
سخنگوی قوه قضاییه: 

دولت هیچ گزارشی از نجومی بگیران نداد
تشکیلپروندهبرای۶مدیرنجومیبگیر

صد و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه دیروز و با 
حضور نمایندگان رسانه های داخلی برگزار شد.

تسلیت  ضمن  اژه ای  محسنی  المسلمین  و  حجت االسالم 
فرارسیدن ایام اربعین گفت:  آنچه در هفته های اخیر در آمریکا 
زبان خود  با  را  بزرگ  واقعیت های شیطان  از  پرده  ای  داده  رخ 
آمریکا  کاندید  دو  زبان  در  آنچه  و  زده  عقب  آمریکا  مسئوالن 
منعکس شد حقیقتا برای هر فردی که آمریکا را حالل مشکالت 

خود می داند خجالت آور خواهد بود.
)ع(:  امام سجاد  از  به حدیثی  اشاره  با  ادامه  در  محسنی اژه ای 

»اگر فرد نیازمندی از ناتوان دیگری کمک بخواهد سفاهت است«، گفت: اگر کسی بخواهد از این کشور با 
این ادبیات کمک گیرد از سفاهت نیز باالتر خواهد بود که امیدواریم حقایق برمال شده از آمریکا طی این 

مدت درس عبرتی برای همگان باشد.
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کاهش ۳۵ درصدی 
واردات در حوزه سالمت

رشد۲۳۰هزاربشکه ای 
تولید نفت تا پایان سال

ترافیک سنگین 
در بازار کار

رئیسجمهور:

بزرگترین مشکل ما اشتغال جوانان است
صنعت نفت حداکثر استفاده از برجام را داشته است

11

سیاه و سفید بیست و دومین 
نمایشگاه مطبوعات

* جلیل کریمی

بیست و دومین نمایشگاه بین المللي مطبوعات، خبرگزاري ها و 
رسانه ها پس از 8 روز فعالیت به ایستگاه آخر رسید و با معرفي 
غرفه هاي برتر در زمینه هاي مختلف به کار خود پایان داد. اما این 
نمایشگاه علیرغم کم و کاستي هایي که داشت نسبت به دوره هاي 

قبل از نشاط و شادابي بیشتري برخوردار بود...

ایجاد17هزارشغل
بااجرایاقتصادمقاومتی

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اقدامات وزارت کشور در حوزه 
اقتصاد مقاومتی، گفت: از این طریق در سه ماهه نخست سال،  236 
واحد تولیدی راکد و 531 واحد تولیدی نیمه فعال، فعال شده اند 
که در نتیجه آن برای حدود ده هزار نفر اشتغال ایجاد شده است. 
همچنین با تکمیل 633 طرح  نیمه تمام برای بیش از 7 هزار نفر 

شغل ایجاد شد.

خبرگزارش

صنعت در انتظار خروج مسکن از رکود؛

رکود مسکن 
1۴۲ صنعت را تعطیل کرد

۵ ۴1۰ ۲

رئیـس جمهور گفـت: صنعـت نفت کشـور حداکثر اسـتفاده 
را از فضـای برجام داشـته اسـت. حجت االسـام والمسـلمین 

حسـن روحانی دیـروز در مراسـم بهره بـرداری از طـرح های 
توسـعه میادیـن نفتی غـرب کارون اظهـار کرد: برجـام یعنی 

یـک فضای جدیـد و تنفس جدیـد که بایـد از این فضـا بهره 
بـرداری کـرد، اکنـون درهـا باز شـده که مـا کار کنیم.

همین صفحه

رئیـس جمهـور گفـت: صنعـت نفت کشـور 
حداکثـر اسـتفاده را از فضـای برجام داشـته 

. ست ا
در  دیروز  روحانی  والمسلمین حسن  حجت االسالم 
مراسم بهره برداری از طرح های توسعه میادین نفتی 
غرب کارون اظهار کرد: برجام یعنی یک فضای جدید 
و تنفس جدید که باید از این فضا بهره برداری کرد، 

اکنون درها باز شده که ما کار کنیم.
وی در ادامه افزود: صنعت نفت باید از این فضا بهره 
ببرد و به حق هم اعجاب جهانیان را برانگیخته است. 
همانطور که برجام موجب اعجاب جهانیان شد، تحرک 
صنعت نفت نیز موجب اعجاب شد. می گفتند برجام 
عملیاتی شده، اما سال ها طول می کشد که صادرات 
نفت به 2 میلیون بشکه برسد و مابه این زودی ها به 
شرایط قبل از تحریم نمی رسیم، اما صنعت نفت در 
چند ماه کاری کرد که جهانیان را به شگفتی وا داشت 

و این تالش ها جای تشکر و سپاسگزاری دارد.
روحانی خاطر نشان کرد: در طول مذاکرت بار اصلی 
دفاع،  وزارت  خارجه،  امور  وزارت  دوش  بر  برجام 
سازمان انرژی اتمی، شورای عالی امنیت ملی و مجلس 
بود و شورای نگهبان هم در روزهای آخر در این افتخار 
شریک شد. رهبری هم از آغاز راهنما و هدایتگر بودند 
و ملت بزرگ هم پشتوانه دولت بود، اما بعد از برجام 
دستگاه های دیگر این بار را بر دوش گرفتند که یکی 
از این بخش ها صنعت  نفت و وزارت نفت بود و به 

خوبی هم از این فضا بهره برداری کرد.
رئیس دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه از این فضای 
مناسب باید به خوبی استفاده کنیم اظهار کرد: غرب 
از جنگ  بعد  ما  فعالیت  میدان های  از  یکی  کارون 
تحمیلی است. امروز ما بعد از سه سال به رقم تولید 
250 هزار بشکه در این منطقه رسیده ایم، که توان 
تولید 300 هزار بشکه را هم داریم، اما باید این رقم 
به بیش از 1 میلیون بشکه برسد. ما برای دستیابی به 
این هدف به سرمایه و تکنولوژی نیازمندیم. اما سرمایه 

ما محدود است و برای فازهای بعدی این منطقه 18 
میلیارد دالر سرمایه نیازمندیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در تکنولوژی ضریب 
بازیافت  مهم است. اهمیت دارد که چقدر می توانیم 
از یک چاه نفت استخراج کنیم. مخزن این منطقه 67 
میلیارد بشکه است که اگر یک درصد بتوانیم بازیافت 
را باال ببریم در واقع 670 میلیون بشکه نفت بیشتر 
تولید می کنیم که معادل 33 میلیارد دالر می شود. ما 
باید بتوانیم چاه ها را جوان و سرپا نگه داریم زیرا می 
خواهیم از چاه ها در بلند مدت استفاده کنیم که این 

به تکنولوژی روز نیاز دارد.
که  نداریم  شک  کرد:  تاکید  همچنین  روحانی 
توانیم  می  خودمان  را  بزرگ  کارهای  از  بسیاری 
و  مدیران  مهندسان،  عظمت  از  ما  دهیم.  انجام 
کارکنان خود مطلع هستیم. اما در دنیای امروز باید 
از سرمایه و تکنولوژی جهان هم بهره ببریم. ما از 
فضای امروز باید برای جذب سرمایه و فناوری در 
جهت توسعه کشور و اشتغال جوانان استفاده کنیم. 
بزرگترین مشکل ما اشتغال جوانان است و شغل 

هم با سرمایه و تکنولوژی ایجاد می شود.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه امروز شاهد 
افزایش تولید 250 هزار بشکه هستیم که باید این رقم 
را به باالی یک میلیون بشکه برسانیم تصریح کرد: برای 
آبادانی خوزستان باید از منابع به خوبی بهره برداری 
فناوری  از  باید  زیست  محیط  سالمت  برای  کنیم. 
درست استفاده کنیم. االن گاز در یادآوران می سوزد، 
چون بخش NGL فعال نیست. می توانیم با بهره 
برداری از تکنولوژی و سرمایه، محیط زیست سالم تری 

داشته باشیم.
روحانی در ادامه گفت: مردم منطقه همچنین باید از 
منافع صنعت نفت بهره ببرند و چهره منطقه نفتی باید 
برای مردم منطقه چهره رحمت باشد نا خشونت. مردم 
باید ببینند که در منطقه آنها امکانات آموزشی، رفاهی 
و درمانی هم ایجاد می شود و  شرایط زندگی آنها بهتر 
شده و برای آنها اشتغال ایجاد می شود. مردم منطقه و 
استان خوزستان اولویت دارند و باید از نیروهای بومی 
استفاده کرد. نباید صرفا دود صنعت نفت به چشم 

مردم منطقه برود.

رئیسجمهور:

بزرگترینمشکلمااشتغالجواناناست
صنعتنفتحداکثراستفادهازبرجامراداشتهاست

وزیر امور خارجه با بیان اینکه اتحادیه اروپا می 
تواند نقش فعال تری در مسائل منطقه ای و 
بین المللی ایفا کند تاکید کرد: در این زمینه 
باید ابتکار عمل داشت و سیاست صبر و انتظار 
در این دوران پاسخگوی مسایل جهانی نیست.

کوور«  »الزنو  دیدار  در  ظریف  جواد  محمد 
این  بیان  با  مجارستان  مجلس  رئیس 
و  روابط  گسترش  مند  عالقه  افزود:  مطلب 

همکاری های مان با اتحادیه اروپا هستیم. 
فعلی  شرایط  به  همچنین  خارجه  امور  وزیر 
نقش  و  کرد  اشاره  المللی  بین  و  ای  منطقه 

اتحادیه اروپا را در آن بسیار مهم دانست.
با  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  دیدار  این  در 
مهم ارزیابی کردن سیاست متوازن مجارستان 
سفر  به  المللی،  بین  و  ای  منطقه  مسایل  در 
هیات  یک  همراه  به  کشور  این  وزیر  نخست 
افزود:  و  کرد  اشاره  ایران  به  اقتصادی  بزرگ 
اکثر  در  نزدیکی  های  دیدگاه  مجارستان  با 
موضوعات داریم؛ سفر نخست وزیر و جنابعالی 

نشانه روابط رو به جلوی ما است. 
وزیر  افزود: در سفر نخست  امور خارجه  وزیر 
عمل  به  خوبی  توافقات  ایران  به  مجارستان 
آمد که امیدواریم پیگیری و اجرایی شدن آنها 

مبنای تقویت روابط دو کشور قرار گیرد. 
ظریف با اشاره به زمینه های گوناگون همکاری 
های دو کشور در حوزه های سیاسی، اقتصادی، 
علمی و فناوری، پارلمانی، ارتباطات مردمی و 
... اظهار داشت: برای نتیجه بخش تر شدن این 
زمینه ها  برخی  ایجاد  نیازمند  ها  همکاری 

و  بانکی  حوزه های  در  ویژه  به  تسهیالت  و 
آنها  باید روی  روادیدی هستیم که  تسهیالت 

همفکری و همکاری کرد. 
از  خوبی  سابقه  افزود:  خارجه  امور  وزیر 
همکاری های علمی و آموزشی به ویژه تبادل 
فارسی  زبان  آموزش  زمینه  در  نیز  و  دانشجو 
پیش  از  بیش  را  آنها  توانیم  می  که  داریم 

تقویت کنیم. 
é  خود استراتژیک  طرف  را  ایران   

می دانیم 
در  مجارستان  پارلمان  رئیس  کوور«  »الزنو 
امور  وزیر  از  دعوت  ضمن  دیدار  این  ادامه 
خارجه کشورمان برای سفر به بوداپست اظهار 
داشت: دیدارهای بسیار خوبی با مقامات ایرانی 
جمهوری  به  سفرم  اهداف  همه  به  و  داشتم 

اسالمی ایران دست یافتم. 
استراتژیک  طرف  را  ایران  ما  کرد:  تأکید  وی 
خود می دانیم و آماده تعمیق و گسترش روابط 

خود با آن بعنوان یک کشور بزرگ هستیم.
é هیچ چیز نباید مانع اجرای برجام شود

توافق  به  اشاره  با  مجارستان  مجلس  رئیس 
از  گفت:  جهانی  قدرتهای  و  ایران  ای  هسته 
و  شما  میان  آمده  دست  به  ای  هسته  توافق 
شما  به  و  خشنودیم  بسیار  جهانی  قدرتهای 
تبریک می گوئیم  بزرگ  این دستاورد  بخاطر 
و آنرا به نفع همه می دانیم و معتقدیم هیچ 
چیزنباید مانع اجرای آن شود و همانطور که 
جمهوری اسالمی ایران به همه تعهدات خود 
تعهدات  به  باید  هم  طرفها  دیگر  کرد،  عمل 

خود پایبند باشند.

ظریف:سیاستصبروانتظارپاسخگویمسائلجهانینیست

برادر گرامی جناب آقای ملکی
معاون محترم مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی 

درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای روح آن مرحوم 
رحمت واسعه و برای جنابعالی و سایر بازماندگان  صبر و شکیبایـی خواستاریـم.

روزنامه پیام زمان

ده ها هزار تن از مردم آمریکا در چهارمین روز اعتراضات ضد دونالد ترامپ در 
خیابان های سراسر آمریکا دست به تظاهرات زدند.

 اعتراضات در شهرهایی مثل نیویورک و شیکاگو و نیز شهرهای دیگری مثل 
ماساچوست، آیووا سیتی، ورکستر و سایر شهرها برگزار شد که عمدتا مسالمت آمیز 

بود.
معترضان در میدان یونیون نیویورک به سمت برج ترامپ که اطراف آن به دست 
نیروهای امنیتی بسته شده بود، حرکت کردند. این در حالی است که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری منتخب آمریکا به همراه تیم خود در این ساختمان حضور دارد و 

مشغول تدوین طرح های گذار سیاسی است.
در میان معترضان چهره های شاخصی مثل مایکل مور، فیلم ساز آمریکایی به 
چشم می خورد که در پیامی توئیتری از ترامپ خواسته بود کناره گیری کند. یکی 
از طراحان مد و لباس که در اعتراضات نیویورک حضور داشت، گفت: نمی توانم 
اجازه دهم که دونالد ترامپ این کشور را اداره کند و به کودکان ما نژاد پرستی و 
تعصب بیاموزد. او با کلماتش اختالف پراکنی می کند. او باید برود. هیچ جایی برای 

نژادپرستی در جامعه آمریکا وجود ندارد.
در لس آنجلس چندین تن از مردم در اعتراض به ریاست جمهوری ترامپ سخنان او 
علیه مسلمانان وعده ترامپ برای اخراج مهاجران غیرقانونی از این کشور و سخنان او 

علیه زنان به خیابان ها آمدند. رسانه های محلی در آمریکا از دستگیری حدود 150 
تن از معترضانی که علیه دونالد ترامپ تظاهرات کرده بودند، خبر داده اند. به نوشته 
روزنامه لس  آنجلس تایمز، این تظاهرکنندگان پس از آن که به دستور پلیس برای 

متفرق شدن عمل نکردند، دستگیر شدند.
در شهرهای دیگر آمریکا هم معترضان با تجمع های خیابانی مخالفت خود با 
سیاست های مناقشه برانگیز ترامپ که در دوران کارزارهای انتخاباتی بارها تکرار 

شد، اعالم کردند.

چهارمینشباعتراضاتضدترامپ

صفحه 2
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کالم  نور

جهانگیری: شرایط مدیریت باید 
برای جوانان توسعه یابد

با تاکید بر ضرورت  معاون اول رییس جمهوری 
استفاده از جوانان در عرصه مدیریتی کشور، گفت: 
جامعه جوان انتظار دارد که در سطوح باالتر حضور 
یابد که این خواست بر اساس عملکرد، توانمندی و 

شرایط بوجود می آید.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در مراسم تودیع 
و معارفه مسعود سلطانی فر و زهرا احمدی پور 
معاون پیشین و جدید رییس جمهوری و رییس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
به  این است که  از مشکالت موجود  افزود: یکی 
محض این که وزراتخانه ای خالی می شود، وقتی از 
دوستان می خواهیم افرادی را معرفی کنند وزرای 
سابق یا معاونین وزرای سابق به ذهن آنها می آید 
و پیشنهاد می کنند. وی با بیان این که این طور 
را  کشور  مدیریت  دامنه  کرد:  تصریح  نمی شود، 

بایدبرای مدیران جوان کشور توسعه دهیم.
احمدی  زهرا  خانم  داشت:  اظهار  همچنین  وی 
پور رییس جدید سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگری بر اساس توانمندی هایی که در 
مدیریت گذشته خود داشته است در این سازمان 

ملی حضور می یابد.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: از طرفی وی 
یک زن است و در کارهایی که به خانم احمدی پور 

واگذار شد موفق درخشیده است.
جهانگیری، رییس جدید سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری را باسابقه و دانش خوب 
دانست و اظهار امیدواری کرد: با این ویژگی خانم 

احمدی پور کارهای مهمی انجام دهد.
وی با یادآوری این که در زمینه مدیریت در کشور با 
واقعیت های مهمی روبرو هستیم که می بایست با 
این واقعیت ها خالقانه روبرو شویم و تصمیم گیری 
کنیم، گفت: مدیریت اجرایی و دولتی نسبت به 
گذشته تغییرات چشم گیری پیدا کرده که بخشی 

به دلیل تغییرات در عصراطالعات است.
وی ادامه داد: در عصر اطالعات با دامنه وسیعی 
که در دسترس همگان وجود دارد، دیگر نمی توان 
صرفا با تکیه بر تجربیات مدیران گذشته اکتفا کرد، 
نیازمندیم مدیران با درک جدید و دانش جدید 
و اراده محکم و انگیزه جدی در صحنه مدیریت 

حضور یابند.
معاون اول رییس جمهوری همچنین گفت: زنان 
ایجاد  کشور  مدیریت  در  جدیدی  های  فرصت 
کردند، ارتقای سطح مدیریت زنان در کشور یک 
انتظار طبیعی است و به راحتی نمی توان از کنار آن 
گذشت و واقعیتی است که باید جامعه آن را بپذیرد.
جهانگیری افزود: امروز در برخی واحدهای بزرگ 
صنعتی حضور خانم ها در مدیریت به موضوعی 
تبدیل شده که منشا تغییر و تحول شده است و 
به راحتی نمی توان گفت خانم ها نمی توانند در 
این بخش ها حضور یابند. وی اضافه کرد: بنابراین 
باید اسباب آن را فراهم کرد چرا که حضور زنان در 

مدیریت ها برای کشور مهم است.

نمایش دستاوردهای بسیج یک 
رزمایش بزرگ می خواهد

جانشین ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه 
تمام  نمی توان  و  است  توانمندی  نماد  بسیج 
کرد،  جمع  نمایشگاه  یک  در  را  آن  فعالیت های 
رزمایش  یک  بسیج  دستاوردهای  نمایش  گفت: 

بزرگ می خواهد.
به گزارش مهر، نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای 
۵ ساله سازمان بسیج مستضعفین دیروز با حضور 
امیر موسوی جانشین ستاد کل  و  نقدی  سردار 
نیروهای مسلح افتتاح شد؛ در این نمایشگاه اقشار 
همچنین  و  مستضعفین  بسیج  سازمان  ۲۲گانه 
معاونت های این سازمان، آخرین دستاوردهای خود 

را در ۵۰ غرفه به نمایش گذاشتند.
موسوی  عبدالرحیم  امیر  گزارش،  این  اساس  بر 
جانشین ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه این 
نمایشگاه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بسیج 
نماد توانمندی است، اظهار کرد: بسیج نمی تواند 
تمام فعالیت هایش را در یک نمایشگاه جمع کند، 
زیرا ریشه در کل انقالب دارد و گستره آن در کل 

ایران و خارج از مرزها و در محور مقاومت است.
وی افزود: نمایش دستاوردهای بسیج یک رزمایش 
این  تمام  بخواهد  که  کسی  و  می خواهد  بزرگ 
فعالیت ها را در یک نمایشگاه جمع کند، کار بسیار 
سختی انجام داده است. آنچه که ما تا االن از بسیج 
دیدیم، باعث حیرت و تعجب نیست زیرا از بسیج 

هر چیزی که شما فکر کنید، برمی آید.
کرد:  تأکید  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  جانشین 
بخش های  همه  از  بازدید  که  است  این  واقعیت 
این نمایشگاه نیاز به یک زمان طوالنی و فراغت 
زیادی دارد، چرا که این عنوان ها و کارها، حرف های 

بسیاری در خود دارد.
موسوی، بسیج را مصداق کاملی از شجره طیبه 
دانست و گفت: بسیج معجزه بزرگ امام )ره( بود و 
در هر زمان، ثمرات خود را مطابق با نیاز روز آماده 
می کند؛ کارهای بزرگی تاکنون در بسیج انجام شده 

است که باعث روشنی دل و امید می شود.
مجزایی  تناور  درخت  یک  بسیج  داد:  ادامه  وی 
از همه چیزها در کشور است که امام )ره( آن را 
تأسیس کردند و نگاه مقام معظم رهبری نیز به 

بسیج، یک نگاه ویژه  است.
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اجرای طرح سند جامع مالیاتی در سطح کشور

معاون پشتیبانی، توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مالیات کشور 
با اشاره به ضرورت تعیین و دریافت مالیات عادالنه از اجرای طرح سند 
جامع مالیاتی به منظور تعیین مالیات عادالنه اصناف و دیگر اقشار 

جامعه در سطح کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، نادر جنتی در آیین تکریم و معارفه مدیرکل امور 
برای  مناسبی  جایگزین  مالیات  که  این  بیان  با  یزد  استان  مالیاتی 
منابع درآمدی نفت در کشور است،  اظهار کرد: سازمان مالیاتی کشور 

برنامه ریزی کرده که خود را تکنولوژی روز دنیا هماهنگ کند.
وی تدوین و اجرای طرح سند جامع مالیاتی کشور را از جمله اقدامات 
این سازمان در راستای به روز رسانی دانست و بیان کرد: دستیابی به 
از جمله  آنالین  به صورت  اجرایی  تمام دستگاه های  اطالعاتی  بانک 

اهداف اجرای طرح سند جامع مالیاتی در کشور است.
معاون پشتیبانی، توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مالیات کشور 
با اشاره به وسعت و گستردگی طرح جامع سند مالیاتی گفت: برنامه 
نرم های نرم افزاری این طرح در حال اتمام است و هم اکنون در سه 

استان کشور به صورت پایلوت در حال اجرا است.
جنتی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که تاکنون به دلیل 
عدم دستیابی به اطالعات کامل و دقیق، تعیین و دریافت مالیات آن 
طور که باید و شاید عادالنه نبوده است، افزود: افزایش رضایت مندی 
اقشار مختلف جامعه از پرداخت مالیات از جمله ویژگی های اجرای طرح 

سند جامع مالیات در کشور است.
این مقام مسئول در پایان با اشاره به ظرفیت های مدیریتی نوربخش 
مدیرکل اسبق امور مالیاتی استان یزد خاطرنشان کرد: این استان از 
جمله استان هایی در کشور است که تاکنون کمترین مشکل مالیاتی 

برای کشور داشته است.

تدوین ۱۱ هزار استاندارد در دولت

رئیس سازمان استاندارد از تدوین ۱۱ هزار استاندارد در دولت تدبیر 
و امید خبر داد. به گزارش ایسنا،  نیره سادات پیروز بخت در همایش 
تاکنون ۳۰ هزار  از سال ۳۹  اینکه  به  اشاره  با  استاندارد در بجنورد 
استاندارد تدوین شده است، گفت: تدوین یک سوم از آن ها طی سه 

سال اخیر اتفاق افتاده است.
وی افزود: در حال حاضر ۸۰ هزار قلم کاال نیز شناسایی شده که باید 

برای استاندارد آن ها ورود پیدا کنیم.
اقتصاد مقاومتی  برنامه  اجرای  راستای  اینکه در  بیان  با  پیروز بخت 
کنترل بازار را نیز انجام داده و امر نظارت را اجرایی کردیم، ادامه داد: در 
این راستا حدود یک میلیون بازرسی را انجام دادیم و نمونه های فراوانی 
را گرفتیم که در تعدادی از آن ها تخلفاتی همچون جعل استاندارد 
مشاهده شد. وی تصریح کرد: طی بازرسی های انجام شده حدود ۱۲۰ 

جعل استاندارد نیز کشف شد.
معاون رئیس جمهور در ادامه بیان کرد: دو میلیون و ۴۵۰ هزار سیلندر 
گاز مایع در مکان هایی که سوخت در دسترس نیست استفاده می شود، 

مورد اصالح و بازسازی قرار گرفت.
وی با آسانسورها با نقص های فنی اشاره کرد و گفت: تاکید معاون اول 
رئیس جمهور بوده تا این سازمان بازرسی دوره ای را از آسانسورهای 

بخش دولتی و عمومی داشته باشد.
معاون استاندار خراسان شمالی نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر اینکه 
استاندارد به معنای اعتمادسازی است، افزود: تولید کاالی استاندارد 

نیازمند یک فکر استاندارد است.
محمود دلپسند ادامه داد: برای اینکه بتوانیم یک کاال را صادر کنیم باید 
به استاندارد بودن آن توجه ویژه داشته باشیم در غیر این صورت بازار 

خود را از دست خواهیم داد.
وی تصریح کرد: یکی از ضعف هایی که در حال حاضر دو حوزه صنعتی 
با آن مواجه هستیم پایین بودن دانش فنی و صنعتی نیروی کار است.

دلپسند تاکید کرد: به عنوان مثال در حوزه رفع نقص آسانسورها اراده و 
منابع وجود دارد اما نیروی متخصص برای انجام این کار موجود نیست.

وی با اشاره به اینکه ۴۵ درصد از پست های این استان بالتصدی است، 
ادامه داد: اداره کل استاندارد خراسان شمالی یکی از اداراتی است که با 

کمبود نیرو مواجه است.
امام جمعه بجنورد نیز در ادامه این همایش بیان کرد: اولین کسی که 
استاندارد را در عالم هستی پایه ریزی کرد خداوند متعال بود که تمامی 
چیزها را مستحکم و درست آفرید و هیچ کسی نمی تواند در خلقت 

موجودات نقدی وارد کند.
حجت االسالم و المسلیمن ابوالقاسم یعقوبی تاکید کرد: پروردگار ما 
اعلی، دین ما بهترین، راه ما سالم ترین، رهبران ما عادل ترین است 
و باید از همه این بهترین ها بهترین چیز حاصل شود و ما مشاهده 

می کنیم که دین ما یک دین استاندارد است.

آموزش ۳۰۰۰ مهارت در سازمان آموزش فنی و حرفه ای

قائم مقام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اینکه حداقل 
قابل آموزش داریم،گفت: در سطح  استاندارد آموزشی  حدود ۸۰۰۰ 
کشور ۳۰۰۰ حرفه در ۷۰۰ مرکز آموزشی دولتی آموزش داده می شود 

که این مراکز دارای ۸۰۰۰ کارگاه هستند.
بازدید  افتتاحیه  مراسم  در  رحمتی  رحمت ا...  ایسنا،  گزارش  به 
همگانی از مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که در محل 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای  شماره یک مشهد برگزار شد، با بیان 
اینکه ۱۲ هزار آموزشگاه خصوصی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: 
در سال های اخیر به دالیلی از جمله عدم ترویج مراکز و آموزش ها 
حال  در  است،  یافته  کاهش  خصوصی،  آموزشگاه های  به  مراجعه 
حاضر۸۰۰۰ آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در سطح کشور فعالیت 

می کنند.
آموزش  گفت:  حرفه ای  و  فنی  مراکز  هزینه های  خصوص  در  وی 
رشته ها و حرفه ها در مراکز دولتی فنی و حرفه ای رایگان است و در 

آموزشگاه های خصوصی هزینه اندکی دریافت می شود.  
قائم مقام رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در خصوص 
این که چند درصد نیروی کار کشور دوره آموزش های مهارتی را 
گذرانده اند، اضافه کرد: در این زمینه ارزیابی دقیقی نداریم اما شاید 
حدود ۴۰ درصد افراد این دوره ها را گذرانده باشند، این درصد باید 

افزایش یابد.
رحمتی افزود: در سال گذشته یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر را آموزش 
داده ایم. در سال جاری هم برای آموزش یک میلیون ۵۷۰ هزار نفر 

برنامه ریزی شده است.
تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای در جذب جوانان  وی در خصوص 
اظهار کرد: هنوز بسیاری از جوانان امکانات آموزش های سازمان فنی 
و حرفه ای را نمی دانند و نمی شناسند. عده ای هم با سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای آشنایی دارند اما با اهمیت و نقش آن را در پیدا کردن و 

پایداری اشتغال آشنا نیستند.  
قائم مقام رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: بنابراین 
با  تا جامعه  برگزار می کنیم  مهارت  در هفته  را  برنامه های مختلفی 

آموزش های  فنی و حرفه ای آشنا شود.  
رحمتی در خصوص  آموزش های موازی برخی دستگاه ها با آموزش های 
فنی و حرفه ای اظهار کرد: آموزش ها را به دو دسته آموزش های رسمی 
و غیررسمی تقسیم بندی کرده ایم و معتقد هستیم براساس قانون کار 
و  فنی  آموزش  سازمان  باید  غیررسمی  مهارتی  آموزش های  متولی 

حرفه ای کشور باشد.  
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خبری سخنگوی  نشست  چهارمین  و  صد 
نمایندگان  حضور  با  و  دیروز  قضاییه  قوه 

رسانه های داخلی برگزار شد.
اژه ای  محسنی  المسلمین  و  حجت االسالم 
ضمن تسلیت فرارسیدن ایام اربعین گفت:  
آنچه در هفته های اخیر در آمریکا رخ داده 
را  بزرگ  شیطان  واقعیت های  از  پرده  ای 
و  زده  عقب  آمریکا  زبان خود مسئوالن  با 
منعکس  آمریکا  کاندید  دو  زبان  در  آنچه 
را  آمریکا  که  فردی  هر  برای  حقیقتا  شد 
خجالت آور  می داند  خود  مشکالت  حالل 

خواهد بود.
محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به حدیثی 
از  نیازمندی  فرد  »اگر  )ع(  سجاد  امام  از 
سفاهت  بخواهد  کمک  دیگری  ناتوان 
این  از  بخواهد  کسی  اگر  گفت:  است«، 
کشور با این ادبیات کمک گیرد از سفاهت 
باالتر خواهد بود که امیدواریم حقایق  نیز 
این مدت درس  آمریکا طی  از  برمال شده 

عبرتی برای همگان باشد.
وی در رابطه با حقوق های نجومی بیان کرد:  
موضوع حقوق های نجومی بحثی  است که 
چند ماهی است از طرح آن گذشته و مردم 
به حق انتظار دارند تا دولت، مجلس و قوه 
زمینه  این  در  شایسته ای  اقدامات  قضائیه 

انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر در این 
باید  قضائیه  قوه  شده  انجام  جرمی  رابطه 
وارد شود و دولت نیز به سهم خود آن را 

پیگیری کند.
راستا  همین  در  قضائیه  قوه  سخنگوی 
مطرح کرد:  مدتی قبل دولت به قوه قضائیه 
اعالم کرد که در بحث پیگیری حقوق های 
الزم  بررسی های  انجام  حال  در  نجومی 
تا  است  منتظر  نیز  قضائیه  قوه  و  است 
بررسی های دولت در این زمینه تمام شود 
به  تا  که  است  این  است  مسلم  آنچه  اما 
امروز از ناحیه دولت به قوه قضائیه موردی 
در خصوص حقوق های نجومی ارجاع نشده 

است.
اژه ای اظهار داشت: دیوان محاسبات نیز در 
وارد  نجومی  حقوق های  پیگیری  خصوص 
عمل شده و بر حسب وظیفه خود گزارشی 

به مجلس ارائه داده است.
é  دیوان محاسبات درصورت مشخص

اطالع  قضاییه  قوه  به  باید  جرم  شدن 
دهد

حجت االسالم محسنی اژه ای ادامه داد: در 
جلسه ای که هفته گذشته در ستاد مبارزه 
محاسبات  دیوان  رئیس  حضور  با  فساد  با 
محاسبات  دیوان  رئیس  شد  برگزار 
گزارش  اساس  بر  که  داشتند  درخواست 
چه  که  شود  مشخص  مجلس  تکمیلی 
و  کنند  مسترد  باید  را  پول شان  کسانی 
آبان  پایان  تا  کردند  درخواست  جلسه  از 
بررسی ها  این  نتایج  از  را  قضائیه  قوه  ماه 
مطلع کنند اما تا امروز نیز از ناحیه دیوان 
محاسبات اعالم جرمی صورت نگرفته است.

قانون  طبق  گفت:  قضائیه  قوه  سخنگوی 
اگر دیوان محاسبات تشخیص دهد فردی 
عالوه بر تخلف جرمی مرتکب شده موظف 

است به قوه قضائیه اطالع دهد.
اژه ای همچنین افزود: دادستان کل کشور 

حال  در  نجومی  حقوق های  خصوص  در 
بررسی است که در همین راستا دادستان 
کشور در هفته گذشته گزارش خود را به قوه 
قضائیه تحویل دادند که پس از بررسی های 
رئیس قوه قضائیه مواردی مشخص شد که 
این موارد برای دادستان تهران ارسال شد 
و دادستان تهران بر اساس نامه نگاری هایی 
به دستگاه های ذی ربط از سازمان بازرسی 
طور  به  نیز  جرم  نوع  که  کرد  درخواست 

مشخص اعالم شود.
وی گفت: در حال حاضر دولت در خصوص 
اما  نداده  ارائه  گزارشی  نجومی  حقوق های 
در  اما  دارد.  نظر  در  آینده  برای  اقداماتی 
حال حاضر آنچه قابل توجه است عدم ارائه 

گزارش به قوه قضائیه می باشد.
سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد: در بحث 
مورد   6-۵ تاکنون  نجومی  حقوق های 
سازمان  و  سپاه  اطالعات  سازمان  توسط 
به  که  شده  مشخص  کشور  کل  بازرسی 
شعبه بازرسی کشور ارجاع داده شده است.

é  در پرونده شهرداری بدون اغماض
با مجرمان برخورد می کنیم

حجت االسالم محسنی اژه ای در خصوص 
پرونده واگذاری امالک در شهرداری گفت:  
ورود  از  پیش  شهر  شورای  و  شهرداری 
بازرسی کل کشور طبق روال قبل در حال 
بررسی این موضوع بودند و زمانی که هنوز 
تمام  را  خود  گزارش  کشور  کل  بازرسی 
رسانه ها  در  ناتمام  گزارش  این  بود  نکرده 
سند  افشای  قانون  طبق  که  شد  منتشر 
نیز  آن  عامالن  با  که  است  جرم  محرمانه 

برخوردهایی انجام شد.
شهرداری  امالک  مسئله  کرد:   بیان  وی 
همچنان در حال بررسی است و دادستان 
کل کشور نیز موضوع را به طور کامل دنبال 
می کند و در همین راستا گزارشی از جانب 
تهران  دادستانی  به  کشور  کل  دادستان 

ارجاع شده است.
دادستان  داد:  ادامه  قضائیه  قوه  سخنگوی 
این  ذی ربط  اشخاص  تمام  از  کشور  کل 
پرونده پرسش هایی را مطرح کرده و طبعا 
مواردی که جرم محسوب شود بدون هیچ 
اغماضی و با حداکثر سرعت بررسی خواهد 
جعفری  آقای  از  راستا  همین  در  که  شد 
را  پرونده  روند  تا  آبادی خواستاریم  دولت 
تسریع کند و اگر کسی جرم مرتکب شده 

هر چه سریع تر شناسایی شود.
با  رابطه  در  اژه ای  محسنی  حجت االسالم 
رابطه  این  در  گفت:   ریخته گران  پرونده 

۴۱ متهم شناسایی و کیفرخواست شده و 
حال  در  دادگاه  شده اند،  ارجاع  دادگاه  به 
بررسی پرونده این افراد بوده اما هنوز وقت 
با  رابطه  در  که  پرونده  این  به  رسیدگی 

مفاسد مالی بوده اعالم نشده است. 
با  رابطه  در  دیگر  پرونده  داد:  ادامه  وی 
از  نفر  بوده که سه  توقیفی در یزد  امالک 
توقیفی  امالک  جمع آوری  اداره  کارمندان 
هنوز  و  بازداشتند  اکنون  شدند،  دستگیر 
امکان تعقیب و بازداشت افراد دیگر وجود 

دارد. 
محسنی اژه ای تصریح کرد: یک قاضی که 
حبس،  سال  پنج  به  محکوم  بود  متخلف 
 ۲۰ و  دولتی  کار  از  انفصال  نقدی،  جزای 
ضربه شالق و کارمند تأمین اجتماعی نیز 
بازداشت شده بود، به یک سال حبس،  که 
و  نقدی  جزای  کار،  از  انفصال  سال  یک 

شالق محکوم شده است. 
آبان ماه  در  گفت:  قضائیه  قوه  سخنگوی 
تحت  قاضی  یک  شده،  بازداشت  وکیل   ۳
سازمان  در  نفر  یک  و  گرفته  قرار  تعقیب 
تعقیب  تحت  تهران  استان  زیست  محیط 

قرار گرفته است. 
که  آنچه  گذشته  روزهای  طی  گفت:  وی 
گزارش شده، کشف ۱۰.۵ کیلو مواد مخدر 
و  کراک  هروئین،  آن  کیلوی   ۷ که  بوده 

شیشه بوده است. 
راه اندازی  به  اشاره  با  اژه ای  حجت االسالم 
و  ارتباطات  ثبت  برای  گویا  تلفن 
گذشته  یک ماه  در  حقوقی  مشاوره های 
بوده،  افزایش  به  رو  مردم  استقبال  گفت: 
به طوری که 6۸ هزار تماس تلفنی برقرار 
شده که ۵۷ هزار مورد آن مشاوره حقوقی 
بوده و ۷ هزار مورد از این تماس ها مربوط 
به مهریه بوده است. از طریق وب سایت نیز 
۹۷ هزار پیام ثبت شده که ۴۱ هزار مورد 

آن مربوط به مهریه بوده است. 
پرونده  با  رابطه  در  قضائیه  قوه  سخنگوی 
آذربایجان  در  قتل  به  متهم  پزشک 
که  بود  محرم  اول  دهه  در  گفت:  شرقی 
پزشک  اعضای  از  تن  دو  مسمومیت  خبر 
دو  این  فوت  و  شرقی  آذربایجان  در  خیر 
با  که  شد  منتشر  مجازی  فضای  در  نفر 
اعتراف  و  مدارک  ارائه  تحقیقات،  انجام 
نبوده  نذری  غذا  که  شد  مشخص  پزشک 
این  که  داد  نشان  رستوران  دوربین های  و 

پزشک غذا را از بیرون تهیه کرده است.
وی افزود:  این پزشک اکنون به اتهام قتل 
مطلب،  چند  مورد  در  اما  است،  بازداشت 

چرا  اینکه،  اول  دارد.  وجود  شبهه  و  شک 
دروغ  به  سپس  و  بوده  نذری  غذا  گفته 
خود اعتراف کرده است و دیگر مورد اینکه 
چرا پزشک به عنوان یک فرد خیر معرفی 
شده که بیماری را به داروخانه می فرستد 
بررسی ها  در  ما  بگیرد.  رایگان  داروی  تا 
به  بیماری  اصاًل  رسیده ایم،  نتیجه  این  به 
داروخانه نرفته و نسخه ای هم وجود ندارد 
و این اقدام یکی از بستگان نزدیک پزشک 

بوده است.
وی با اشاره به اینکه مطلبی مبنی بر جنون 
پزشک مطرح نشده، گفت: سم موجود در 
بدن فوتی ها در باقی مانده غذا وجود داشته 

است. 
از  برخی  نامه  به  اژه ای  حجت االسالم 
نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه در 
رابطه با یکی از محکومان دادگستری اشاره 
کرد و گفت: دادستان کل اعالم کرده که 
هنوز این نامه به صورت رسمی به دستش 
برداشت  نباید  نمایندگان  و  است  نرسیده 
مجازات  قانون   ۱۳۴ ماده  از  نادرست 
آمده  قانون  این  در  باشند.  داشته  اسالمی 
باید  شد،  مرتکب  را  جرم  سه  کسی  اگر 
هریک از جرایم به اشد مجازات حکم داده 
شود و اینگونه نیست که سه جرم در یک 
حکم قرار گیرد. قباًل اینگونه بود که قاضی 
را  حکم  حداکثر  تا  حداقل  می توانست 
صادر کند، اما اکنون طبق قانون باید اشد 
مجازات برای هریک از جرایم صادر شود. 

