندگی ها 
خود  انحصار  به  را  دنیا  معروف  برندهای  و 
دو  ثبت سفارش  اکنون  اما  درآورده اند. 
متاسفانه  و  شده  متوقف  ایران  در  نیز  برند 
شرکت ها  این  محصوالت  از  که  مشتریانی 
مناسبی  گارانتی  خدمات  کرده اند،  استفاده 

را دریافت نکرده اند.
در  ایران،  در  خودرو  واردکنندگان  رفتار 
سایر  در  فردی  اگر  که  است  شرایطی 
کند،  خریداری  خودرویی  دنیا  کشورهای 
ثمن  از  درصد  هفت  قرارداد  بدو  همان  در 
در  می پردازد؛  گارانتی  صورت  به  را  معامله 
گمرک  در  خودرو  ورود  از  پس  که  حالی 
مجاز  اصطالح  به  نمایندگی های  این  ایران، 
در ایران هم 3 درصد مازاد بر خدمات پس 
در  می کنند؛  دریافت  مشتریان  از  فروش  از 
هم  مناسبی  فروش  از  پس  حالیکه خدمات 
الزم  میان  این  نمی دهند.در  ارایه  مردم  به 
شفاف  نیز  را  نکته  این  صنعت  وزارت  است 
مشتریان  از  که  مابه التفاوت هایی  که  کند 
اخذ  گارانتی  منظور  به  کردن  صرف  برای 
شده و در مقابل، هیچ خدماتی هم به مردم 

داده نمی شود، چه تکلیفی خواهد داشت.

یک مقام دولتی هشدار داد؛

هشدار نسبت به خرید و فروش سهام عدالت
توقف ثبت سفارش دو مدل خودرو

فقدان گارانتی و اتمام ضرب االجل

اجالس  آینده  روز   2۶ گفت: طی  محسنی 
ثبت،  نهادهای   : اقتصاد  )گروه   ACG
 - آسیا  پایاپای  و  تسویه  و  سپرده  گذاری 
 19 تا   15 تاریخ  از   )  )ACG( اقیانوسیه 

آذرماه به میزبانی تهران برگزار می شود.
شرکت  مدیرعامل  محسنی  رضا  محمد 
در  وجوه  تسویه  و  مرکزی  سپرده گذاری 
گفت:  خبرنگاران  با  خود  خبری  نشست 
 19 الی   15 با  مقارن  آینده  روز   2۶ طی 
 3۶ حضور  با   ACG اجالس   95 آذرماه 
برگزار  تهران  در  دنیا  سپرده گذاری  نهاد 
می شود.وی افزود: این نهاد در سال 1997 
با حضور 1۴ شرکت سپرده گذاری تشکیل 
مختلف  کشور   3۴ از  هم اکنون  و  شد 
جنوبی،  کره  چین،  کشورهای  جمله  از 
هنگ  هند،  اندونزی،  نیوزلند،  استرالیا، 
کنگ، فیلیپین، سریالنکا و سایر کشورهای 
مختلف در آن عضو و حضور دارند.به گفته 
مرکزی  گذاری  سپرده  شرکت  محسنی، 

سال  در  ایران  بهادار  اوراق  وجوه  تسویه  و 
هدف  و  درآمده   ACG عضویت  به   2۰12
سایر  و  اعضاء  میان  همکاری  تسهیل  آن 
نهادهای سپرده گذاری  از  برخوردار  کشورهای 
میان  همکاری  توسعه  ضرورت  است.محسنی 
کسب  محیط  در  سپرده گذاری  شرکت های 
امسال  موضوع  عنوان  به  را  بین المللی  کار  و 
گفت:  و  کرد  عنوان   ACG عمومی  مجمع 

مجاری  اینکه  بر  عالوه  اعضا  میان  همکاری 
می کند  بازگشایی  را  مختلف  همکاری های 
سپرده گذاری  شرکت های  نقش  حال  عین  در 
این  در  داد:  ادامه  پررنگ تر می کند.وی  نیز  را 
کارگروه   5 برگزاری  بر  عالوه  روزه   2 اجالس 
منظور  به  سال   3 گذشت  از  پس  تخصصی 
مجمع  در  اجرایی  کمیته  اعضای  انتخاب 
که  شد  خواهد  رأی گیری  نهاد  این  عمومی 
در  عضویت  کاندیدای  نیز  ایران  سپرده گذاری 

این کمیته است.
امضای  برای  برنامه ریزی  مسئول  مقام  این 
با  ایران  سپرده گذاری  میان  تفاهم نامه  دو 
کشورهای ژاپن و تایوان را از جمله حاشیه های 
به  سمات  گفت:  و  کرد  عنوان  اجالس  این 
عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه وظیفه حفظ 
دارایی های سهامداران به طور شکلی را برعهده 
نوسان  متولی  که  است  حالی  در  این  و  دارد 

قیمت دارایی ها نیست.