به  بنابراین  گفت:  قضائیه  قوه  سخنگوی 
که  شد  متذکر  باید  مجلس  نمایندگان 
بلکه  نکرده،  تصویب  قضائیه  قوه  را  قانون 
قاضی  اگر  و  است  کرده  تصویب  مجلس 
خالف  ندهد،  حکم  قانون  این  براساس 

قانون عمل کرده است. 
é  پرونده متهمان  برخی  آزادی 

صندوق ذخیره
مورد  در  اژه ای  محسنی  االسالم  حجت 
از  صندوق  این  گفت:  ذخیره  صندوق 
سال ۷۴ تاسیس شد آنهم برای کمک به 

فرهنگیان.
وی افزود: هر فرهنگی مختار بوده ۵ درصد 
از حقوق و مزایاش را به این صندوق واریز 
واریز  دولت  سالیانه  هم  آن  معادل  و  کند 
کند که صد شرکت تشکیل دادند که یکی 

از آنها بانک سرمایه بوده است.
درصد   66/۴۷ تنها  گفت:  اژه ای  محسنی 
درصد   ۳۸ و  است  این صندوق  به  مربوط 

برای ریخته گران بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به دلیل 
اینکه سهام دار بانک دو سرمایه گذار بزرگ 
یعنی ریخته گران و صندوق ذخیره بوده در 
طول مدت فعالیت خود ۱۳ بار مدیر عوض 

کرده است.
وی گفت: در اینجا چند مساله مطرح است 
شده  مطرح  مالی  فساد  بحث  اجماالً  که 
نسبت به دست اندرکاران صندوق و بانک 

یا کسانی که تسهیالت گرفتند.
اژه ای تصریح کرد: این بانک در مجموع ۱۲ 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت را در 
طول زمان تاسیس تا کنون پرداخت کرده 
است که از این میزان ۸ هزار میلیارد معوق 

بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه: 

دولت هیچ گزارشی از نجومی بگیران نداد
تشکیل پرونده برای ۶ مدیر نجومی بگیر

امور  در  آمریکا  جدید  جمهور  رئیس  مشاور 
روزنامه ی  با  مصاحبه  در  خارجی  سیاست 
سعودی اعالم کرد ترامپ دنبال تقویت روابط 
بوده و  فارس  با کشورهای عرب خلیج  خود 
توافق هسته ای با ایران را به شکل کنونی قبول 
ندارد. روزنامه »ایالف« عربستان سعودی روز 
شنبه مصاحبه ای با »ولید فارس« مشاور رئیس 
جمهور جدید آمریکا در امور سیاست خارجی 

داشته است.
در این مصاحبه، مشاور ترامپ به مواضع وی 
در مسائل مهمی چون توافق هسته ای، اوضاع 
سوریه و عراق و نحوه تعامل با ایران پرداخته 
است. خبرنگار روزنامه ایالف از مشاور ترامپ 
پرسید، آیا ترامپ قصد دارد عرب ها و مسلمانان 
را از آمریکا اخراج کند؟ فارس گفت این دست 
می شود،  داده  نسبت  ترامپ  به  که  سخنانی 

دروغ است.
اخوان  قضیه  این  پشت  که  کرد  ادعا  وی 
المسلمین و ایران ایستاده است و هدف از گفتن 

این سخنان ترساندن مسلمانان است.

é ترامپ و ناتوی عربی
مشاور ترامپ در امور سیاست خارجی در مورد 
موضع رئیس جمهور جدید آمریکا در خصوص 
ائتالف عربی یا »ناتوی عربی« نیز اینگونه گفت 
که دونالد ترامپ از چند ماه گذشته تشکیل 
این ناتو را مطرح کرده و در سخنرانی خود در 
ماه آگوست گفت که دستش را به سوی جهان 
عرب دراز می کند تا با مصر، اردن و کشورهای 
عرب خلیج فارس و سایر کشورها برای تشکیل 

ائتالفی شبیه به ناتو همکاری کند.
é ترامپ و توافق هسته ای

مشاور ترامپ در مورد موضع وی در خصوص 
توافق هسته ای با ایران نیز اینگونه گفت: »این 
توافق از طرف اعضای شورای امنیت امضا شده 
است، ولی کنگره آمریکا که در اصل مخالف 
این توافق بوده، آن را امضا نکرده است و وزارت 
خارجه فعلی آمریکا اعالم کرده که ترامپ همه 

گزینه ها را در اختیار دارد.«
فارس ادامه داد: »ترامپ توافق هسته ای با ایران 
را به همان شکلی که اآلن است، قبول ندارد، 
ولی باید منتظر بود تا ترامپ زمام امور را به 
دست بگیرد و منتظر تصمیم شورای امنیت 

ملی برای تعیین آینده این توافق شد.«
مشاور ترامپ در امور سیاست خارجی گفت: 
»ساز و کارهایی در قوانین بین المللی و آمریکا 
وجود دارد و باید منتظر ماند تا دید که دولت 
وی با این موضوع چگونه برخورد خواهد کرد. 
می توان  که  دارد  وجود  زیادی  ابزارهای  ولی 
با آن ها این توافق را تغییر داده و یا لغو کرد. 
ما مجبور نیستیم به سخنان رژیم ایران که 
گوش  است،  شده  امضا  توافق  این  می گوید 
بدیم، توافق های زیادی بوده و امضا شده ولی 

بعدها تغییر داده شده اند.«

اقدامات  به  اشاره  با  کشور  وزارت  سخنگوی 
وزارت کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی، گفت: 
از این طریق در سه ماهه نخست سال،  ۲۳6 
واحد تولیدی راکد و ۵۳۱ واحد تولیدی نیمه 
فعال، فعال شده اند که در نتیجه آن برای حدود 
ده هزار نفر اشتغال ایجاد شده است. همچنین 
با تکمیل 6۳۳ طرح  نیمه تمام برای بیش از ۷ 

هزار نفر شغل ایجاد شد.
سیدسلمان سامانی، درباره فعالیت های وزارت 
کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی،  اظهار کرد: 
با  را  خود  کار  یازدهم  دولت  کشور  وزارت 
رویکرد توسعه آغاز کرد و اقدامات زیرساختی 
از خود وزارت کشور آغاز شد تا شاهد مصادیق 
و مفاهیم توسعه به صورت متوازن و متعادل 
در کل کشور باشیم. ما مصادیق توسعه یافتگی 
را در اقصی نقاط کشور رصد کرده و سپس 
تدابیری اتخاذ کردیم تا بتوانیم تعادل و توازن را 

در کل کشور برقرار کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما در وزارت کشور 
نگاه صرفاً سیاسی و امنیتی به مسائل نداریم 
امنیتی، مسائل  و به غیر از حوزه سیاسی و 
نیز  اجتماعی،  اقتصادی، عمرانی و توسعه ای 
ما سعی  بنابراین  و  ماست  جز شرح وظایف 
را در خود وزارت  تعادل  و  توازن  این  کردیم 
کشور ایجاد کنیم. ما مسائل مربوط به توسعه 
را به استان ها تسری داده ایم و وزارت کشور، 
استانداری ها و فرمانداری ها نهایت تالش خود را 
به کار بسته اند تا خواسته های رهبر انقالب در 
سراسر کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی عملیاتی 
شود. در این حوزه ما سه محور گفتمان سازی، 
عدالت محوری و دانش بنیان بودن را در حوزه 

اقتصاد مقاومتی دنبال کردیم.
بر  مقاومتی  اقتصاد  اینکه  بیان  با  سامانی 

مشارکت مردمی مبتنی است و مردم باید پای 
کار بیایند، خاطرنشان کرد: این پروژه دولتی 
حوزه  این  در  ما  است.  مردمی  بلکه  نیست 
باید گفتمان سازی کنیم زیرا اقتصاد مقاومتی 
گفتمان صرفا اقتصادی نیست و این گفتمان 
غالب باید خود را در فضای اقتصادی،  اجتماعی 
و فرهنگی نشان دهد. ما تالش کرده ایم که این 

گفتمان را در جامعه عملی کنیم.
سخنگوی وزارت کشور همچنین با تأکید بر 
اینکه عدالت  محوری یک راهبرد کالن در تمام 
تصمیمات کشور است، گفت: ما سعی کرده ایم 
تمام تدابیر، تصمیمات و سیاست ها مبتنی بر 
سراسر  در  توازن  و  تعادل  و  محوری  عدالت 
از فناوری و دانش  کشور باشد. ما همچنین 
نوین و  ظرفیت نخبگان برای پیشبرد اقتصاد 

مقاومتی استفاده کرده ایم.
وی یادآور شد: ما همچنین اقدامات خود را به 
سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
تقسیم کرده ایم. اقدامات کوتاه مدت اثرات آنی 
اقدامات  و  دارد  اقتصادی  حوزه  در  فوری  و 
بلندمدت هم جنبه زیرساختی داشته و در واقع 

ریل گذاری اقتصاد مقاومتی است.
سامانی در بخش دیگری از اظهارات خود با 
بیان اینکه در تمامی استان ها واحدهای تولیدی 
و خدماتی نیمه فعال یا غیرفعال عارضه یابی 
شده اند، تصریح کرد: برای دستیابی به رونق 
سال های  در  که  واحدها  این  باید  اقتصادی 
شوند.  فعال  شده اند،  رکود  دچار  گذشته 
کارگروه  ظرفیت  از  استفاده  با  ما  استانداران 
را  واحدها  این  تولید،  موانع  رفع  و  تسهیل 
شناسایی و عارضه یابی کرده اند و هدف ما فعال 
کردن این واحدها است که در این مدت هم 

توفیقات خوبی در استان ها داشتیم.

سخنگوی وزارت کشور خبر داد:

ایجاد ۱7 هزار شغل با اجرای اقتصاد مقاومتی
مشاور »ترامپ«:

ترامپ دنبال اصالح توافق هسته ای است
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ضیافت داغ رسانه ها به پایان رسید

پرشورترین نمایشگاه مطبوعات در یک دهه گذشته
é سعید حیدری

با  مطبوعات،  نمایشگاه  دومین  و  بیست   
حضور پرشور حدود هزار رسانه در فضایي 
بالغ بر ۱۵ هزار متر مربع جمعه در حالي به 
کار خود پایان داد که با خبر خوش رئیس 
جمهور درباره یارانه مطبوعات آغاز و با وعده 
معاونت  اعتبارات  صدي  در  صد  پرداخت 

مطبوعاتي توسط رئیس دفتر رئیس جمهور به پایان رسید.
نمایشگاهي با حضور تمام طیفهاي سیاسي صاحب رسانه در کشور که 
نشان از فضاي باز و آغوش گشوده دولت و وزارت ارشاد براي پذیرایي از 

همه رسانه ها در جشن ساالنه خودشان بود.
قبل  سالهاي  با  اي  ویژه  هاي  تفاوت  مطبوعات  نمایشگاه  امسال 
داشت که از آن جمله مي توان به برگزاري نشست هاي خبري وزرا، 
معاون رئیس جمهور و برخي مسئوالن طراز اول کشور اشاره کرد 
که در سالني جداگانه با اقبال مردم و رسانه ها رو برو شد. ابتکاري 
را که مي توان نام آن را نشست هاي خبري مسئوالن عالي رتبه با 
حضور رسانه ها و مردم نام نهاد. نشست هایي که در عین رعایت 
مناسبات مربوط به اینگونه برنامه ها، محلي براي مواجهه مستقیم 
مطالبات همیشگي  ترین  اصلي  از  یکي  بود؛ که  و مسئوالن  مردم 
مقام معظم رهبري و جنبش هاي عدالت خواه بوده است؛ ارتباط بي 

واسطه مردم و مسئوالن و پاسخگویي مسئوالن به مردم. 
رشد ۲۰ درصدي مخاطبان نمایشگاه و افزایش ۱۵ درصدي پوشش 
روابط  به گواهي  اخبار توسط رسانه هاي دیداري داخلي و خارجي 
عمومي مصالي امام)ره( هم از نشانه هاي پویایي بي نظیر نمایشگاه 
امسال است. این آمار حکایت از بازگشت اعتماد مردم به رسانه هاست 

که با فعالیت هاي صدادقانه و شفاف رسانه ها فراهم شده است.
نمایشگاه  بصري  هاي  جذابیت  از  هم  عکس  نمایشگاه  سه  وجود 
مطبوعات امسال بود؛ »ایران در سالي که گذشت، ایران و کره، محیط 

زیست« که با استقبال مردم و مهمانان نمایشگاه هم مواجه شد.
نمایشگاه مطبوعات امسال تصویري بیاد ماندني از رویدادها و مسائل 
کشور بود تا جایي که غرفه متفاوت سایت عقیق نیز که به بزرگداشت 
شهداي مدافع حرم اختصاص داشت، در مرکز نمایشگاه مورد توجه 

رسانه ها و مردم قرار گرفت. 
برپایي ۲۳ کارگاه آموزشي و تخصصي در کنار ۲۴ نشست روزنامه 
نگاران خارجي منتخب از کشورهایي چون »امریکا، انگلستان، آلمان، 
فرانسه، چین، ترکیه، لبنان، مصر، ایتالیا و...« نیز از دیگر ویژگي هاي 

نمایشگاه امسال بود.
غرفه نمایشگاه عکس دفاع مقدس، انجمن روزنامه نگاران دفاع مقدس 
و خانه فرهنگ و ایثار نیز با گزینش عکس هایي خاطره انگیز و ناب 
در نمایشگاه امسال حال و هواي روزهاي جنگ و دوران مقاومت را در 

نمایشگاه زنده کرده بود.
همچنین فعال شدن رسانه هاي حاضر در نمایشگاه نیز، از وجوه متمایز 
کننده نمایشگاه امسال با سالهاي قبل بود. بالغ بر ۲۹۰ نشست خبري، 

توسط رسانه ها در تاالرهاي گفتگو و غرفه هاي رسانه ها برگزار شد.
هاي  رسانه  در  مطبوعات  نمایشگاه  بازتاب خبري  همچنین،  امسال 
دیداري داخلي و خارجي با رشد ۱۵ درصدي مواجه شده که این آمار را 
روابط عمومي مصلي امام)ره( بر اساس ورود تیم هاي رسانه اي خارجي 

اعالم کرده است.
روزهاي  افزایش  امسال،  نمایشگاه  برگزاري  در  تامل  قابل  نکته 
برگزاري بود به طوري که سنت همه ساله، یک هفته اي امسال، 
یک روز اضافه شد و نمایشگاه ۸ روزه برگزار شد و طبق آمارهاي 
غیر رسمي روزانه به طور متوسط حدود ۳۰ هزار نفر از نمایشگاه 
بازدید کردند که این آمار براي ۵شنبه و جمعه به 6۰ هزار نفر هم 
رسیده است که مي توان گفت در ۸ روز نمایشگاه بالغ بر ۳۰۰ هزار 
نفر از نمایشگاه مطبوعات بازدید کردند. مهمتر از حضور گرم مردم، 
حضور رسانه هاي حامي و منتقد و مخالف دولت در نمایشگاه بود 
که در فضایي کامال صنفي به تبادل نظر، بیان دیدگاه ها و انتقادات 
و ارائه برنامه هاي خود پرداختند و نشاط سیاسي مثال زدني را در 
نمایشگاه به وجود آوردند. به اعتقاد اهالي رسانه، بیست و دومین 
نمایشگاه مطبوعات که بولتن هاي روزانه اش را نیز ۷ روزنامه متنوع 
منتشر کردند، موفق ترین جشن رسانه اي در یک دهه گذشته بوده 
که هم در گردهمایي رسانه ها موفق بوده و هم در حضور مردم و 

عالقمندان به مطبوعات.
همـه ایـن اقدامـات گام هـاي اولیـه مطمئنـي بـود کـه معاونـت 
مطبوعاتـي وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي بـراي سـومین سـال 
در جهـت واگـذاري برگـزاري نمایشـگاه مطبوعـات سـال آینده به 

صنـوف رسـانه اي برداشـته اسـت.

نوش آبادی سخنگوی وزارت ارشاد استعفا کرد

حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از این 
سمت استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین نوش 
آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفته است با توجه به 
گستردگی فعالیت هایی که در حوزه حقوقی، امور مجلس و استان های 

وزارت ارشاد دارم از سمت سخنگویی کناره گیری می کنم.
پیش از این نیز در اخبار آمده بود قرار است این سمت در وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی جدید حذف شود.

انتخابات آمریکا انقالبی خالف عقل

»هنری کیسینجر« در اظهاراتی ضمن اعالم نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری در آمریکا به عنوان انقالبی علیه عقل متعارف، بر هم زدن 
توافق هسته ای با ایران توسط آمریکا را بیشتر به نفع تهران تحلیل کرد.

به گزارش مهر به نقل از بِریت بارت، »هنری کیسینجر« وزیر خارجه 
بر  تسلط  برای  ایران  تالش  شد  مدعی  اظهاراتی  در  آمریکا  اسبق 

خاورمیانه بزرگ ترین تهدید برای آمریکا به شمار می آید.
وزیر خارجه اسبق آمریکا که در اجتماعی در نیویورک سخن می گفت، 
تأکید کرد: بزرگ ترین چالش پیش روی آمریکا در خاورمیانه تسط 

بالقوه بر منطقه توسط ایران است.
وی بدون اشاره به حضور مداخله جویانه انبوهی از نظامیان آمریکائی 
در منطقه خاورمیانه ادعا کرد: آمریکا باید به وضوح مشخص کند که 
مخالف گسترش ارضی ایران است و آنچه آمریکا از ایران می خواهد این 

است که مثل یک ملت عمل کند؛ نه صلیبی ها.
»هنری کیسینجر« تصریح کرد: آنچه باید شاهد آن باشیم این است که 

ایران نباید به چنین موقعیت برتری دست یابد.
انتخابات هشتم نوامبر سال  وزیر خارجه اسبق آمریکا درباره نتیجه 
۲۰۱6 آمریکا نیز گفت که پیروزی ترامپ در مقابل هیالری کلینتون 

یک »انقالب علیه عقل و خرد متعارف« بود.
دیپلمات کهنه کار آمریکائی درباره آنچه ترامپ در جریان تبلیغات 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درباره پاره کردن توافق هسته ای با 
ایران وعده داده بود نیز خاطر نشان کرد که این کار بیش از آمریکا برای 

ایران سودمند خواهد بود.
وی تأکید کرد: من به چنین توافقی دست نیافتم، اما پایان دادن به آن 

در حال حاضر، منافع بزرگ و مهمی را برای ما حاصل نمی کند.

توقف تحقیق و تفحص از 
شهرداری تهران

ادامه تحقیق و  رئیس کمیسیون عمران مجلس، 
تفحص از شهرداری تهران را منوط به پاسخ استعالم 

از معاونت نظارت مجلس دانست.
محمدرضا رضایی کوچی در مصاحبه با خبرگزاری 
صداوسیما به جلسه دیروز کمیسیون عمران که با 
حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران برگزار شده 
بود اشاره کرد و گفت: براساس تقاضای ۲۱ نفر از 
از  تفحص  و  تحقیق  موضوع  مجلس  نمایندگان 
شهرداری تهران در جلسه عصر امروز این کمیسیون 

مطرح شد.
وی تصریح کرد: برخی دوستان ابهاماتی را براساس 
بر  مبنی  داخلی مجلس مطرح کردند  نامه  آیین 
اینکه چون دستگاه قضایی در موضوع بحث مورد 
نظر تحقیق و تفحص کنندگان از شهرداری تهران 
ورود کرده است امکان ورود مجلس در این موضوع 

وجود ندارد.
رضایی کوچی اظهار داشت: این مسئله در کمیسیون 
عمران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت 
مقرر شد از معاونت نظارت مجلس استعالم کنیم و 
اگر دوستان معاونت قوانین اعالم کنند که مقررات 
قضاییه،  قوه  ورود  با  همزمان  که  دهد  می  اجازه 
کمیسیون عمران هم به موضوع تحقیق و تفحص از 
بحث مورد نظر در شهرداری تهران ورود کند مراحل 

بعدی تحقیق و تفحص را انجام دهیم.
وی افزود: بنابراین ادامه تحقیق و تفحص به نظر 
معاونت نظارت مجلس شورای اسالمی موکول شد 
و باید استعالم کنیم و اگر اجازه داشته باشیم موضوع 

را پیگیری خواهیم کرد.

درخواست نمایندگان برای 
تشکیل کارگروه ملی آلودگی هوا

نایب رئیس دوم مجلس گفت: جمعی از نمایندگان 
هوا  آلودگی  که  آنجا  از  دادند  درخواست  مجلس 
در بسیاری از مناطق به مرز هشدار رسیده است 

،کارگروه های ملی آلودگی هوا تشکیل شود.
به گزارش صداوسیما، علی مطهری در پایان جلسه 
دیروزمجلس افزود: این نمایندگان خواستار اقدامات 
جدی درباره آلودگی هوا و جلوگیری از خسارات 

بزرگ این معضل هستند.
وی افزود: همچنین نمایندگان پیشنهاد دادند طرح 
زوج و فرد خودرو از درب منزل تا پایان آذرماه در 
رفع  برای  که  دیگری  اقدامات  و  اجرا شود  تهران 
مدیریت  جمله  از  است  الزم  هوا  آلودگی  معضل 
است.  دبستان  مقطع  در  مخصوصا  ها  مدرسه 
مطهری گفت: این موضوعات درخواست بسیاری از 
نمایندگان مجلس بود که به دلیل نبود وقت کافی، 

آن ها را اعالم کردند.

کلیات طرح شفافیت دریافتی 
مدیران کشور رد شد

کلیات  با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
استرداد  و  کشور  مدیران  دریافتی  شفافیت  طرح 

دریافتی های مازاد مخالفت کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در جلسه علنی دیروز با ۱۰۷ رای موافق، ۹۴ رای 
نماینده  از مجموع ۲۴۰  ممتنع  رای  و 6  مخالف 
حاضر با کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور 
و استرداد دریافتی های مازاد مخالفت کردند. پیش از 
اعالم نظر نمایندگان، علی الریجانی به عنوان رئیس 
جلسه از نمایندگان خواست به کلیات رای دهند و این 
طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگردد، چون 
موادی از آن خالف قانون اساسی و آیین نامه داخلی 
است تا در شور دوم بررسی شود اما حدود ۸ نماینده 
در اخطارهای متعدد اصل ۹۰ قانون اساسی بررسی 
این طرح توسط کمیسیون اصل ۹۰ را خالف قانون 
دانستند و خواهان بررسی آن در کمیسیونی مشترک 
رییس  معاون  انصاری  جمشید  همچنین  شدند. 
جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور 

نیز به عنوان نماینده دولت با طرح مخالفت کرد.

پنج توصیه مهم ستاد مرکزی 
اربعین حسینی به زائران

ستاد مرکزی اربعین حسینی در اطالعیه شماره دو 
خود، پنج توصیه ضروری را برای زائران عتبات عالیات 
اعالم کرد. به گزارش ایرنا، در این اطالعیه بیان شده 
است: کلیه زائران معزز نسبت به برنامه ریزی سفر به 
صورت گروهی اقدام کرده و از سفر به صورت فردی، 

حتی االمکان خودداری کنند.
در این اطالعیه تاکید شده است: زوار حتما پس از 
ورود به مرز عراق، از درج ُمهر ورود به آن کشور در 

گذرنامه خود اطمینان حاصل کنند.
این اطالعیه می افزاید: هر یک از دارندگان روادید 
روادید  لیست  از  رنگی  کپی  نسخه  یک  گروهی، 
خود را تهیه و ممهور کنند تا در صورت جدا شدن 
احتمالی از گروه، بتوانند با آن )به همراه اصل گذرنامه 

( از مرز دو کشور تردد کنند.
اربعین  زائران  از  همچنین  حسینی  اربعین  ستاد 
حسینی خواسته است تصویر صفحه اول گذرنامه 
و روادید ) انفرادی یا گروهی( و مهرهای خروج و 
ورود را در گوشی همراه خود یا همراهانشان ذخیره 
کنند تا در صورت مفقود شدن گذرنامه و یا روادید 
مانیفستی امکان تسهیل و تسریع در مساعدت های 

کنسولی فراهم باشد.
های  نمایندگی  تماس  اطالعات  اطالعیه  این  در 
کشورمان در عراق جهت خدمات رسانی مطلوب به 

هموطنان زائر به شرح زیر اعالم شده است: 
بغداد:  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت 

۱۵۳۷۷6۰۵ و ۱۵۳۷۷6۴۴ - ۰۰۹6۴
درکربال:  ایران  اسالم  جمهوری  سرکنسولگری 

۰۰۹6۴ -۳۲۳۲۲۹۰۵
نجف:  در  ایران  اسالم  جمهوری  سرکنسولگری 

۷۸۱۴۱۳۲۸۲۱ و ۷۸۱۴۱۳۲۸۱۹ - ۰۰۹6۴
بصره:  در  ایران  اسالم  جمهوری  سرکنسولگری 

۰۰۹6۴ - ۷۹۰۱۳۹۹۲6۴

یادداشتخبر

دیوان  اسالمی:  شورای  مجلس  رئیس 
تا  است  رسیدگی  حال  در  محاسبات 

دریافتی های مازاد مسئوالن مسترد شود.
مجلس  دیروز  جلسه  در  دهقان  محمد 
اینکه  افزود:  ای  نامه  آیین  تذکری  در 
کمیسیون اصل ۹۰ طرح شفافیت دریافتی 
را  مازاد  های  دریافتی  استرداد  و  مدیران 

بررسی کرده خالف قانون است.
می  صرفا   ۹۰ اصل  کمیسیون  گفت:  وی 
تواند به شکایات رسیدگی کند و این طرح 
باید به کمیسیون اجتماعی حواله می شد 
کما اینکه پیشتر نیز حواله شده بود اما از 

آن کمیسیون پس گرفته شد.
مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  عضو 
افزود: بررسی این طرح در کمیسیون اصل 
۹۰ خالف قانون اساسی و آیین نامه داخلی 

مجلس است.
مبنای  دانم  نمی  گفت:  ادامه  در  دهقان 
برای  تومان  میلیون   ۲۰ سقف  تعیین 
دریافتی مقامات چیست؟ درحالیکه دولت 
می گوید سقف دریافتی حدود ۱۰ میلیون 
خدمات  مدیریت  قانون  و  است  تومان 
برابر   ۷ حداکثر  گوید  می  نیز  کشوری 

حداقل حقوق.
می  حقوق  حداقل  برابر  هفت  افزود:  وی 
نمی  من  بنابراین  تومان  میلیون   ۷ شود 

دانم ۲۰ میلیون تومان از کجا آمده است.
علی الریجانی که ریاست جلسه را برعهده 
داشت در پاسخ به تذکر دهقان گفت: همه 
کمیسیون ها می توانند درباره موضوعاتی 
که به آنها ارجاع می شود موضوع را بررسی 

کنند و کمیسیون اصل ۹۰ عالوه بر آن به 
شکایات نیز رسیدگی خواهد کرد بنابراین 

مغایرتی با آیین نامه ندارد.
اما  افزود:  به دهقان  رئیس مجلس خطاب 
برای  تومان  میلیون   ۲۰ فرمودید  اینکه 
مقامات این خالف است چراکه در ماده ۲ 
نیز  برابر  دو  که  برابر  دو  شده  گفته  طرح 
حدود ۱۲ میلیون تومان می شود بنابراین 

۲۰ میلیون نخواهد شد.
الریجانی گفت: ضمنا می توانید در ماده ۲ 

اظهارنظر و آن را اصالح کنید.
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
دیوان محاسبات در حال رسیدگی است تا 

دریافتی های مازاد مسئوالن مسترد شود.
علی الریجانی در جلسه دیروز و در پاسخ 
به تذکر یکی از نمایندگان گفت: کمیسیون 
با  برخورد  درباره  را  خود  نظر   ۹۰ اصل 

ارائه  اند  مقاماتی که دریافتی مازاد داشته 
کرده است.

حال  در  محاسبات  دیوان  گفت:  وی 
رسیدگی است تا کسانی که دریافتی مازاد 

داشته اند آنها را مسترد کنند.
طرح  بررسی  گفت:  مجلس  رئیس 
مدیران  و  مقامات  دریافتی  ساماندهی 
نامه  آیین  خالف   ۹۰ اصل  کمیسیون  در 

داخلی مجلس نیست.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: طرح 
از طرح  ترکیبی  شفافیت دریافتی مدیران 
های ارائه شده از سوی نمایندگان بود حال 
دارد  وجود  خصوص  این  در  ایراداتی  اگر 

باید در زمان جزئیات رفع شود.
نامه  آئین  نیز در تذکر  مصطفی کواکبیان 
دریافتی  شفافیت  طرح  اینکه  بیان  با  ای 
زیادی است،  ایرادات  مدیران کشور دارای 

طرح  این  رئیسه  هیات  تشخیص  با  گفت: 
به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شد، حال ما 
اجحاف در  این طرح جلوی  با  می خواهیم 
این  من  نظر  به  اما  بگیریم  را  المال  بیت 

طرح یک ماست مالیزاسیون است.
شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
شورای  مجلس  در  پردیس  و  اسالمشهر 
اسالمی ادامه داد: قطعا طرح مذکور کاری 
نیست که مجلسی که در رأس امور است 
هم  کنونی  شرایط  در  و  دهد  انجام  را  آن 
دولت و هم نمایندگان با این طرح مخالف 
هستند ولی چون حضرتعالی اراده کرده اید 

می خواهید این کار صورت گیرد.
دکتر علی الریجانی، رئیس مجلس شورای 
نماینده  این  تذکر  به  پاسخ  در  اسالمی 
گفت: طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور 
اینگونه  و  شده  ارائه  نمایندگان  سوی  از 
گرفته  تصمیم  و  کرده  اراده  ما  که  نیست 

باشیم. 
کمیسیون  رابطه  این  در   : کرد  اضافه  وی 
اصل ۹۰ یک طرح تهیه کرده بود و جمعی 
از نمایندگان نیز طرح دیگری ارائه کردند 
اصل  کمیسیون  به  را  طرح  دو  این  ما  که 
۹۰ دادیم تا در نهایت یک طرح به صحن 

ارائه شود.
اگر طرح مذکور  البته  ادامه داد:  الریجانی 
ارائه می شد  به هر کمیسیون دیگری نیز 
ایرادات و مشکالتی از سوی نمایندگان در 
این رابطه مطرح می شد که این مسائل باید 
در زمان بررسی جزئیات طرح مورد بررسی 

قرار گیرد.

الریجانی:

 سقف دریافت 20 میلیونی برای مقامات خالف قانون است 

ارتش  سیاسی  عقیدتی  سازمان  رئیس 
جمهوری اسالمی ایران گفت: هدف آمریکا 
از پسابرجام نزدیک شدن به ایران و نفوذ در 

ارکان مختلف نظام ایران بوده است.
آل هاشم  محمدعلی  سید  حجت االسالم 
در گردهمایی سیاسی ساالنه فرماندهان و 
مسؤوالن یگان های ارتش مستقر در مشهد 
که دیروز در تاالر رز مهمانسرای ثامن االئمه 
برگزار شد، با تاکید بر لزوم بصیرت و شناخت 
اظهار داشت: اگر بصیرت وجود نداشته باشد 
انسان به هنگام بحران دچار مشکل می شود.

نماینده ولی فقیه در ارتش تآکید کرد: نبود 
ناخودآگاه  انسان  می شود  سبب  بصیرت 
به دشمن کمک کند هرچند هدف کمک 

کردن به دشمن نداشته باشد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان 
اینکه روزهای حساسی را در منطقه سپری 
می کنیم، افزود: جنگ و درگیری و ناامنی 
آمریکا  سیاست های  و  فراگرفته  را  منطقه 
تکفیری  گروه های  گسترش  و  منطقه  در 
بازیگران  افروزی  جنگ  و  تروریستی  و 
منطقه ای و خریدهای تسلیحاتی کشورهای 
حوزه خلیج فارس ایجاب می کند ایران نه 
تنها قدرت دفاعی خود را حفظ کند بلکه 

باید آن را تقویت کند و گسترش دهد.
عراق  تحوالت  به  آل هاشم  االسالم  حجت 
با اوج گیری  و سوریه اشاره و تصریح کرد: 
با  بیگانگان  منطقه  در  اسالمی  بیداری 
که  وابسته  و  مستبد  رژیم های  همکاری 
با  می دیدند  خطر  در  را  خود  موقعیت 
ترفندهای مختلف به مقابله با حرکت های 
دستخوش  را  منطقه  و  برآمدند  مردمی 
خشونت کردند. وی تاکید کرد: ادعای آمریکا 
در مقابله با تروریسم که زمینه ساز حضور این 
کشور در افغانستان و عراق بوده حاصلی جز 
و  خشونت  افزایش  و  تروریسم  گسترش 
ناامنی برای ملت های مسلمان نداشته است 
آمریکا  چندگانه  سیاست های  هم  امروز  و 
مانع  تروریسم  از  پشتیبانی  و  حمایت  در 
دستیابی به راهکار حل و فصل بحران در 

عراق و سوریه شده است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش الگوی 
رفتاری آمریکا و رژیم صهیونیستی را نشانگر 
این دانست که این بازیگران از تداوم جنگ و 
خونریزی در عراق و سوریه حمایت می کنند 

راستای  در  زیرساخت ها  تخریب  تداوم  و 
صورت  صهیونیستی  رژیم  امنیت  و  منافع 

می گیرد.  
دوران  به  اشاره  با  آل هاشم  االسالم  حجت 
پسابرجام تصریح کرد: پس از برجام خصومت 
آمریکا با ایران نه تنها کاهش نیافته بلکه این 
دشمنی ابعاد پیچیده تر و گسترده تری پیدا 
کرده است و مستندات بسیاری وجود دارد 
را فرصتی می دانست  آمریکا پسابرجام  که 
برای نزدیک شدن به ایران و تالش کرد در 
حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به 

انحای مختلف در ایران نفوذ کند.
از  یکی  آمریکایی ها  اذعان  به  اشاره  با  وی 
سیاست های اصلی آمریکا را تغییر ذهنیت 
مردم ایران نسبت به آمریکا برشمرد و گفت: 
میز  پای  ایران  نظام  تغییر  نیت  با  آمریکا 
مذاکره آمد و وقتی در پسابرجام متوجه شد 
نمی تواند ایران را تسلیم کند فریب کاری 
کرد و به تعهدات خود در برجام عمل نکرد.

با  ارتش  سیاسی  عقیدتی  سازمان  رئیس 
تاثیرگذاری  اقدام  پسابرجام  در  اینکه  بیان 
در اقتصاد ایران صورت نگرفته، افزود: مساله 
و  نیست  هسته ای  موضوع  ایران  با  آمریکا 
مشکل آمریکا موجودیت جمهوری اسالمی 
و اصل اسالم است نه اقدامات و رفتارهای 

ایران.
آل هاشم به ۳۷ سال گذشته و انتخابات در 
جمهور  رئیس  گفت:  و  کرد  اشاره  آمریکا 
آمریکا هر کسی که بوده خصومت با ایران 
وجود داشته و باید دید آیا در این دوره هم 
تغییر  پیروز شد  که حزب جمهوری خواه 
اساسی در رفتار آمریکا نسبت به ایران به 

وجود می آید؟
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش افزود: 
اگر توانمندی دفاعی و علمی و دیپلماتیک 
نداشت  وجود  بازدارندگی  سطح  در  ایران 

آمریکا حاضر به مذاکره و دادن امتیاز نبود.
مربوط  را  آمریکا  تهدید  وی خطرناک ترین 
به حوزه گفتمانی و هویتی دانست و تصریح 
کرد: دشمن متمرکز بر حوزه گفتمانی انقالب 
اسالمی شده و درصدد ضربه زدن به گفتمان 
جمهوری اسالمی ایران و تحریف اندیشه های 
در  تروریستی  گروه های  ایجاد  و  است  امام 
منطقه با هدف ایجاد چالش گفتمانی مقابل 

انقالب ایران صورت گرفته است.

بیان  با  اسالمی مهندسین  دبیرکل جامعه 
اینکه لیست شورا به زودی نهایی می شود، 
و  آوری  رای  نظر  از  کاندیداها  باید  گفت: 
شعارها سبک سنگین شوند تا از بین لیست 

موجود به ۲۱ نفر برسیم.
به گزارش مهر، محمدرضا باهنر دبیر جامعه 
اسالمی مهندسین دیروز در نشست خبری 
با اشاره به شهادت خبرنگار محسن خزایی 
گفت: امید داریم راه این عزیزان بزرگواری 
همواره در کشور فروزان و پر اشتعال باشد. 
افتد  می  سرداری  دست  از  که  علمی  هر 

سرداران بسیاری جایگزین می شوند.
وی با بیان اینکه تالش ما رسیدن به وحدت 
وحدت  شکستن  رقیب  استراتژی  و  است 
از  نداریم  کاندیدا  کمبود  ما  گفت:  ماست، 
کسانی که تالش می کنند و در کنار زمین 
در حال گرم کردن خود هستند درخواست 
می کنیم کنار بکشاند. تکثیر کاندیداها به 
از  طلبان  اصالح  گفت:  وی  نیست.  نفع 
روحانی عبور نخواهند کرد اگر حرفی هم 

زده می شود برای سهم خواهی است.
این فعال سیاسی افزود: برخی نیروها قبال 
خود را آزموده اند و آرایی که توانستند جلب 
کنند قابل توجه نبوده است. البته ما فعال نه 
سلبی و نه ایجابی بر کسی تمرکز نمی کنیم.
دبیر کل جامعه اسالمی مهندسین ادامه داد: 
ما باید به فردی برسیم که محبوبیت و رای 

آوری و تخصص وی حداکثری باشد.
باهنر اضافه کرد: قالیباف با سایر کاندیداها 
در  ایشان  است  طبیعی  و  کند  می  فرق 
جرگه بقیه کاندیداها مقایسه نمی شود چون 

همیشه رای قابل توجهی داشته است.
وی گفت: اگر زمانی یک جناح به یک جمع 
بیشتر  روحانی  کارآمدی  که  برسد  بندی 

از  از سایر کاندیداهاست منطقی است که 
آقای روحانی حمایت کند اما این اگر برای 

اصولگرایان اتفاق نمی افتد.
باهنر تصریح کرد: جز ایده آل های ماست 
را  خود  کاندیدای  صفر  ماه  پایان  تا  که 
معرفی کند اما فکر. نمی کنم به این سرعت 
کاندیدای ما روشن شود. این به خاطر تجربه 
های گذشته است انتخابات در کشور. در دو 

ماه آخر گرم می شود.
دبیر کل جامعه اسالمی مهندسین درباره 
برای  دیداری  و الریجانی  قالیباف  با  اینکه 
انتخابات داشتید، بیان کرد: نه با هیچ کدام. 
اما شرط قالیباف مبنی براینکه اگر همه با 
شرط  شوم،  می  کاندیدا  کنند  اجماع  هم 
معقولی است چون اگر دو یا سه نفر  باشند 

آرا را خراطی می کنند.
کاندیدا  خود  الریجانی  داشت:  اظهار  وی 
نخواهد شد اما قریب به یقین از کاندیدایی 
که اصولگرایان بر آن اجماع کنند حمایت 

خواهد کرد.
باهنر درباره حاکمیت دوگانه در کشور گفت: 
باید  جمهور  رئیس  های  مسئولیت  درباره 
گفت براساس قانون رئیس جمهور در قوه 
مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است. 
بحث های  نگهبان  در شورای  باره  این  در 
اختیار  جمهور  رئیس  است.  شده  بسیاری 
قوه  حیطه  یا  مجلس  مصوبات  در  دخالت 
اسالمی  جامعه  کل  دبیر  ندارد.  را  قضائیه 
مهندسین ادامه داد: اینکه با تمسک به قانون 
اساسی بتواند بر رفتار سایر قوا تاثیر بگذارد 

چنین اختیاری را ندارد.
اظهار داشت:  باهنر درباره سازوکار وحدت 
گیری  حال شکل  در  بسیاری  های  تالش 
برای وحدت اصولگرایان است و به سرعت 
که  رود  می  پیش  بندی  جمع  سمت  به 
امیدواریم سازوکار سازمان رای تا پایان ماه 

صفر مشخص شود.
باهنر تصریح کرد: اگر دنبال بنای جدید و 
تخریب بناهای سابق باشیم هزینه بی جاست. 
باید با سازوکار گذشته احزاب بیشتر را زیر 

چتر وحدت جمع کنیم.
اشـتعال  و  رونـق  و  اقتصـادی  وی رشـد 
را مهمتریـن مطالبـه از دولـت دانسـت و 
گفـت: دولـت بایـد بـه ایـن دو خواسـته 

ملـت پاسـخ دهـد.

باهنر: لیست اصولگرایان برای انتخابات 
شوراها به زودی نهایی می شود

وزارت  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تدوین نظام 
جامع اطالعات منابع انسانی این وزارتخانه اشاره 
کرد و گفت: ۹۸ هزار نیروی متخصص بر اساس 

این نظام در بلندمدت جذب می شود.
سیدعلی صدر السادات دیروز در دوازدهمین دوره 
همایش منابع انسانی در برج میالد تهران ادامه 
داد: ۱۸ هزار نیروی متخصص نیز در دو سال 

آینده جذب خواهند شد.
وی گفت: تاکنون 6هزار و ۷۴۹ متخصص و فوق 
متخصص در 6۵۸ کلینیک ویژه در ۳۸۵ شهر بر 

اساس اهداف طراحی شده مستقر شده اند.
صدرالسادات به وجود بیش از ۱۰میلیون حاشیه 
نشین در کشور اشاره کرد که از دسترسی به 
خدمات مناسب بهداشتی محرومند و افزود: ۱۱ 
هزار نیرو از طریق خرید خدمت تامین شده اند 
تا خدمات مناسب بهداشتی را در حاشیه شهرها 

ارایه کنند؛ ۸6۰ پزشک نیز برای تحقق این هدف 
استقرار یافته اند.

وی به تدوین دستور العمل ماندگاری نیروی 
انسانی وزارت بهداشت اشاره کرد و ادامه داد: 
متخصص  پزشک   ۷6۱ و  هزار  پنج  تاکنون 
این  مشمول  بیمارستان  ۳۰۱ شهر  در ۲۳۸ 

دستور العمل شده اند.
صدرالسادات به تحول هایی که بخش سالمت 
کشور در دولت تدبیر و امید با آن مواجه شده 
اشاره کرد و گفت: وضعیت دسترسی مردم به 
خدمات بهداشتی نسبت به گذشته بهتر شده 
هرچند مطلوب نیست. وی ادامه داد: هزینه های 
درمانی بیشتر تحت پوشش قرار گرفته و تعداد 
بیشتری از جمعیت کشور تحت پوشش خدمات 

بهداشتی قرار گرفته اند.
معاون وزیر بهداشت هدف اصلی نظام سالمت 
کشور را دستیابی به پوشش همگانی سالمت 

عنوان کرد و بیان داشت: حفاظت مالی از بیماران 
و افزایش دستیابی به خدمات با کیفیت و توسعه 

شبکه سالمت از اهداف دیگر این طرح است.
وی به چالش های ارایه خدمات در نظام سالمت 
اشاره کرد و گفت: تالش شده این چالش ها با 

تدوین برنامه های موثر قطع شوند.
صدرالسادات این چالش ها را منحصر به امروز 
و فردا ندانست و با تاکید بر اینکه تالش برای 
غلبه بر چالش ها ادامه خواهد یافت، گفت: سهم 
مردم در تامین هزینه سالمت نسبت به سایر 
کشورها هنوز باال است؛ اکنون نرخ پرداخت از 
جیب مردم نسبت به زمانی که 6۰ درصد بود به 

۴۰ درصد کاهش یافته است.
بیمه  پوشش  ضعف  از  بهداشت  وزیر  معاون 
ای انتقاد کرد و در عین حال متذکر شد: ۱۰ 
میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه 
ای قرار گرفته اند که نسبت به گذشته وضعیت 

بهتر شده است. وی ماهر نبودن نیروی انسانی 
را از چالش های نظام سالمت کشور برشمرد و 
بیان کرد: کمبود دارو و تجهیزات نیز از دیگر 

چالش های موجود است.
این مقام وزارت بهداشت بی انگیزگی نیرو ها را از 
دیگر چالش ها دانست و خبر از تدوین برنامه ای 

برای افزایش انگیزه ماندگاری داد.
وی گفت: بحث سالمت همگانی بر سه محور 
جمعیت تحت پوشش حفاظت مالی خدمت 
حال  در  آن  سطح  و  خدمات  و  گیرندگان 

پیگیری است.
صدرالسادات تحقق این اهداف را در گرو نیروی 
انسانی توانمند دانست و ادامه داد: برای تامین 
نیروی انسانی ۴ محور موجود بودن، دسترسی، 
مقبولیت و کیفیت مد نظر قرار گرفته است و 
و  کار  بازار  آموزش  بنایی  زیر  اقدام های  انجام 

انگیزه، مسیر رسیدن به این ۴محور است.

تدوین نظام جامع اطالعات منابع انسانی وزارت بهداشت
جذب 98هزار نیروی متخصص در برنامه بلندمدت

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش:

آمریکا پسابرجام را فرصتی برای نفوذ در ایران می داند
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المللي مطبوعات،  بیست و دومین نمایشگاه بین 
فعالیت  روز   ۸ از  پس  ها  رسانه  و  ها  خبرگزاري 
به ایستگاه آخر رسید و با معرفي غرفه هاي برتر 
در زمینه هاي مختلف به کار خود پایان داد. اما 
که  هایي  کاستي  و  کم  علیرغم  نمایشگاه  این 
داشت نسبت به دوره هاي قبل از نشاط و شادابي 
یک  بخش  نوید  خود  که  بود  برخوردار  بیشتري 
حاشیه  در  است.  رسانه  اصحاب  براي  پویا  آینده 
زیادي رقم خورد  اتفاقات  نمایشگاه  این  برگزاري 
را  مسئوالن  نیز  بعضاً  و  رسانه  اصحاب  بعضاً  که 

مورد خطاب قرار مي داد.

حاشیه اول
کل  رئیس  بازدید  آستانه  در  و  پنجشنبه  روز 
زیادي  نستباً  تعداد  نمایشگاه،  از  مرکزي  بانک 
افزایش  به  اعتراض  در  مهر  مسکن  متقاضیان  از 
باال بودن سود  نیز  بانک مسکن و  سود مشارکت 
تسهیالت  اقساط  شروع  و  مسکن  بانک  هاي  وام 
پرداختي) در حالي که هنوز واحد خود را تحویل 
مسئوالن  علیه  نمایشگاه  محوطه  در  اند(  نگرفته 
بانک مرکزي و وزارت راه و شهرسازي شعار دادند 
که این موضوع باعث شد، سیف عطاي بازدید از 
پشتي  ورودي  از  و  بخشد  لقایش  به  را  نمایشگاه 
مصلي نمایشگاه را ترک کرد. اعتراض مردم ادامه 
در  و  ها  خبرگزاري  از  یکي  روي  روبه  و  داشت 
برابر دوربین هاي خبرنگاران، متقاضیان نارضایتي 
بیان کردند موضوع حائز  از وضع موجود  را  خود 
اهمیت این بود که متقاضیان مي گفتند؛ ما هیچ 
نداریم  پردیس  عمران  شرکت  در  اي  نماینده 
نماینده  عنوان  به  را  خودش  ق   – ن  آقاي  اما 

متقاضیان مسکن مهر پردیس معرفي کرده است. 
لبه شمشیر انتقادات مردم بیشتر متوجه وزیر راه 
خود  دروغین  هاي  وعده  با  که  بود  شهرسازي  و 
هنگام رأي اعتماد و فاجعه خواندن مسکن مهر، 
گسترده  تجمع  است.  برانگیخته  را  مردم  خشم 
اعضاي  از  که  هشتگرد  مهر  مسکن  متقاضیان 
باعث  نیز  بودند  تهران  استان  برق  تعاوني مسکن 
شد بازدیدکنندگان نمایشگاه در اطراف معترضان 
تجمع و براي لحظاتي تردد در سطح نمایشگاه با 
اختالل مواجه شود. آن ها معتقد بودند که هیچ 
سال  و  نبوده  شان  مشکالت  پاسخگوي  مسئولي 

هاست که در بالتکلیفي به سر مي برند.

و اما حاشیه دوم
حاشیه بعدي در روز جمعه مربوط به سهامداران 
پدیده شاندیز بود که مدت سه ساعت با راهپیمایي 
آرام خود خواستار رسیدگي مسئوالن در خصوص 
باد رفته خود در پروژه اي بودند که به  اموال بر 
این  بود.  رسیده  خراسان  استان  مسئوالن  تأیید 
کشور  قضایي  مسئوالن  کاري  پاس  از  متقاضیان 
از تهران به استان و بالعکس بسیار برآشفته بودند. 
حاشیه سوم نیز مربوط به اعتراض یک خانم ُمسن 
ادعا مي  با در دست گرفتن یک پالکارد  بود که 
تومان  میلیون   ۱۰۰ کوثر  بنیاد  مسئوالن  ؛  کرد 
پول از همسر وي که جانباز شیمیایي است گرفته 
تحویل  سال   ۵ از  بعد  را  وي  مسکن  هنوز  و  اند 

نداده اند.
بود.  اختتامیه  مراسم  به  مربوط  نیز  آخر  حاشیه 
مراسم  براي  که  هایي  کارت  تعداد  اینکه  یکي 
اختتامیه صادر کرده بودند دو برابر صندلي هاي 

سالن مراسم بود که موجب شد بیش از یک سوم 
مدعوین به صورت ایستاده مراسم را دنبال کنند. 
مدعوین  از  یکي  پیاپي  اعتراضات  دیگر  مسئله 
ضرورت  خصوص  در  نهاوندیان  دکتر  سخنان  به 
حمایت از مطبوعات و دروغگو خواندن وي توسط 
این شخص بود. جالب تر اینکه دکتر نهاوندیان با 
سخنراني  ستودني،  نفس  به  اعتماد  و  سعه صدر 
تشویق  موضوع  این  که  رساند  پایان  به  را  خود 

فراوان حضار را در پي داشت.

نکته آخر
طبقه  در  سیاسي  هاي  روزنامه  غرفه  نمایي  جا 
باالي شبستان مصلي باعث شد که این غرفه ها 
بازدید کننده کمتري داشته باشند، در حالي که 
اگر قسمتي از طبقه اول شبستان به غرفه روزنامه 
شاهد  طبعاً  یافت  مي  اختصاص  سیاسي  هاي 
بودیم  نمایشگاه  از  بیشتري  هاي  بازدیدکننده 
چالشي  گفتگوهاي  سیاسي  مسائل  بیان  که  چرا 
بین فعاالن سیاسي، جذابیت ویژه اي به نمایشگاه 
نمایشگاه  نمک  واقع  در  و  بخشد  مي  مطبوعات 
است، کما اینکه در دوره هاي گذشته این موضوع 
اثبات رسید. توزیع مجالت رایگان آن هم در  به 
بود  اي  پسندیده  بسیار  کار  وسیع  بسیار  حجم 
اما  کرد  جذب  خود  به  را  زیادي  عالقمندان  که 
جانمایي ضعیف این غرفه در طبقه باالي شبستان 
و در فضایي کوچک، این اقدام بسیار خوب را به 
نمایشگاه سال  امیدواریم در  بود که  برده  حاشیه 
آینده این مشکالت مرتفع و نمایشگاه مطبوعات 
را همه به انتظار بنشینند چه اصحاب رسانه و چه 

مخاطبان.

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه: ۱۳۹۴۰۴۰۱۵۰۹۷۰۰۰۴۲۸/۱

بدینوسیله به آقای محمد پاکدل فرزند چنانی به شماره ملی ۴۵۲۹۷۴6۷۱۲ و 
شماره شناسنامه ۱۵۲۰ )ضامن( پرونده کالسه ۱۳۹۴۰۴۰۱۵۰۹۷۰۰۰۴۲۸/۱که 
اجرائی مورد  اوراق  ابالغ  اداره پست، آدرس شما جهت  ابالغ  مامور  برابر گزارش 
شماره ۹۲۰۴۷۳6۱۵۵  قرارداد  برابر  که  گردد  می  ابالغ  نگردیده  واقع  شناسایی 
مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ بین شما و بانک ملی شعبه شادآباد ایالم مبلغ ۳۱/۱۱۴/۸۲۵ 
اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور  بر  باشید که  ریال بدهکار می 
این اجرا  قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در  از تشریفات  اجرائیه نموده پس 
مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط 
یک نوبت در یکی از روزنامه کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی ایالم – جلیلیان

آگهی احضار متهم
در پرونده ۹۵۰۰۲۵6  شعبه دادستانی  دادسرای عمومی وانقالب پاوه آقای بیات 
سبحانی  فرزند ساالر  به موجب شکایت مختار امیری  به اتهام خیانت در امانت  
تحت تعقیب قرار دارد باتوجه به معلوم نبودن محل اقامت وی وعدم امکان ابالغ 
احضاریه وعدم دسترسی به او طبق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلی آگهی ومتهم ظرف مدت یک ماه احضار 

می شود . پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد .
دادستان دادسرای عمومی وانقالب پاوه -شریفی

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه: ۱۳۹۴۰۴۰۱۵۰۹۷۰۰۰۴۳۴/۱

بدینوسیله به ۱-آقای طاهر صفر بیگی فرزند امیر به شماره ملی  ۴۵۰۰۲6۵۰۳۱و 
به  عبدالمحمد  فرزند  شاهین  نادر  آقای   -۲ )بدهکار(   ۲۷۸ شناسنامه  شماره 
پرونده کالسه  و شماره شناسنامه ۱۲۳۰۹ )ضامن(  ملی ۴۵۰۰۱۰۷۰۹6  شماره 
۱۳۹۴۰۴۰۱۵۰۹۷۰۰۰۴۳۴/۱که برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست، آدرس شما 
برابر  که  گردد  می  ابالغ  نگردیده  واقع  شناسایی  مورد  اجرائی  اوراق  ابالغ  جهت 
قرارداد شماره ۵۴۵6۸ مورخ ۱۳۸۲/۰6/۱۲ بین شما و بانک ملی شعبه شادآباد 
وجه،  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشید  می  بدهکار  ریال  مبلغ ۱۱/۸6۷/6۲۰  ایالم 
صادر  اجرائیه  قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه  صدور  درخواست  بستانکار 
و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی 
مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
و  روزنامه کثیراالنتشار درج  از  نوبت در یکی  و فقط یک  است  اجرائیه محسوب 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 
شما  علیه  مقررات  طبق  اجرائی  عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون  صورت  این 

مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی ایالم – جلیلیانتعقیب خواهد شد.

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه: ۱۳۹۴۰۴۰۱۵۰۹۷۰۰۰۴۴۱/۱

بدینوسیله به ۱- آقای یداله کرمی پور فرزند خدا کرم به شماره ملی ۴۵۰۰۱۲۲6۵6 
و شماره شناسنامه ۱۳۸۰۴ )ضامن( ۲- آقای سعید افشار نیاء فرزند پنجشنبه به 
شماره ملی ۴۵۰۰۷۳۱۹۱۱ و شماره شناسنامه ۳۰۴ )ضامن( ۳- آقای رضا شریفی 
فرزند میرولی به شماره ملی ۴۵۰۰۴6۱۴۹۳ و شماره شناسنامه ۱۰۷۳ )ضامن( 
اداره  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  که   ۱۳۹۴۰۴۰۱۵۰۹۷۰۰۰۴۴۱/۱ کالسه  پرونده 
ابالغ  نگردیده  واقع  شناسایی  مورد  اجرائی  اوراق  ابالغ  جهت  شما  آدرس  پست، 
می گردد که برابر قرارداد شماره ۵۳۲۷۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۸ بین شما و بانک 
ملی شعبه شادآباد ایالم مبلغ ۹۷/۸۴۴/۱۰۰ ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
قانونی  از تشریفات  نموده پس  اجرائیه  بستانکار درخواست صدور  پرداخت وجه، 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸ آئین 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در یکی از روزنامه کثیراالنتشار 
درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و 
در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی ایالم – جلیلیان

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه: ۱۳۹۴۰۴۰۱۵۰۹۷۰۰۰۴۳۸/۱

ملی  ۴۵۰۰۹۹۳۴۵۲و  شماره  به  خسرو  فرزند  یاری  زهرا  ۱-خانم  به  بدینوسیله 
شماره  به  خسرو  فرزند  یاری  الدین  شمس   -۲ )بدهکار(   ۵۸ شناسنامه  شماره 
کالسه  پرونده  )ضامن(   ۳۵۷۲ شناسنامه  شماره  و   ۴۵۰۰۲۵۳۳۱۹ ملی 
۱۳۹۴۰۴۰۱۵۰۹۷۰۰۰۴۳۸/۱که برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست، آدرس شما 
جهت ابالغ اوراق اجرائی مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر قرارداد 
شماره ۹۱۰۱۷۸6۳۷۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱6 بین شما و بانک ملی شعبه شادآباد ایالم 
مبلغ 6۱/۰۹۱/۰۳۸ ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق 
در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به 
شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
و فقط یک نوبت در یکی از روزنامه کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد ظرف مدت 
ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی ایالم – جلیلیان

ابالغ اجرائیه 
پیروی آگهی های منتشرشده درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای امیدعبدی 
فرزند اسداله که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
۹۵۰۹۹۷۸۴6۰۳۰۰6۱۷ صادره از شعبه اول حقوقی درپرونده شماره ۹۵۰۳6۱ 
محکوم به پرداخت مهریه درحق محکوم له خانم ماریه رستمی فرزند محمد ونیم 
عشردولتی شده اید ظرف ده روز ازانتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 
مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت 

به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
جوانرود –کیکاووس مالح

آگهی موضوع ماده3
و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک اهواز
اراضی و ساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اینکه در اجرای  نظربه 
سید  آقای  ۳۰۰۳۷۱۱-۱۳۹۵-۱۳۹۵/6/۲۴-تصرفات  برابررای  رسمی  سند  فاقد 
امور  از  شناسنامه۲۱۵۷6صادره  شماره  به  جعفر  محمد  سید  فرزند  امام  محمد 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  به  ۴۷۲۲۹۰۴۱۲۱نسبت  ملی  کد  عراق  خارجه 
خروجی  اهواز  دو  ۲6۲۰/۱۵۷۴بخش  پالک  ششدانگ  از  قسمتی  مربع  ۷۰متر 
برابرماده ۳قانون  لذا  به صدوررای گردیده  مالکیت محمد مهدی دولتی منجر  از 
پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتا  مزبورمراتب دردو نوبت به فاصله 
هرکس نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ 
انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت 
اسناد و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم و گواهی 
تقدیم دادخواست اخذو به اداره ثبت محل تحویل نمایند بدیهی است درصورت 
عدم وصول اعتراض درموعد مقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام به صدورسند مالکیت 

خواهد نمود.شماره م الف: )۵/۳۱۱۳(
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵/۸/۹-تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۵/۸/۲۴

شیخ زاده –رئیس اداره ثبت اسنادو امالک اهواز

آگهی حصر وراثت
جوانرود  اختالف  حل  شورای  چهارم  شعبه   ۴/۵۷۰/۹۵ کالسه  پروند  حکایت  به 
بیان  و  نموده است.  را  وراثت  حصر  گواهی  صدور  درخواست  کاکایی  بهرام  آقای 
داشته شادروان حسن کاکایی در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۵ در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱. بهرام کاکایی : زایچه ۴۹۵-۱۳۵۹  کدملی:۵۹۵۹۵۲۱۱۵۸۱  پسر متوفی

۲.عبدالرحمان کاکایی: زایچه ۱۹-۱۳6۵ کدملی:۵۹۵۹۹۴۵۰۹6  پسر متوفی
۳. زینب کاکایی: زایچه ۴۹۲-۱۳۵۰ کدملی: ۵۹۵۹۵۲۱۵۵۵  دختر متوفی

۴.پیروز کاکایی:زایچه ۴۹۳-۱۳۵۲ کدملی: ۵۹۵۹۲۲۱۵6۳  دختر متوفی
۵.نصرت کاکایی:زایچه ۴۹۴-۱۳۵6 کدملی:۵۹۵۹۵۲۱۵۷۱  دختر متوفی

6.کزال کاکایی:زایچه ۸۵ -۱۳6۷ کدملی:۵۹۵۹۹۷۰۸۲  دختر متوفی
۷.فائزه کاکایی: زایچه ۱۳6۹ کدملی:۴۹۵۰۰۴۷۴۳۴  دختر متوفی

۸.روناک کاکایی: زایچه ۴۵۲-۱۳6۱ کدملی :۵۹۵۹۵۷۲۲۴۹ دختر متوفی
۹.شوکت کرمی:زایچه ۲۸۹-۱۳۳۵ کدملی: ۵۹6۹۷۰۱۰۷6  همسر متوفی

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

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

آگهی ابالغ
خواهان علی زمان پور دادخواستی به طرفیت خواندگان علی قاسم پورو هدایت 
اله قاسم پورو حشمت اله قاسم پورو عنایت اله قاسم پور و نصرت داودیان وبنفشه 
رسمی  سند  انتقال  به  الزام  و  دادرسی  خسارات  مطالبات  خواسته  به  پور  قاسم 
که  نموده  رامهرمز  شهرستان  شهرستان  عمومی   های  دادگاه  تقدیم  قطعه  یک 
جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رامهرمز واقع در 
استان خوزستان-شهرستان رامهرمز-بلوار سلمان فارسی-روبروی پارک شقایق –
۹۵۰۹۹۸6۱۵۳۲۰۰6۴۳ثبت  کالسه  به  و  ارجاع  رامهرمز  شهرستان  دادگستری 
گردیده که وقت رسیدگی آن۱۳۹۵/۱۲/۳و ساعت۹:۳۰تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان ردیف های اول تاششم و درخواست خواهان و به 
امور مدنی و  انقالب در  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  تجویزماده۷۳قانون 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفادآن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد . شماره م الف:)۱۲/۴۰۲(
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان رامهرمز-ریاضی

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت )دوم(
بحکایت پرونده کالسه ۹۵۰۰۲۷ ارجاعی اجرا شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 
به  احمد محکوم هست  فرزند  پوشش  علیه حسن  شهرستان محمودآباد محکوم 
پرداخت پانصد قطعه سکه بهار آزادی معادل ۵/6۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت مهریه 
و مبلغ ۱۳۷/۱۷۰/۰۰۰ ریال بات هزینه دادرسی و مبلغ ۸۹/۳۷۰/۰۰۰ ریال حق 
الوکاله وکیل در حق خانم آمنه شکری با وکالت خانم طاهره احمدی و نیز مبلغ 
6/۸۵۸/۵۰۰ ریال بعنوان  نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت با عنایت به عدم 
پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه نسبت به توقیف مال بصورت مشاعی به شرح:  
یک دستگاه خودرو پژو پارس به شماره پالک انتظامی ۴۹۱ ص ۷۸ ایران ۲۱ مدل 
۱۳۹۲ به رنگ سفید به شماره موتور ۱۲۴K۰۲۹۹۷۹۰ و شماره شاسی ۷۱۳۵۷6 
قابلیت  و  باشد  و الستیکها سالم می  و ظاهری  موتور  اقدام گردیده که وضعیت 
بازسازی و شماره گذاری دارد و پس آن توسط کارشناس این اجراء مورد ارزیابی 
قرار گرفته ارزش آن به مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال تعیین گردیده، لذا نظر 
به عدم اعتراض از ناحیه نامبردگان نسبت نسبت به نظریه کارشناسی مورد توقیفی 
از طریق مزایده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۷ ساعت ۱۰ صبح در شعبه دوم و در صورت 
نیاز در محل به فروش میرسد..متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند حداقل ۵ روز 
قبل از مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر شعبه دوم حقوقی دادگستری 
که  کسانی  و  شروع  پایه  قیمت  از  مزایده  نمایند  مراجعه  محمودآباد  شهرستان 
برنده مزایده خواهند شد و همپنین ده درصد  نمایند  را یشنهاد  باالترین قیمت 
مبلغ اعالمی فی المجلس برابر ماده ۱۲۹ 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 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 به نفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا مزادیه با 

حضور نماینده محترم دادستان برگزار میگردد.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگستری محمودآباد- کریمی آملی

احضار متهم
خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
  ---   ۹۵۱۰۴۷/۱۰۲ کالسه   پرونده  در    ۹۵۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۱۸۳۹ شماره 
سالم  فرزند  محمدزاده  جمشید  درموردمتهمین    ۹۴۰۹۹۸۲۸۸۳۴۰۰۲۱۷
و جرح عمدی  ایراد ضرب  اتهام  به  تافتون( وحسین هاشمی  مهدی  به  )معروف 
به موضوع  با شکایت فریدون کوشکی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی  با چاقو 
برای مورخه ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ساعت ۰۸:۳۰  و وقت رسیدگی  ارجاع  این شعبه  به 
تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  
ودر اجرای مقررات مواد ۱۱۵و ۱۸۰  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.  م/الف۱۷۷۱     
منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2دادگستری شهرستان اسالمشهر  

)شعبه 102دادگاه جزایی سابق(

احضار متهم
خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
  ---    ۹۴۱۳۹۱/۱۰۲ کالسه   پرونده  در     ۹۴۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۴۹۸6 شماره 
توهین  اتهام   به  صنعتی  هاشمی  امیر  درمورداتهام     ۹۴۰۹۹۸۲۸۸۳۲۰۱۴۷6
که  نموده  کیفر  تقاضای  پور  راست  حمید  شکایت  با  عادی  اشخاص  به  وتهدید 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ 
عدم  و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است.   گردیده  تعیین   ۱۱:۱۵ ساعت 
دادرسی  آئین  قانون    ۱۸۰ ۱۱۵و  مواد  مقررات  اجرای  ودر  متهم   به  دسترسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 

عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.  م/الف۱۷۷۲      
منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2دادگستری شهرستان اسالمشهر 
 )شعبه 102دادگاه جزایی سابق(

احضار متهم
انقالب شهرستان اسالمشهر در پرونده کالسه  ۹۴۰۳۱۴/۱۰۲  دادگاه عمومی و 
---  ۹۴۰۹۹۸۲۸۸۲۱۰۰۲۷۷   درمورداتهام داود قاسمی  فرزند شمسعلی  به 
اتهام تهدید وضرب و جرح عمدی وتوهین تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به 
برای مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ساعت  و وقت رسیدگی  ارجاع  این شعبه  به  موضوع 
۰۸:۳۰ تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم  ودر اجرای مقررات مواد ۱۱۵و ۱۸۰  قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.  م/الف۱۷6۷ 
منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2دادگستری شهرستان اسالمشهر  
)شعبه 102دادگاه جزایی سابق(

احضار متهم
خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
  ---   ۹۵۰۲۲۹/۱۰۲ کالسه   پرونده  در    ۹۵۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۰۲۷۲ شماره 
به  حسن  فرزند  قرا  پور  حسین  سامان  اتهام  درمورد    ۹۳۰۹۹۸۲۸۸۲۵۰۱۵۲۴
اتهام خیانت درامانت وتصاحب دو دستگاه خودرو با شکایت مهدی کامران تقاضای 
برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر 
به مجهول  با عنایت  تعیین گردیده است.   مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ساعت ۰۹:۱۵ 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر اجرای مقررات مواد ۱۱۵و ۱۸۰  قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.  م/

الف۱۷6۸  
منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2دادگستری شهرستان اسالمشهر
  )شعبه 102دادگاه جزایی سابق(

آگهی وقت رسیدگی 
المکان  فعال مجهول  فرزند علی جعفر  آقای محمد جعفری هرستانی  بدینوسیله 
با توجه به محتویات پرونده کالسه ۵6۵/۱۰۴/۹۵/ک ۲ کیفری این دادگاه متهم 
وقت  تعیین  به  نظر  که  عباسی  افشین  شکایت  موضوع  مرگ  به  تهدید  به  است 
در  مراتب  تاریخ ۹۵/۱۰/۰۴ ساعت ۰۸:۳۰ صبح  در  اتهامی  پرونده  به  رسیدگی 
اجرای ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار 
آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع 
نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده ۴۰6 قانون 

صدور الذکر اتخاذ تصمیم می نماید. 
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – سعید سهرابی چگنی. 

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  زمینه روی همیاری  این 
نظام، جریان های سیاسی و بنگاه های اقتصادی 
حساب باز کرده است. در این میان، رسانه ها می 
بازخورد  انتقال  و  امیدآفرینی در جامعه  با  توانند 

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

می سازند.
روحانی در بخشی از سخنان خود در این مراسم 
گفت: القای امید در جامعه بر عهده مطبوعات و 
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. 
اقتصاد  جمله  از  و  بخش ها  همه  در  قدم  ...اولین 

امید به آینده است.
ایجاد  انقالبی  بزرگترین عمل ضد  افزود:  روحانی 
یاس است. آن روزنامه و سایتی به معنای واقعی 
ورق  را  آن  وقتی  شما  که  است  کلمه ضدانقالب 
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 
...آیا این درست است که  ملت را کوچک نکنیم. 
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 
که به نفع مردم تالش و کوشش می کنند بسیار 

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 
همواره در دستور کار مسووالن اجرایی قرار داشته 
است و به حق دولت در تحقق آن موفقیت های 
به  تا رسیدن  است؛ هرچند  بسیاری کسب کرده 
وضعیت مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد. بررسی 
سرعت و میزان بهبود شاخص های اقتصادی گواه 
این ادعا است. زمانی که دولت یازدهم سکان اداره 
رشدی  از  ملی  اقصاد  گرفت،  دست  به  را  کشور 
رکودی  و  بیکاری  و  درصدی   ۴۰ تورمی  منفی، 
بی سابقه رنج می برد. در نتیجه تالش دولتمردان 
طوالنی  چندان  نه  زمانی  مدت  در  گرا  اعتدال 
شاخص رشد اقتصادی مثبت شد، تورم به زیر ۱۰ 
درصد کاهش یافت و بیکاری و رکود کنترل شد.

در شرایطی  یازدهم طی سه سال گذشته  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 
قیمت جهانی نفت و به دنبال آن افت چشمگیر 
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 ۲ چندان محسوب می شود.

حوزه  در  دولت  آشکار  های  موفقیت  وجود  با 
اقتصادی، برخی رسانه های خاص طی سه سال 
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 
طبل مخالفت با دولت کوبیده اند و هدف تزریق 
و ترویج ناامیدی در جامعه را در پیش گرفته اند. 
پارلمانی رییس  انصاری« معاون  به گفته »مجید 
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 
هم  صدایشان  و  نشده  انجام  کاری  کشور  در  که 

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

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

ایجاد کند. اقتصاد ملی 

سیاه و سفید بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات
* جلیل کریمی

سامان یابی اقتصاد در سایه امیدآفرینی رسانه ها
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نیاز آموزش و پرورش به استخدام 
7هزارفرهنگی 

و  انسانی  منابع  برنامه ریزی  مرکز  رئیس 
از  پرورش  و  آموزش  وزارت  اطالعات  فناوری 
پایان خدمت ۳۹ هزار فرهنگی  و  بازنشستگی 
نیرو   ۷۰۰۰ گفت:  و  داد  خبر  جاری  سال  در 
در آستانه بازنشستگی نیز به علت نیاز دستگاه 
خدمت  ادامه  پرورش  و  آموزش  در  کماکان 

می دهند.
وضعیت  آخرین  درباره  چهاربند  اسفندیار 
ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش 
نیروی  ساماندهی  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار 
انسانی در مدارس مطابق نرم ها و شاخص های 
موجود انجام شده است و مشکل خاصی در این 

زمینه نداریم.
برای  مجوز  امسال  این،  بر  عالوه  افزود:  وی 
مربوط  استخدامی  آزمون  و  صادر  نیرو  جذب 
اساس  این  بر  نیز چند روز گذشته صادر شد. 
التحصیالن دانشگاه ها در  از فارغ  ۱۰ هزار نفر 
رشته هایی که ما اعالم کردیم جذب می شوند. 
این افراد بر اساس سهمیه محل خدمت پذیرش 
می شوند و پس از طی دوره یکساله و شرکت 
در آزمون جامع به استخدام پیمانی آموزش و 
پرورش در می آیند و به محل خدمت اعزام می 
شوند. رئیس مرکز برنامه ریزی منابع  انسانی و 
فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش درباره 
تعداد بازنشستگان فرهنگی در سال جاری نیز 
عنوان کرد: امسال بنا بود حدود ۴6 هزار همکار 
فرهنگی بازنشسته شوند که تا امروز ۳۹ هزار 
نفر بازنشسته شده اند و هفت هزار نفر به علت 
نیازی که دستگاه داشته کماکان ادامه خدمت 

می دهند.

ساالنه350هزار سقط جنین غیرقانونی 
بهداشت  وزیر  به  ای  نامه  در  پزشک   ۱۲۰
آمار  کاهش  برای  وزارتخاته  اقدام  خواستار 
سقط جنین شدند و برای کاهش این آمار ۱۰ 

پیشنهاد مطرح کردند. 
خصوص  در  بهداشت  وزیر  به  پزشک   ۱۲۰
وزیر  به  جنین  غیرقانونی  سقط  وضعیت 

بهداشت نوشتند.
جنین  سقط  آمار  به  اشاره  با  نامه  این  در 
غیرقانونی که ساالنه تا ۳۵۰ هزار مورد برآورد 
شده است و آسیب های بیشمار جسمی، روحی 
های  سقط  با  زنان  است،  امده  مسئله  این 
سقط  از  ناشی  خطرناک  عوارض  با  غیرقانونی 
غیرقانونی، از جمله نازایی، سقط ناقص، بقایای 
بارداری و خونریزی های بعد از آن، عفونتهای 
رحمی، پریتونیت، هیسترکتومی و ...مواجه می 
شوند و وزارت بهداشت، برنامه ای مدون برای 

مقابله با این معضل ندارد.
القاکننده سقط  اقالم  است؛  آمده  نامه  این  در 
جنین در سیستم پزشکی کشور به راحتی در 
اختیار متقاضیان است و مجریان، بدون نگرانی 
حال  عین  در  و  زنند  می  اقدام  این  به  دست 
از برخورد  تا  برخی مسئولین، سعی می کنند 

محاکم قضایی با این افراد جلوگیری کنند.
آمار  از  نگرانی  ابراز  ضمن  نامه  این  پایان  در 
باالی سقط جنین، پزشکان ۱۰ راهکار را برای 
آمار سقط  و کاهش  این مشکل  از  رفت  برون 

جنین ارائه داده اند.