مأموریت سه بانک برای اتصال بازار 
سرمایه به بورس كره جنوبی

اینکه  بیان  با  سمات  در  مسئول  مقام  یک 
برقراری امکان معامله سهام و اوراق بهادار 
جنوبی  کره  و  ایران  سرمایه  بازار  میان 
است،  امکان سنجی  حال  در  هم اکنون 
و  ژاپن  بورس های  لینکیج  برای  گفت: 
نحوه  راستای  در  مواردی  هم اکنون  تایوان 
تعامالت بانکی و کارگزاری در دست اقدام 
 5 برگزاری  به  اشاره  با  مروج  است.مطهره 
منظور  به  سئول  و  تهران  در  وورک شاپ 
معرفی و شناخت بازار سرمایه ایران گفت: 
مستقیم  حضور  امکان  برای  هم اکنون 
سرمایه گذاران 2 کشور فرایندهای مختلفی 
پروژه  این  امکان سنجی  با  و  شده  تعریف 
و  کارگزاری  و  بانکی  تعامالت  چگونگی 
خدمات کاستودین در فرایند سپرده گذاری 
است  حالی  در  این  است.  بررسی  حال  در 
و  ژاپن  بورس های  برای  لینِکیج  موضوع  که 
دست  در  دعوت نامه هایی  ارائه  با  نیز  تایوان 
اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  است.این  بررسی 
برای  بسیاری  عالقه  کره ای  سرمایه گذاران 
دولتی  صکوک  و  اسالمی  خزانه  اسناد  خرید 
امکان  برقراری  برای  گفت:  می دهند،  نشان 
و  دوطرف  سپرده گذاری های  میان  ارتباط 
هیچ  بانک ها  در  ارز  نرخ  تسعیر  موضوع  نیز 

محدودیتی وجود ندارد.

مرکز آمار ایران رسماً گزارش داد، درتابستان 
95 حدود 1۸7هزار و 733 نفر نسبت به بهار 
شده  افزوده  کشور  بیکاران  جمعیت  به   95

است.
بر اساس گزارش جدیدی که مرکز آمار ایران 
تابستان  در  بیکاران  است،تعداد  منتشر کرده 
سال جاری به 3 میلیون و 337 هزار و ۴15 
نفر رسیده است.بر اساس اعالم مرکز آمار،نرخ 
12.7درصد  به  جاری  سال  تابستان  بیکاری 

که  دارد  آن  از  حکایت  تغییرات  روند  رسید. 
 1.۸ گذشته  تابستان  به  نسبت  شاخص  این 
درصد و نسبت به بهار 1395 معادل۰.5درصد 
افزایش یافته است. مقایسه دو فصل در سال 
95 حاکی از این است  در بهار سال 95 تعداد 

جمعیت فعال 25 میلیون و 75۴ هزار و ۴۰۰ 
نفر و جمعیت بیکار 3 میلیون و 1۴9هزار و 
۶۸2نفر بوده است و در فصل تابستان تعداد 
جمعیت فعال 2۶ میلیون و 3۶9هزار و ۰۶1 
نفر و تعداد جمعیت بیکار3میلیون و 337هزار 

آمار جمعیت  مقایسه    . است  بوده  ۴5نفر  و 
فعال در این دو فصل نشان می دهد  حدود 
۶1۴ هزار و ۶۶1 نفر به جمعیت فعال جامعه 

در  فصل تابستان افزوده شده است .
اینکه تعداد شاغالن در تابستان  با توجه به   
95 حدود ۴2۶  هزار و 92۸ نفر افزوده شده 
نفر در فاصله  است حدود 1۸7 هزار و 733 
شده  اضافه  بیکاران  به   95 تابستان  تا  بهار 

است.

36 نهاد سپرده گذاری دنیا به تهران می آیند؛

 صدور 726 کد معامالتی برای سرمایه گذاران خارجی

۱87 هزار و 733 نفر در یک فصل بیکار شدند



دو فیلم سینمایی »مزارشریف« و »سکوت رعنا« از 
تولیدات سازمان سینمایی حوزه هنری در جشنواره 
بین المللی فیلم »تامیل نادو« کشور هند حضور 

دارند.
به  پیام زمان از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه 
هنری ، فیلم  سینمایی »مزارشریف« به کارگردانی 
حسن برزیده و »سکوت رعنا« به کارگردانی بهزاد 
رفیعی از محصوالت سازمان سینمایی حوزه هنری، 
در بخش رقابتی چهاردهمین جشنواره بین المللی 
فیلم »تامیل نادو« کشورهند به نمایش درخواهد 
اول  روز  در  شریف«  »مزار  سینمایی  آمد.فیلم 
سینمایی  فیلم  و  آبان  چهارشنبه ۱۹  جشنواره 
جشنواره  این  دوم  روز  در  نیز  رعنا«  »سکوت 
پنجشنبه ۲۰ آبان به نمایش گذاشته می شود.فیلم 
سینمایی »مزارشریف« که در سی و سومین دوره 
جشنواره بین المللی فیلم فجر دیپلم افتخار بهترین 

جلوه های ویژه و سیمرغ بلورین بهترین موسیقی 
متن را دریافت نمود، پیش تر در چندین جشنواره 

بین المللی حضور داشته است. این فیلم به داستان 
حمله تروریستی طالبان به کنسولگری جمهموری 

اسالمی ایران در شهر مزارشریف می پردازد که طی 
آن تعدادی از دیپلمات ایرانی به شهادت رسیدند.

فیلم سینمایی »سکوت رعنا« جایزه بهترین فیلم 
آلمان  کشور  »کیندرکینو«  جشنواره  از  کودک 
را از آن خود کرده است. همچنین این فیلم در 
نامزد  شارجه  کودک  فیلم  بین المللی  جشنواره 
دریافت جایزه بهترین فیلم بود. پیش تر این فیلم 
نمایش  به  هند  کودک  نوزدهمین جشنواره  در 
درآمد که با استقبال بی نظیر تماشاگران روبرو 
است  ساله  هفت  دختری  داستان  فیلم  شد.این 
به نام رعنا که در یکی از روستاهای شمال ایران 
زندگی می کند و دارای یک مرغ خاصی است، به 

نام کاکلی.
جشنواره بین المللی فیلم »تامیل نادو« از ۱۹ الی 
۲۱ آبان ماه در شهر چنای کشور هند برگزار خواهد 

شد.

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
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نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 
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سید رضا صالحی امیری با حضور در نشست 
دومین  و  بیست  در   ۲۰۱۷ مشهد  خبری 
نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، از غرفه 

های مختلف بازدید کرد.
رضا  ،سید  زمان  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
خبری  نشست  در  حضور  با  امیری  صالحی 
نمایشگاه  و دومین  بیست  مشهد ۲۰۱۷ در 
های  غرفه  از  خبرگزاری ها،  و  مطبوعات 

مختلف بازدید کرد.
و  تودیع  مراسم  از  پس  که  امیری  صالحی 
معارفه از تاالر وحدت خود را به مصلی امام 
خمینی )ره( رسانده بود، در نشست خبری 
وقایع  از  مشهد۲۰۱۷  گفت:   ۲۰۱۷ مشهد 
مهم جهان اسالم است. خوشبختانه آیسسکو 
و همه  داد  اختصاص  به مشهد  را  این سال 

مسلمانان جهان عاشق امام رضا )ع( هستند.
وی اظهار داشت: ۴۰۰ جلسه برای پایتخت 
فرهنگ اسالمی شدن مشهد تشکیل دادیم. 
در  فرهنگی  استقالل  حفظ  آیسسکو  هدف 

برابر تهاجم به تمدن اسالمی است.
اتفاق   ۲۰۱۷ مشهد  کرد:  بیان  ارشاد  وزیر 
جدیدی را برای مشهد رقم خواهد زد و آن 

توسعه توریسم مذهبی است.
برای  ستادی  تشکیل  از  امیری  صالحی 

همایش مشهد ۲۰۱۷ خبر داد.
او در این نشست خبری گفت: مشهد نمادی 
از معرفی هویت شیعی به جهان است. افتخار 
پایتخت  عظیمی است که مشهد در ۲۰۱۷ 
اجرایی  اقدامات  است.  اسالم  جهان  معنوی 
ها  رسانه  از  و  دهیم  می  انجام  تبلیغاتی  و 

جانب  از  داریم.مشهد،  خبر  تولید  انتظار 
آیسسکو)سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی 
اسالمی ( به عنوان پایتخت فرهنگ اسالمی 
ماه  تا دی  ماه ۱۳۹۵  )دی  در سال ۲۰۱۷ 

۱۳۹۶( برگزیده شده است.
آن  از  پس  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
به باز دید از غرفه های نمایشگاه مطبوعات 

پرداخت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد

توسعه توریسم مذهبی مشهد 2017

بنیامین در پاییز و زمستان
 کنسرت می دهد

بنیامین بهادری در تدارک برگزاری کنسرت در تهران و 
جاری  سال  زمستان  و  پاییز  در  شهرستان ها  از  تعدادی 