سیگارهای الکترونیکی سرطان زا هستند
احتمال  آمریکایی  پزشکان  مطالعات  نتایج 
تایید  را  الکترونیکی  سیگارهای  بودن  سرطان زا 

کردند.
تحقیقاتی  موسسه  محققان  لنتا،  از  گزارش  به 
امریکا دریافتند که مایع به کار رفته در   DRI
ایجاد سرطان ریه  باعث  الکترونیکی  سیگارهای 

می شود.
بر اساس این تحقیقات که در مجله معتبر علوم و 
تکنولوژی محیط زیست به چاپ رسیده ، آندره 
،غلظت  موسسه  این  در  همکارانش  و  هلستوف 
آلدئیدها را در پنج نوع مختلف از مایع سیگارهای 
الکترونیکی بررسی کردند و نتایج آن نشان داد که 
در فواصل ۳۰ ثانیه پس از داغ شدن مایع سیگار 
و تولید بو و دود، انتشار گازهای سمی و خطرناک 
شروع می شود که عامل اصلی برای ابتال به سرطان 
می باشند. آلدئیدها به خصوص آلدئیدهای چرب 
که در مایع سیگارهای الکترونیکی به کار می رود 
بوی خوشایندی دارند که از آن برای ساخت عطر، 
صمغ های مصنوعی، رنگدانه ها، طعم دهنده های 
استفاده  نیز  شیمیایی  ترکیبات  سایر  و  غذایی 
می شود اما خوردن یا استنشاق آلدئیدها، حتی 
به مقدار کم احتمال ابتال به بیماری های قلبی و 

سرطان را افزایش می دهد.
شرکت های سازنده سیگارهای الکترونیکی اینگونه 
سیگارها  نوع  این  مصرف  که  کنند  می  تبلیغ 
علت  همین  به  و  ندارد  سالمتی  برای  خطری 
گرایش  سیگارها  این  به  دنیا  در  زیادی  جوانان 
نوع  این  واقعیت آن است که  اما  اند  پیدا کرده 
و  سرطانها  از  بسیاری  بروز  عامل  هم  سیگارها 
برخی  تازگی  به  باشند.  می  قلبی  بیماری های 
کشورهای اروپایی ممنوعیت هایی برای استفاده 
از سیگارهای الکترونیکی در کنار دیگر دخانیات 
وضع کرده اند و هشدارهای جدی به خانواده ها 
در خصوص مصرف این سیگارها در میان نوجوانان 

داده اند.

هوای تهران برای همه »ناسالم« شد 
هوای  کیفیت  کنترل  شرکت  اعالم  براساس 
مرز  از  تهران  هوای شهر  تهران، شاخص  شهر 
۱۵۰ عبور کرد و در شرایط ناسالم برای تمامی 

افراد جامعه قرار گرفت.
شاخص هوای تهران منتهی به ساعت ۸ صبح، 
حد  که  است  حالی  در  این  گرفت  قرار   ۱۵۴

استاندارد عدد ۱۰۰ است.
جامعه  حساس  گروه های  به  اساس  برهمین 
و  ریوی  بیماران  سالمندان،  کودکان،  شامل 
قلبی، بانوان باردار توصیه می شود از فعالیت و 

تردد در فضای باز خودداری کنند.

پیشنهاد دولت درباره جایگزین مجازات حبس زنان 
پذیرفته شد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از ارائه پیشنهادات مجازات 
های جایگزین برای زنان زندانی به قوه قضائیه خبر داد. 

کیفری  جمعیت  ساماندهی  براینکه  مبنی  موالوردی  شهیندخت 
زندانیان در اولویت قوه قضائیه قرار گرفته است، معاونت زنان و خانواده 
ریاست جمهوری برای کاهش میزان حبس زنان زندانی برنامه ای ارائه 
داده است؟ گفت: برای جایگزینی مجازات حبس پیشنهاداتی ارائه شده 

است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از ارائه این پیشنهادات به 
قوه قضائیه خبر داد و افزود: در الیحه ای که قوه قضائیه در رابطه با 
ساماندهی و مجازات های جایگزین حبس دارد، ما هم نظرات خود را 

اعالم کرده و دستگاه قضا نیز آنها را پذیرفته است.
وی اظهارداشت: جرائم مرتبط با مواد مخدر در این زمینه از اولویت ویژه 
ای برخوردار است و مجازات جایگزین بنا به نظر قوه قضائیه بررسی 

می شود.
از ادامه همکاری معاونت زنان و خانواده رئیس  موالوردی همچنین 
جمهور با انجمن حمایت از خانواده زندانیان خبر داد و افزود: بر اساس 
تفاهم نامه ای که با انجمن حمایت از خانواده زندانیان داشتیم، برنامه 
های ویژه حمایتی برای زنان سرپرست خانوار که همسرانشان زندانی 

هستند، ادامه دارد.

کاهش 72 درصدی بارش های کشور
حجم بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته، ۷۲ درصد کاهش داشته است.
باران سنجی شرکت  ایستگاه های  از پاون، بر اساس اطالعات  به نقل 
مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای مهرماه سال جاری تا پایان هفته 
گذشته، حجم بارش های کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته،  
۷۲ درصد و نسبت به متوسط درازمدت ۴۰ درصد کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش، ارتفاع بارش ها در همین زمان در سال آبی گذشته 

۴۳ میلی متر و در متوسط درازمدت ۲۰ میلی متر بوده است.
به  نسبت  ایستگاهی  بارندگی  تغییرات  درصد  بیشترین  همچنین 
درازمدت مربوط به ایستگاه »قلعه جوق« ماکو در آذربایجان غربی با 
ایستگاهی  بارندگی  تغییرات  درصد  کمترین  و  افزایش  درصد   ۱۳6
نسبت به درازمدت مربوط به ایستگاه »مقصودبیک« اصفهان با ۱۰۰ 

درصد کاهش بوده است.
بر اساس این گزارش، از ابتدای مهرماه جاری تا پایان هفته منتهی به 
۲۱ آبان ماه، حوضه های آبریز اصلی کشور، دریای خزر ۷۸، دریاچه 
ارومیه ۲۳، خلیج فارس و دریای عمان ۵، فالت مرکزی ۴ و قره قوم ۲ 
میلی متر بارندگی داشته اند. حوضه آبریز قره قوم در مدت زمان یاد شده 

فاقد بارش بوده است.
حوضه های آبریز اصلی کشور، در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، 
مرز شرقی ۱۰۰، قره قوم، خلیج فارس و دریای عمان ۹۲،  فالت مرکزی 
۷۸، دریاچه ارومیه ۵۸ و دریای خزر ۳6 درصد کاهش بارش داشته اند.

محیط زیست از الگوی غلط مصرف انرژی رنج می برد
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: اقتصاد و محیط زیست 
ما از الگوی غلط مصرف انرژی رنج می برد و ما بیش از اروپا انرژی 

مصرف می کنیم.
معصومه ابتکار که برای بررسی الیحه موافقتنامه پاریس در مجلس 
حضور داشت، طی سخنانی اظهارکرد: بحث این الیحه جنبه ملی دارد؛  
زیرا سال هاست که اقتصاد و محیط زیست کشور از الگوی غلط مصرف 
انرژی رنج می برد و ما تا ۹ برابر اروپا انرژی مصرف می کنیم، که نتیجه 

آن عوارضی مانند آلودگی هوا بوده است.
وی با بیان این که »ایران رتبه ۹ در انتشار گازهای گلخانه ای را دارد« 
گفت: ما براساس سیاست های کلی ابالغی رهبری در اصالح الگوی 

مصرف پیش می رویم و آن را در دستور کار قرار داده ایم.
به  را  کربن  کردن  کم  اقتصاد  برنامه  »دولت  این که  به  اشاره  با  وی 
تصویب رسانده است« گفت: برای کاهش شدت انرژی، کاهش گازهای 
گلخانه ای و آلودگی هوا نیز برنامه هایی ارائه شده است و در این الیحه 
خوشبختانه جمهوری اسالمی ایران توانسته مساله گرد و غبار را هم به 

عنوان یک مساله زیست محیطی لحاظ کند.
افزایش دما،  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: 
خشکسالی و شرایط ویژه آب و هوایی در ایران یکی از نتایج تغییر اقلیم 
است و ما با پیوستن به این توافق می توانیم برای جبران خسارت ها، 

حفظ تاالب ها و جنگل ها اقدامات موثری را انجام دهیم.
وی با بیان این که »ایران صد و ششمین کشور دنیاست که به این 
ایران برای  توافق می پیوندد« گفت: امیدواریم که جمهوری اسالمی 
حفظ منافع خود و هم راستا با جامعه جهانی گام های خو بی را برای 

آینده کشور بردارد.

وجود تنباکوهای آلوده به موادمخدر هنوز
 اثبات نشده است

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از افزایش ۱۳ درصدی 
میزان کشفیات مواد مخدر در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 

قبل خبر داد.
در  مخدر  مواد  کشفیات  میزان  افزایش  به  اشاره  با   ، مویدی  علی 
سطح کشور افزود: در حوزه مبارزه با مواد مخدر و کشفیات این بالی 
خانمانسوز، به لحاظ تمرکز در شرق کشور و گسیل کردن امکانات به 
حاشیه مرز به منظور پیشگیری از ورود مواد مخدر، خوشبختانه اتفاقات 
خوبی را در شرق کشور شاهد هستیم و تا به امروز شاهد افزایش ۱۳ 
درصدی میزان کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

بوده ایم.
وی با تاکید بر کارنامه قابل قبول نظام اسالمی در مبارزه با مواد مخدر، 
اولویت ستاد مبارزه با مواد مخدر را تمرکز بر بحث پیشگیری دانست 
و افزود: طبیعتا پیشگیری از اعتیاد دارای پیوست های متعددی است و 
خوشبختانه در امر پیشگیری یک عزم ملی در حال وقوع است و این 

رویکرد هم متناسب با استانداردهای بین المللی است.
مویدی تصریح کرد: در چند سال گذشته در سایه مدیریت کارآمد وزیر 
کشور شاهد عملیاتی شدن طرح های پیشگیری بوده ایم و قطعا مردم 
در آینده نزدیک اثرات این رویکرد پیشگیری اجتماعی و به تعبیری 

اجتماعی کردن موضوع اعتیاد را در بدنه جامعه شاهد خواهند بود. 
وی در این خصوص که گفته می شود در برخی از تنباکوها یا موادی 
که در قلیان هست آلودگی به مواد مخدر گزارش می شود، اظهار کرد: 
در این خصوص هر گفته ای را نمی توانیم تایید کنیم و تنها گفته ای که 
از مبادی علمی و آزمایشگاهی خارج شود، آن را اعالم خواهیم کرد. تا 
به امروز چنین چیزی به اثبات نرسیده است، اما معتقدیم که یکی از 

راه های ورود به دنیای مصرف مواد مخدر، قلیان است.

خبرخبر

میزان  درصدی   ۳۵ کاهش  از  بهداشت  وزیر 
واردات در حوزه سالمت طی سه سال گذشته 

و در جهت حمایت از تولید داخل خبر داد.
مراسم  حاشیه  در  هاشمی  سیدحسن  دکتر 
و  علمی  معاونت  با  تفاهم نامه  امضای 
جمع  در  حضور  با  جمهوری  ریاست  فناوری 
است  این  ما  کشور  واقعیت  گفت:  خبرنگاران 
تجربی  گروه  در  عمدتا  را  بهترین هایمان  که 
بهترین  از  اینها  که  می کنیم  پزشکی جذب  و 
معاونت  خوشبختانه  و  هستند  کشور  جوانان 
علمی و فناوری امکان کشف و به کارگیری آن 

را فراهم می کند.
در  جوانان  همین  وجود  ثمرات  از  افزود:  وی 
انجام  مناسبی  اقدامات  تحقیقاتی  مرکز   6۰۰
 ۳۵ کاهش  آن،  ثمر  حداقل  که  می شود 
بوده  در طی ۳ سال گذشته  واردات  درصدی 
داخل  تولید  از  حمایت  معنی  به  این  و  است 
گذشته  به  نسبت  هم  صادراتمان  البته  است. 

۲.۵ برابر شده است.
قلم   ۱۰۰ از  بیش  ورود  به  بهداشت  وزیر 
کشور  به  جدید  دارویی  بازار  به  جدید  داروی 
حوزه  در  حال  عین  در  کرد:  اظهار  و  اشاره 
ایجاد  شغل   ۲۰۰۰ حدود  برتر  تکنولوژی های 
شده و به نظر می رسد با ادامه این روند حمایت 
از شرکت های دانش بنیان آینده خوبی را برای 

خود متصور است.
هاشمی با بیان اینکه امیدواریم در تدوین برنامه 
از  برای حمایت  بیشتری  قوانین  ششم توسعه 
شرکت های دانش بنیان به تصویب برسد، اظهار 
کرد: ما در وزارت بهداشت از روز اول کارمان 
سیاست گذاری  و  فناوری  شورای  تشکیل  با 
برای  هم  داخل  تولید  از  حمایت  زمینه  در 
دارو و هم برای تجهیزات پزشکی در راستای 
دستیابی به اقتصاد مقاومتی تصمیمات خوبی 
اتخاذ کرده ایم و حاصل آن هم عدم مهاجرت 

نخبگان این حوزه به خارج از کشور است. به 
را  کشور  از  خروج  میزان  کمترین  که  طوری 
در حوزه پزشکی شاهد هستیم. در عین حال 
در  داشته ایم که  ارزشمندی هم  دستاوردهای 

سال های بعد مشخص می شوند.
وی ادامه داد: امیدوارم که بتوانیم با ادامه این 
را  قابل توجهی  آینده سهم  روند در ۱۰ سال 
این  البته  باشیم.  داشته  منطقه  بازارهای  در 
کشور  که  می شود  حاصل  صورتی  در  نتیجه 
از ثبات و آرامش نسبی هم برخوردار باشد و 

بتوانیم با وحدت، همدلی و حمایت همه جانبه 
به آرمان های بلند مقام معظم رهبری و شهدا 

دست یابیم.
وزیر بهداشت در پاسخ به اینکه کمک معاونت 
وزارت  به  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
معاونت  از  ما  گفت:  است،  چگونه  بهداشت 
درخواست  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
کمک کرده ایم که البته این کمک مادی نیست 
با  تا  دارد  و مشاوره ای  بیشتر جنبه فنی  بلکه 
را  داخلی  محصوالت  تولید  بتوانیم  کمک  این 
از آنچه که فقط نامش تولید داخل است، بهتر 
نیازمند کنترل  این موضوع  و  تشخیص دهیم 

مضاعفی است.
تلفیق  کمیسیون  جلسه  نتایج  درباره  هاشمی 
مجلس درباره بحث تجمیع بیمه ها که برگزار 
شد، گفت: این مسائل بحث های تخصصی است 
و رسانه ای شدنش به نفع حوزه سالمت نیست. 
موضوعات  این  که  دارند  دوست  برخی  البته 
بهتر  که  معتقدم  من  اما  کنند،  رسانه ای  را 
کامل  آرامش  در  مجلس  تا  دهیم  اجازه  است 
حرف های کارشناسی را بشنود و سپس تصمیم 

بگیرد.
که  تصمیمی  امیدوارم  افزود:  بهداشت  وزیر 
نفع  به  می کند،  اتخاذ  زمینه  این  در  مجلس 

سالمت مردم باشد.

وزیر بهداشت اعالم کرد:

کاهش 35 درصدی واردات در حوزه سالمت

قیمت تمام شده »فقر« در کشور باال رفته است
سال  گفت:  امداد  کمیته  مردمی  مشارکتهای  توسعه  معاون 
گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان برای هزینه درمان و۱۵۰ میلیارد 
که  است  شده  هزینه  مددجویان  جهیزیه  تامین  برای  تومان 
توسط مردم،  تومانی صدقه  میلیارد  پرداخت ۲۷۰  به  توجه  با 
نیازهای  تمامی  رفع  برای  شده  آوری  جمع  صدقه  میزان  این 

مددجویان کافی نبوده است.
نخستین  در  زنجان  استان  به  سفر  با  ذوالفقاری  محمد  علی 
با محوریت زکات برگزار  ائمه جمعه استان زنجان که  نشست 
شد، با بیان اینکه بخشی از اعتبارات کمیته امداد برای کمک 
به نیازمندان  از طریق کمکهای مردمی تامین می شود، گفت: 
بخشی از درآمد این نهاد از طریق صندوق صدقات، اکرام ایتام و 
محسنین، زکات  و برنامه های مناسبتی همچون جشن  عاطفه 

ها ،نیکوکاری  و رمضان تامین می شود.
میلیارد  و ۱۵۰   هزار  بینی مشارکت یک  پیش  اعالم  با   وی 
تومانی مردم به کمیته امداد برای سال ۹۵ ادامه داد:  خیران 
6۰۰ میلیارد تومان به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد در  

نیمه نخست امسال کمک کرده اند.
 معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد با بیان اینکه 
 ۱۵۰ و  درمان  هزینه  برای  تومان  میلیارد   ۳۰۰ گذشته  سال 
میلیارد  تومان برای تامین جهیزیه مددجویان هزینه شده است، 
تومان سال ۹۴  میلیارد  ایرانیان ۲۷۰  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
صدقه داده اند، اما این میزان صدقه جمع آوری شده برای رفع 

تمامی نیازهای مددجویان کافی نبوده  است.

کاهش ساعت کار بانوان آموزش و پرورش
و  آموزش  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزارت  بانوان  کل  مدیر 
پرورش بخشنامه کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص 

این وزارتخانه را ابالغ کرد. 
پرورش  و  آموزش  وزارت  بانوان  کل  مدیر  »مهنازاحمدی« 
گفت: بر اساس بخشنامه ای که پیرو مصوبه شهریورماه مجلس 
شورای اسالمی و دستور رئیس جمهور درباره کاهش ساعت 
کار  است، ساعت  ابالغ شده  دارای شرایط خاص  بانوان  کار 
دارای  که  قراردادی  و  پیمانی  رسمی،  از  اعم  شاغل  بانوان 
معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر و فرزند 
معلول شدید یا دارای بیماری صعب العالج و یا زنان سرپرست 
درخواست  با  هستند  اجرایی  دستگاه های  در  شاغل  خانوار 
به ۳6  هفته  در  موظف  کار  ساعت  از ۴۴  متقاضیان  کتبی 
ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین 

می شود.
احمدی ادامه داد: تایید میزان شدت معلولیت توسط سازمان 
بهداشت،  وزارت  توسط  العالج  صعب  بیماران  بهزیستی، 
زنان  و  معتبر  شناسنامه  ارائه  با  سال  شش  زیر  فرزندان 
سرپرست خانوار با ارائه اسناد یا گواهی دادگاه معتبر خواهد 
بود. بر اساس این بخشنامه زمان شروع و خاتمه کار با توافق 
مشموالن و مسئوالن مربوطه است. بانوانی که بر اساس سایر 
تا  هستند  مند  بهره  کاری  ساعت  کاهش  امتیاز  از  مقررات 
زمانیکه از مقررات مزبور استفاده می کنند از شمول این قانون 

مستثنی هستند.

شدت وقوع حادثه در تهران باالست
زلزله  جلوی  گفت:  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
را نمی توان گرفت بلکه باید خود را ایمن کنیم ما از این 
انجام  مطالعات  طبق  که  چرا  هستیم  تهران  نگران  بابت 

شده، شدت حوادث در تهران باال خواهد بود.
مدیریت  کل  مدیران  نشست  حاشیه  در  نجار  اسماعیل 
در  دوره ای  صورت  به  نشست  این  گفت:  کشور،  بحران 
یکی از نقاط کشور برگزار می شود که این دوره در تهران 
برگزار شده و برای هماهنگی بیشتر و ابالغ سیاست هایی 
رفع  برای  تا  می شود  برپا  داریم،  الزم  کار  ادامه  در  که 

مشکالت موجود چاره اندیشی شود.
وی در مورد تعداد نیروهای مورد نیاز در سازمان مدیریت 
و  امکانات  تمام  بحران  مدیریت  برای  بحران کشور گفت: 
اختیار  در  بخش خصوصی  و  اداری  از  اعم  کشور  پرسنل 

مدیریت بحران در مواقع بحرانی قرار می گیرند.
از  پس  داد:  ادامه  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
ابالغ  سیاست هایی  رهبری،  تأکیدات  و  بم  حادثه  وقوع 
شد که در آن عنوان داشت تمام امکانات نیروهای مسلح 
نیز  اکنون  گیرد  قرار  ما  اختیار  در  بحران  زمان  در  نیز 
حادثه  وقوع  طالیی  زمان  در  دستگاه ها  را  الزم  همکاری 
پیشگیری  و  پیش بینی  زمینه  در  ما  البته  داشته اند 
ارتقاء  را  آن  دوره ای  صورت  به  باید  که  داریم  مشکالتی 

بدهیم و از بار حوادث بکاهیم.

تولید  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
داخل در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به 
ساخت  کار  که  شود  می  اطالق  محصوالتی 
واردات  و  باشد  شده  انجام  کشور  در  آنها 
بسته  و  خارج  از  دارویی  مواد  یا  قطعات 
محسوب  داخل  تولید  کشور  در  آنها  بندی 

نمی شود.
تفاهمنامه  انعقاد  مراسم  در  دیناروند  رسول 
علمی  معاونت  با  بهداشت  وزارت  همکاری 
توسعه  برای  جمهوری  رئیس  فناوری  و 
بهداشت  وزارت  در  بنیان  دانش  تولیدات 
افزود: در حوزه تولید دارو در کشور مشکل 
چندانی نداریم و مجوزها بر اساس یکسری 
می  صادر  منطقی  روال  و  مشخص  اصول 
برای  کار  و در ۱۵ سال گذشته شیوه  شود 
شرکتهای دارویی کامال شناخته شده است.

تجهیزات  تولید  در حوزه  اما  داد:  ادامه  وی 
بسیاری  هنوز  و  است  سخت  کار  پزشکی 
کارشناسی  اصول  و  قوانین  با  شرکتها  از 
را  گاهی محصوالتی  و  ندارند  کافی  آشنایی 
که  کنند  می  بازار  وارد  داخل  تولید  نام  به 
از  بیش  کاری  و  نیست  داخل  تولید  واقعا 

مونتاژ در ایران انجام نمی دهند.
یک  تولید  برای  گام  اولین  گفت:  دیناروند 

کاالی پزشکی جمع آوری قطعات است و در 
تمام دنیا نیز این طور نیست که همه قطعات 
یک محصول را در یک کارخانه تولید کنند 
اما باید بخشی از محصول نهایی و کار ساخت 
نهایی آن در داخل انجام شود تا کاالی تولید 

شده، تولید داخل محسوب شود.
اگر  نیز  دارویی  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
شرکتی مواد دارویی را از یک کشور خارجی 
را  آن  کشور  داخل  در  فقط  و  کند  وارد 
داخل  تولید  محصول  این  کند،  بندی  بسته 
ساخت  فرآیند  باید  و  شود  نمی  محسوب 

نهایی دارو در کشور انجام شود.
وزارت  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
بهداشت برای حمایت از تولید داخل جایگاه 
دهیم  اجازه  نباید  اما  است  قائل  مهمی 
تسهیالت  از  داخل  تولید  نام  به  افرادی 
به  را  واردات  و  کنند  استفاده  سوء  دولتی 

کشور گسترش دهند.
فناوری  و  علمی  معاون  و  بهداشت  وزیر 
برای  بهداشت  وزارت  در  جمهوری  رئیس 
سالمت  حوزه  بنیان  دانش  تولیدات  توسعه 
تومان  میلیارد  هزار   ۱۰ از  استفاده  و 
سالمت،  بخش  در  حوزه  این  جدید  اعتبار 

تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

مدیرکل نظارت بر فرآورده های طبیعی ، سنتی 
و مکمل سازمان غذا و دارو گفت : همه دانشگاه 
های علوم پزشکی در سراسر کشور به تازگی در 
امر نظارت به عرضه فرآورده های طبیعی ورود 
پیدا کرده اند و نظارت بر عطاری ها چند برابر 
و قاطعانه تر خواهد شد. دکتر امیرحسین اظهار 
کرد:: چند روز است که خدمات نظارتی خود را 
که تا پیش از این به صورت متمرکز فقط از سوی 
ستاد سازمان غذا و دارو در تهران انجام می شد، 
کردیم  تفویض  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  به 
تا استان های مختلف با تشکیل مدیریت های 
متناظر در این زمینه نظارت های جدی تری بر 

فرآورده های طبیعی و سنتی داشته باشند.
وی تاکید کرد: با تفویض خدمات نظارتی به این 
حوزه ها، مطمئنا نظارت چندین برابر خواهد شد 
؛ همه دانشگاه ها در این زمینه فعال خواهند شد 
و بحث نظارت و ارزیابی و کنترل های بازار و 
قاچاق این فرآورده ها را -که متاسفانه در برخی از 
این موارد به وفور دیده می شود- انجام می دهند.
وی خاطرنشان کرد: ارائه فرآورده های طبیعی و 
سنتی غیرمجاز در عطاری ها ممنوع است و اگر 
وجود داشته باشد باید برخورد کنیم؛ همچنین 
از  خارج  فضای  در  ورزشی  های  مکمل  ارائه 
داروخانه ها یا فضای باشگاه ها و فروشگاه ها 

ممنوع است.
مدیرکل نظارت بر فرآورده های طبیعی ، سنتی 
تفویض  با  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  مکمل  و 
اختیارات به معاونت های غذا و دارو دانشگاه های 
علوم پزشکی ، برخی از تولیدکنندگان در استان 
های مختلف، راحت تر می توانند مجوزهای خود 
را دریافت کنند. مدیرکل نظارت بر فرآورده های 
طبیعی ، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: 
بیشترین تالش ما در ۱۰ سال گذشته، این بود 
که تعداد فرآورده های طبیعی و سنتی را زیاد 
کنیم بطوریکه تعداد این فرآورده ها از ۱۰ سال 
گذشته تاکنون ۲۳ برابر و خیلی زیاد شده است.

جمشیدی افزود: فقط در حوزه داروهای طبیعی 
، تعداد این داروها ۱۳۴ عدد بوده که اکنون به 
داروهای  اینکه  یا  است  رسیده  و ۷۵۰  یکهزار 
 ۷۷۰ حدود  اکنون  اما  نداشتیم  اصال  سنتی 

فرآورده سنتی داریم .
وی خاطرنشان کرد: در بخش های دیگر مانند 
بسته بندی فرآورده های طبیعی و سنتی این 
افزایش ها صورت گرفته ، بنابراین از نظر تعداد 
نظارت کاستی  زمینه  اما در  خوب عمل شده 
هایی بوده که آن هم با توجه به روند پیش رو و 
با تشکیل ادارات متناظر در استان ها ، نظارت ها 

چندبرابر خواهد شد.

رئیس سازمان غذا و دارو:

مشکلی در تولید دارو نداریم
یک مقام مسئول در سازمان غذا و دارو خبر داد:

تشدید نظارت بر عطاری ها

با  رابطه  در  گفت:  شبستر  مردم   نماینده 
مخدر  مواد  با  مبارزه  شدن  اجتماعی   رویکرد 
درمان  و  پیشگیری  و  خانواده  اقتصاد  طرح 
اعتیاد تا ۲ هفته آینده از سوی این فراکسیون 

ارایه می شود . 
اهمیت  به  با  توجه  گفت:  آقاپور  معصومه 
مواد  مصرف  به  اعتیاد  موضوع  به  پرداختن 
به  عنوان  باید  که  شیمیایی  و  صنعتی  مخدر 
نمایندگان  شود،  تبدیل  عمومی  دغدغه  یک 
اقدام  اعضای فراکسیون زنان  به ویژه  مجلس 
و  فرهنگی  کمیته  در  موضوع  این  به  بررسی 

اجتماعی مجلس کرده اند.
 وی با بیان اینکه اعتیاد به مصرف مواد مخدر 
مسئله ای  جوانان  و  نوجوانان  میان  در  بویژه 

دردآور است، اظهار کرد: باید به این موضوع 
این  مصرف  علل  و  نگاه  ریشه ای  صورت  به 
 مواد را بررسی کرد    . نماینده مردم شبستر در 
مجلس اظهار داشت: در حال حاضر فعال ترین 
جمعیت کشور  که نوجوانان و جوانان هستند 
در معرض خطر مصرف مواد مخدر صنعتی و 
روان گردان ها قرار  دارند، برای جلوگیری و در 
امان نگه داشتن آنان از این خطر، باید شرایط 

موجود را تغییر داد . 
آقا پور تصریح کرد: نوجوانان و جوانان دارای 
شادی  به  نیاز  که  هستند  بسیاری  پتانسیل 
مختلف  عوامل  داده  نشان  دارند،  تحقیقات 
شده  باعث  خانوادگی  و  اجتماعی  محیطی، 
و  کنند  تجربه  را  مواد  مخدر  مصرف  آنان 

آنان  شادابی  و  نشاط  زمینه های  متاسفانه 
عضو  گفته  به  نیست .  فراهم  حاضر  حال  در 
شورای  مجلس  خانواده  و  زنان  فراکسیون 
با  اعتیاد،  مقابله  برای  دارد  ضرورت  اسالمی، 
سنی  رده های  با  متناسب  خاص  تفریحات 
فراهم  جوانان  و  نوجوانان  جنسیت  نوع  و 
آنان  تا  را توسعه داد  کرد،  مکان های ورزشی 
هیجانات خود را در محیطی سالم و نشاط آور 

تخلیه کنند . 
به  را  اعتیاد  نباید  همچنین  افزود:  آقاپور 
عنوان معضل نگاه کرد، بلکه این یک بیماری 
است و اگر  جامعه آن را بد تلقی کند، راه های 

درمان نیز نادیده گرفته می شود .
شورای  مجلس  در  شبستر  مردم  نماینده 

از موارد دیگری که  اسالمی خاطرنشان کرد: 
اجتماعی  مبارزه  رویکرد  به  تحقق  می تواند 
مواد  که  است  آن  کند،  کمک  مخدر  مواد  با 
قرار  مردم  دسترس  عموم  در  کمتر  مخدر 

گیرد . 
انواع مواد مخدر  آقاپور گفت: در حال حاضر 
در تهران در مدت ۱۵ دقیقه به دست مصرف 
 کننده می رسد، این قضیه نیاز به کنترل دارد 
سطح  در  مواد  ورودی  مبادی  تمامی  باید  و 

کشور  مسدود شود . 
به  را  دهم  مجلس  دیدگاه  پایان،  در   وی 
اهمیت  پر  بسیار  اعتیاد  با  مبارزه  موضوع 
شورای  مجلس  گفت:  نمایندگان  و  دانست 
اسالمی حامی دست اندرکاران مبارزه با مواد 

مخدر هستند .

طرحپیشگیریودرماناعتیادازسویفراکسیونزنانمجلسارایهمیشود
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مهمترین وظیفه زن در جامعه، 
از نظر اسالم و روایات چیست؟

 
و  صالح  فرزندانی  تربیت  و  شوهرداری  زن،  وظیفه  مهمترین 
را  مهم  مسئله  این  نباید  کاری  هیچ  و  است  کارآمد  و   سالم 
نیازمند  بزرگی  مسئولیت  چنین  انجام  و  دهد  قرار  الشعاع  تحت 
اینکه بدون شناخت نسبت  باشد چه  به کسب اطالعات الزم می 
به مسائل تربیتی، اخالقی و کسب مهارتهای ارتباطی برای ایجاد 
کدام  هر  لذا  نیست  پذیر  امکان  شوهر  با  صمیمی  و  گرم  روابط 
اطالعات  باید  زندگی  مسائل  پیچیده شدن  با  توجه  با  زوجین  از 
از طریق مطالعه کتاب های مفید، مجالت  این زمینه  را در  الزم 
می  زنان درس  اگر  و  آورند  به دست  تربیتی  های  فیلم  دیدن  و 
باشد،  ظایفشان  و  با  مرتبط  شان  تحصیلی  ی  رشته  باید  خوانند 
و اال در امر تربیت فرزند و داشتن یک زندگی سالم و بانشاط با 

شد. خواهند  مواجه  مشکالت جدی 
داری،  شوهر  اهمیت  است  ضروری  آن  به  توجه  که  ای  نکته 
امروزه  است  خانواده  کانون  داشتن  نگه  گرم  و  فرزندان  تربیت 
فعالیت  دادن  جلوه  اهمیت  کم  موجب  مسموم  تبلیغات  متأسفانه 
و  سالم  جامعه  یک  بنای  زیر  حالیکه  در  است  خانه  در  زنان 
کارآمد خانواده است. اگر خانوده ها از استحکام خوبی برخوردار 
های  زمینه  در  هستند  خانواده  محصوالت  که  فرزندان  و  باشند 
گوناگون تربیت شوند و از رشد و بالندگی خوبی برخوردار باشند 
آنگاه جامعه با مشکالت کمتری مواجه خواهد شد و انجام چنین 
از  اینکه  چه  باشد  می  زنان  عهده  بر  بیشتر  بزرگی  مسئولیت 
سالگی  دو  تا  تولد  از  بعد  و  تولد  هنگام  تا  نطفه  انعقاد  زمان 
نقش  و  باشد  می  مادر  به  وابسته  صد  در  صد  صورت  به  کودک 
نیز  با بزرگ تر شدن کودک نقش پدر  البته  پدر بسیار کم است 
بیشتر خواهد شد ولی هیچ گاه تا دوران بلوغ سهم پدر به اندازه 
تربیت  در  مادر  نقش  اهمیت  از  حاکی  این  و  باشد  نمی  مادر 
فرزند می باشد و این کار دشوار بیشتر از هر کس از عهده مادر 
شریفترین  که  انسانها  تربیت  از  کاری  چه  راستی  و  آید  می  بر 

است. باالتر  هستند  آفرینش  مخلوقات 
در واقع این مادر است که پایه های اولیه رشد، تربیت و هدایت 
کودک در دامن خود فراهم می کند و اهمیت خانواده به عنوان 
دیگر  تربیتی  و  علمی  مراکز  تمام  بر  انسان  تربیتی  جایگاه  اولین 
خانواده  و  است  بیشتر  دانشگاه  و  مدرسه  دبستان،  پیش  قبیل  از 
دارد  دینی  و  زمانی  تقدم  تربیتی  و  علمی  مراکز  این  به  نسبت 
باشد.  می  مقدم  آن  رتبی  هم  و  است  مقدم  زمانا”  هم  یعنی 
الشعاع  تحت  را  مهم  مسئولیت  این  نباید  کاری  هیچ  بنابراین 
برای  با یکدیگر همکاری کنند و  اگر زن و شوهر  البته  قرار دهد 
باشند  داشته  صحیحی  ریزی  برنامه  خود  مشترک  زندگی  اداره 
های  فعالیت  در  توانند  می  داری  خانه  امور  انجام  بر  عالوه  زنان 
مشارکت  نیز  خانه  از  خارج  اجتماعی  و  سیاسی  علمی،  فرهنگی، 
امور  با  منافاتی  ها  فعالیت  اینگونه  در  حضور  و  باشند  داشته 
مهم  این  انجام  و  ندارد  فرزندان  تربیت  و  همسرداری  و  زندگی 

باشد: می  مهم  امر  چند  مستلزم 
با یکدیگر ۱- همکاری زن و شوهر 

زن  شخصیتی  ابعاد  و  توانایی  با  باید  خانه  از  خارج  کار  نوع   -۲
باشد. متناسب 

باشد که  ای  به گونه  باید  و همکاران  کار  کار و محل  ۳- محیط 
و  کند  حفظ  خوبی  به  را  خود  حریم  و  عفاف  حجاب،  بتواند  زن 
موازین  نکردن  رعایت  مستلزم  خانه  از  خارج  در  کار  انجام  اگر 
مناسب  و  مفید  زنان  برای  کاری  چنین  شود  اخالقی  و  شرعی 

نیست.
دهند  می  اختصاص  خود  به  خانه  از  خارج  کار  وقتی  زنان   -۴
نباید به حدی باشد که بیشتر وقت و انرژی زن را از بین ببرد و 
باعث ناتوانی او در انجام وظایف داخل خانه شود. و نیز به تربیت 
از  فعالیت در خارج  انجام  فوق  نکات  رعایت  با  نزند.  فرزند ضربه 
تجارب  کسب  باعث  بلکه  ندارد  اشکالی  تنها  نه  زنان  برای  خانه 

است. ارزشمندی  فواید  و  بیشتر 
منبع: تبیان

میوه خشک و تاثیر مفید این 
میان وعده بر سالمتی بدن!