است. 
سلیم احمدی مدیر برنامه های بنیامین بهادری خواننده 
موسیقی پاپ کشورمان با اشاره به برنامه های پیش روی 
این خواننده بعد از اتمام ماه صفر توضیح داد: قرار بر این 
در شهرهای رشت،  هایی  کنسرت  ماه صفر  از  بعد  است 
تبریز، ایالم، بندرعباس و کرمانشاه داشته باشیم که فعال 
برنامه رشت و تبریز قطعی شده و فکر می کنم آذر ماه 

امسال کنسرت هایی را در این دو شهر برپا کنیم.
وی درباره برنامه های این خواننده در تهران بیان کرد: به 
طور حتم برای مخاطبان تهرانی نیز برنامه هایی داریم ولی 

هنوز درباره زمان برگزاری به قطعیت نرسیده ایم.
احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا  بنیامین بهادری 
داشت  خواهد  حضور  امسال  فجر  موسیقی  جشنواره  در 
در جشنواره  برای شرکت  مذاکرات  هنوز  گفت:  خیر؟  یا 
موسیقی فجر آغاز نشده اما این احتمال وجود دارد که ما 
در جشنواره موسیقی فجر امسال حضوری داشته باشیم 
دبیرخانه  با  نهایی  توافق  به  منوط  آن  شدن  قطعی  که 

جشنواره موسیقی فجر است.

عرضه مجازی اثر عاشورایی مرکز 
موسیقی حوزه هنری 

آلبوم  موسیقی »ترنم اشک« گزیده ای از بهترین مداحی 
ها و بهترین سخنرانی ها و جمله های حکمت آمیز عالمان 
قیام  و  )ع(  حسین  امام  شخصیت  درباره  کشور  بزرگ 
عاشورا به صورت مجازی در دسترس کاربران قرار گرفت. 
به گزارش پیام زمان از پایگاه خبری حوزه هنری، آلبوم 
»ترنم اشک« محصول سال ۱۳۹۰ است که در قالب سه 
لوح فشرده، در مدت زمان سه ساعت ویژه ایام سوگواری 
به  اثر  این  است.  شده  منتشر  و  تولید  )ع(  حسین  امام 
با  که  شده  تولید  هنری  حوزه  موسیقی  مرکز  سفارش 
چاپ  به  نیز   ۱۳۹۱ سال  در  مخاطبان،  خوب  استقبال 
ای  گزیده  بردارنده  در  اشک«  »ترنم  رسید.مجموعه  دوم 
از بهترین مداحی ها و بهترین سخنرانی ها و جمله های 
امام  شخصیت  درباره  کشور  بزرگ  عالمان  آمیز  حکمت 
حسین )ع( و قیام عاشورا است. برای این کار در مؤسسه 
ترنم اندیشه روشن که عهده دار تدوین این مجموعه بوده 
سخنرانی های  و  مداحی ها  از  قسمت  ترین  مهم  است، 
دسترس  در  آلبوم  این  در  تا  کردند  انتخاب  را  گوناگون 

مخاطبان قرار گیرد.
گفتنی ست پیش ازاین آلبوم های »قصه کربال« و »فریاد 
سوخته« نیز به صورت مجازی در دسترس عالقمندان به 
موسیقی عاشورایی قرار گرفته است و مخاطبان می توانند 
مرکز  عاشورایی  تولیدات  سایر  و  آلبوم ها  این  تهیه  برای 

موسیقی حوزه هنری مراجعه کنند.

اشیا باستانی توقیفی از ایتالیا به کشور 
برگردانده شدند

ایران که توسط  به  باستانی متعلق  اشیا  از  مجموعه ای 
بود،  شده  توقیف  پیش  سال   ۹ حدود  در  ایتالیا  پلیس 

طبق رای دادگاه ایتالیا به کشورمان مسترد شد.
ایران، مجموعه ای   به نقل از روابط عمومی موزه ملی 
پلیس  توسط  که  کشورمان  به  متعلق  باستانی  اشیا  از 
طبق  بود،  شده  توقیف  پیش  سال   ۹ حدود  در  ایتالیا 

رای دادگاه ایتالیا به کشورمان مسترد شد.
آثار  از  بزرگی  مجموعه   ۲۰۰۸ سال  ژوئن  ماه  در 
ایتالیا  مونتزا  شهر  در  پلیس  توسط  باستان شناسی 
آثار  شد  مشخص  تحقیقات  از  پس  که  شد  توقیف 
کشور  تابعیت  با  پاکستانی االصل  فردی  توسط  مذکور 
ایتالیا  کشور  به  و  خریداری  )تایلند(  بانکوک  در  ایتالیا 