لذیذ  بسیار  های  آجیل  از  خشک  میوه  آجیل 
است. میوه های خشک میان وعده های بسیار 
از  تر  ساده  خوردنشان  هستندو   سودمندی 
بدن  به  را  بسیار  ی  تازه ست وچون  میوه ی 
انداره  به  به  خشک  های  کنند.میوه  می  وارد 
مغذی  مواد  یا  و  کالری  قند  تازشان  ب  گونه 
و  پتاسیم  آهن،  خوراکی،  فیبرهای  مثل 

آنتی اکسیدان ها را دارا می باشند.
آب  محتوای  میوه  کردن  خشک  ازآنجایی که 
به اندازه  آن ها  وعده  اندازه  می کند،  خارج  را 
اگر  مثال  برای  است.  تازه  میوه  سه چهارم 
کنید،  خشک  را  بریده شده  زردآلو  فنجان  یک 
دست  به  خشک  زردآلوی  فنجان  یک چهارم 
را  فنجان  یک چهارم  باید  بنابراین  می آورید. 
میوه های  روزانه  مصرف  در  شما  راهنمای  باید 

خشک باشد. 
دو  این  هم  قند  و  کالری  میزان  لحاظ  از 
برش های  فنجان  هستند.  هم  معادل  تقریباً 
قند  گرم   ۱۴.۵ و  کالری   ۷۴ تازه  زردآلوی 
برگه های  فنجان  یک چهارم  دارد؛  طبیعی 
قند  گرم   ۱۷ و  کالری   ۷۸ خشک  زردآلوی 
آن  به  باید  که  دیگر  موضوع  یک  دارد.   
برخی  تولید  در  که  است  این  کنید  توجه 
حاوی  خودشان  )که  خشک  میوه های  از 
اضافه می شود.  قند  قندهای طبیعی هستند( 
از خشک  برای مثال در مورد کران بری قبل 
به  و  می شود  افشانده  شکر  آن  روی  کردن 
)یک  می رود  باال  کالریان  میزان  ترتیب  این 
 ۴6 و  قند  گرم   ۴ تازه  کران بری  فنجان 
کران بری  فنجان  یک چهارم  اما  دارد،  کالری 
گرم   ۲۰ و  کالری   ۹۳ شده  شیرین  خشک 

دارد(. قند 
خشک  میوه های  از  استفاده  هنگام  بنابراین 
این  لحاظ  از  آن ها  غذایی  برچسب  به  آماده 
محتوای  کنید.    توجه  افزوده شده  قندهای 
مشابه  تقریباً  و خشک  تازه  میوه  مغذی  مواد 
میوه  که  است  این  عمده  تفاوت  یک  است. 
کمتری   C ویتامین  موارد  اغلب  در  خشک 
دارد. چرا این ویتامین در برابر گرمای خشک 
برای خشک کردن میوه تجزیه می شود.   در 
میوه های  به  نسبت  خشک  میوه های  مقابل، 
مقدار  و  فیبر  بیشتری  مقدار  حاوی  تازه 
فنول ها  نام  به  آنتی اکسیدان هایی  از  بیشتری 
قلبی  بیماری های  از  پیشگیری  به  که  هستند 

و سرطان ها کمک می کنند.
کشمش  مانند  خشک  میوه های  از  برخی 
خشک  از  قبل  است  ممکن  زردآلو  و  طالیی 
می شوند.  فراوری  گوگرد  دی اکسید  با  کردن 
این ماده نگه دارنده باعث می شود رنگ اصلی 
و  شود  حفظ  کردن  خشک  حین  در  میوه 
رنگ آن تیرگی نگراید. اما دی اکسید گوگرد 
افراد واکنش های شبیه  از  می تواند در برخی 
ارگانیک  خشک  میوه های  کند.  ایجاد  آسم 
آن ها  نیستند.  شیمیایی  ماده  این  حاوی 
و  دارند  متفاوت  اندکی  مزه  و  تیره تر  رنگ 
هستند.    شبیه تر  میوه  تازه  شکل  به  اغلب 
هستند  سالمی  وعده  میان  خشک  میوه های 
هله هوله هایی  جایگزین  را  آن ها  می توانید  و 

کنید. آب نبات  و  سیب زمینی  چیپس  مانند 

گوناگونسالمتوتغذیه

مشکالت  که  است  این  امروز  جامعه  واقعیت   
خانوادگی در دنیا امروز با گسترش نیاز های فردی 
و اجتماعی زیاد شده است و افراد بیشتر فردگرا 

شده اند.
 به نوعی تحمل و صبر کافی برای رفع مشکالت 
ندارند و بنیان خانواده به دلیل فرد گرایی سست 
شده است. حال برای رفع این معضل باید چه کرد؟ 

عده ای طالق را انتخاب می کنند.
را حل  ها  آن  یابی مشکالت،  ریشه  با  گروهی   
می کنند. عده ای هم گفت وگوی منطقی را راه 
خانواده  های  ویژگی  حال  دانند.  می  مناسب 
منسجم ومستحکم را بررسی می کنیم، در زیر به 

۱۲ ویژگی این خانواده ها اشاره شده است:
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اصل اول، وفاداری
نسبت به یکدیگر وفاداری دارند. این اصل را هدف 
به  بودن  وفادار  به  را  دیگر  هم  و  می دانند  خود 

خانواده تشویق می کنند.

خشنودی و شادی برای خانواده
خشنودی خود را از کانون گرم خانواده ابراز می 
از خانواده خود  کنند. در صورت رضایت مندی 
ترین  از مهم  این  و  بیان می کنند  را  حتما آن 
است.  پرانرژی  و  مستحکم  خانواده  خصوصیات 
کلمات پراحساس و رضایت بخش به افراد خانواده 
انرژی مضاعف می دهد و اعضا برای ادامه زندگی 

مشتاق تر می شوند.

در انتخاب ها دقت می کنند
پایدار  تا خانواده شان  انتخاب می کنند  درست 
باشد. کانون خانواده محل مناسبی برای دوری از 
مشکالت است. انتخاب همسر مناسب، ما را به این 
اصل می رساند. وقتی شما، فرد مناسب و هم کف 
خود را بر می گزینید، حتما او در مشکالت شما را 

یاری می کند.

اوقات فراغت را صرف خانواده می کنند

ها  خانواده  این  کنند.  می  با هم صرف  را  زمان 
معموال با تنظیم زمان هم به شغل خود بها می 
دهند و هم اینکه زمان مناسبی را با افراد خانواده 

می گذرانند.

ارتباطات خوبی با هم دارند
مهارت های ارتباطی خوبی با یک دیگر دارند. افراد 
خانواده مستحکم همیشه درهای ارتباط با دیگر 
اعضا را به روی هم دیگر باز می گذارند. با این ترفند 

ظریف اعضا حس می کنند که یک حامی دلسوز 
دارند.این نیست که اعضا با هم اختالف ندارند بلکه 
با صحبت و هم فکری و مشاوره با هم مشکالت و 
اختالف ها را با خالقیت حل می کنند و با این عمل 

اتحاد را در کانون گرمشان تقویت می کنند.

سالمت زندگی می کنند
آنان سالمت است. سبک زندگی  سبک زندگی 
بسیار در رفتار خانواده تاثیر دارد. خانواده هایی 

که تغذیه سالمت دارند، سرزنده و شاداب هستند. 
ورزش هم می تواند به بهبود وضع خانواده و کاهش 

استرس در آنان کمک کند.
 

یک روح در چند بدن هستند
انسجام روحی بسیار باال دارند: خانواده هایی که 
انسجام روحی باالیی دارند، اعتقاد به قدرتی بزرگ 
و برتر در زندگی دارند. معموال افراد مذهبی دارای 
این ویژگی هستند و همیشه خدا را ناظر بر زندگی 

دنیوی می دانند و با اعتقاد به زندگی پس از این 
دنیا، آن را گذرگاهی برای رسیدن به آن دنیا می 

دانند.
 این اعتقاد به آن ها قدرت می دهد که با مشکالت 
دنیا به راحتی مقابله کنند و مشکالت را اول به 
خدای خویش می گویند تا آرامشی قلبی بگیرند. 
به  رسیدن  برای  دیگری  راه  )ع(  ائمه  به  توسل 

آرامش قلبی است.

مثبت فکر می کنند
برای مشکالتشان  قوی  و  منسجم  های  خانواده 
همیشه  ها  آن  یابند.  می  سازنده  های  حل  راه 
در کنار یک دیگرند تا بر مشکالت زندگی غلبه 
کنند و اعتقاد قلبی دارند که یک دست صدا ندارد؛ 

می دانند مشکالت ابری گذراست.
می پذیرند که هر کس منحصر

 به فرد است
این خانواده ها هر عضو را به صورت جداگانه می 
بیند و قبول می کنند که هر فرد توانایی خاصی 

دارد و از مقایسه اعضا با هم خودداری می کنند.

اعضای خانواده گوشه گیر نیستند
اعضای خانواده با دوستان و گروه های اجتماعی 
مناسب در ارتباطند. خانواده مثل جزیره ای مجزا از 
جامعه نیست. خانواده های مستحکم ارتباط خود را 
با فامیل، دوستان و اجتماع حفظ می کنند. آن ها 
می دانند که دوستان و فامیل خیرخواه خانواده اند 
و می توان برای مشورت به آنان اعتماد کرد و با 
کمک دیگران، تمامی معضالت و مشکالت حل 

شدنی است.
همدیگر را می بخشند

خطا، کج فهمی و آسیب دیدن قسمتی از زندگی 
است. ممکن است اعضای خانواده این مشکالت 
را درست کنند. افراد با تکیه بر اینکه بخشش از 
بزرگان است، یک دیگر را می بخشند و به هم دیگر 
کمک می کنند تا اعضا بتوانند تجربیات بد گذشته 
را فراموش کنند و سرمشق آینده قرار دهند. با این 
عمل عشق بین اعضا زیاد می شود و دوستی و 

اتحاد را بین هم دیگر تقویت می کنند.

زمانی را برای تفریح صرف می کنند
تفریح در خانواده های منسجم همیشه برقرار است. 
آن ها با یک دیگر زمان خوبی را صرف می کنند. با 
هم می خندند و از با هم بودن خوشحالند. این کار 
تفکرات مثبت را در خانواده پرورش می دهد و کمک 
می کند تا خانواده در تصمیم گیری های حیاتی بهتر 
عمل کند. حال برای ارزیابی استحکام خانواده خود، 

ویژگی های آن را با موارد باال مطابقت دهید.
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از نمک برای طعم دادن به غذاها و همین طور 
بسیاری کارهای ضروری دیگر استفاده می شود  و 
در این مقال، به کاربردهای جالب و مهم نمک در 

خانه اشاره می کنیم:

1. تمیز کردن تخته گوشت
آب  همراه  به  درشت  نمک  مشت  یک  حدود 
روی  می توانید  که  است  ترکیبی  بهترین  لیمو 
تخته گوشت بمالید و به این ترتیب آن را تمیز 

و ضدعفونی کنید.

2. جال دادن وسایل برنجی
و  از ظروف  های سخت  لکه  بردن  بین  از  برای 

استفاده  و سرکه  نمک  از خمیر  برنجی،  وسایل 
کنید. البته، افزودن مقداری آب لیمو هم می تواند 
مفید باشد؛ آب لیمو خمیر نمک و سرکه را کمی 
رقیق تر می کند و سپس می توانید این ترکیب را 
روی وسایل برنجی بمالید. سپس وسایل برنجی 
تان را با آب ولرم بشویید، و با یک پارچه ی سفید و 

تمیز و بدون پرز کامال خشک شان کنید.

3. تمیز کردن ظروف سوخته و سیاه شده
اگر ظرف هایتان در اثر حرارت سیاه شدند یا آثار 
نواحی  ماند،  غذاهای سوخته کف ظرف هایتان 
سوخته یا سیاه شده ی ظروف تان را خیس کنید 
و روی آن نمک بپاشید، بعد از ده دقیقه آن را 
بسایید و با آب بشویید. راه دیگر آن است که داخل 
ظرف را پر از آب کنید و سپس یک مشت نمک 
داخل آب بریزید و بگذارید یک شب بماند. فردای 
آن روز ظرف را روی آتش بگذارید و اجازه دهید 
محلول آب و نمک جوش بیاید. با این کار از شر آثار 
سوختگی بر روی ظروفتان خالص می شوید. اگر 
پس از شستشو، لکه ها به طور کامل پاک نشدند، 

این کار را یک بار دیگر نیز تکرار کنید.

4. خاموش کردن آتش روی اجاق گاز
آتش  گاز  اجاق  تان روی  ماهیتابه  یا  قابلمه  اگر 
گرفت، به سرعت اجاق را خاموش کنید، و سپس 
روی آتش نمک یا جوش شیرین بپاشید. هرگز به 
جای نمک یا جوش شیرین، از شکر، بکینگ پودر 

یا آرد استفاده نکنید.

5. پاک کردن لکه های قهوه یا چای
برای پاک کردن لکه های قهوه یا چای از فنجان 
ها یا لیوان های سفالی و چینی، آنها را با نمک 
یا خمیر نمک و سرکه ی سفید بسایید. لکه ها و 
حلقه های روی گلدان ها را که در اثر آب به جای 
می مانند نیز می توان با مالیدن نمک پاک کرد. 
اگر دریچه ی گلدان بسیار تنگ است و دست 
داخل آن نمی رود، آن را پر از محلول غلیظ آب 
و نمک کنید و محکم تکان دهید؛ و بعد از مدتی 

بشویید.

6. تسکین درد ناشی از کشیدن دندان
شستن دهان با محلول آب گرم و نمک بعد از 
کشیدن دندان باعث تسکین و آرامش درد می شود. 
نمک باکتری های دهان را از بین می برد و آب نیز 
مانده های غذا را از دهان می شوید. این کار برای 

تسکین درد لثه ها نیز مفید است.

7. تسکین سوزش ناشی از گزش حشرات
با آب و نمک خمیر درست کنید و آن را ده دقیقه 
روی محل گزش حشره بگذارید. برای جلوگیری 
انتقال بیماری، حتما پیش از این کار محل گزش 

را به خوبی بشویید.

8. برای دور کردن مورچه ها
یکی از خاصیت های معروف نمک این است که 
مورچه ها را از غذا و به طور کلی از خانه تان دور 
می کند. فقط کافی است کنار پنجره ها یا اطراف 
سبد میوه یا غذاها نمک  بپاشید، و دیگر هرگز این 

حشرات کوچِک سیاه را نبینید.

انواع کاربرد 
نمک در خانه

آگهی مفقودی
پالک  شماره  ۱۳۸۹به  مدل  روغنی  قرمز  رنگ  به  اف  ام  تراکتور  سند 
نام  J۰۳۵۸۴به  شاسی  شماره   LFW۰۵۵۹۳Wموتور ۷۱-6۵۵ک۱۱شماره 
از  و  گردیده  مفقود  صدورلردگان  شمشیرمحل  فرزند  منجی  بویری  رضا  محمد 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
 شهرستان باغملک

آگهی مفقودی 
کارت دانشجوئی اینجانب سید امیر محمد علوی نژاد فرزند سید سعید به شماره 
ملی ۴۹۸۰۲6۳۲6۷ و شماره دانشجوئی ۹۵۱۲۱۴۰۷ رشته ریاضی و کاربرد ها 

دانشگاه علم و فناوری مازندران ) بهشهر( مفقود گردیده ،فاقد اعتبار است 
بهشهر 

آگهی مفقودی
بانی  شهر  شماره  به   ۱۳۸۷ GLXIمدل  صبا  پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ 
۷۲-۸۸۹ه۲۲شماره موتور ۲۴۱۳6۸۹شماره شاسی S ۱۴۱۲۲۸۷۴6۸6۰۷مفقود 

بهشهرگردیده ، فاقد اعتبار است 

اگهی مفقودی
شماره  و  شهربانی ۸۲-۷۳۱س۸۱  شماره  به   ۱۳۸۵ مدل  ریو  سواری  سبز  برگ 
موتور ۱۰۰6۸۵۳ و شماره شاسی nas6۱۰۰۲۲6۱۱۰۸6۲۵ به نام عادل حسنی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

اگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی پراید مدل ۱۳۸۵ و شماره شهربانی ایران ۸۲-۸۹۷ج۵۳ 
زینب  نام  به   S۱۴۱۲۲۸۵۲۲۴۲66 و شماره شاسی موتور ۱۵۸۵۲۹۲  و شماره 

اکبری جوکار مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
کارت هوشمند راننده به شماره ۳۱۱۷۳۵۹ متعلق به اینجانب علی صمدی اشرفی 

بهشهر و شماره ملی ۲۱۸۰۰۴6۹۷۹ مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه: ۱۳۹۴۰۴۰۱۵۰۹۷۰۰۰۴۴۰/۱

به شماره شناسنامه ۷  به ۱-آقای محمد مهدی چراغی فرزند عسکر  بدینوسیله 
)ضامن( ۲- فیض اله چراغی فرزند علی نظر به شماره ملی ۴۵۰۱۰۷۳۹۷۷ و شماره 
شناسنامه ۲۴ )ضامن( ۳- آیت فرجی فرزند بهرام بیگ به شماره ۴۵۰۱۰۵۰۸۰۲ 
۱۳۹۴۰۴۰۱۵۰۹۷۰۰۰۴۴۰/۱که  کالسه  پرونده  )ضامن(   ۳ شناسنامه  شماره  و 
اجرائی مورد  اوراق  ابالغ  اداره پست، آدرس شما جهت  ابالغ  مامور  برابر گزارش 
مورخ   ۵۴۹۱۷ شماره  قرارداد  برابر  که  گردد  می  ابالغ  نگردیده  واقع  شناسایی 
۱۳۸۲/۰۹/۲۷ بین شما و بانک ملی شعبه شادآباد ایالم مبلغ ۷۵/۷6۷/۵۵۰ ریال 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می 
باشد لذا طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد 
از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در 
یکی از روزنامه کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی ایالم – جلیلیان

آگهی مزایده اموال منقول
آگهی مزایده اموال منقول مورد وثیقه پرونده اجرایی کالسه ۹۱۰۰۰۴۹ 

به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۱۰۰۰۴۹ له بانک ملی علیه شرکت ایالم عینک 
اموالی به شرح زیر: ۱-دو دستگاه ژنراتور اسفر

۲-دو دستگاه ژنراتور سیلندر
۳-6 دستگاه اسفر سایش و جال

۴-6 دستگاه سیلندر سه شاخه سایش و جال 
۵-یک دستگاه بلوکر چهار بازو 

6-یک دستگاه تانک ذوب 
۷-یک دستگاه سایش دو بازو 

۸-یک دستگاه لنزومتر 
۹-یک سری تجهیزات و لوازم شامل: سبد جا شیشه لوکومتر اسفر و سلندر، قالب بلوکر 

توری اسفر و سیلندر 
۱۰-یک دستگاه تابلو برق 6۳ آمپر سه فاز 

۱۱-کابل کشی دیواری دستگاهها و تابلوهای محلی متعلق به مدیون )شرکت ایالم 
عینک( که برابر نظریه کارشناس رسمی به مبلغ ۲۱۰/۲۷۵/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده از 
طریق مزایده حضوری به فروش می رسد. مزایده از ساعت ۹ الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ 
۹۵/۰۹/۰۱ در محل شرکت واقع در ایالم – شهرک صنعتی ششدار از مبلغ ارزیابی آغاز 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با 
تعطیل رسمی غیرمتقربه گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت 

انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ایالم- هوشنگ بابائی

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۴/۵6۹/۹۵ شعبه چهارم شورای حل اختالف جوانرود آقای 
بیان داشته  صدیق نوری  درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و 
شادروان صادق نوری  در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹  در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

و ورثه اش عبارتند از:
۱. صدیق نوری:  زایچه: ۱۳۴۵/۴۵۲ کد ملی: ۴۹۵۹۷۹۴۷۰۴  همسر متوفی
۲.سیما نوری :  زایچه:۱۴۰۱-۱۳۵۳ کد ملی: ۳۲۳۰۱۹6۲۱۱   مادر متوفی

۳. فریق نوری :  زایچه: ۱۳6۸ کد ملی: ۴۹۵۰۰۰6۲۰۷  برادر متوفی
۴.هما نوری :  زایچه:۱۳۷۳  کد ملی:۴۹۵۰۱۲۵۱۱۸۴   خواهر متوفی
۵. دنیا نوری :  زایچه: ۱۳۷۷کد ملی: ۴۹۵۰۱۷۳۸۵۵  خواهر  متوفی

6. مشفق نوری:  زایچه: ۱۳۷6 کد ملی :۴۹۵۰۱۵۷۵۴۱   برادر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

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

درخواست گواهی حصر وراثت 
کالسه  به  درخواست  شرح  به   ۱۰ شماره  شناسنامه  دارای  خمیده  رحیمه  خانم 
و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  شورا  این  از  ۱ش   /۹۵/۱۹۴۱
اعالم داشته که شادروان یحیی صفری لسفری به شماره شناسنامه ۷۱۰ در تاریخ 
۹۴/۱۰/۱۹ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از 

عبارتست از:
۱- متقاضی  همسر متوفی

۲- شهریار صفری لسفری فرزند یحیی ش ش ۲۰۸۰۵۰۹۴۷۰ صادره از ساری 
پسر متوفی

۳-  علیرضا صفری لسفری فرزند یحیی ش ش ۲۰۸۱۰۹۳۹۱۱ صادره از ساری 
پسر متوفی

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

خواهد شد.
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری – رضی

اگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی نسبت به 
فروش ملک متعلق به مرحوم علی رحمانیان )که در حال حاضر در اختیار ورثه عباس 
رحمانیان و زهرا ولی زاده و امیر رضا رحمانیان می باشد(در حق حمیده پور صادق 
چهارشنبه در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰ صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای 
مدنی بابل اقدام نماید کارشناس ارزش شش دانگ یک باب منزل مسکونی واقع در 
بابل سه راه سجادی حاجیکالی دوم رودبار خیابان مال آقاپور انتهای کوچه اول دور 
فلکه ابتدای کوچه شهید رستار با قدمت ۱۵ ساله که در اضالع شمال و شرق و غرب 
به امالک مجاور و در ضلع جنوب به کوچه شهید رستار منتهی می شود و دارای عرصه 
۱۲۵ متر مربع و اعیانی به مساحت ۷۲۵ متر مربع بصورت کف کرسی دار یک طبقه 
دو خوابه و کف مفروش به بتن دیوارها باربر و مصالح سنتی پنجره آلومینیومی و درب 
چوبی و سقف طاق ضربی بام شیبدار ایرانیتی با زیر سازی آهنی و انشعاب آب و برق 
و گاز و فاقد سابقه ثبتی را ۵۵۰۰۰۰۰۰۰ برآورد نموده است  مزایده از قیمت پایه 
کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود و برنده مزایده 
باید ده درصد مبلغ خرید را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید و 
در صورت انصراف و عدم پرداخت مابقی مبلغ ده درصد پرداختی در حق دولت ضبط 
خواهد ضمنا هر گونه هزینه بعدی بر عهده خریدار می باشد.و متقاضیان خرید ضمن 
هماهنگی با دایره اجرا ظرف ۵ روز قبل از مزایده می توانند از ملک مزبور بازدید نمایند.
دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل – عبدی

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول 
به موجب مواد ۱۱۳ الی۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده کالسه 
۹۵۰۲۰۹ اجرائی صادره از شعبه سوم خرم آباد یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 
به مساحت ۱۲۵۰متر مربع به نام آقای غالمرضا قالوند  توقیف و بر اساس نظریه 
کارشناس به میزان مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ یکصد میلیون تومان قیمت گذاری و با 

در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد .
قیمت  به  مسکونی  زمین  قطعه  یک  از  است  عبارت  مزایده  مورد  ۱-الف 
دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  که  تومان  میلیون  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰یکصد 

بمیزان مبلغ فوق ارزیابی گردیده است بفروش میرسد.
)نقدا(   المجلس  فی  را  پیشنهادی  قیمت  درصد  ده  بایست  می  مزایده  ۲-برنده 

پرداخت یا به حساب دادگستری خرم آباد واریز نماید .
تبصره : چنانچه به هر علت از پیشنهاد خود منصرف شود یا حداکثر ظرف یک ماه 
از تاریخ انجام مزایده باقیمانده قیمت ملک را نپردازد ده درصد پرداخت شده پس 

از کسر هزینه های اجرائی مابقی به نفع دولت ضبط می گردد.  
۳-طالبین می توانند ۵ روز قبل از انجام مزایده با دریافت مجوز از اجرای احکام 

مدنی دادگستری خرم آباد از ملک مربوطه بازدید نمایند .
۴-کلیه بدهی های معوقه و جاری بر عهده مالک و هزینه های نقل و انتقال بر 

عهده خریدار می باشد. 
۵-مزایده روز  چهارشنبه مورخ ۹۵/۹/۱۵ راس ساعت ۱۰ صبح در محل اجرای 

احکام خرم آباد برگزار میگردد .
6-توصیف زمین مذکور و به همان وضعیت بفروش می رسد.

آگهی فقدان سند مالکیتمدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه سوم خرم آباد –فیروز دریکوند. 
آقای سید عبداهلل قریشی با ارائه درخواست وارده بشماره ۱۰۹/۱۱۱/۹۵/۱۲6۵۱-
۹۵/۸/۹ منضم به استشهاد محلی مصدق اعالم داشته که یک جلد سند مالکیت 
شش دانگ یکباب خانه بشماره پالک پنج فرعی از ۲۳۳۵- اصلی واقع در بخش ۱۵ 
مهاباد که ذیل ثبت ۳۵۷۳ در صفحه ۳۲۷ دفتر جلد ۲۲ بنام آقای معروف حسن 
صادر و بعدا بموجب اسناد قطعی ۲۵۴۹۹- ۵۴/۱۰/۲۴ دفتر ۴ مهاباد و ۵۲6۵۵-
6۲/6/۹ دفتر خانه سه مهاباد و6۲۹۳۵-۷۹/۱۰/۱۴دفترخانه 6 مهاباد مع الواسطه 
به آقای عبداهلل قریشی واگذار گردیده است و برابر سند رهنی ۹۱/۱/۲۳-6۹6۱ 
دفتر ۱6 مهاباد در قید رهن موسسه قرض الحسنه نصر کردستان شعبه مال جامی 
المثنی  انگاری مفقود گردیده است و درخواست  . بعلت سهل  مهاباد قرار گرفته 
آنرا نموده لذا در اجرای تبصره یک ذیل ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب 
یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار جهت اطالع عموم آگهی میگردد. چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد حداکثر ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار این آگهی مراتب اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نموده و 
رسید دریافت نماید. در غیر اینصورت با انقضا بمدت مقرر عدم وصول اعتراض این 

اداره برابر مقررات المثنی سند مالکیت مورد تقاضا را صادر خواهد نمود.
صدیق رنجبر- رئیس ثبت مهاباد تاریخ انتشار: روز دوشنبه مورخ ۹۵/۸/۲۴  

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول تعاونی مسکن 
کارکنان و بهره برداران سازمان اتوبوسرانی اندیشه  

بهره  و  کارکنان  تعاونی مسکن  اعضاء محترم شرکت  کلیه  از  بدینوسیله 
برداران سازمان اتوبوسرانی اندیشه دعوت می شود تا در مجمع عمومی 
عادی نوبت اول که راس ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 95/9/24 در محل 
پروژه تعاونی مسکن اتوبوسرانی اندیشه تشکیل می گردد حضور به هم 

رساند. 
یاد آوری می شود :  - در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر 
تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام  نباشد می 
االختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی 

بیش از 3 عضو را بپذیرد. 
معتبر خواهد  امضاء هیات مدیره  با  مزبور  نمایندگی  های  برگه  همچنین 

بود. 
- مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط 

قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. 
کاندیده های سمت هیات مدیره و بازرسین می توانند از تاریخ 95/8/24 
کپی  داشتن  دست  در  با   12 الی  صبح   9 ساعت  از   95/8/30 تاریخ  تا 
سوء  عدم  گواهی  و  تحصیلی  مدرک  آخرین  و  ملی  کارت  و  شناسنامه 
پیشینه به آدرس اندیشه فاز 5 بلوار شورا شرقی کوچه باهنر پالک 6 تلفن 
65345020 مراجعه و درخواست کتبی خود را برابر فرم مربوطه تکمیل و 

به هیات مدیره تعاونی تحویل و رسید دریافت نمایند. 
دستور جلسه :  1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس 2- رسیدگی و 
اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال 94 و بودجه  جاری سال 95 
-   3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره  4- انتخاب بازرسان 

اصلی و علی البدل 5- رفع ابهامات و مشکالت و پاسخ به سواالت اعضاء 
رضا صداقت ) رییس هیات مدیره ( 
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مفقودی
 برگ سبز پراید مدل ۸۵ با شماره شهربانی ۲۱۴ ج ۴۵ایران ۸۲ با شماره موتور 
۱۷۷۷۲۷۸ و شماره شاسی s۱۴۱۲۲۸۵۹۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد
 بابل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان بیژن بهرامی و غیره با وکالت آقای آرش قلی پور گودرزی دادخواستی به 
طرفیت خواندگان علی اسد و امین مهدی تبار به خواسته فروش ملک مشاع تقدیم 
دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان فریدونکنار ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۷۱۹۸۲۷۰۰۴66ثبت گردیده که 
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   ۹:۳۰ ساعت  و   ۹۵/۹/۲۸ آن  رسیدگی  وقت 
قانون   ۷۳ ماده  تجویز  به  و  خواهانها  وکیل  خواست  در  و  خوانده  بودن  المکان 
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 گردد 
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار – مهدی خلیل پور 
مرزونی 

اجراییه 
مشخصات محکوم له 

مهدی صیادی به نشانی محمود آباد خ امام ۸ متری گلشهر ۱ پ ۳۴ 
مشخصات محکوم علیه 

بابل نرسیده به ÷لیس راه نمایشگاه  ۱-ذکریا هادی زاده به نشانی جاده آمل به 
اتومبیل 

پردیس   مجتمع   ۱۸ خ  کارگر  بلوار  سمنان  نشانی  به  فوالدی  محبوبی  ۲-جلیل 
پردیس ۲ پ ۵ 

بموجب رای شماره ۹۴/۲۵۵ شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان محمود 
آباد که قطعیت یافته است محکوم علیهم محکومند به تنظیم سند رسمی و فک 
پالک خودرو پژو ۲۰6 بابت اصل خواسته و یکصدو نود و پنج هزار ریال بابت هزینه 
نیم عشر  پرداخت  به  علیهم محکومند  له خواهان همچنین محکوم  در  دادرسی 

دولتی در حق صندوق دولت 
شعبه سوم شورای حل اختالف محمود آباد 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست 

به  نیازی  میثم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  کریمی  حسین  محمد  خواهان 
خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان محمود آباد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه سوم شورای حل اختالف محمود آباد ارجاع و به کالسه 
ساعت   ۹۵/۹/۲۴ بتاریخ  چهارشنبه  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۳/۹۵/۱۵۳
۱۱:۳۰ صبح تعیین شده است به مجهول المکان بودن خوانده گان و در خواست 
خواهان  و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 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
شعبه سوم شورای حل اختالف محمود آباد 

مفقودی 

شماره  ۱۹۳۸۴۹۲و  سریال  شماره  به   ۴۰۵ پژو  سواری  خودرو  هوشمند  کارت 
موتور  شماره  با  روغنی  زرد  رنگ  به   ۱۳۸6 مدل   6۲ ایران  ۸۲6ع۹6  پالک 
مفقود  حریمی  رضا  حمید  نام  ۴۰۳۹۳6۲۴به  شاسی  شماره  ۱۲۴۸6۱۷۸۲6۰و 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهی تحدید حدود اختصاصی        
با بنای احداثی به مساحت  باغ  اینکه تحدید حدود ششدانگ یک  قطعه  با  نظر 
۹۱6/۸۴ متر مربع که مقدار ۸۸/۴۵ متر مربع  از مورد تقاضا جز دکل فشار قوی 
برق بوده و حقوق ارتفاقی وزارت نیرو می باشد به نام خانم شرف پیشکاه زاده فرزند 
ساوجبالغ  از  صادره   ۴۸۹۷6۴6۹۴۴ ملی  کد   ۳۴۱ شناسنامه  شماره  کوچکعلی 
اله پیشگاهی در اراضی سفیدارک حوزه ثبتی  اولیه آقای بخش  از سهمی مالک 
هیئت   ۱۳۹۵/۵/۴-۱۳۹۵6۰۳۳۱۰۱۲۰۰۳۰۱۲ شماره  رای  باستناد  ساوجبالغ 
قانون تعیین  وتکلیف صادر و با توجه باینکه تاکنون تحدید حدود بعمل نیامده  
بر  وارده  ۴/۱۲۳۸۸۴-۸/۱۸/ ۱۳۹۵مبنی  به شماره   متقاضیه   برابردرخواست  
تحدید حدود اختصاصی ملک مورددرخواست تحت شماره ۱۵ فرعی از ۳۱۳ اصلی  
واقع در اراضی سفید ارک با عنایت به درخواست  مالک تحدید حدود آن در روز 
یکشنبه  مورخه ۹۵/۹/۲۸  در ساعت ده صبح در محل وقوع ملک شروع و بعمل  
خواهد آمدلذا بدینوسیله به اطالع کلیه مالکین امالک مجاور پالک فوق الذکر می 
رساند تا در روز و ساعت مقرر در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تحدید به مدت سی روز اعتراض خود و 
یا گواهی طرح دعوی در مراجع قضایی را به اداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ 
تحویل و رسید دریافت دارند .بدیهی است در غیر اینصورت حق واخواهی از آنان 

ساقط خواهد شد /.م/الف ۵۲۷
محمد افخمی  رئیس ثبت اسناد وامالک ساوجبالغ

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
یحیی علی نژاد  دارای ش ش ۴  به شرح دادخواست به کالسه ۸/۹۵6/۹۵این  دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزیز اهلل علی 
نژاد برسمنانی  به     بشناسنامه  ۱۲ در تاریخ ۹۵/۷/۱۳اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-ذکریا علی نژاد برسمنانی ف عزیزاله و هاجر ش ش ۳۰۴صادره از بابل ÷سر متوفی 
۲- یحیی علی نژاد برسمنانی ف عزیزاله و هاجر ش ش ۴صادره از بابل پسر  متوفی 
۳-حسین علی نژاد برسمنانی ف عزیزاله و هاجر ش ش ۴6۳صادره از بابل پسر متوفی 
۴-رقیه علی نژاد برسمنانی ف عزیزاله و هاجر ش ش ۱۸صادره از بابل دختر  متوفی 
بابل دختر   از  و هاجر ش ش ۱۳صادره  برسمنانی ف عزیزاله  نژاد  ۵-ریحانه علی 

متوفی 
6-جمیله علی نژاد برسمنانی ف عزیزاله و هاجر ش ش ۳۰۵صادره از بابل دختر  

متوفی 
۷-ربابه علی نژاد برسمنانی ف عزیزاله و هاجر ش ش ۴صادره از بابل دختر  متوفی 
۸-راضیه علی نژاد برسمنانی ف عزیزاله و هاجر ش ش ۴6۲صادره از بابل دختر  

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
دبیر  شعبه هشتم  شورای حل اختالف بابل 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهان یداله شیر افکن  خوانده / متهم : اسداله شیرافکن – صدیقه شیرافکن- 

علی شیرافکن- معصومه شیرافکن- روح اله شیرافکن-سلمان شیرافکن
خواسته / خواسته / ابطال تقسیم نامه 

خواهان در پرونده کالسه ۹۵۰۱۲۳ شعبه ۲ دادگاه حقوقی بابلسر دادخواستی به 
خواسته / ابطال تقسیم نامه طرح و تقدیم نموده که با ارجاع به این شعبه برای 
ساعت ۹:۳۰ صبح مورخ ۹۵/۱۰/۲۱وقت رسیدگی تعیین گزدیده است لذا با توجه 
به دادخواست خواهان مبنی بر مجهول المکان بودن احدی از خواندگان گزارش 
انتشار  طریق  از  شیرافکن  علی   / بنام  شناسایی  عدم  بر  مبنی  انتظامکی  مرجع 
آگهی ابالغ می گردد تا در تاریخ تعیین شده در این مرجع حضور فرمایید در غیر 

اینصورت دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود 
دفتر شعبه دوم حقوقی بابلسر 

اجراییه 

مشخصات محکوم له 
۱-بانک رفاه به مدیریت محمد علی فالح به نشانی ساری خ امیر مازندرانی اداره 

امور شعب 
مشخصات محکوم علیه 

۱-سعید میرزایی خاکی فرزند دالور به نشانی مازندران – بابل جاده قدیم آمل 
روستای درویش خاک منزل میرزایی 

بلوار  بابلسر   – به نشانی مازندران  ارچی فرزند محمد علی  قربانی  ۲-محمد رضا 
شریعتی نبش شریعتی ۱۲ دوچرخه فروشی قربانی 

۳-مجتبی مجرد اسبوئی فرزند رجبعلی به نشانی مازندران – بابل موزیرج کوچه 
ارشاد ۵ ۵۰ متر داخل کوچه ساختمان کارن منزا رجبعلی مجرد اسبوئی 

مشخصات نماینده یا قائم مقام محکوم له / محکوم علیه 
مجید گلی فرزند علی به نشانی ساری خ امیر مازندرانی اداره امور شعب نماینده 

حقوقی بانک رفاه به مدیریت محمد علی فالح 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
 ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۰6۰۰۵6۴ مربوطه  دادنامه  شماره  ۹۵۱۰۰۹۱۱۱۰6۰۲۰۸۱و 
 ۸۰۸۲۲۱۲۷۷ پرداخت  به  متضامنا  را  خواندگان  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
رعایت  باب  از  دادرسی  هزینه  ریال   ۲۵۳۰۰۰۰۰ و  خواسته  اصل  بعنوان  ریال 
مکلف  احکام  اجرای  نماید  می  محکوم  در حق خواهان  و الضرر  تسبیب  قواعد 
نسبت  به  ۳۹–سالیانه  بماخذ   ۹۴/۱۰/۲۳ تاریخ  از  را  تاخیرتادیه  است خسارت 
در  و  محاسبه  به  محکوم  وصول  6۲۴6۵۷۵۳۴لغایت  بمبلغ  بدهی  مانده  اصل 
حق محکوم له ایصال نماید رای صادره غیابی است و ب÷رداخت مبلغ نیم عشر 

اجرایی میباشد 
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – احمد عباسی 

ترابیان: فوتسال ایران از مسابقه با تیم های 
بزرگ هیچ هراسی ندارد

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال درباره برگزاری دیدارهای دوستانه 
تیم های زیر ۲۰ سال و بزرگساالن فوتسال گفت: از مسابقه با تیم های 
بزرگ هراسی نداریم و برگزاری این بازی ها به کادر فنی کمک می کند 

تا نقاط ضعف و قوت بازیکنان را بشناسند.
به گزارش ایرنا از فدراسیون فوتبال، »عباس ترابیان« گفت: نکته بسیار 
جذاب و مهمی که مربیان ایرانی فوتسال دارند این است که از بازی 
کردن با تیم های بزرگ دنیا هراس نداشته و همیشه خواهان برگزاری 
دیدارهای سخت و پایاپای هستند و این موضوع یکی از نقاط قوت 

محسوب می شود.
وی ادامه داد: تیم ملی فوتسال بزرگساالن و زیر ۲۰ سال ایران قرار 
است در آذرماه به مصاف تیم های ملی فوتسال بزرگساالن و زیر ۲۰ 
سال روسیه بروند. بازی کردن با تیمی که عنوان دوم جهان را دارد، کار 
راحتی نیست. روسیه یکی از حریفان سرسخت ایران به شمار می رود 
و ما نیز از بازی با آنها استقبال می کنیم. برگزاری این دیدارها کمک 
می کند تا نقاظ ضعف تیم برطرف و نقاط قوت، تقویت شود. بازی با 
روسیه یک شانس بسیار بزرگ است که بازیکنان خود را آزمایش کرده 

و مورد محک قرار دهیم.
ترابیان در ادامه بیان کرد: در بهمن ماه نیز تیم ملی فوتسال اوکراین با 
دو تیم زیر ۲۰ سال و بزرگساالن خود به ایران می آید تا کادر فنی تیم 
ها مجددا عملکرد بازیکنان خود را زیر نظر داشته باشند. تیم اوکراین 
جزء ۷ تیم برتر دنیا است و رقابت با این تیم از جذابیت باالیی برخوردار 

خواهد بود.
وی در ادامه درباره اینکه تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران نیازمند بازیهای 
تدارکاتی بیشتری برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در این رده 
تا اردوهای مستمر و مسابقات  سنی است، گفت: این تیم نیاز دارد 
دوستانه مختلفی را برگزار کند تا بازیکنان تجربیات الزم را به دست 
آورند. بر همین اساس در روزهای ۱۴ و ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹6 دو بازی 
تدارکاتی با تیم زیر ۲۰ سال فرانسه برگزار خواهیم کرد تا این تیم در 

روند مناسب قرار بگیرد.
وی در پایان گفت: از اینکه میزبانی مسابقات دوستانه را در ایران بر 
عهده گرفته ایم، چند هدف داریم. ابتدا اینکه تماشاگران عالقمند در 
سالن مسابقه حضور داشته باشند و از نزدیک هنرنمایی بازیکنان ایران 
را مشاهده کنند و به تشویق جوانان ایران که افتخار آفرین هستند، 
بپردازند. از طرفی دیگر سعی داریم که بازیهای دوستانه را در اقصی 

نقاط کشور برگزار کنیم تا همگان از زیبایی فوتسال لذت ببرند.

باشگاه های ورزشی خصوصی تا پایان سال 
5۰۰میلیارد ریال وام دریافت می کنند

براساس تفاهم نامه ایی که روز یکشنبه بین وزیر ورزش وجوانان و 
های خصوصی  شد،باشگاه  امضا  امید  آفرین  کار  مدیرعامل صندوق 
ورزشی از امکان دریافت وام های کم بهره از صندوق کارآفرین امید تا 
پایان سال بهره مند می شوند. به گزارش ایرنا از وزارت ورزش و جوانان؛ 
بر اساس این تفاهم نامه تا پایان سال مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال وام با بهره 

کم به باشگاه های ورزشی خصوصی اختصاص می یابد.
مأموریت صندوق کارآفرینی امید تجهیز سپرده های خرد مردم و تلفیق 
آن با اعتبارات دولت، اعطای تسهیالت ارزان قیمت ، شناسایی جوانان 
واجد شرایط ، توانمندسازی آنان و کمک در ایجاد کسب وکارهای 
خرد کم سرمایه و کاربر با محوریت فعالیت های کارآفرینانه و نیازهای 

منطقه ای است. این صندوق از مجوز بانک مرکزی برخوردار است .

نایب قهرمانی جوانان کوراش ایران 
در مسابقات جهانی

جوانان کوراش ایران با کسب ۲ مدال طال، ۳ نقره و یک برنز به عنوان 
نایب قهرمانی رقابت های جهانی دست یافتند.

عبدالوهاب  ترکیب  با  که  ایران  کوراش  جوانان  تیم  ایرنا،  گزارش  به 
جواد  باغچقی،  قاسم  زاده،  ولی  پرویز  فیروزآبادی،  جعفر  وهابیان، 
مرادی، فرزین شاهباز، امیرحسین قاسمی، علی محمد بریمانلو و محمد 
مهنان« در مسابقات جهانی هندوستان  با هدایت »رضا  و  خسروی 
شرکت کرده بود با کسب ۲ مدال طال، ۳ نقره و یک برنز بر سکوی 

نایب قهرمانی تکیه زد.
ازبکستان با ۵ طال، ۳ نقره و یک برنز به عنوان قهرمانی رسید و ژاپن با 

یک نقره و یک برنز بر سکوی سوم قرار گرفت.
»قاسم  و  کیلوگرم   ۸۱ منهای  در  مرادی«  »جواد  ایران،  تیم  برای 

باغچقی« در منهای ۹۰ کیلوگرم موفق به کسب مدال طال شدند.
»عبدالوهاب وهابیان«، »امیرحسین قاسمی« و »جعفر فیروزآبادی« به 
ترتیب در اوزان منهای۱۰۰، به اضافه ۱۰۰ و منهای 66 کیلوگرم به 
نشان نقره دست یافتند. »علی محمد بریمانلو« نیز تک مدال برنز را 

بدست آورد.

منچستریونایتد رکوردار بیشترین 
پرداخت حقوق به بازیکنان فوتبال

بر اساس بررسی و ارزیابی حقوق بازیکنان تیم های 
مختلف جهان که هر ساله در تارنمای »اسپورتینگ 
فوتبال  تیم  شود،  می  منتشر  اینتلیجنس« 
منچستریونایتد بیشترین حقوق را به بازیکنان در 

دنیای فوتبال پرداخت می کند.
به گزارش ایرنا از تارنمای خبری ساکرنت، بازیکنان 
منچستریونایتد بیشترین حقوق را نسبت به دیگر 

فوتبالیست های جهان دارند.
منچستریونایتد ساالنه مبلغ ۵.۷۷ میلیون پوند به 
بازیکنانش پرداخت می کند که معادل ۱۱۰ هزار 
و ۹6۱ پوند در هفته است که رقم قابل توجهی 

می باشد.
بر اساس همین گزارش، بازیکنانی که در لیگ برتر 
انگلیس توپ می زنند به طور میانگین ۲.۴ میلیون 
برابر  این مقدار ۲  پوند در سال درآمد دارند که 
حقوق بازیکنان شاغل در سری آ  اللیگا و بوندس 

لیگا است.
شیاطین سرخ چهارمین باشگاه در دنیای ورزش 
بعد از کلیولند کاوالیرز در لیگ حرفه ای بسکتبال 
آمریکا )ان بی ای(، نیویورک ینکیز ) لیگ برتر 
بیسبال آمریکا یا ام ال بی( و لس آنجلس کلیپرز 
در بسکتبال ان بی ای می باشد که باالترین حقوق 

را به بازیکنانش پرداخت می کند.
تیم بارسلونا با ۵.6۴ میلیون پوند در مکان پنجم 
قرار دارد و منچسترسیتی با ۵.۴۲ میلیون پوند در 

جایگاه نهم ایستاده است.
در لیگ برتر انگلیس، باشگاه های چلسی با ۴.۵۱ 
میلیون پوند، آرسنال با ۳.۷۱ میلیون پوند، لیورپول 
با ۲.6۸  اسپورز  تاتنهام  و  پوند  میلیون  با ۳.۰۱ 

میلیون پوند در رده های بعدی قرار دارند. 
باشگاه هایی که کمترین حقوق را در لیگ برتر 
انگلیس به بازیکنان پرداخت می کنند، عبارتند از 
برنلی با ۰.۹۷ میلیون پوند، بورنموث با ۱.۱ میلیون 
پوند، هال سیتی با ۱.۲۲ میلیون پوند، میدلسبورگ 
با ۱.۲۲ میلیون پوند که هنوز به طور متوسط از 
پرداخت حقوق باشگاه فوتبال سلتیک اسکاتلند با 

۰.۷۱ میلیون پوند، بیشتر است. 
پل پوگبا و زالتان ابراهیموویچ دو بازیکنی هستند 
که بیشترین حقوق را در منچستریونایتد دریافت 
می کنند. یافته ها حاکی از آن است که سه بازیکن 
شیاطین سرخ در فهرست ۱۰ بازیکن با باالترین 
با  پوگبا  پل  دارند.  قرار  فوتبال  دنیای  در  حقوق 
دریافت ۱۵.۱ میلیون پوند ساالنه در مکان پنجم 
و وین رونی با حقوق ۱۳.۵میلیون پوند در مکان 
هشتم و زالتان ابراهیموویچ با ۱۳ میلیون پوند در 
مکان دهم فهرست گران ترین بازیکنان قرار دارند. 
مسی  و  مادرید  رئال  مهاجم  رونالدو  کریستیانو 
مهاجم بارسلونا هر دو با ۱۸.۹۸ میلیون پوند حقوق 
ساالنه در زمره گران ترین فوتبالیست های جهان 

قرار دارند.

گرت بیل: ولز هنوز شانس صعود 
به جام جهانی را دارد

مهاجم تیم ملی فوتبال ولز با وجود تساوی در دیدار 
شنبه شب  برابر صربستان گفت: هنوز شانس صعود 

به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را داریم.
به گزارش تارنمای خبری بی بی سی، تیم فوتبال 
ولز دیشب در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ برابر 

صربستان با تساوی یک بر یک متوقف شد.
ولز  در خانه با گل گرت بیل از حریف خود پیش 
تساوی  به  را  کار  توانست  میتروویچ  ولی  افتاد، 
کریس  شاگردان  شد  باعث  نتیجه  این  بکشاند. 
کولمن در گروه ›دی‹ با 6 امتیاز و ۴ امتیاز اختالف 
نسبت به جمهوری ایرلند صدرنشین در مکان سوم 
رقابت های مقدماتی جام جهانی قرار بگیرند. از این 
گروه فقط یک تیم به طور خودکار به جام جهانی 
راه می یابند.  ولز در چهار دیدار خود برای انتخابی 
جام جهانی به یک برد و سه تساوی رسیده است. با 
این روند نخواهد توانست در بیست و یکمین دوره 

جام جهانی حاضر شود.

خبرخبر

ای  نامه  در  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  رئیس  به 
سالیانه  جوایز  نامزدهای  اسامی  فهرست 

این کنفدراسیون اعتراض کرد.
»مهدی تاج« در این نامه خطاب به شیخ 
سلمان نوشت: مراسم جوایز سالیانه ۲۰۱6 
حالی  در  ابوظبی  میزبانی  به  دسامبر  یکم 
برگزار می شود که گزینه ایی از فدراسیون 
فوتبال ایران در فهرست نامزدهای دریافت 

جوایز منتشر نشده است.
وی در ادامه این نامه به برخی دستاوردهای 
فدراسیون فوتبال ایران در سال ۲۰۱6 به 

قرار زیر اشاره کرد:
- کسب مدال برنز و دریافت جایزه سومین 
 ۲۰۱6 جهانی  جام  رقابتهای  برتر  بازیکن 

فوتسال به میزبانی کلمبیا
- کسب مقام سوم رقابتهای قهرمانی زیر ۱۹ 
سال آسیا ۲۰۱6 به میزبانی بحرین و صعود 
جام  رقابتهای  به  ایران  جوانان  ملی  تیم 
جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۱۷ پس از ۱6 سال

قهرمانی  رقابتهای  دوم  عنوان  کسب   -
میزبانی هند  به  آسیا ۲۰۱6  زیر ۱6 سال 

و صعود ملی پوشان نوجوان ایران به جام 
جهانی زیر ۱۷ سال ۲۰۱۷ 

- کسب عنوان دوم رقابتهای جام بین قاره 
ای فوتبال ساحلی ۲۰۱6 به میزبانی امارات

نهایی  دیدار  در  ایرانی  داوران  قضاوت   -
رقابتهای المپیک ۲۰۱6 ریو

فوتبال  ملی  تیم  آمیز  موفقیت  عملکرد   -
جهانی  جام  مقدماتی  رقابتهای  در  ایران 

۲۰۱۸ که اکنون نیز به عنوان تیم اول در 
صدر جدول گروه خود ایستاده است.

- صعود مقتدرانه تیم ملی فوتبال بزرگساالن 
بین  بندی فدراسیون  ایران در آخرین رده 
 ۲۷ جایگاه  در  قرارگیری  و  فوتبال  المللی 

جهان و حفظ جایگاه اول آسیا
- انجام برنامه های توسعه ای و فعالیت های 

فوتبال پایه

- برگزاری دوره های مختلف و انجام فعالیت 
های فرهنگی فدراسیون فوتبال ایران 

- موفقیت بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران 
در لیگ های اروپایی و لیگ قهرمانان اروپا 
ملی  های  تیم  آسیا  قهرمانی  عناوین   -
ایران در سال های  فوتسال مزدان و زنان 

۲۰۱۵ و ۲۰۱6 
نوشت:  فوتبال همچنین  فدراسیون  رئیس 
موفقیت  چنین  کنون  تا  فدراسیون  این 
مختلف  های  بخش  در  همزمان  را  هایی 
با  است.  نکرده  کسب  سال  یک  در  و 
بسیار  شده  عنوان  دستاوردهای  به  توجه 
از  یک  هیچ  در  که  بود  کننده  ناامید 
سالیانه  جوایز  دریافت  نامزدهای  فهرست 
این  از  نامی  آسیا،  فوتبال  کنفدراسیون 

فدراسیون نباشد.
و  توجـه  از  قدردانـی  بـا  پایـان  در  تـاج 
همـکاری AFC، خطاب به شـیخ سـلمان 
نوشـت: هیچ یک از نمایندگان فدراسـیون 
فوتبـال ایـران در مراسـم جوایـز سـالیانه 
AFC کـه در ابوظبـی برگـزار مـی شـود، 

حضـور نخواهنـد یافـت.

اعتراض تاج به رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا

 نمایندگان ایران در مراسم برترین ها شرکت نمی کنند

تیم والیبال بانک سرمایه صدرنشین لیگ برتر 
در نخستین مسابقه از هفته ششم این رقابت ها 

به سختی خاتم اردکان را از پیش رو برداشت.
به گزارش ایرنا، هفته ششم مسابقات والیبال 
ایران  مردان  برتر  های  باشگاه  قهرمانی 
با شش دیدار در  جام »شهدای منا« دیروز 
شهرهای تهران، ورامین، گنبد، آمل و تبریز 

پیگیری می شود.
در نخستین مسابقه این هفته تیم های بانک 
سرمایه و خاتم اردکان از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه 
در خانه والیبال تهران به مصاف یکدیگر رفتند 
که تیم بانک سرمایه به سختی و سه بر دو 

میهمان خود را شکست داد.
بانک  سرمربی  کارخانه  مصطفی  شاگردان 
سرمایه در ست های سوم و چهارم این مسابقه 
۲۵ بر ۲۳ و ۲6 بر ۲۴ مغلوب میهمان خود 
خاتم اردکان شدند اما در ست های اول، دوم و 
پنجم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱6، ۲۵ بر 
۲۳ و ۱۵ بر ۸ به پیروزی رسیدند تا با کسب 

دو امتیاز این مسابقه با پنج برد و ۱۴ امتیاز 
صدرنشین بمانند.

حضور  نخستین  که  نیز  اردکان  خاتم  تیم 
خود در لیگ برتر والیبال را تجربه می کند، 
با پذیرش این شکست و کسب یک امتیاز، 6 
امتیازی شد و در رتبه نهم باقی ماند تا در 
پایان بازی های این هفته جایگاه نهایی اش 

مشخص شود.
علی  و  شوشتری  مهرداد  سرمست،  احمد 
یاوری به ترتیب به عنوان داور اول، داور دوم 
بر  را  دیدار  این  بر  نظارت  و  قضاوت  ناظر،  و 
عهده داشتند. از دقایقی دیگر دو تیم سایپا 
و شهرداری ارومیه در خانه والیبال تهران به 

مصاف یکدیگر می روند.
برتر  لیگ  هفته ششم  دیگر  دیدار  چهار  در 
والیبال تیم های صالحین ورامین، هاوش گنبد، 
کاله مازندران و شهرداری اراک میزبان حریفان 
اکنون در  بازی ها هم  این  خود هستند که 

جریان است. 

تیم منتخب کشتی فرنگی ایران در دیدار رده 
با  الروسا روسیه  المللی  بین  تورنمنت  بندی 
شکست مقابل جمهوری آذربایجان چهارم شد.

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی جام الروسا 
روسیه روز گذشته با حضور تیم های ایران، 
بالروس،  آذربایجان،  جمهوری  روسیه، 
ازبکستان و ترکیه در سالن دروژبا شهر مسکو 
آغاز شد و امروز یکشنبه به پایان می رسد. این 
رقابت ها به صورت تیم به تیم برگزار می شود.

و  ایران  های  تیم  بین  بندی  رده  دیدار  در 
پیروزی کسب کردند  آذربایجان هر کدام ۳ 
اما تیم آدربایجان با ۱۳ امتیاز مثبت در مقابل 
۱۰ امتیاز مثبت ایران برنده این دیدار بود و به 

عنوان سوم دست یافت.
مرحله  در  ایران  فرنگی  منتخب کشتی  تیم 
گروهی ۴ بر ۲ برابر ازبکستان به پیروزی رسید 

و مقابل تیم روسیه 6 بر صفر مغلوب شد.
تیم های روسیه و بالروس بعد از ظهر امروز 

دیدار فینال را برگزار خواهند کرد.

نتایج انفرادی دیدار ایران با آذربایجان:
ایران ۳ _ آذربایجان ۳

میخاییل   _  6 دلخانی  میثم  کیلوگرم.   ۵۹
رحمانوف ۱۰

66 کیلوگرءم. حسین اسدی ۷ _ نماز رستم 
اف ۵

۷۵ کیلوگرم. حسین فروزنده ۵ _مهراک کریم 
اف ۴

عارف   _ صفر  فروزنده  حسن  کیلوگرم.   ۸۵
نیفتاا... اف ۴

۹۸ کیلوگرم. محمد بیرانوند صفر _ سوسالن 
فانیزف ۱۱

 _ )برنده(  میرزازاده ۲  امین  کیلوگرم.   ۱۳۰
اویان نظریان ۲

ایرانی االصل تیم  اویان نظریانی کشتی گیر 
آذدبایجان است.

البته محمد بیرانوند در حالی که مصدومیت 
شدید از ناحیه کتف داشت برای کسب امتیاز 

تیمی در دیدار رده بندی شرکت کرد.

کشتی جام الروسا روسیه؛ فرنگی کاران 
جوان ایران چهارم شدند

لیگ برتر والیبال، صدرنشین به سختی 
حریف خود را شکست داد

سرمربی تیم فوتبال ایتالیا بعد از پیروزی در دیدار 
بامداد یکشنبه برابر لیختن اشتاین در مقدماتی جام 
جهانی ۲۰۱۸ روسیه گفت:  می توانستیم با گل های 

بیشتری این تیم را شکست دهیم.
به گزارش تارنمای خبری گل، تیم ملی ایتالیا بامداد 
یکشنبه در دیداری خارج از خانه در مرحله مقدماتی 
جام جهانی ۲۰۱۸روسیه، مقابل لیختن اشتاین به 

پیروزی ۴ بر صفر رسید.
آندره آ بلوتی )دوگل(، چیرو ایموبیله و آنتونیو کاندروا 

گل های ایتالیا را در نیمه اول بازی به ثمر رساندند.
ایتالیا در نیمه دوم نتوانست گلزنی کند و با ۱۰ امتیاز 
و تفاضل گل با اسپانیا صدرنشین در مکان دوم گروه 
جی قرار گرفت. رژیم صهونیستی با ۹، آلبانی با شش 
امتیاز در مکان سوم و چهارم قرار دارند و مقدونیه و 
لیختن اشتاین بدون امتیاز در رده های پنجم و ششم 

جدول ایستاده اند. 
جامپیئرو ونتورا سرمربی تیم ایتالیا که تحت تاثیر 
عملکرد بازیکنان قرار گرفت گفت:  مهم پیروزی ما در 

این دیدار بود و من از عملکرد بازیکنان راضی هستم.
وی افزود: نیمه اول عالی بود و چهار گل زدیم و 
دستکم چهار فرصت دیگر داشتیم. در نیمه دوم، 
تمرکز عالی داشتیم و می توانستیم گل پنجم را هم 
بزنیم و انگیزه ما برای زدن گل های دیگر بیشتر 
می شد، اما با وجود فرصت های زیاد، نتوانستیم گل 

پنجم را بزنیم. مهم پیروزی بود.
سرمربی تیم ایتالیا ادامه داد: تمام بازیکنان سخت 

تالش کردند و گل های زیبایی به ثمر رساندیم.

سرمربی تیم فوتبال ایتالیا:

 می توانستیم 
گل های بیشرتی به 
لیخنت اشتاین بزنیم
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تجدید آگهی مناقصه 
در  صفادشت  شهرداری 
 2 بند  باستناد  دارد  نظر 
جلسه 83 شورای محترم اجرائی در برگه 
دارای  متقاضیان  لذا  نماید.  اقدام  مناقصه 
دریافت  جهت  پیمان  صالحیت  شرایط 
به  بیشتر  اطالعات  کسب  و  مناقصه  برگه 

واحد عمران مراجعه نمایند. 
مبلغ مناقصه : 20/000/000/000 ریال 

پایان تحویل مدارک : 1395/9/13
محمدعلی کریمی – شهردار صفادشت

آگهی مشارکت 
در  صفادشت  شهرداری 
 10 بند  باستناد  دارد  نظر 
شهر  اسالمی  محترم  شورای   84 جلسه 
طریق  از  گذار  سرمایه  جذب  به  نسبت 
مشارکت با بخش خصوصی جهت احداث 
لذا  نماید.  اقدام  صنعتی  سوله  واحد   5
کسب  و  برگه  دریافت  جهت  متقاضیان 
مراجعه  عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات 

نمایند. 
پایان تحویل مدارک : 1395/9/13

محمدعلی کریمی – شهردار صفادشت

تجدید آگهی مشارکت 
شهرداری صفادشت در نظر 
دارد باستناد بند 11 جلسه 
به  نسبت  اسالمی شهر  41 شورای محترم 
با  مشارکت  طریق  از  گذار  سرمایه  جذب 
بخش خصوصی جهت اجرای پروژه مجتمع 
تجاری و اداری نور ) زمین حمام( از طریق 
متقاضیان  لذا  نماید.  اقدام  کتبی  مزایده 
جهت دریافت برگه شرایط و کسب اطالعات 

بیشتر به واحد عمران مراجعه نمایند. 
پایان تحویل مدارک : 1395/9/13

محمدعلی کریمی – شهردار صفادشت

 آگهی مزایده 
در  صفادشت  شهرداری 
بند  باستناد  دارد  نظر 
شورای   84 جلسه   1
فروش  به  نسبت  شهر  اسالمی  محترم 
اقدام  مزایده  طریق  از  پذیرایی  تاالر 
نماید. لذا متقاضیان جهت دریافت برگه 
مزایده و کسب اطالعات بیشتر به واحد 

امالک مراجعه نمایند. 
پایان تحویل مدارک : 1395/9/13

محمدعلی کریمی – شهردار صفادشت

تجدید آگهی مناقصه 
در  صفادشت  شهرداری 
 7 بند  باستناد  دارد  نظر 
شهر  اسالمی  محترم  شورای   84 جلسه 
بلوار  روشنائی  اجرای  و  تکمیل  به  نسبت 
واجد  متقاضیان  لذا  نماید.  اقدام  اصلی 
و  مناقصه  برگه  دریافت  جهت  شرایط 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب 

مراجعه نمایند. 
مبلغ مناقصه : 3/000/000/000 ریال 
پایان تحویل مدارک : 1395/9/13

محمدعلی کریمی – شهردار صفادشت

آگهی مزایده 
در  صفادشت  شهرداری 
 11 بند  باستناد  دارد  نظر 
شهر  اسالمی  محترم  شورای   84 جلسه 
نسبت به فروش تعدادی از زمینهای واقع 
نماید.  اقدام  شهر   جنوب  کمربندی  در 
برگه  دریافت  جهت  واجد  متقاضیان  لذا 
واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و  مزایده 

کارپردازی مراجعه نمایند. 
پایان تحویل مدارک : 1395/9/13

محمدعلی کریمی – شهردار صفادشت

آگهی مناقصه فاز دوم 
در  صفادشت  شهرداری 
 17 بند  باستناد  دارد  نظر 
شهر  اسالمی  محترم  شورای   70 جلسه 
نسبت به خرید آسفالت از طریق مناقصه 
جهت  متقاضیان  لذا  نماید.  اقدام  کتبی 
به  بیشتر  اطالعات  و کسب  برگه  دریافت 

واحد عمران مراجعه نمایند. 
مبلغ مناقصه: 9/000/000/000 ریال
پایان تحویل مدارک : 1395/9/13

محمدعلی کریمی – شهردار صفادشت

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

به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده نوبت اول این شرکت تعاونی ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 95/10/6 
در محل تاالر اجتماعات اداره تعاون شهرستان کرج واقع در بلوار طالقانی 
 شمالی باالتر از دادگستری تشکیل می گردد، لذا از اعضای محترم دعوت 
می شود با در دست داشتن کپی کارت ملی در جلسه مذکور حضور بهم  

رساند، ضمناً یادآوری می نماید : 
1- در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نمی باشد می توان 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 امضاء نماینده هیئت مدیره و بازرس و مهر 

تعاونی معتبر می باشد. 
 2- اعضایی که داوطلب عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرس هستند 
می توانند حداکثر تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی با مراجعه به 
آدرس شرکت تعاونی با همراه داشتن کپی شناسنامه – مدرک تحصیلی – 

کارت ملی – کارت پایان خدمت ) آقایان ( و دو قطعه عکس ثبت نام نمایند. 
3- این مجمع با حضور تعداد نصف بعالوه یک از اعضاء رسمیت خواهد یافت. 

دستور جلسه :   1- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس 
2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 92 و 93 و 94 

3- طرح و تصویب بودجه سال 95
4- طرح و تصویب تفویض اختیار به هیئت مدیره جهت تهاتر، تعویض و خرید 

و فروش امالک. 
5- طرح و تصویب تفویض اختیار به هیئت مدیره برای عرضه سهام به اعضایی 

که آمادگی افزایش سرمایه دارند ) هر یک تا سقف قانونی(.
6- انتخاب هیئت مدیره ) اصلی و علی البدل ( برای مدت سه سال. 

7- انتخاب بازرسان  ) اصلی و علی البدل ( برای یکسال مالی. 
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی

 نوبت اول
 نوبت اول نوبت اول نوبت اول

 نوبت اول نوبت اول نوبت اول

انتصاب دبیر کمیته فرهنگی شرکت آب 
منطقه ای چهارمحال و بختیاری

دبیر کمیته فرهنگی شرکت آب منطقه ای بعنوان 
دبیرامور فرهنگی و دینی صنعت آب و برق استان 

چهارمحال و بختیاری منصوب شد. 
و  االسالم  حجت  حضرت  طرف  از  حکمی  در 
مسئول  و  وزیر  مشاور  پرست  یزدان  المسلمین 
امور فرهنگی وزرات نیرو ، آقای محمدعلی ناصری 
بعنوان دبیر امور فرهنگی و دینی صنعت آب و برق 

استان چهارمحال و بختیاری منصوب شد.    
آقای  جناب  است  آمده  حکم  این  از  بخشی  در 
مهندس ناصری با عنایت به شایستگی و تجربیات 
ارزنده جنابعالی در فعالیتهای فرهنگی و دینی و 
پیشنهاد شورای فرهنگی استان بعنوان دبیرصنعت 
آب و برق استان چهارمحال و بختیاری، منصوب 
می گردید امید است با استعانت از درگاه احدیت، 
و  کارشناسان  تجربیات  و  دانش  از  گیری  بهره 
کارکنان عالقه مند و هم چنین ظرفیتهای موجود، 
نسبت به ارتقاء کمی و کیفی برنامه های ابالغی، 

گامهای مفید و مؤثری برداشته شود.

عملکرد مطلوب مخابرات کردستان
 در ارائه خدمات

علی محمد مرادی در دیدار با مدیر،مشاوران و مدیران 
ستادی مخابرات منطقه کردستان افزود: خدمات ارائه 
شده مخابرات به مشتریان از لحاظ کیفی در سطح 
باالیی قرار دارد و توانسته است نیازهای مخابراتی مردم 
استان را برطرف کند. وی در این دیدار ضمن قدردانی 
از زحمات و تالشهای مجموعه مخابراتی استان در 
راستای ارائه خدمات هرچه با کیفیت به مشتریان 
گفت: در عصر حاضر استفاده از ابزارها و تکنولوزی 
های جدید ارتباطی توسط مشتریان وظیفه مخابرات 
را بیش از پیش سنگین تر کرده است که مخابرات 
است.  کرده  عمل  موفق  زمینه  این  در  کردستان 
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه 
زیرساختهای مخابراتی در استان،اظهار داشت:سرمایه 
گذاری در بخش های فنی و زیر ساختی  رضایتمندی 
مشتریان را به دنبال خواهد داشت که در همین 
راستا مردم شهرستانهای قروه و دهگالن از خدمات  
با کیفیت مخابراتی و ارتباطی به نحو مطلوب بهره 
در  دهگالن  و  قروه  مردم  نماینده  اند.  شده  مند 
مجلس شورای اسالمی یادآور شد: مخابرات منطقه 
کردستان با راه اندازی نسل های جدید ارتباطی در 
مناطق مختلف استان توانسته است در مقابل سایر 
پاسخگوی  نحو  بهترین  به  حوزه  این  اپراتورهای 
نیازهای مشتریان باشد که از همین جا از تک تک 
زحمت کشان مخابرات منطقه کردستان تشکر می 
کنم. مرادی درپایان خاطر نشان ساخت : نصب و راه 
اندازی تکنولوژی های نوین ارتباطی و مخابراتی در 
استان  می تواند شرایِط توسعه و پیشرفت استان را 
در بخش های مختلف از جمله رشد اقتصادی،ارتقاء  
سطح آگاهی مردم،ارتقاء فرهنگ و... را فراهم کند که 
امید است با تالشهای شبانه روزی پرسنل مخابرات، 
همچون گذشته گام های مثمر ثمری برداشته شود.   

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبرداد:
طرح پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي

 در 5 هزار مسجد
اصفهان - فرمانده انتظامي استان از اجراي طرحي با همکاري نهاد امور 
مساجد درپنج هزار مسجد به منظور ارائه آموزش هاي پیشگیري از آسیب 

هاي اجتماعي به مردم خبر داد. 
سردار عبدالرضا آقاخاني گفت: مساجد از قدیم االیام به عنوان پایگاه 
هاي مهم مردمي و محل اجتماع اقشار مختلف به منظور تبادل نظر در 
خصوص مسایل مهم اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سیاسي و ... بوده و 
این پایگاه همیشه توانسته نقش ویژه اي را در حل مشکالت و رفع آسیب 
هاي مردم ایفا کند.  وي افزود: بنابر این یکي از نهادهایي که مي تواند 
درزمینه ارتباط نیروي انتظامي با مردم، آشنایي با آسیب ها و جرایم و در 

نهایت افزایش امنیت در جامعه کمک کند، نهاد مسجد است. 
این مقام مسئول بیان داشت: از آنجا که اصفهان یک استان مذهبي بوده و 
بیشترین مسجد را دارا است و مردم این استان نیز اعتقاد خاصي به حضور 
در مساجد دارند به همین جهت پلیس اصفهان در نظر دارد تا از ظرفیت 
بزرگ و عظیم این نهاد در راستاي کم کردن آسیب ها و جرایم در سطح 

جامعه بهره برداري نماید. 
سردار آقاخاني به اجراي طرحي به منظور ارائه آموزش هاي پیشگیري 
از آسیب هاي اجتماعي به مردم در سطح مساجد اشاره کرد و اظهار 
داشت: در این طرح که اخیراً طي تفاهم نامه اي بین معاونت اجتماعي 
پلیس اصفهان و نهاد امور مساجد استان منعقد شده فرماندهان انتظامي، 
روساي کالنتري و پاسگاه ها، معاونان و روساي پلیس هاي تخصصي مي 
بایست برابر زمان بندي تعیین شده هر ماه در یک مسجد حضور یافته و 
به آموزش مردم و ارائه هشدارهاي پلیسي در زمینه پیشگیري از آسیب 
ها و جرایم بپردازند.  این مقام انتظامي با بیان اینکه طرح مذکور در بیش 
از ۵ هزار مسجد استان به اجرا گذاشته مي شود اظهار داشت: عالوه بر 
آموزش مردم، مشکالت امنیتي و انتظامي محله نیز با حضور اهالي مورد 
بررسي و ارزیابي قرار گرفته و مسئوالن انتظامي موظفند نسبت به جمع 
بندي مطالبات مردم و انعکاس خواسته هایشان به مبادي ذي ربط اقدام 
نمایند و ظرف ۲۰ روز نسبت به حل مشکالت اقدام و نتیجه را به هیت 

امناي مسجد مربوطه ارائه نمایند. 

اعتراض کشاورز جویباری با قطع درختان
کشاورز جویباری به دلیل کاهش قیمت پرتقال درختان باغ خود را 
نامش فاش نشود در  این کشاورز جویباری که خواست  قطع کرد. 
پرتقال  قیمت  امسال  متأسفانه  زمان گفت:  با خبرنگار  گفت وگویی 
به شدت کاهش یافته به طوری که حتی خریداران نیز رغبتی برای 

خرید نشان نمی دهند.
این  وی تأکید کرد: ساالنه هزینه زیادی را برای حفظ و نگهداری 
درختان پرداخت می کنم و حتی مواقعی شده که برای این کار از 

دیگران پول قرض کردم تا این درختان را نگهداری کنم.
این کشاورز با گالیه از دولت گفت: دولت هیج حمایتی از کشاورزان 
نمی کند و مشاهده می کنیم روز به روز بر قیمت سموم و کودهای 
شیمیایی افزوده می شود و در مقابل قیمت محصوالت کاهش می یابد.

باغداران فروش همین  و  امرار معاش کشاورزان  راه  تنها  افزود:  وی 
به کشاورز  که  نمی آید  را خوش  و خدا  است  محصوالت کشاورزی 
پایان گفت: مجبور شدم  این کشاورز در  این همه فشار وارد شود. 
بخشی از درختان باغم، که عمرشان ۱۰ سال بود را قطع کنم زیرا 
دیگر نمی توانستم این وضعیت را تحمل کنم و دیگر از عهده هزینه 

نگهداری این درختان بر نمی آمدم.

خبر خبر

جنوب  خیز  نفت  مناطق  اربعین  ستاد  رئیس 
اقدامات این ستاد را در زمینه خدمات رساني به 

زائران اربعین حسیني)ع( تشریح کرد.
سرهنگ عباس ممبیني با اشاره به این که بر 
سوي  از  گرفته  صورت  وظایف  تقسیم  اساس 
ستاد اربعین استان خوزستان، احداث پارکینگ، 
و  خوابگاه  احداث  نمازخانه،  تجهیز  و  ایجاد 
وظایف  مهمترین  از  پذیرایي  در  مشارکت 
محوله به این شرکت بوده است یادآور شد:  در 
نخستین گام با گسیل ماشین آالت و تجهیزات 
راهسازي کار خاکریزي، تسطیح و تکمیل ۳۷ 
هکتار پارکینگ ویژه زائران در مرز چزابه انجام و 
در تاریخ ۵ آبان ماه به وزارت کشور تحویل شد.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان با 
اعالم مراتب تقدیر رئیس ستاد اربعین و مسئول 
امور اسکان و تغذیه این ستاد از مهندس بیژن 
نفت خیز جنوب  مناطق  مجموعه  و  پور  عالي 

افزود: احداث و تجهیز خوابگاه موقت زائران به 
استعداد یک هزار نفر و امکان تفکیک خانم ها 

و آقایان بخش دیگري از  فعالیت هاي یکماهه 
این ستاد در چزابه بوده است.

سرهنگ ممبیني همچنین از احداث و تجهیز 
اربعین  ستاد  درخواست  به  نمازخانه  باب  یک 
تعداد ۱۵ هزار نسخه  و تصریح کرد:  داد  خبر 
ادعیه و زیارت عاشورا نیز چاپ و به تدریج در 

حال توزیع بین زائران است.
وي با اشاره به تقسیم مسئولیت پذیرایي از زوار، 
توضیح داد: موکب باشکوه شرکت ملي مناطق 
نفت خیز جنوب در منطقه برپا شده و تا پایان 
پذیرایي  نفر  هزار   ۲۵ از  روزانه  زوار  بازگشت 

خواهد کرد.
نفت  مناطق  ملي  شرکت  شد:  یادآور  ممبیني 
و  سبک  آالت  ماشین  استقرار  با  جنوب  خیز 
ستاد  با  همکاري  حال  در  منطقه  در  سنگین 
سایر  و  ولیعصر)عج(  حضرت  سپاه  اربعین، 
وزارتخانه ها و شهرداري هاست و مجموعه این 
همکاري ها منجر به پیشرفت کار و ایجاد نظم 

در امور زائران گردیده است.

خدمات مناطق نفت خیز جنوب به زائران اربعین حسیني)ع(

رئیس کل دادگستری استان البرز بر حمایت 
دستگاه قضایی از هر نوع اقدامی که زمینه ساز 
کرد:  تصریح  باشد  استان  پیشرفت  و  توسعه 
هیچ نوع  بدون  قضایی  پشتیبانی  و  حمایت 
که  است  شرایطی  در  تنها  و  چشم داشتی 

تخلفی را مشاهده نکنیم.
احمد فاضلیان، رئیس کل دادگستری استان 
اعضای  دیدار  از  پس  که  نشستی  در  البرز 
عمرانی  پروژه های  از  استان  قضایی  شورای 
شهرداری کرج برگزار شد با اشاره به وظیفه 
ذاتی شهرداری ها در توسعه، عمران و گسترش 
شهرداری ها  داشت:  اظهار  شهرها  در  رفاه 
غنی تر  و  زیبایی  به  نقش  ایفای  با  می توانند 
شدن محیط زندگی شهروندان، استفاده بهینه 
از اراضی شهری و محافظت از منابع تاریخی و 

طبیعی کمک کنند.
وی پروژه های انجام شده در شهرداری کرج را 
زیرساختی و با نگاه به آینده دانسته و گفت: 
قابل  کرج  شهر  شورای  و  شهرداری  تالش 
تقدیر است و قطعا اگر همدلی کنونی در بین 
اعضای شورای شهر و شهرداری نبود بسیاری 
از پروژه ها قربانی اختالفاتی می شد که در هر 

مجموعه ای می تواند وجود داشته باشد.
تبیین  با  البرز  استان  قضایی  مقام  عالی ترین 
و  کرج  شهر  مدیران  از  یک  هر  که  رسالتی 
رفع  و  توسعه  برای  آن  تابعه  شهرستان های 
فرصت  شد:  متذکر  دارند  استان  کمبودهای 
گذار از شهری با کمترین امکانات به شهری 
ایده ال برای نسل آینده، توفیق بزرگی است که 

نصیب مدیران این استان شده است.

وی با اشاره به پروژه های آینده نگرانه مهر ویال، 
ادامه پروژه همت و جنگل کاری در ۴۰۰ هکتار 
از ارتفاعات کرج اظهار داشت: با نهایی شدن 
این پروژه ها که با سرعت زیادی در حال انجام 
است بخش زیادی از دغدغه های اصلی مردم و 

سرمایه گذاران در استان برطرف می شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز بر حمایت 
دستگاه قضایی از هر نوع اقدامی که زمینه ساز 
کرد:  تصریح  باشد  استان  پیشرفت  و  توسعه 
هیچ نوع  بدون  قضایی  پشتیبانی  و  حمایت 
که  است  شرایطی  در  تنها  و  چشم داشتی 
تخلفی را مشاهده نکنیم، قطعا اگر کوچکترین 
تخلف یا بی قانونی گزارش شود دستگاه قضایی 
مجموعه  و  مدیر  با  را  برخورد  سخت ترین 

متخلف انجام خواهد داد.
این  مسئوالن  همه  موفقیت  رمز  افزود:  وی 
است که منافع شخصی را قربانی منافع مردم 
و  الهی  رضایت  مدنظر،  هدف  تنها  و  کنند 

خرسندی مردم باشد. 
فاضلیان لزوم توجه شهرداری کرج به توسعه 
فضای سبز و ایجاد فرهنگسراها را مورد تاکید 
باید  قرار داده و تصریح کرد: توسعه در شهر 
همه جانبه باشد و در کنار برنامه های عمرانی، 
اوقات  تا  شود  دیده  تدارک  نیز  برنامه هایی 
فراغت نوجوانان و جوانان شهر به شایستگی 

پر شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در سال های 
آتی شاهد استان البرز با زیرساخت های مناسب 
و مدرن باشیم تا نسل آینده با کمترین مشکل 

مواجه باشند.