منتقل شده است.
با  باستان شناسی  مکشوفه  آثار  این  اینکه  به  توجه  با 
مبدأ خارجی فاقد مدارک و اسناد نشان دهنده صادرات 
از  موضوع  لذا  بودند  مبدأ  کشورهای  از  آنها  قانونی 
متعاقب  شد.  پیگیری  ایتالیا  دادگاه  و  پلیس  طرف 
اصالت  رم  شرقی  هنرهای  ملی  موزه  کارشناسان  آن 
به جمهوری  را  توقیفی  آثار  از  بخشی  تعلق  و  مجموعه 

تأیید کردند.   ایران  اسالمی 

فیلم کفشهایم کو؟ 

یادها وخاطره ها در زمان امروز یادی می کند از فیلم کفشهایم 
کو؟ فیلمی به کارگردانی کیومرث پوراحمد، نویسندگی کیومرث 
پوراحمد و فرید مصطفوی و تهیه کنندگی سید علی قائم مقامی 

محصول سال ۱۳۹۴ است.
اکران  ایران  سینماهای  در  اسفند ۱۳۹۴   ۲۶ تاریخ  در  فیلم  این 

شده است.
لوح سپاس از دهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 
در سال ۱۳۹۵ به سید علی قائم مقامی برای تهیه فیلم کفشهایم 

کو؟

دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم:
شوهرم  گریه:  با  فراهانی(  )شقایق  خدمتکار  زن  نرگس، 
معتادم کرد. با دو تا بچه منو گذاشت و رفت. باید خرجشونو 
قوطی  یه  مثل  کس.  بی  زن  یه  بیوه،  زن  یه  کجا؟!  از  بدم، 
نوشابه تگری می مونه تو گرما که همه مردا حق خودشون 
بعد  برن و دوتا آروغ هم روش.  باال  می دونن که یه ضرب 

قوطیشم بندازن تو سطل زباله و برن.

یادها و خاطره ها در زمان .....

شربت قند و گالب از لب یارم فرمود 
 نرگس او که طبیب دل بیمار من است

آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت 
 یار شیرین سخن نادره گفتار من است

امروز با حافظ

تولید محصوالت فرهنگ ساز در فضای سایبر

بیان  با  ایران ساخت  دبیر بخش رسانه های دیجیتال جشنواره 
محصوالت  تولید  ساخت  ایران  جشنواره  در  ما  هدف  اینکه 
بر  راستا کارشناسی دقیقی  فرهنگ ساز است، گفت: در همین 
به  محصوالت  تا  است  گرفته  صورت  داوری  های  شاخص  روی 

شکل درست تولید شود.
بخش  خبری  نشست  زمان  خبرنگارپیام  رویاسلیمی  گزارش  به 
»ایران  هنری  فرهنگی  نخستین جشنواره  دیجیتال  های  رسانه 
لو  خداوردی  بخش،  دبیر  اسدی  امیرحسین  بر حضور  ساخت« 
ایران  امیرخانی خانه هنرمندان  نماینده هیات داوران در سالن 

برگزار شد.
در  ساخت«  »ایران  جشنواره  دیجیتال  های  رسانه  بخش  دبیر 
اصلی  عنوان  مقاومتی  اقتصاد  داشت:  اظهار  نشست  این  ابتدای 
ملی  تولید  یا  ایرانی  کاالی  که  زمانی  تا  و  است  جاری  سال 

خریدار پیدا نکند، این شعار محقق نخواهد شد.
با  تنها  ملی  تولید  از  حمایت  شعار  تحقق  اینکه  بیان  با  وی 
این جریان سازی  پذیر خواهد شد، گفت:  امکان  جریان سازی 
از طریق رسانه رخ خواهد داد و در واقع جشنواره ایران ساخت 
فضای  باید  نیز  راستا  این  در  است.  گرفته  شکل  هدف  این  با 
گفتمان ایجاد شود که یک بعد گفتمان؛ گفتمان مردمی است.
رسانه  تاثرگذارترین  دیجیتال  رسانه  اینکه  بر  تاکید  با  اسدی 
فرهنگ  و  رسانی  اطالع  در  سرعت  داشت:  بیان  است،  کشور 
ابزاری  این  و  کند  می  چندان  را صد  بخش  این  اهمیت  سازی 

است که در بین مردم جایگاه ویژه ای دارد.
دبیر بخش رسانه های دیجیتال جشنواره ایران ساخت از بخش 
ها  کانال  گفت:  و  داد  خبر  مردمی  اجتماعی  شبکه  ویژه  جایزه 
تبلیغ  را  مقاومتی  اقتصاد  که  پر مخاطب  اینستاگرام  و صفحات 
می کنند، مورد ارزیابی قرار می گیرند و به عنوان فعال مردمی 