رئیس کل دادگستری استان البرز:

اقدامات  برای توسعه استان مورد حمایت دستگاه قضایی است

و  بنادر  کل  اداره  دریایی  امور  معاون 
اجرای  به  اشاره  ضمن  هرمزگان  دریانوردی 
در  دریایی  سفرهای  نوروزی  طرح  سال   ۱۰
گونه  هیچ  مدت  این  طی  گفت:  استان  این 
زمان  و  شناورها  مسیرها،  در  انسانی  تلفات 

دریانوردی مجاز ثبت نشده است.
روابط  اخبار  و  اطالعات  واحد  گزارش  به 
عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، 
نشست  سومین  در  که  نوفرستی«  »مهدی 
دریایی  سفرهای  ساماندهی  طرح  هماهنگی 
بیان  نوروز ۹6 سخن می گفت، ضمن  ویژه 
گزارشی از طرح نوروزی گذشته افزود: در این 
طرح که از ۲۵ اسفندماه تا ۱۵ فروردین به 
مدت ۲۰ روز برگزار شد، حدود سه هزار نفر 
شامل خدمه شناورها، بازرسان، برج کنترل، 
مسئولین بنادر، کارکنان پشتیبانی و عملیاتی 
مشارکت  همکار  های  شرکت  همچنین  و 
نفرساعت  هزار  در مجموع ۲۵۹  که  داشتند 

خدمات به مسافرین دریایی ارایه شد.
به گفته نوفرستی، گزارش های تحلیل آماری 
نوروزی  تعطیالت  در  که  است  این  نشانگر 
سفر،  نفر  میلیون   ۵.۵ جابجایی  گذشته، 
همچنین  رسید.  ثبت  به  درصدی   ۸.۳ رشد 
جابجایی بالغ بر ۵۳۱ هزار خودرو با افزایش 
در  نفر  میلیون   ۱.۲ ترابری  و  درصدی   ۸.۳
گشت های تفریحی دریایی با افزایش ۱۸.۳ 
درصدی نیز از جمله نتایج اجرای این طرح 

بود.
و  بنادر  کل  اداره  دریایی  امور  معاون 

بنادر  تفکیکی  سهم  از  هرمزگان  دریانوردی 
به  سخن  نیز  رابطه  این  در  استان  مسافری 
میان آورد و گفت: بنادر پهل و الفت جزیره 
بندرعباس  با ۴۹ درصد، شهید حقانی  قشم 
۱۱ درصد و شهید ذاکری قشم ۱۰ درصد از 
مجموع جابجایی مسافر و گردشگر را به خود 

اختصاص داده اند.
گردشگری  های  اسکله  سهم  کرد:  بیان  وی 
۱۸ درصد، کیش ۵ درصد، چارک ۴درصد، 
هرمز ۲ درصد و آفتاب یک درصد بوده است.
کار  دستور  در  اقدامات  مسئول  مقام  این   
بخش  در  را   ۹6 نوروزی  طرح  اجرای  برای 
ایمنی  مسافری،  های  پایانه  شناورها،  های 
رسانی  اطالع  و  اضطرار  شرایط  تردد،  مسیر 

برای حضار تشریح کرد.
وی در پایان یادآور شد: از سال ۸6 تاکنون 
که ۱۰ سال از اجرای طرح نوروزی سفرهای 
گونه  هیچ  گذرد،  می  هرمزگان  در  دریایی 
تلفات انسانی در مسیرهای مجاز، شناورهای 
مجاز و زمان دریانوردی مجاز به ثبت نرسیده 

است.
نشست،  این  پایان  در  است،  ذکر  شایان 
دریایی،  واحدهای  نمایندگان  و  معاونین 
مدیران  عمران،  مهندسی  و  فنی  بندری، 
طرح  اندرکاران  دست  دیگر  و  تابعه  بنادر 
نظرات  نقطه  و  ها  دیدگاه  بیان  به  نوروزی 
خود در خصوص برگزاری هر چه بهتر طرح 

ساماندهی سفرهای دریایی پرداختند.

اجرای  10 سال طرح نوروزی سفرهای دریایی؛ بدون 
تلفات انسانی



شهرستان هادوشنبه 24 آبان 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 93362

آگهی مزایده نوبت دوم
نامه  آیین   13 و   5 ماده  باستناد  دارد  نظر  در  سقز  شهرداری 
مالی شهرداریها و بند 3 صورتجلسه فوق العاده شماره 4/4345 
به  نسبت  سقز  شهر  اسالمی  محترم  شورای   95/6/31 مورخ 

از 65/244  و مجزی شده  مفروز  از  ثبتی 413 فرعی  بشماره پالک  زمین  واگذاری یک قطعه 
فرعی از 1736 و 1735 _اصلی واقع در خیابان شلتوت )روبروی مدرسه نمونه شاهد( از طریق 
آگهی مزایده اقدام نماید. فلذا از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید جهت دریافت برگ و 
فرم شرکت در مزایده و فیش 5 درصد سپرده به واحد امالک شهرداری واقع در حیاط ساختمان 

شهرداری مرکزی در خیابان رسالت مراجعه نمایند.
از  از 65/244 فرعی  ثبتی 413 فرعی مفروز و مجزی شده  1( زمین شهرداری بشماره پالک 
1736 و 1735 _اصلی به مساحت 754/40 مترمربع با کاربری مختلط دو نبش بر کوچه های 10 

متری از قرار هر مترمربع به 15.000.000 ریال جمعا به مبلغ 11.316.000.000  ریال.
 2( شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و متقاضیان بایستی قیمت ثابت 
و مشخصی در پیشنهادات خود قید نمایند، لذا به پیشنهادات درصدی و یا باالترین قیمتهای 

مبهم و فاقد سپرده و آدرس کامل ترتیب اثر نداده و آن را باطل و مخدوش اعالم میدارد.
3( هر گاه برندگان نفرات اول تا سوم در موعد مقرر نسبت به پرداخت بهای زمین حاضر به عقد 
قرارداد نشوند سپرده آنان باستناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداریها به ترتیب به نفع شهرداری 

ضبط خواهد گردید. 
4( رعایت سایر مقررات مالی و عقد قرارداد واگذاری الزامی میباشد.  

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

ضیاالدین نعمانی _شهردار سقز

آگهی مفقودی 
جعفری  افشین  اینجانب  به  متعلق   ۱۱۵۹۰۹۵ شماره  به  راننده  هوشمند  کارت 

ساروئی و شماره ملی ۵۷۹۹۸۵۵۵۱۵ مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر 

آگهی مفقودی
برگ سبز کامیونت باری چوبی هیوندای کروس به شماره پالک 6۲-۳۴۵ع۱۲ و 
موتور ۳۷۹۱۲۰۰۴۲۱۵۴۲۱و شماره شاسی ۳۷۹۱۱۷۸۳۰۰۱۷۹۸مفقود  شماره 

گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر

آگهی احضار متهم
در پرونده ۹۵۰۰۱۰۸ شعبه دادستانی  دادسرای عمومی وانقالب پاوه آقای شاهرخ 
شریفی فرزند مولود به موجب شکایت ثریا بهمنی اورامانی به اتهام سرقت تعزیزی 
اقامت وی  باتوجه به معلوم نبودن محل  وتخریب عمدی تحت تعقیب قرار دارد 
آیین  قانون   ۱۷۴ ماده  طبق  او  به  دسترسی  وعدم  احضاریه  ابالغ  امکان  وعدم 
ومتهم  آگهی  محلی  کثیراالنتشار  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی 
ظرف مدت یک ماه احضار می شود . پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم 

گرفته خواهد شد .
دادستان دادسرای عمومی وانقالب پاوه -شریفی

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه: ۱۳۹۴۰۴۰۱۵۰۹۷۰۰۰۴۳۳/۱

بدینوسیله به ۱-خانم ناهید یزدانی فرزند سبزه به شماره ملی  6۱6۹6۷۳۷۰۲و 
به  آقا  علی  فرزند  کریمی  نجف  آقای   -۲ )بدهکار(   ۹۴۴ شناسنامه  شماره 
کالسه  پرونده  )ضامن(   ۳۹۱ شناسنامه  شماره  و   ۴۵۰۰۷۳6۲۲۰ ملی  شماره 
۱۳۹۴۰۴۰۱۵۰۹۷۰۰۰۴۳۳/۱که برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست، آدرس شما 
برابر  که  گردد  می  ابالغ  نگردیده  واقع  شناسایی  مورد  اجرائی  اوراق  ابالغ  جهت 
قرارداد شماره ۵۷۲۲۰ مورخ ۱۳۸6/۰۸/۱6 بین شما و بانک ملی شعبه شادآباد 
وجه،  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشید  می  بدهکار  ریال  مبلغ ۲۴/۵6۸/۴۰۷  ایالم 
صادر  اجرائیه  قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه  صدور  درخواست  بستانکار 
و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی 
مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
و  روزنامه کثیراالنتشار درج  از  نوبت در یکی  و فقط یک  است  اجرائیه محسوب 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 
شما  علیه  مقررات  طبق  اجرائی  عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون  صورت  این 

تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی ایالم – جلیلیان

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه: ۱۳۹۴۰۴۰۱۵۰۹۷۰۰۰۴۲۹/۱

بدینوسیله به خانم فریده کاظم زاده فرزند قلی به شماره ملی ۴۵۲۹۸۱۹۴۹۳ و 
پرونده کالسه ۱۳۹۴۰۴۰۱۵۰۹۷۰۰۰۴۲۹/۱که  شماره شناسنامه ۷۳۱ )ضامن( 
اجرائی مورد  اوراق  ابالغ  اداره پست، آدرس شما جهت  ابالغ  مامور  برابر گزارش 
شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر قرارداد شماره ۹۱۰۱۳۳۰۱۴۲۳ 
مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ بین شما و بانک ملی شعبه شادآباد ایالم مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ 
اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور  بر  باشید که  ریال بدهکار می 
این اجرا  قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در  از تشریفات  اجرائیه نموده پس 
مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط 
یک نوبت در یکی از روزنامه کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی ایالم – جلیلیان

آگهی مزایده
آگهی مزایده  اموال غیر منقول – ) مرحله اول( نظر به اینکه در پرونده اجرای 
شماره  ۹۳۰۳۰۹واحد اجرای احکام دادگستری داالهو در نظر دارد سه قطعه باغ 
مثمر ملکی محکوم علیه بنام کاوه کریمی قطعه اول معروف به گچکه به مساحت 
۲6۰۰ متر مربع با تعداد ۷۰ اصله درخت گردو بیش از ۲۵ سال سن و 6۰ اصله 
درخت انجیر و ۳۰ اصله انار به حدودات باغ اعظم کریمی وحد فاصل جوی آب 
باغ حاجی  به تپه و  به راه عمومی شرقا  امکانی غربا  باغ فاضل  به  عمومی جنوبا 
الفت کریمی و راه عمومی قطعه دوم معروف به شاهزاد خانم به مساحت ۱۱۵۰ 
ماهی  پرورش  استخر  دو عدد  انضمام  و  مثمر  تعدادی درخت گردو  با  مربع  متر 
واقع در ضلع شمالی باغات بانمزاران قطعه سوم معروف به باغ پشت مدرسه شهر 
ریجاب با تعداد بیست اصله درخت گردو و تعدادی درخت مثمر به مساحت ۱۱۱۸ 
متر مربع با حدودات شماال – به دیوار مدرسه شرقا به سنگ چین باغ عبدالقادر 
محمودی جنوبا به جوی آب  عمومی و غربا صحبت اله گلمرادی قطعه اول به مبلغ 
6۸۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال و قطعه دوم به مبلغ  ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و قطعه 
سوم به مبلغ ۵۵۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط کارشناس به قیمت پایه ارزیابی و تعیین 
و براورد گردیده به  تقاضای   محکوم  له و از طریق مزایده و به صورت حضوری  

در تاریخ ۹۵/۰۹/۰۹ ساعت ۱۱ صبح در شهر ریجاب روستای بانمزاران برساند .
در اجرای مواد ۱۱۸- ۱۲۲-۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی لذا طالبین می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی 
بازدید و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نماییند و قیمت پایه از 
باالترین مبلغ پیشنهاد نماید واگذار ضمنا  مبلغ کارشناسی شروع و به کسانیکه 
پرونده مزایده باید ۱۰/۰ ارزش کل را فی المجلس و الباقی را ظرف یک مااه به  
حساب دادگستری واریز  نمایید و در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد 
مقرر مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر 
از احراز صحت مزایده توسط  نفع دولت ضبط خواهد شد پس  به  هزینه مزایده 
انتقال سند امول غیر منقول بنام خریداری صادر میشود و  دادگاه دستور صدور 

هزینه نقل انتقال سند به عهده خریدار میباشد .
عالی بیگی دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان داالهو

احضار متهم
خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
  ---    ۹۴۱۳۴۴/۱۰۲ کالسه   پرونده  در    ۹۴۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۵۲۳۱ شماره 
تخریب  اتهام  به  زاده  اصلی  الهویردی  اتهام  درمورد    ۹۴۰۹۹۸۲۸۸۲۴۰۰۸۵۱
عمدی وتوهین  با شکایت حسن آیفت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
برای مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ساعت ۰۹:۱۵  و وقت رسیدگی  ارجاع  این شعبه  به 
تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  
ودر اجرای مقررات مواد ۱۱۵و ۱۸۰  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.  م/الف۱۷6۹   
منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2دادگستری شهرستان اسالمشهر  )شعبه 102دادگاه جزایی سابق

احضار متهم
خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
  ---   ۹۵۱۰۱۴/۱۰۲ کالسه   پرونده  در    ۹۵۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۱۹6۲ شماره 
۹۴۰۹۹۸۲۸۸۳۱۰۰6۱۵  درمورد اتهام منصور حصیرباف  فرزند رحمت اله  به 
اتهام فروش مال غیر  با شکایت رضا باقر زنجانی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ساعت 
۱۰:۳۰ تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم  ودر اجرای مقررات مواد ۱۱۵و ۱۸۰  قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.  م/الف۱۷۷۰    
منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2دادگستری شهرستان اسالمشهر  )شعبه 102دادگاه جزایی سابق

احضار متهم
خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
---  ۹۱۰۷۱6/۱۰۲ کالسه   پرونده  در    ۹۵۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۲۳۱۳ شماره 
تغییرغیرمجاز  اتهام  به  اصغرنظری   اتهام  درمورد    ۹۰۰۹۹۸۲۸۸۲۴۰۰6۳۰
اسالمشهرتقاضای  کشاورزی  جهاد  اداره  شکایت  با  وباغها  زراعی  اراضی  کاربری 
برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر 
به مجهول  با عنایت  تعیین گردیده است.   مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۱۵ 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر اجرای مقررات مواد ۱۱۵و ۱۸۰  قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.  م/

الف۱۷6۵ 
منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2دادگستری شهرستان اسالمشهر  )شعبه 102دادگاه جزایی سابق(

احضار متهم
دادگاه عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر در پرونده کالسه  ۹۳۰۹۱6/۱۰۲ ---  
رمضانی  روان   ) بیژن  به  )ملقب  مرتضی  درموردمتهم    ۹۳۰۹۹۸۲۸۸۲۵۰۰۰۷۲
اتهام سرقت مستوجب تعزیرتقاضای کیفر نموده که رسیدگی  به  فرزند رمضان  
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ساعت 
۱۱:۴۵ تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم  ودر اجرای مقررات مواد ۱۱۵و ۱۸۰  قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.  م/الف۱۷66  
منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2دادگستری شهرستان اسالمشهر  )شعبه 102دادگاه جزایی سابق(

متن آگهی
انتظامی ۲۱  به شماره  پراید  تاکسی  به تنظیم سند رسمی خودرو  :الزام  موضوع 

ت ۴۸۴ ایران ۳۱ 
شماره  کدملی  دارنده  عباس  میر  فرزند  ساکی  رضا  آقای  خواسته  نظربه  احتراما 
۴۰۷۱۷۲۱۹۷۹ مندرج در پرونده کالسه ۹۱۰۰۲۹۹ نزد شعبه آبفا شورای حل 
اختالف شهید مطهری به طرفیت خوانده آقای فرامرز باز پرواز واقع در سه راهی 
اسد آبادی جنب بانک ملی مطرح رسیدگی میباشد لذا مراتب جهت هر گونه اقدام 

مقتضی )نشر آگهی ( به حضورتان ایفا میگردد. 
رئیس شعبه آبفا شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری )ره( شهرستان خرم آباد – 
مرضیه سلیمانی. 

متن آگهی
موضوع :مفقودیت کارت شناسایی و مهروکالت مرکز مشاوران وکال و کارشناسان 

رسمی دادگستری 
شماره  کدملی  دارنده  حسن  فرزند  پاپی   اله  روح  آقای  خواسته  نظربه  احتراما 
۴۰۷۲۳۸۵۷۸6 مندرج در پرونده کالسه ۹۱۰۰۲۸۳ نزد این شعبه در خصوص 
مفقودیت مدارک فوق در مورخه ۹۵/۷/۱ لذا مراتب جهت اطالع هر گونه اقدام 

مقتضی حسب درخواست مشارالیه به حضورتان ایفا میگردد. 
رئیس شعبه آبفا شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری )ره( شهرستان خرم آباد – 

مرضیه سلیمانی.

کردستان، میزبان نخستین دوره تربیت 
مدرس آگاه سازی خطرات مین

نخستین دوره تربیت مدرس آگاه سازی خطرات 
مین با حضور مشاور منطقه ای کمیته بین المللی 

صلیب سرخ در کردستان برگزار شد.
معاون برنامه ریزی وآموزش سازمان امداد و نجات 
کشور در نشست خبری با خبرنگاران گفت: استان 
های مرزی استان های آلوده به مین هستند و هالل 
احمر  با توجه به اینکه همیشه در امر روشنگری و 
آگاه سازی مردم پیشگام بوده است سعی دارد در 
دو حیطه کلی بحث و آموزش و آگاه سازی مردم و 
ارائه خدمات ویژه در هنگام بروز حادثه ایفای نقش 

کند.
دکتر سلطانی گفت: از سال ۱۳۸۲جمعیت هالل 
برنامه  سرخ  صلیب  المللی  بین  کمیته  با  احمر 
مشترکی در خصوص آگاه سازی مردم در رابطه 
با مناطق مین داشته است.  و به دوره آموزشی 
مدرسین در طول چهار روز در کردستان اشاره کرد 
وگفت: با تربیت این مدرسین در استان های غرب 
کشور و استان خراسان رضوی به دلیل وجود اتباع 
افغانی و عزیمت آنها به افغانستان و آشنا کردن آنها با 
خطرات مین امید است از احتمال خطرات وحوادث 
اتفاقی جلوگیری شود. در طی این نشست خدابنده 
لو مدیر عامل جمعیت هالل احمر کردستان نبود 
نقشه مناطق مین گذاری شده را چالش اساسی 
در این حوزه بیان کرد وگفت: نبود نقشه دقیق و 
امکانات الزم در بحث مین زدایی مسایل مالی و 
نبود نیروی متخصص مین روب کافی از مهمترین 
دالیل عدم پاکسازی کامل مناطق آلوده به مین در 
سطح کشور است. وی گفت: معلمان، دانش آموزان 
مرزی  شهرستانهای  در  دهیاران  و  بهرورزان  و 
آلوده به مین از جمله کسانی هستند که توسط 
مدرسین آموزش دیده در این دوره آموزشهای الزم 
را خواهند دید و مریبانی هم توسط این مدرسین 
تربیت خواهد شدکه آنها نیز خود آموزشهای الزم 

را به دیگر افراد ساکن در این مناطق خواهند داد.

نجات 6 سرنشین لنج صیادی در دریای عمان
 تیم مرکز جستجو و نجات دریای اداره کل بنادر 
و دریانوردی سیستان و بلوچستان موفق به نجات 
6 نفر از سرنشینان یک فروند لنج صیادی متعلق 
به کشور عمان شدند. بهروز آقایی مدیرکل بنادر و 
دریانوردی استان سیستان و بلوچستان افزود: با اعالم 
خبر یک فروند لنج تجاری به مرکز جستجو و نجات 
دریایی جهت کمک به یک فروند لنج صیادی متعلق 
به کشورعمان با 6 سرنشین که به مدت یک هفته به 
علت از کار افتادن موتور شناورو سیستم مخابراتی 
در آب های دریای عمان سرگردان بودند، بالفاصله 
هماهنگی های الزم توسط تیم عملیات جستجو 
و نجات دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی چابهار 
صورت گرفت و شناور ناجی به محل مورد نظر اعزام  
و پس از ۳ ساعت عملیات جستجو هر 6 نفر خدمه و 
شناور آنها به سالمت به حوضچه بندر شهید بهشتی 

چابهار منتقل شدند.

شهردارآبدان خبر داد:
آغاز عملیات احداث  پروژه خیابان بهشت کاظم )ع(

شهردارآبدان کفت: عملیات احداث خیابان بهشت کاظم ع  از ابتدای 
دبیرستان  کار دانش تا انتهای بهشت کاظم ع اغاز شده است.

زهیر حاجیان در حاشیه بازدید از این پروژه بیان داشت: این پروژه 
از  راه  واین  گلزار شهدابود  به  آبدان  مردم  راه دسترسی  تنها  مهم 
اهمیت باالیی برخودار بود  وآغاز عملیات این پروژه  موجب افزایش 
رضایت مندی خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارکران  به 

ویژه مردم والیت مدار آبدان قرار گرفته است.
وی در ادامه یاد اور شد: باتوجه به کمبود اعتبار، این پروژه را در 
دستور کار خود قرار داده و در کمتر  از یک ماه این پروژه احداث 

خواهد شد.
حاجیان اضافه کرد: کارهای اولیه این پروژه از چند روز پیش اغاز 
جدول  سنگ  و  زیرسازی  برداری،  خاک  عملیات  اکنون  و  شده 
گذاری قسمت آن اغاز شده ودر آینده نزدیک این پروژه مهم که 
دغدغه مردم آبدان بود به بهره برداری می رسد وهزینه اولیه آن از 

محل اعتبارات ارزش افزوده شهرداری تامین خواهد شد.
وی در پایان  تصریح کرد:با اتمام این خیابان رضایت مندی مردم به 
دنبال خواهد داشت و تالش ما بر این است تا رضایت مردم والیت 

مدار آبدان را به دست آورده و در خدمت مردم باشیم.

انتصاب معاونت برنامه ریزی و مهندسی 
شرکت توزیع برق خوزستان

به  خوزستان  برق  توزیع  شرکت  مهندسی  و  ریزی  برنامه  معاونت 
عضویت کمیته عالی کاهش تلفات توانیر منصوب شد.

طی حکمی از سوی مهندس آرش کردی مدیر عامل شرکت توانیر، 
مهندس حسن کریمی معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع 
نیروی برق خوزستان به عضویت کمیته عالی کاهش تلفات کشور 
منصوب گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
خوزستان، عضویت یکی از مدیران ارشد این شرکت در کمیته عالی 
کاهش تلفات که در سطح ملی تصمیم گیری می نماید، نشان از 
دانش و تجارب سودمند در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان و 

مجموعه مدیران و کارشناسان آن می باشد.
عامل شرکت  مدیر  غضنفری  رضا  مهندس  گزارش،  این  اساس  بر 
انتصاب،  این  تبریک  پیامی ضمن  برق خوزستان در  نیروی  توزیع 
اعضای  اهتمام  با  محوله  ماموریت  که  است  کرده  امیدواری  اظهار 
کمیته همراه بوده و موجبات کاهش تلفات در صنعت برق کشور 

و استان گردد.

خبر خبر

شهرستان  عمومی  های  کتابخانه  رئیس 
 ۲۷ لغایت   ۱۵ اینکه  به  اشاره  با  جویبار 
آبان به نام هفته کتاب در کشور نامگذاری 
شده است، گفت: نشست هم اندیشی با سه 
نویسنده شهرستان، بازدید از کتابخانه های 
مدارس، دیدار کارکنان کتابخانه با فرماندار 
کارگاه  برگزاری  شهرستان،  جمعه  امام  و 
آموزش قصه خوانی برای مادران با همکاری 
اجرای  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
توسط  کتابخانه  و  کتاب  موضوع  با  نمایش 
های  برنامه  مهمترین  از  آموزان   دانش 
اجرایی در هفته کتاب و کتاب خوانی است 
استاندارد  طبق  اینکه  بیان  با  اکبری  .رضا 
نیازمند  جویبار  شهر  جمعیت  و  جهانی 
ساخت ۳ کتابخانه همطراز کتابخانه عمومی 
کوهی  داشت:کتابخانه  اظهار  است،  دیگر 
خیل  با ۱۸۰ متر مساحت، کتابخانه شورکا 
عمومی  کتابخانه  و  مساحت  متر   ۵۰۰ با 

الریم  با 6۰ در صد پیشرفت فیزیکی در حال 
ساخت است. وی با ابراز تاسف از تاخیر چند 
تصریح  الریم   کتابخانه  از  برداری  بهره  ساله 

کرد: ساخت این کتابخانه از سال ۹۲ آغاز شده 
ولی بخاطر کمبود اعتبارات  افتتاح این پروژه 
از  ادامه  افتاده است.وی در  تاخیر  به  فرهنگی 

عضویت حدود   یک هزار ۸۰۰ نفر در کتابخانه 
های عمومی شهرستان خبر داد، خاطر نشان 
ساخت: در حال حاضر ۴۱ هزار نسخه کتاب 

اکبری  موجود هستند.  ها  کتابخانه  این  در 
در  کتاب  منابع جدید  عرضه  اینکه  بیان  با 
است،  یافته  کاهش  عمومی  های  کتابخانه 
جدید  عناوین  های  کتاب  کمبود  گفت: 
استقبال  کاهش  در  مردم  عالقه  مورد  و 

مخاطبین تاثیر گذار بوده است.
با  کتابخانه های عمومی شهرستان  رئیس  
این  خوانندگان  وسوی   سمت  اینکه  اعالم 
روان  ادبیات،  رمان،  عناوین  به  شهرستان 
است،  بیشتر  مذهبی  و  تاریخی  شناسی، 
جذب  در  تشویقی  طرحهای  در  کرد:  بیان 
به عضویت در کتابخانه های عمومی  مردم 
به مناسبت های روز مازندران و روز کتاب 
انجام  شهرستان  این  در  رایگان    عضویت 
شد. اکبری به طرح مصوب  هر پارک یک 
سال  چند  در  شهرداری  توسط  کتابخانه 
اظهار  و  داد  خبر  شهرستان  این  در  پیش 
این  هنوز  سال  چند  از  پس  متاسفانه  داشت: 

طرح توسط شهرداری عملی  نشده است.

رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان جویبارخبر داد: 

کمبود کتاب با عناوین جدید، علت کاهش استقبال مخاطبین 

بهادری-اصفهان- معاون برنامه ریزی و توسعه 
شورای  عضو  و  کشور  آبفای  مهندسی  شرکت 
از  ریزی کشور  برنامه  و  مدیریت  فنی سازمان 
روند احداث تصفیه خانه فاضالب سده لنجان و 

ورنامخواست بازدید به عمل آورند.
در این بازدید مهندس قانع از پیشرفت فیزیکی 
احداث این پروژه که به بیش از ۹۵ درصد رسیده 
ابراز خرسندی نمود و تأکید کرد با توجه به اینکه 
این پروژه جزء پروژه های اقتصاد مقاومتی است 
انتظار می رود در آینده ای نزدیک به بهره برداری 

برسد.
در ادامه مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان 
گفت: عملیات احداث این تصفیه خانه در تیرماه 
سال ۹۲ آغاز شد که انتظار می رود نهایت تا 
چندماه دیگر تصفیه خانه فاضالب سده لنجان و 
ورنامخواست به بهره برداری برسد این درحالیست 
فاضالب  های  خانه  تصفیه  احداث  اصوالً  که 
چندین و چندسال به طول می انجامید که دلیل 
آن هم تزریق قطره چکانی اعتبارات دولتی بوده 
است . اما خوشبختانه این پروژه با سرمایه گذاری 

بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.
مهندس هاشم امینی با اشاره به انعقاد قرارداد 
بیع متقابل به منظور احداث تصفیه خانه فاضالب 
سده لنجان و ورنامخواست خاطرنشان ساخت: با 

انعقاد قرارداد بیع متقابل میان شرکت آبفا استان 
گردید  مقرر  مبارکه  فوالد  مجتمع  با  اصفهان 
اجرای شبکه فاضالب و احداث تصفیه خانه در 
منطقه سده لنجان و ورنامخواست در بازه زمانی 
۳ ساله انجام پذیرد در صورتی که اگر قرار بود 
با تخصیص اعتبارات دولتی اجرایی  این پروژه 
شود حداقل ۲۰ سال زمان می برد چرا که در 
با جذب صد درصدی  خوشبینانه ترین حالت 
سالها  خانه  تصفیه  این  احداث  عمرانی  بودجه 

طول می کشید.
این منطقه بسیار  را در  این پروژه  وی اجرای 
ضروری خواند و اعالم کرد : منطقه سده لنجان 
از  و  دارد  قرار  استان  غرب  در  اینکه  دلیل  به 
است سطح  برخوردار  مطلوبی  نسبتاً  بارندگی 
بر  باالست.  محدوده  این  در  زیرزمینی  آبهای 
از شبکه فاضالب  برخورداری  این اساس عدم 
که  چرا  دارد  دربر  را  زیست  محیط  آلودگی 
منجر به آلودگی آبهای زیرزمینی می شود و از 
سویی دیگر مردم این منطقه سالیان سال است 
خواهان برخورداری از خدمات شبکه فاضالب 
هستند که پیش بینی شده با بهره برداری از 
فاز اول این تصفیه خانه جمعیتی بالغ بر ۳۸ 
هزار نفر تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب 

قرار گیرند.

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور:

احداث تصفیه خانه فاضالب سده لنجان جزء پروژه های 
اقتصاد مقاومتی است

مگس  آفت  گفت:  رودبار  شهرستان  فرماندار 
باغداران  به  خسارت ها  کردن  وارد  با  زیتون 
زیتون کار، رونق بازار این محصول و معیشت 

مردم شهرستان را تهدید می کند.
میرغضنفری«،  »اسماعیل  ایسنا،  از  نقل  به 
بررسی  نشست  در  رودبار  فرماندار شهرستان 
حضور  با  که  رودبار  شهرستان  مشکالت 
شد،  برگزار  شهرستان  و  استانی  مسئولین 
کردن  وارد  با  زیتون  مگس  آفت  کرد:  اظهار 
خسارت ها به باغداران زیتون کار، رونق بازار این 
محصول و معیشت مردم شهرستان را تهدید 

می کند.
ویژه  نگاه  و  از خدمات دولت  قدردانی  با  وی 
استاندار به رودبار، تداوم و تقویت اجرای طرح 
مهم ترین  از  یکی  به عنوان  را  آسفالت  نهضت 
و  اصالح  عمرانی،  پروژه های  شاخص ترین  و 
فرسوده  که  رودبار  آب  توزیع  شبکه  توسعه 
سیستم  از  بهره برداری  و  تکمیل  است، 

تصفیه خانه فاضالب مرکزی را خواستار شد.
آب بندان ها  این که  بیان  با  رودبار  فرماندار 
و  کشاورزی  آب  تأمین  برای  خوبی  ظرفیت 
با  افزود:  می شوند،  محسوب  اشتغال  ایجاد 
اختصاص اعتبار استانی در خصوص الیروبی و 

بهسازی آب بندان ها می توان زمین های دیمی 
را زیر سطح کشت برد.

وی با اشاره به کشت بادام زمینی در شهرستان 
انجام  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  که  را 
می شود، گفت: به علت کیفیت زیاد تولید، این 
محصول در کمترین زمان به فروش رفته است 
و قابلیت رقابت با بادام زمینی دیگر مناطق را 

دارد.
برای  بالتکلیف  زمین های  میرغضنفری 
مختلف  طرح های  اجرای  در  سرمایه گذاری 
توسط بخش خصوصی را یکی از مهم ترین و 
تأثیرگذارترین معضالت شهرستان برشمرد و 
افزود: با شناسایی این قبیل زمین ها فرآیندها 
و  مجوزها  و  دهیم  کاهش  امکان  حد  تا  را 
زمین هایی که قباًل برای ایجاد واحد تولیدی 
و یا هر طرح دیگری به افراد و سرمایه گذاران 
داده شده و طبق موعد مقرر اجرا نشده باید 

هرچه زودتر تکلیف شان مشخص شود.
در پایان این نشست معاون عمرانی استاندار، 
فرماندار، نماینده مردم شهرستان در مجلس 
شورای اسالمی و مدیران کل استان به بررسی 
رودبار  و  منجیل  شهرهای  مشکالت  میدانی 

پرداختند.

آفت مگس زیتون تهدیدکننده 
باغداران رودبار
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نصب درایو بر روی بوستر پمپ های 
مرکز انتقال نفت کرمانشاه

بوستر  روی  بر  درایو  نصب  از  غرب  منطقه  برق  تعمیرات  رئیس 
پمپ های مرکز انتقال نفت کرمانشاه خبر داد.

و  لوله  خطوط  شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مخابرات نفت ایران- منطقه غرب؛ مهندس کیوان غالمی در این 
مواد  مطمئن  و  پایدار  انتقال  منظور  به  اقدام  این  گفت:  خصوص 

نفتی از تجهیزات در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: مشابه این درایو پیش از این بر روی بوستر پمپ های 
مراکز انتقال نفت شهید قمری و پایطاق نصب شده بود که همین 
بروز  و کاهش  تجهیزات  راندمان  و  افزایش طول عمر  امر موجب 
اشکاالت ، خرابی ها و تعمیرات، کاهش اخالل در امر بهره برداری 

بر روی آنها شده است.
وی تصریح کرد: در همین راستا نصب درایو بر روی بوستر پمپ 
بروز اخالل در  از  برای جلوگیری  نیز  نفت کرمانشاه  انتقال  مرکز 

امر بهره برداری در دستور کار قرار گرفت.
رئیس تعمیرات برق منطقه غرب در خصوص مزایای نصب درایوها 
گفت: الکتروموتورها به چند روش از جمله؛ مستقیم، ستاره مثلث 
تر،  کامل  که  دیگر  روش  اما  شوند.  می  اندازی  راه  ترانس  اتو  و 
امکانات بیشتر را در اختیار بهره بردار قرار می دهد و استفاده از 

VSDیا VFD است.
الکتروموتورها  درایوها،  این  نصب  با  کرد:  تصریح  غالمی  مهندس 
تحت کنترل بهره بردار است. چون پیش از این قادر به تغییر دور 
بهره  و  درایو مشکل حل شده  نصب  با  اما  نبودیم.  الکتروموتورها 
بردار می تواند دور موتور را بر روی نقطه بهینه ای که مورد نیاز 

است، قراردمی دهد.
مهندس غالمی عنوان کرد: این اقدام می تواند در بهینه سازی و 

صرفه جویی انرژی موثر باشد.

90 درصد محصوالت پتروشیمی مهاباد روانه بازارهای 
جهانی می شود

مدیرعامل شرکت پتروشیمی مهاباد با اعالم صادرات ۹۰ درصدی 
دستی  پائین  صنایع  ایجاد  گفت:  مجتمع  این  محصوالت  امسال 

ارزش صادرات پتروشیمی را ۱۰ برابر می کند. 
محسن مجیدی اعالم کرد: توسعه صادرات باید از خام فروشی به 
سمت تولید در صنایع پائین دستی و افزایش ارزش افزوده پیش 
رود تا ارزش صادرات کشور چند برابر شود و در رونق اقتصادی و 

صنعتی کشور نقش بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به تولید ۸۰ هزار تن پلی اتیلن و سه هزار و ۵۰۰ تن 
بوتن یک در پتروشیمی مهاباد، گفت: ۷۱ هزار و ۵۰۰ تن از این 
تولیدات صادر شده و افزون بر ۱۱ هزار تن در داخل از جمله در 
صنایع پالستیکی ایران مصرف شده است که با این وجود با ایجاد 
صنایع پائین دستی می توان با حفظ منابع و ثروت طبیعی کشور 

صاحب سود صادراتی بیشتری شد.
مهاباد  پتروشیمی  در  افزود:  مهاباد  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
۲ محصول پلی اتیلن سبک و سنگین تولید می شود که قابلیت 
تنوع تا ۳۰۰ گرید را داراست، گفت: امسال عمده مقصد صادرات 
پتروشیمی مهاباد چین بوده و نقش واسط را داشته است؛ اما در 
نیز  آلمان  مانند  کشورهایی  با  برجام  از  پس  و  گذشته  ماه  چند 
برای  ایتالیا  همچون  کشورهایی  و  ایم  داشته  صادراتی  مبادالت 

مبادالت تجاری و صادراتی ابراز تمایل کردند.
وی ارزش صادرات امسال پتروشیمی مهاباد را حدود ۸۵ میلیون 
دالر اعالم کرد و افزود: این تولیدات بیشتر به کشور چین صادر 
و  ازبکستان  ترکیه،  آلمان،  کشورهای  به  مواردی  در  و  شده 

هندوستان هم صادرات انجام شده است.

شورای اقتصاد مجوز فاینانس خارجی برای
 ساخت 5 هزار مگاوات را صادر کرد

حرارتی  برق  نیروی  تولید  تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
برای  خارجی  فاینانس  و  گذاری  سرمایه  امکان  مجوز  اعطای  از 
شورای  سوی  از  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  مگاوات  هزار   ۵ ساخت 

اقتصاد خبر داد.
محسن طرزطلب مبنی بر اینکه تفاهم نامه احداث ۵ هزار مگاوات 
نیروگاه سیکل ترکیبی با مپنا که اوایل امسال امضاء شد ظاهرا با 
مشکل مواجه شده گفت: در اوایل امسال بر اساس تفاهم نامه ای که 
با مپنا امضا شد قرار شد که ۵ هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی 
احداث شود بنابراین باید مصوبات قانونی آن را اخذ می کردیم که 
خوشبختانه هفته گذشته مجوز اصلی آن را از شورای اقتصاد اخذ 
کردیم، البته هنوز به شرکت مپنا و برق حرارتی ابالغ نشده است.