معرفی و تقدیر می شوند.
این مدرس دانشگاه افزود: در واقع مردم به عنوان بازوی اقتصاد 
مقاومتی تلقی می شوند و هر کاری که مردم همراه آن نباشند 

شکست خواهد خورد.
تولید  ساخت  ایران  جشنواره  در  ما  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
محصوالت فرهنگ ساز است، گفت: در همین راستا کارشناسی 
تا  است  گرفته  صورت  داوری  های  شاخص  روی  بر  دقیقی 

محصوالت به شکل درست تولید شود.
تاکید  ساخت  ایران  جشنواره  دیجیتال  های  رسانه  بخش  دبیر 
محتوای  تولید  عمومی  بسیج  تا  کرد  خواهیم  تالش  کرد: 

دیجیتال داخلی را ایجاد و نهادینه کنیم.
اسدی در پایان خاطرنشان کرد: اعضای هیات داوران این بخش 
زین  شیخ  کاشفی،  لو،  خداوردی  اصولی،  شهال  سیاح،  راامیر 
الدین تشکیل می دهند. الزم به ذکر است مهلت ارسال آثار تا 
اعالم خواهد  ماه  آذر   ۱۶ تا  نتایج  و  بود  ماه خواهد  آبان  پایان 

شد. تا به این لحظه 
خداوردی نماینده هیات داوران نیز در این نشست تصریح کرد: 
جشنواره ایران ساخت یکی از اهدافی که دنبل می کند، کمک 
اساسی رهبر  و  از دغدغه های مهم  بومی است که  تولیدات  به 
شاخص  راستا  این  در  تا  شده  تالش  که  است  انقالب  معظم 
نیز  محتوا  صادرات  به  بتوانیم  تا  شود  رعایت  المللی  بین  های 

بیاندیشیم.
بر  دیجیتال  های  رسانه  بخش  داوری  های  شاخص  فزود:  وی 
اساس معیارهای جهانی تنظیم و تدوین شده است که به زودی 
کامال  معیارها  این  شد.  خواهد  اعالم  جشنواره  سایت  طریق  از 

مکانیزه و دقیق خواهد بود.
ماه  دی  ساخت«  »ایران  هنری  فرهنگی  جشنواره  نخستین 
و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  همت  به   ،۱۳۹۵
تحقیقات  و  علوم  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  حمایت  با 
رفاه  و  کار  تعاون،  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  فناوری،  و 
انقالب  عالی  شورای  تهران،  شهرداری  صداوسیما،  اجتماعی، 
۱۶تا    ... و  فرهنگی، مرکز ملی فضای مجازی، خانه هنرمندان 
صداوسیما های  همایش  مرکز  در  جاری  سال  ماه  دی   ۱۸ 

 برگزار می شود.

خبر

برانگیختگی  و  شور  دارای  باید   ، ما  آرمان 
باشد تا آدمی را به جنبش و تکاپو وادارد . 

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

»شش کالغ« 
به بازار نشر رسیدند

»شش کالغ«، اولین 
دوگانه  از  کتاب 
اثر  کالغ«  »شِش 
با  باردوگو«  »لی 
رفیعی  مریم  ترجمه 

منتشر شد.
در  مهر  گزارش   به 
کتاب  جلد  پشت 

»شش کالغ« آمده است: »چی باعث می شه 
تیم های  برمیایم؟  کار  این  پس  از  کنی  فکر 
سربازها  هستن،  بیرون  اون  هم  دیگه ای 
که  کسایی  دیده،  آموزش  جاسوس های  و 

چندین سال تجربه دارن.«
آموزش  جاسوس های  و  سربازها  کار  »این 

دیده نیست. کار الت ها و دزدهاست...«
َکز بِِرِکر، رییس یکی از باندهای خالفکار باِرل 
پیشنهادی دریافت می کند که رد کردن آن 
کار  یک  انجام  پیشنهاد  است؛  دشوار  برایش 
غیرممکن و نفوذ به دژی مستحکم که برای 
بیرون نگه داشتن افرادی مثل او ساخته شده 

است: دزدها و قاتل ها.
َکز می داند به تنهایی از پس این کار برنمی آید 
بااستعدادترین  از  تیمی  دلیل  همین  به  و 
تک  یک  می کند:  جمع  هم  دور  را  افرادش 
عملیات های  متخصص  یک  حاذق،  تیرانداز 
دزد  یک  هارتِرنِدر،  گریشای  یک  انفجاری، 

بی همتا ملقب به شبح، و یک زندانی فراری.
این  از  نفر موفق می شوند  این شش  آیا  ولی 

ماموریت جان سالم به در ببرند؟«
رفیعی  مریم  ترجمه  با  کالغ«  »شِش  کتاب 
منتشر شده؛ پیش تر از این مترجم کتاب های 
عبوس«،  »سه شنبه ی  دوشنبه«،  »آقای 
پنج شنبه«،  »عالیجناب  چهارشنبه«،  »بانوی 
»لرد  و  واالمقام«  »شنبه  طالیی«،  »جمعه 
»خانه ی  نیکس،  گارت  نوشته  یکشنبه« 
کاغذی«، »گودال سیاه« و »دنیای سایه ها« 
لیزا  نوشته  ممنوعه«(  »بازی های  )سه گانه 
نوشته  میناست«  من  »اسم  اسمیت،  جین 
ارین  نوشته  شبانه«  »سیرک  آلموند،  دیوید 
مورگنسترن، »خانه ابریشمی« و »موریارتی« 
بدون  »تابستان  هوروویتس،  آنتونی  نوشته 
بامزه  »من  هوستوت،  سیری  نوشته  مرد« 
جیمز  نوشته  بود«  بامزه تر  »من  و  بود« 

پترسون و کریس گرابنستاین است.
شرلوک  مثل  »چطور  کتاب های  همچنین 
استیل،  دانیل  نوشته  کنیم«  فکر  هولمز 
بوگندو«  »آقای  گانگستر«،  بزرگ  »مامان 
والیامز،  دیوید  نوشته  میلیاردر«  »پسر  و 
من«  دیوونه بازی های  »خاطرات  مجموعه 
نوشته  بنتون، سه گانه »لرد سیاه«  اثر جیم 
محرمانه  کتاب  این  »اسم  تامسون،  جیمی 
است« نوشته بوش مجهول، مجموعه »کالس 
یا باغ وحش« نوشته  سم واتکینز، »آنتوان و 
»نام  و  لندمن  بیمبا  نوشته  کوچولو«  شازده 
به چاپ رسیده  راتفوس  پاتریک  نوشته  باد« 

است.
با  صفحه   ۵۱۶ در  کالغ«  »شِش  کتاب    
شمارگان ۵۰۰ جلد و قیمت ۳۳۰۰۰ تومان 

از سوی نشر ایران بان منتشر شده است.

در بازار کتاب

هر چه سریال »شهرزاد« در فصل اول با آرامش 
پیشرفت، تولید شد و به پخش رسید در فصل دوم 
این اتفاق رخ نداد تا همه جور حواشی دامن گیر 

این سریال شود.
به گزارش بانی فیلم اگرچه در یکی دو هفته اخیر 
مدام بازیگران چهره سریال »شهرزاد« در مصاحبه 
های مختلف و حتی پست هایی که در صفحه 
شخصی شان می گذارند خبر از حضور بر سر 
صحنه تصویربرداری سریال »شهرزاد« می دهند 
و مدام بازیگران جدید با تست های مختلف گریم 
عکس هایی منتشر می کنند اما آرامش بر اردوی 
حسن فتحی در فصل دوم »شهرزاد« ماندگار نمی 
شود.سرمایه گذار سریال شهرزاد گفت: امروز برای 
ثبت شکایت به سازمان سینمایی وزارت ارشاد 

اسالمی مراجعه خواهم کرد. سازمان سینمایی 
پس از بررسی مدارکم به احتمال بسیار پروانه 

ساخت سریال شهرزاد ۲ را باطل خواهد کرد.
رضوی  هادی  محمد  تسنیم»پویا«  گزارش  به 
سرمایه گذار سریال شهرزاد با اشاره به حواشی 
جدید این سریال گفت: متاسفانه عوامل سریال 
شهرزاد من را که حدود ۶۰ درصد از سهام شهرزاد 
را در اختیار دارم کنار گذاشته اند و برای خود 

اسپانسر گرفته اند.
وی ادامه داد: مدارک الزم جهت ارایه به سازمان 
سینمایی و  ثبت شکایت از عوامل این سریال 
ثبت  برای  امروز  من  و  است  شده  آوری  جمع 
شکایت به سازمان سینمایی وزارت ارشاد اسالمی 

مراجعه خواهم کرد. 

احتمال ابطال پروانه ساخت »شهرزاد 2« 

گرفتن  پایان  با  همسرش  و  خان  شاهرخ 
فیلمبرداری فیلم جدید ستاره بالیوود، بیست 
جشن  را  ازدواجشان  سالگرد  پنجمین  و 
تایمز، شاهرخ  از هندوستان  نقل  به  گرفتند. 
خان و همسرش گائوری که از ۱۹۸۴ با هم 
آشنا شدند و سال ۱۹۹۱ ازدواج کردند، زمانی 
زندگی مشترکشان را شروع کردند که شاهرخ 

خان هنوز به سلطان بالیوود بدل نشده بود.
در حالی که گفته می شود پشت سر هر مرد 
نظر  به  دارد  وجود  کاردان  زن  یک  موفقی 
می رسد گادوری نیز همچنان حامی همسرش 
است و کسی نمی تواند نقش او را در موفقیت 

همسرش کتمان کند.
و  سوهانا  اریان،  دارند:  فرزند  سه  زوج  این 

تا  خان  شاهرخ  که  است  حالی  در  آبرام.این 
هفته پیش در بوداپست در حال ایفای نقش 
بود و فیلم او با عنوان »حلقه« ساخته امتیاز 
همراه  او  است.  شدن  ساخته  حال  در  علی 
اروپا در حال  نقاط مختلف  آنوشکا شارما در 

بازی کردن این فیلم است.
آنوشکا  توسط  فیلم  این  شدن  ساخته  خبر 
فیلمبرداری  اکتبر  آخر  تا  و  شد  فاش 
حضور  آن  در  خان  شاهرخ  که  قسمت هایی 

دارد به پایان رسید.
این  در  نیز  خان  شاهرخ  همسر  شده  گفته   
سفر به او ملحق شد و این دو پس از بازگشت 
در  را  ازدواجشان  نقره ای  سالگرد  سفر،  از 

بمبئی جشن گرفتند.

شاهرخ خان 25 سال زندگی مشترک با همسرش را جشن گرفت
کوتاه از جهان

کوتاه از ایران

نمایش »مزارشریف« و »سکوت رعنا« در جشنواره »تامیل نادو«

سفرهای بین المللی »ماالریا« 
ادامه دارد

شهبازی  پرویز  کارگردانی  به  »ماالریا«  فیلم 
در جشنواره ی پاریس شرکت می کند.

مسعود ردایی ـ تهیه کننده این فیلم با ایسنا 
»ماالریا«  فیلم  جهانی  پخش  کرد:  بیان 
مدیریت  به  لب«  »دریم  شرکت  برعهده ی 
فیلم  این  تاکنون  که  است  میرشب  نسرین 
برای حضور در جشنواره های مختلفی دعوت 
هم  دیگری  کشورهای  در  است  قرار  و  شده 
نمایش داده شود، با این حال فعال »ماالریا« 
زودی  به  جشنواره،  هفت  در  شرکت  از  پس 
به  هم  پاریس  فیلم  بین المللی  جشنواره  در 

نمایش درخواهد آمد.

خبر

مدیرکل دفتر ثبت و احیای آثار تاریخی از ثبت ملی 
خانه احمد شاملو خبر داد.

حضوردر  با  نظری  ،فرهاد  زمان  پیام  گزارش  به 
بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها 
در این باره اظهار کرد: خانه احمد شاملو در دهکده 

فردیس کرج دو سال قبل به دلیل دارا بودن شان 
ملی در فهرست آثار ملی به ثبت رسید، چون در این 
خانه یک شخصیت ادبی زندگی می کرد و  ادبیات 
معاصر ما نظری جدی درباره این شخصیت دارد. 
این خانه در حال حاضر به عنوان موزه و با نام » بنیاد 

الف بامداد« فعالیت می کند.
او در ادامه تاکید کرد: این خانه در دهکده فردیس 
حدود ۳۰ سال محل زندگی شاملو و همسرش 

آثار  از  بسیاری  که  مکانی  است؛  بوده  )آیدا( 
ماندگار این هنرمند در آن خلق شده و همچنین 
فیلم هایی که مربوط به وی بوده در همین لوکیشن 

فیلم برداری شده اند.
بر  مبنی   ۱۳۵۲ سال  قانون  به  اشاره  با  نظری 
اما  باشد  ملی  شان  دارای  که  اثری  هر  این که 
قانون قدمت مکان شامل حال آن نشود می تواند 
شان  دلیل  به  خانه  گفت:  این  شود  ملی  ثبت 

ملی که از نظر مالک بنا داشت ثبت شد. همه 
دست نوشته ها، کتاب ها و وسایل شاملو در این 
در  موزه  یک  عنوان  به  امروز  که  هستند  خانه 
از  یکی  نیز  خانه   خود  می شوند.  نگهدرای  آن 
نمونه  خانه های مدرن است که از نظر معماری 
دارای اهمیت است. بنابراین این خانه به دلیل 
شخصیت شاملو که مهم ترین نکته بود به ثبت 

رسید.

ثبت ملی خانه »شاملو«