وی ادامه داد: در شورای اقتصاد هفته گذشته موضوعی مطرح شد 
از طریق  امکان سرمایه گذاری  و  احداث ۵ هزار مگاوات  بر  مبنی 
خوشبختانه  و  می شد  اخذ  مصوبه  این  باید  که  خارجی  فاینانس 
هفته گذشته این اقدام صورت گرفت و در جلسه مزبور مصوب و 

در حال انجام کارهای اداری است.
مگاوات  هزار  پنج  ساخت  تفاهمنامه  اینکه  به  اشاره  با  طرزطلب 
نیروگاه سیکل ترکیبی با هدف استفاده از توان تولید داخل با مپنا 
نامه  تفاهم  این  شدن  اجرایی  بود،گفت:  شده  امضا  امسال  اوایل 
زمینه ساخت ۵ هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با بازدهی باال 
را در کشور فراهم می کند که در راستای اقتصاد مقاومتی است.

پیشرفته  فناوری  انتقال  بر  نامه  تفاهم  این  کرد:  نشان  وی خاطر 
به  نیروگاهی  تجهیزات  کننده  تولید  المللی  بین  های  شرکت  از 

صنعت نیروگاهی کشور تاکید دارد.
تجاری  قرارداد  امضاء  برای  قیمت  فنی  پیشنهاد  منتظر 

هستیم
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، ادامه 
تا  ارائه شود  قیمت  فنی  پیشنهاد  هفته جاری  در  است  قرار  داد: 
اذعان کرد که کار آغاز  امضا کنیم،باید  را  بتوانیم قرارداد تجاری 
شده و با ورود توربین کالس F و نصب آن در نیروگاه بندرعباس 
عماًل این کار از سه شنبه هفته جاری با حضور معاون اول رئیس 

جمهور آغاز می شود.

مشارکت ایران و شل انگلیس
 در صنایع پتروشیمی قوت گرفت

معاون وزیر نفت با اشاره به مطالعات انجام گرفته 
 GTL توسط شرکت شل برای اجرای طرح های
در ایران، گفت: احتمال مشارکت ایران و شل در 
زمینه ساخت و توسعه صنایع GTL در دوران پسا 

برجام وجود دارد. 
بر اساس این گزارش، با گذشت حدود یک ماه از 
امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی و شرکت هلندی انگلیسی شل، دور 
جدید مذاکرات با این شرکت انگلیسی- هلندی 
برای از سرگیری همکاریها در صنایع پتروشیمی 

آغاز شده است.
بر این اساس، پس از انجام گفتگوهایی با شرکت 
هایی همچون باسف و لینده آلمان، توتال فرانسه، 
سارکوبه اسپانیا و چند شرکت ژاپنی برای همکاری 
و سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی، شل هم 
از دیگر شرکت های صاحب عنوان برای بازگشت 
به صنایع پتروشیمی ایران در دوران پسا برجام به 

شمار می رود.
و  بین الملل  امور  معاون  نیا  زمانی  امیرحسین 
بازرگانی وزیر نفت با بیان اینکه هم اکنون در سه 
محور سرمایه گذاری در توسعه بخش باالدستی 
صنعت نفت و اجرای پروژه های افزایش ضریب 
بازیافت نفت، سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع 
پتروشیمی مذاکرات با شرکت شل در حال انجام 
است، تاکید کرد: قرار است شرکت شل به زودی 
با تکمیل مطالعات خود، برنامه سرمایه گذاری در 
صنایع پتروشیمی کشور را به طور رسمی ارائه کند.
از سوی دیگر به نظر می رسد مشارکت با شرکت 
شل در زمینه طراحی، ساخت و سرمایه گذاری در 
واحدهای GTL یکی دیگر از محورهای همکاری 

با این شرکت انگلیسی- هلندی باشد.
مرضیه شاهدائی مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی درباره مهمترین محورهای همکاری 
با شرکت شل هم می گوید: شل در حوزه صنعت 
GTL در گذشته مطالعاتی را برای سرمایه گذاری 
در ایران انجام داد که به نتیجه نرسید و با تشدید 

تحریم ها متوقف شد.
برای  اکنون  اینکه هم  اعالم  با  معاون وزیر نفت 
سرمایه گذاری در ایران با شل به تفاهم رسیده 
ایم، تصریح کرد: اما این شرکت هنوز برنامه خود 

را ارائه نکرده است.
صنایع  ملی  شرکت  مدیره  هیات  عضو  این 
از  یکی  عنوان  به   GTL صنعت  از  پتروشیمی 
محورهای احتمالی همکاری آتی با شرکت شل نام 
برد و افزود: عالوه بر واحدهای GTL این شرکت 
در صنایع پتروشیمی هم با ایران همکاری خواهد 

داشت.

مذاکره برای سرمایه  گذاری
 320 میلیون یورویی با ماروبنی ژاپن 

یک  با  یورویی  میلیون   ۳۲۰ قرارداد  از  دشتی 
افزایش  شرکت ژاپنی خبر داد و گفت: احتمال 

سقف قرارداد تا یک میلیارد یورو وجود دارد. 
در  پتروشیمی  کارشناس  دشتی  عبدالرسول 
شرکت هلدینگ خلیج فارس با اشاره به دریافت 
تضمین  با  یوزانس  و  فاینانس  مالی،  حمایت 
یورو  میلیون  فارس گفت: ۳۲۰  هلدینگ خلیج 
جذب سرمایه گذاری خارجی و فاینانس فقط با 
ضمانت هلدینگ خلیج فارس بوده است زیرا برند 
با آن  به قدری خوب معرفی شده که  هلدینگ 

تضمین صورت می گیرد. 
وی با اشاره به مذاکره با ماروبنی ژاپن و امضای 
توافقنامه ۳۲۰ میلیون یورویی با این شرکت، افزود: 
برنامه این است که رقم قرارداد تا 6۴۰ میلیون یورو 
هم برسد ضمن اینکه تا سقف یک میلیارد یورو هم 
امکان افزایش دارد  و بیمه ژاپن هم آن را تضمین 

کرده است. 
 

روسیه در رایزنی های مقدماتی نشست 
اوپک حضور می یابد

وزیر انرژی روسیه اعالم کرد که در گفت وگوهای 
پیش از نشست عادی ۳۰ نوامبر سازمان کشورهای 

صادرکننده نفت )اوپک( شرکت خواهد کرد.
خبرگزاری ایتارتاس به نقل از الکساندر نواک، وزیر 
انرژی روسیه از حضور مقامات انرژی این کشور 
در رایزنی های مقدماتی نشست اوپک خبر داد که 
قرار است ۲6 تا ۲۸ همین ماه میالدی در وین 

برگزار شود.
وی گفت: باید گام به گام جلو رفت. کارشناسان 
عضو و غیر عضو اوپک ۲6 نوامبر )6 آذر( دوباره 
گردهم می آیند تا پیش از نشست عادی ۳۰ نوامبر 

بار دیگر اعداد و ارقام تولید نفت را بررسی کنند.
وزیر انرژی روسیه قصد دارد در حاشیه نشست 
سازمان  این  عضو  کشورهای  وزیران  با  اوپک 

رایزنی های دو جانبه ای داشته باشد.
نواک همچنین اعالم کرده است اواسط دسامبر به 
منظور حضور در یک نشست کمیسیون دو جانبه 

به ایران سفر خواهد کرد.

قیمت نفت سبک ایران برای آسیا و اروپا 
افزایش می یابد

ایران قیمت رسمی فروش نفت خام نوع سبک را 
برای ارائه به کشورهای آسیایی و اروپایی در ماه 

دسامبر امسال، باال برد. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع صنعتی اعالم 
کردند ایران قیمت فروش نفت خام نوع سبک به 
کشورهای آسیایی و اروپایی را برای بارگیری در ماه 
دسامبر امسال در سطح 6۵ سنت باالتر از قیمت 

شاخص نفت خام عمان-دوبی تعیین کرد.
قیمت یاد شده نسبت به قیمت این نوع نفت خام 

در ماه پیش از آن، ۹۰ سنت بیشتر است.
به  فروش  برای  ایران  سبک  نفت  قیمت  رشد 
کشورهای آسیایی، همسو با افزایش قیمت نفت 
اعالم  روزهای گذشته  بود که در  خام عربستان 

شده بود.
ایران همچنین قیمت فروش نفت به کشورهای 
شمال غرب اروپا را کاهش داد اما این قیمت را 

برای مشتریان حاشیه مدیترانه ارزانتر کرد.

کوتاهازانرژی نفتدرجهان

از سه  با بهره برداری رسمی  وزیر نفت گفت: 
میدان نفتی مشترک آزادگان شمالی، یادآوران 
از  نفت  برداشت  ظرفیت  شمالی،  یاران  و 
میدان های غرب کارون به ۳۰۰ هزار بشکه در 

روز رسید. 
بیژن زنگنه دیروز در آیین رسمی بهره برداری 
رسمی از طرح های توسعه میدان های یادآوران، 
آزادگان شمالی و یاران شمالی در محل میدان 
دکتر  به   یادآوران ضمن خوشامدگویی  نفتی 
حسن روحانی، رئیس جمهوری و هیئت همراه 
اظهار کرد: تولید نفت خام از میدان های غرب 
کارون در دولت یازدهم ۲۵۰ هزار بشکه در روز 

افزایش یافته است.
میدان های  از  نفت  تولید  که  کرد  اعالم  وی 
غرب کارون پیش از آغاز به کار دولت یازدهم 
6۵ هزار بشکه در روز بود و با افت تولید میدان 
آزادگان جنوبی به ۴۵ هزار بشکه در روز رسید.

توسعه  قراردادهای  عمده  افزود:  زنگنه 
نوذری  آقای  میدان های غرب کارون در زمان 
بیع  به صورت  و سرمایه گذاری ها  بسته شده 

متقابل بوده است.
وی با اشاره به سرمایه گذاری 6 میلیارد دالری 
بیع  طرح  قالب  در  میدان ها  این  توسعه  برای 
متقابل گفت: سرمایه گذاری صورت گرفته در 
میدان های یاران جنوبی و آزادگان جنوبی نیز 

یک میلیارد دالر بوده است.
گرفته  صورت  گذاری  سرمایه  مجموع  زنگنه، 
میلیارد  هفت  را  کارون  غرب  میدان های  در 
دالر عنوان کرد و ادامه داد: این سرمایه گذاری 
یکی از بزرگترین سرمایه گذاری ها در کشور و 

صنعت نفت است.
به گفته وزیر نفت، میدان های غرب کارون هم 
عرض میدان پارس جنوبی است، همانطور که 
آنجا حرف اصلی ما در بخش گاز است؛ این جا 

هم حرف اصلی در بخش نفت است.
انجام شده  برنامه ریزی  به  اشاره  با  نفت  وزیر 
برای رسیدن تولید میدان های غرب کارون به 
افزود:  شد،  یادآور  روز  در  بشکه  میلیون  یک 
این کار به شرطی امکان پذیر است که بتوانیم 
این  که  دهیم  افزایش  را  نفت  بازیافت  ضریب 
الزام  یک  بلکه  نیست  انتخاب  یک  موضوع 

قطعی است.
جدید  الگوی  به  خود  ادامه سخنان  در  زنگنه 
قراردادهای نفتی اشاره کرد و گفت: این الگوی 

قراردادهای  یافته  تکامل  مدل  که  قراردادی 
بیع متقابل است، امکان افزایش تولید نفت به 
می کند  فراهم  را  نفت  بازیافت  افزایش  همراه 
عملیاتی  قراردادها  این  داریم  اصرار  هم  ما  و 

شوند.
قراردادهای  جدید  الگوی  براساس  افزود:  وی 
نفت  بازیافت  برای  پیشرفته  فناوری  از  نفتی 
و همین طور سازگار با محیط زیست و ارتباط 

درست با مردم دنبال می کنیم. 
وزیر نفت گفت: طرح های وسیع مسئولیت های 
دنبال  خوزستان  منطقه  در  را  اجتماعی 
می کنیم و در پنج سال آینده یکهزار میلیارد 

تومان در این منطقه سرمایه گذاری می شود
سرمایه گذاری،  این  با  کرد:  تصریح  زنگنه 

می شود،  برداشته  منطقه  از  فقر  خشن  جلوه 
آب   تامین  مانند  طرح هایی  این که  ضمن 
شرب، ساخت خانه بهداشت، ساخت ورزشگاه 
هنرستان  ایجاد  خیابان ها،  آسفالت  کوچک، 
فنی و حرفه ای و آموزش های فنی و حرفه ای 

در نظر گرفته شده است.
تولید  به  رسیدن  برای  کرد:  اعالم  نفت  وزیر 
پایدار یک میلیون بشکه نفت در غرب کارون 
تا ۲۰ میلیارد دالر  به ۱۸  آینده  در سال های 
این  کنار  در  و  داریم  نیاز  تازه  سرمایه گذاری 
برای  را  فنی  نیروهای  باید  سرمایه گذاری، 

اشتغال در منطقه آموزش دهیم.
ریاست  از  که  اجازه  ای  با  داد:  ادامه  وی 
جمهوری دریافت کرده  ایم، قرار است از محل 
سرمایه گذاری های جدید، سه درصد به اجرای 
فعالیت های اجتماعی در منطقه اختصاص یابد.
با هم هستیم و قصد  ما و مردم  افزود:  زنگنه 
در  اجتماعی  فعالیت های  با  متناسب  داریم 

منطقه به الگویی صحیح دست یابیم.
زنگنه به تولید نفت در شرق کارون هم اشاره 
در  خام  نفت  پایدار  تولید  اصل  گفت:  و  کرد 
بیشتر  این که  به  توجه  با  و  است  شرق کارون 
عمر  دوم  نیمه  به  هم  بخش  این  میدان های 
خود رسیده اند، نیازمند افزایش ضریب بازیافت 

هستند.
جدید  الگوی  این که  بیان  با  نفت  وزیر 
قراردادهای نفتی نیز به دنبال افزایش ضریب 
قرار  اگر  افزود:  است،  نفت  تولید  در  بازیافت 
است استان خوزستان توسعه یابد، موتور نفت 

باید در آن روشن شود.

زنگنه خبر داد:

ظرفیت تولید روزانه نفت در غرب کارون به 300 هزار بشکه رسید

سیستم های کنترل فاز ۲۰ پارس جنوبی برای 
های  سیاست  تحقق  هدف  با  و  بار  نخستین 
اقتصاد مقاومتی، به طور کامل از سوی شرکت 

های داخلی ساخته شده است. 
پروژه  مدیر  افشاری  مطلب  شانا،  گزارش  به 
در  جنوبی  پارس   ۲۱ و   ۲۰ فازهای  سکوی 
دریایی  تاسیسات  و ساخت  مهندسی  شرکت 
ایران، در آئین نصب سکوی فاز ۲۰ اظهار کرد: 
رکوردهایی  ثبت  شاهد  سکو  این  ساخت  در 

جدید بوده ایم.
پارس   ۲۱ و   ۲۰ فازهای  سکوی  پروژه  مدیر 
جنوبی در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات 
سال  دو  طی  سکو  این  افزود:  ایران  دریایی 
گذشته در یارد این شرکت در خرمشهر ساخته 
فارس  خلیج  در  نصب  محل  به  و  بارگیری  و 

حمل شده است.
وی اظهار کرد: هفته آینده پس از پایان مراحل 
آغاز می  اندازی  راه  این سکو، عملیات  اتصال 

شود.
افشاری ادامه داد: با بهره برداری از این سکو طی 
بیش از دو ماه آینده، ۲۸ میلیون مترمکعب به 

ظرفیت تولید گاز کشور افزوده می شود.
پارس   ۲۱ و   ۲۰ فازهای  سکوی  پروژه  مدیر 
جنوبی در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات 
دریایی ایران یادآور شد: سکوی فاز ۲۱ پارس 
جنوبی اوایل مردادماه نصب و هفته آینده به 

بهره برداری می رسد.
به گفته وی، عملیات اجرای دو خط لوله دریایی 
به قطرهای ۳۲ و چهار اینج این طرح نیز انجام 

شده است.
افشاری ادامه داد: افزون بر خطوط لوله یادشده، 

یک خط لوله ۱۲ کیلومتر برای بخش خشکی 
نیز اجرا می شود.

پارس   ۲۱ و   ۲۰ فازهای  سکوی  پروژه  مدیر 
جنوبی در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات 
دریایی ایران اعالم کرد: سکوی فاز ۲۰ پارس 
جنوبی، سومین سکویی است که از سوی این 

شرکت نصب می شود.
دلیل  به  فاز  این  در حفاری  کرد:  تصریح  وی 
مجاورت با خطوط لوله دیگر فازها با دشواری 

های خاصی روبه رو بوده ایم.
برای تحقق طرح های  هماهنگی ۲۰ زنجیره 

ساخت و نصب سکو
مدیر  هنرور،  محمدرضا  آئین،  این  ادامه  در 
ساخت  و  مهندسی  شرکت  سکوهای  نصب 
تاسیسات دریایی ایران نیز گفت: عرشه فاز ۲۰ 
پارس جنوبی سوم آبان ماه امسال در خرمشهر 
بارگیری و هفت روز بعد به سمت منطقه حمل 

شد.
و  مهندسی  شرکت  سکوهای  نصب  مدیر 
ساخت تاسیسات دریایی ایران افزود: توانستیم 
را  این سکو  و نصب  زمان حمل  تمهیداتی  با 

مدیریت کنیم.
وی تاکید کرد: اجرای این پروژه با هماهنگی 

چند شرکت محقق شده است.
هنرور ادامه داد: چهار ماه برای این پروژه برنامه 
ریزی شده است و ۲۰ زنجیره به طور منطقی 
همسو با برنامه های تعریف شده با هم همکاری 

داشته اند.
به گفته وی، هماهنگی میان این زنجیره سبب 
می شود پروژه در بهترین زمان ممکن به بهره 

برداری برسد.

معاون وزیر نفت با اشاره به سرمایه گذاری 6.۱ 
میلیارددالری برای توسعه سه میدان نفتی در 
غرب کارون گفت: تا پایان سال تولید نفت از 

این میادین ۲۳۰ هزار بشکه افزایش می یابد. 
علی کاردر اظهار کرد: در مجموع، تا پایان امسال 
تولید نفت از میادین غرب کارون با احتساب سه 

پروژه امروز ۲۳۰ هزار بشکه افزایش می یابد.
جدید  طرح  افتتاح  جزییات  تشریح  با  وی 
گفت:  ایران  خام  نفت  تولید  ظرفیت  افزایش 
در حال حاضر ظرفیت تولید روزانه نفت خام 
افزایش  به مرز ۴ میلیون بشکه در روز  ایران 
یافته که بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه 
این ظرفیت باید به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه 

در روز افزایش یابد.
از  یکی  اینکه  بر  تاکید  با  نفت  وزیر  معاون 
مهمترین ظرفیت های  افزایش تولید نفت خام 
ایران توسعه میادین غرب کارون شامل میادین 
آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یادآوران، یاران 
شمالی و جنوبی، دارخوین، آذر و چنگوله است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه هم 
اکنون به طور متوسط روزانه حدود ۲6۰ هزار 
بشکه نفت از میادین غرب کارون برداشت می 
شود، اظهار داشت: پیش بینی می شود با بهره 
این  در  توسعه ای  جدید  طرح  دو  از  برداری 
منطقه، ظرفیت تولید نفت خام ایران در غرب 
کارون تا پیش از پایان امسال از مرز ۳۰۰ هزار 

بشکه در روز عبور کند.
این مقام مسئول تاکید کرد: هم اکنون از میدان 
نفتی یادآوران به طور متوسط ۱۱۰ هزار بشکه 
نفت خام برداشت می شود و این در حالی است 
که ظرفیت اسمی توسعه این میدان مشترک در 
فاز اول توسعه روزانه حدود ۸۵ هزار بشکه است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با اعالم 
اینکه تمامی مراحل توسعه فاز اول میدان نفتی 
یادآوران با مشارکت شرکت ساینپک چین انجام 
شده است، افزود: در مجموع برای توسعه فاز 
اول این میدان مشترک نفتی حدود ۳ میلیارد 

دالر سرمایه گذاری انجام شده است.
 کاردر همچنین با اعالم اینکه توسعه فاز اول 
تولید  ظرفیت  با  هم  شمالی  آزادگان  میدان 
مشارکت  با  خام  نفت  بشکه  هزار   ۷۵ روزانه 
شرکت چینی ICNPC انجام شده است بیان 
کرد: برای توسعه این میدان نفتی هم حدود ۲ 
میلیارد و ۵۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری انجام 

گرفته است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه در شرایط فعلی 
ظرفیت  از  فراتر  بشکه  هزار  روزانه حدود ۱۰ 
آزادگان  میدان  از  نفت  شده،  تعیین  اسمی 
شمالی امکان برداشت وجود دارد، تبیین کرد: 
میدان نفتی یاران شمالی هم با سرمایه گذاری 
شرکت های داخلی امروز با ظرفیت تولید روزانه 
۳۰ هزار بشکه نفت خام به طور رسمی افتتاح 

خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت با یادآوری اینکه 
تولید  افزایش  طرح  امسال  پایان  از  پیش  تا 
نفت از میدان نفتی آزادگان جنوبی و توسعه 
بهره  به  جنوبی  یاران  نفتی  میدان  اول  فاز 
از  اکنون  برداری می رسد، تصریح کرد: هم 
آزادگان جنوبی روزانه حدود ۴۰ هزار بشکه 
می  بینی  پیش  که  شود  می  برداشت  نفت 
حفاری  دست  در  های  چاه  تکمیل  با  شود 
تولید  ظرفیت  جدید  تاسیسات  ساخت  و 
این میدان روزانه بین ۱۵ هزار بشکه در روز 

افزایش یابد.

  سامانه های کنترل فاز 20 پارس جنوبی با توان 
داخلی ساخته شد

معاون وزیر نفت خبر داد:

رشد230هزاربشکه ای تولید نفت تا پایان سال

قائم مقام وزیر نیرو گفت: برآورد من این است 
فروش  قیمت  افزایش  شاهد   ۹۵ سال  در  که 
امکان  و  بود  نخواهیم  مردم  به  برق  و  آب 
هم  دولت  پایان  تا  برق  و  آب  تعرفه  افزایش 

نزدیک به صفر است. 
بررسی  امروز  تا  اظهار داشت:  ستار محمودی 
های متعددی در خصوص اصالح اقتصاد آب و 
برق در مجموعه وزارت نیرو انجام شده و نتایج 
نیرو منعکس می کنیم  وزیر  به  را  ها  بررسی 
نیز در جلسات هیئت دولت، حسب  ایشان  و 

مورد، مسائل را مطرح می کنند.
آن  به  باید  که  مسائلی  از  یکی  افزود:  وی 
تمام  هزینه  اختالف  موضوع  شود،  پرداخته 
شده تولید آب و برق با قیمت تکلیفی فروش 
آن است که هر از چندگاهی با تصویب دولت، 
افزوده  مصرفی  قبوض  به  اندکی  بسیار  مبلغ 
اما  کند  پیدا  کاهش  اختالف  این  تا  می شود 
به دلیل اینکه با تورم ساالنه، هزینه تمام شده 
تولید نیز افزوده می شود، افزایش اندک هزینه 

ساماندهی  به  تواند  نمی  نیز  مصرفی  قبوض 
اقتصاد آب و برق کشور کمک کند.

و  »دولت  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر  مقام  قائم 

اختالف  مسئله  به  زود  یا  دیر  باید  مجلس 
هزینه تمام شده تولید و قیمت تکلیفی قروش 
آب و برق به صورت جدی ورود کنند«، اذعان 

داشت: تا جایی که به وزارت نیرو مربوط است، 
در بخش کارشناسی موضوع اصالح اقتصاد آب 
نیز  از چندگاهی  هر  و  ایم  کرده  ورود  برق  و 
دولت  به  ها  قیمت  اصالح  برای  پیشنهاداتی 

ارسال می کنیم.
دولت  در  »آیا  اینکه  به  پاسخ  در  محمودی 
فروش  قیمت  افزایش  شاهد  هم  باز  یازدهم 
آب و برق به مردم هستیم؟«، گفت: با توجه 
مانده  دولت  پایان  به  ماه   ۹ حدود  اینکه  به 
جدی  بررسی  برای  تصمیمی  نیز  امروز  تا  و 
میزان تعدیل و اصالح قیمت های آب و برق 
به  تکلیفی  های  قیمت  با  فروش  بخش  در 
این خصوص  اتخاذ نشده و موردی در  مردم 
ابالغ نشده است، برآورد من این است که در 
و  آب  فروش  قیمت  افزایش  شاهد   ۹۵ سال 
افزایش  امکان  و  بود  نخواهیم  مردم  به  برق 
نزدیک  هم  دولت  پایان  تا  برق  و  آب  تعرفه 

به صفر است.

قائم مقام وزیر نیرو:

امکان افزایش تعرفه آب و برق تا پایان دولت نزدیک به صفر است
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شاخص بورس 37 واحد رشد کرد
شاخص بورس در جریان دادوستدهای روزگذشته بازار سرمایه ۳۷ 

واحد رشد کرد.
۱۱۲۴میلیون  تعداد  سرمایه  بازار  روزگذشته  معامالت  جریان  در 
نوبت  تومان در ۷۱هزار  میلیارد  ارزش ۳۹۲  به  تقدم  سهم و حق 
 ۳۷ افزایش  ثبت  با  بورس  شاخص  و  گرفت  قرار  دادوستد  مورد 
واحدی در ارتفاع ۷۹۰۴۸ واحد قرار گرفت.بر اساس این گزارش؛ 
در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۱۸۱میلیون ورقه به ارزش 
۱6۷ میلیارد تومان در ۱۷ هزار نوبت، آیفکس ۲.۱ واحد رشد کرد 

و در ارتفاع ۸۳۷ واحد قرار گرفت.
 

 کشاورزی
ذخایر گوشت و مرغ کافی است

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از عرضه گوشت قرمز منجمد 
وارداتی با قیمت هر کیلوگرم ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان و گوشت قرمز 

داخلی با نرخ هر کیلوگرم ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار خبرداد.
کافی  اندازه  به  قرمز  و گوشت  مرغ  اینکه  به  اشاره  با  ولی  علیرضا 
با  وارداتی  منجمد  قرمز  گوشت  افزود:  است،  شده  سازی  ذخیره 
تولید  قرمز  گوشت  و  تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۲۲ کیلوگرم  هر  قیمت 
داخل نیز با نرخ هر کیلوگرم ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می شود.

وی همچنین درباره عرضه گوشت منجمد به بازار گفت: گوشت مرغ 
منجمد با قیمت هر کیلو ۵۱۰۰ تومان در عمده فروشی و ۵۲۰۰ 

تا۵۳۰۰ تومان در سطح خرده فروشی عرضه می شود.
  

ارسال محموله 100 تنی صیفی جات به عراق

تنی   ۱۰۰ محموله  یک  ارسال  از  کشور  بارفروشان  صنف  عضو 
صیفی جات برای زائران اربعین حسینی به نجف اشرف خبر داد و 
گفت: این اقالم مواردی از جمله سیب زمینی، پیاز، بادمجان و گوجه 

فرنگی را شامل می شود.
سیب  شامل  ۱۰۰تنی  محموله  این  اظهارکرد:  فتح علی  حاج  علی 
زمینی، پیاز، بادمجان، گوجه فرنگی و غیره بوده که برای مصرف 
بیان  با  عزاداران حسینی روز شنبه به نجف اشرف ارسال شد.وی 
را  محموله  این  خودشان  هزینه  با  بارفروشان  صنف  اعضای  اینکه 
ارسال کرده اند، افزود: هزینه این محموله حدود ۱۰۰میلیون تومان 

برآورد می شود
 

ترازکشاورزی تا 1404صفر می شود  
معاون وزیرجهادکشاورزی با بیان اینکه وظیفه وزارت جهاد در بحث 
تنظیم بازار، تنظیم بازار عمده فروشی است، گفت: در تالش هستیم 

تا سال ۱۴۰۴ تراز تجاری غذای کشور را به صفر برسانیم.
عبدالمهدی بخشنده درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه وزارت 
جهاد کشاورزی به دلیل حمایت از کشاورزان، مصرف کنندگان را 
به  و  است  نکرده  عمل  موفق  بازار  تنظیم  امر  در  و  گرفته  نادیده 
همین دلیل هم طی ماه های گذشته شاهد نابسامانی هایی در حوزه 
وزارت  که  نیست  اینگونه  خیر؛  اظهارداشت:  بوده ایم،  برنج  و  شکر 

جهاد بخواهد اقداماتی را به ضرر مصرف کنندگان انجام دهد..
 

 حمل و نقل
بروز رسانی تجهیزات 54 فرودگاه کشور

خرید  از  فرودگاه ها  شرکت  هوایی  ناوبری  و  ارتباطات  کل  مدیر 
کشور  فرودگاه   ۵۴ رسانی  بروز  و  تجهیز  برای  جدید  دستگاه های 

خبر داد.
محمد امیرانی اظهار داشت: دریک سال گذشته نصب ۱۱ دستگاه 
رکوردر داخلی در فروگاه های کشور و به روزکردن ۱۰ دستگاه دیگر، 
خرید 6۵۰ ترمینال ترانگ برای ۵ فرودگاه، رفع BTS فرودگاه امام 
بیسیم دستگاه   ۴۰۰ به  مختلف  فرودگاه های  تجهیز  خمینی)ره(، 

AM  و FM و نصب و راه اندازی سیستم سوئیچینگ خارجی در 
فرودگاه آبادان صورت گرفت.

 
 کار و تعاون

امضای بزرگترین تفاهم نامه بخش تعاون 
بین ایران و ترکیه

به  موسوم  ترکیه  مستقل  کارآفرینان  انجمن  و  ایران  تعاون  اتاق 
امضا  به  استانبول  در  را  مشترکی  همکاری  نامه  تفاهم  موسیاد، 

رساندند.
این تفاهم نامه درحاشیه نمایشگاه انجمن کارآفرینان مستقل ترکیه 
بهمن  امضای  به  استانبول  شهر  در  اکسپو«  موسیاد   « به  موسوم 
انجمن  رئیس  اولپاک،  نایل  و  ایران  تعاون  اتاق  رئیس  عبداللهی، 
صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه رسید.نایل اولپاک، در مراسم 
امضای تفاهمنامه همکاری تجاری با ایران اعالم کرد: آنکارا درصدد 
امضا شده  اقتصادی  و  تجاری  های  تفاهمنامه  اجرایی کردن همه 
با تهران است.گفتنی است، سهم اعضای موسیاد از تولید ناخالص 
از ۱۰۰ هزار واحد  از ۲۰ درصد است و بیش  داخلی ترکیه بیش 

تولیدی و بازرگانی در این انجمن عضویت دارند.
ایران و ترکیه تالش ها برای رساندن حجم تجارت دو کشور تا سقف 

۳۰ میلیارد دالر را افزایش داده اند.
 

سکه و ارز
بالتکلیفی قیمت سکه در بازار

آزادی طرح جدید  بهار  تمام  قیمت سکه  )یکشنبه(،  آزاد  بازار  در 
با ۱۲۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۱۰۷ هزار و ۸۰۰ تومان 
کرد.  تجربه  را  قیمت  ثبات  قدیم،  طرح  آزادی  بهار  تمام  و  رسید 
آزاد  بازار  در  )یکشنبه(  قدیم  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  قیمت 
تهران با ثبات قیمت به یک میلیون و ۹۵ هزار تومان معامله شد، اما 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۲۰۰ تومان افزایش قیمت، به 

یک میلیون و۱۰۷ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. 
در این میان نیم سکه با کاهش هزار تومانی ۵6۰ هزار تومان، ربع 
تومانی ۲۹۴هزار تومان و سکه یک گرمی  با کاهش ۳ هزار  سکه 
در  طال  اونس  شد.هر  معامله  تومان  هزار   ۱۸۵ به  قیمت  ثبات  با 
بازارهای جهانی با ثبات قیمت به ۱۲۲۸دالر و 6۰ سنت رسید و 

هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱۱۰ هزار و ۵66 تومان را تجربه کرد.
دالر با یک تومان افزایش قیمت به ۳6۵6تومان، یورو با ۲ تومان 
افزایش قیمت به ۴ هزار تومان، پوند با ثبات قیمت به ۴6۱۱ تومان 
تومان   ۱۰۰۲ نیز  امارات  درهم  و  تومان   ۱۱۵۱ ترکیه  لیر  رسید. 

است.

قوانین به ضرر بنگاه های قانونمند اجرا می شوند
برخوردی با سوءاستفاده از کارت های 

بازرگانی نمی شود
است  زیاد  ما  کشور  در  استفاده  سوء  مجاری 
برخورد  گونه ای  به  هم  قضاییه  قوه  و  دولت  و 
می کنند که مجموعه هایی که قانون مند هستند، 
مجموعه های  متاسفانه  و  کنند  ضرر  بیشتر 

زیرزمینی همیشه در امان هستند.
در  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب  سلطانی  پدرام 
پاسخ به این سوال که چرا کارت های بازرگانی 
اجاره داده می شود و مسئول برخورد با چنین 
در  موضوع  این  گفت:  است،  کسی  چه  کاری 
اصالح قانون مالیاتی کشور که در تیر ماه سال 
است  شده  جرم انگاری  رسید،  تصویب  به   ۹۴
قصد  به  دیگران  بازرگانی  کارت  از  استفاده  و 
فرار مالیاتی جرم است، اما سازمان امور مالیاتی 

برخوردی با این کار نمی کند.
خالء های  دارای  کشور  کرد:  تصریح  وی 
کس  هر  و  است  مالیاتی  بخش  در  اطالعاتی 
به توان خود از بخشی از امتیازهای شهروندی 

سوء استفاده می کند.
سازمان  از  انتقاد  با  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
ما  کشور  در  گفت:  فارس  به  مالیاتی  امور 
شرکت ها صوری ثبت می شوند و کد اقتصادی 
می  گیرند و فرار مالیاتی در آنها بیداد می کند و 
سازمان مالیاتی هیچ وقت به این امور رسیدگی 
نمی کند و یا بارها دیده شده است، به اسم فرد 
آنها سوء  از  و  باز می شود  دیگری حساب هایی 
استفاده مالیاتی می کنند که باز هم سازمان امور 
مالیاتی اقدامی نمی کند.وی افزود: در کشور ما 
مجاری سوء استفاده زیاد است و دولت و قوه 
که  می کنند  برخورد  گونه ای  به  هم  قضاییه 
بیشتر  هستند،  قانون مند  که  مجموعه هایی 
زیرزمینی  و متاسفانه مجموعه های  ضرر کنند 

همیشه در امان هستند.
اتاق بازرگانی ایران افزود: ما فقط  نائب رئیس 
و  کنیم  عمل  پیشگیری  بخش  در  می توانیم 
با  وظیفه  تخلفات  با  برخورد  بخش  در  عمال 
ارگان های دیگر است که متاسفانه آن ارگان ها 
طبق  ما  نمی دهند،  انجام  را  خود  وظیفه  هم 
قوانین کارت  بازرگانی را صادر می کنیم و صرفا 

جایگاه ما در دولت پیشخوان بودن است.
که  هوشمندی  کارت های  با  ارتباط  در  وی 
کارت  جای  به  و  است  شده  صادر  تازگی  به 
کارت ها  این  گفت:  می شوند،  استفاده  کاغذی 
ارگان های  با  و  هستند  ارتباط  در  گمرک  با 
این  اجرایی دیگر  ارگان های  واقع  نه، در  دیگر 
کارتها را هنوز نپذیرفته اند.سلطانی  درباره اینکه 
سرمایه گذرای  در  خصوصی  شرکت های  چرا 
بوده اند، گفت:  برجام کم سهم  از  بعد  خارجی 
سرمایه گذاری  جریان  دولتی  برای شرکت های 
بخش  برای  و  است  بانده  اتوبان چهار  خارجی 
است. شرکت های  خصوصی هنوز جاده خاکی 

خصوصی ابزار اجرایی ندارند.
 

 بیمه
مخالفت صنعت بیمه با ادغام بیمه ها

بیمه گران  سندیکای  عمومی  شورای  رئیس 
گفت: با ادغام بیمه های تجاری موافق نیستیم 
و دلیلی برای این کار نمی بینیم، چراکه اگر این 
ادغام صورت گیرد، دیگر رقابتی وجود نخواهد 

داشت.
بیمه ها  ادغام  خصوص  در  پورکیانی  محسن 
بیمه های تجاری موافق  ادغام  با  به مهر گفت: 
نیستیم، دلیلی هم برای این کار نمی بینیم؛ در 
واقع اسم این شرکتها، بیمه های بازرگانی است 
و  ندارد  وجود  رقابتی  دیگر  شوند  ادغام  اگر  و 

سرویس دهی هم ضعیف می شود.
بیمه گران  سندیکای  عمومی  شورای  رئیس 
این  بلکه  نیستیم؛  نگران  رقابت  از  ما  افزود: 
رقابت منفی است که شرکت های بیمه را نگران 
به  شرکتها  برخی  اگر  که  حالی  در  می کنند؛ 
سمت این شیوه حرکت کنند که رقابت آنها در 
ارایه خدمات بهتر شود و مزیت های نسبی خود 
را در رقابت، با شرکتهای دیگر بگذارند، نتیجه 

بهتری حاصل خواهد شد.

خبر خبر

رکود  از  مسکن  که  تازمانی  اقتصاد:  گروه 
نمی کنند. رشد  هم  صنایع  این  نشود،  خارج 
محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن 
با  مرتبط  صنایع  اینکه  به  اشاره  با  تجارت  و 
خصوص  در  هستند،  رکود  درگیر  ساختمان 
تولید، گفت:  و عدم رشد  رکود بخش صنعت 
رشد در صنایع مختلف با هم تفاوت دارد و هر 
صنعتی بسته به شرایطی که دارد، در این مدت 

رشد داشته است.
و  پتروشیمی  صنایع  در  ما  اینکه  بیان  با  وی 
و  فوالد  و  خانگی  لوازم  دستی،  پایین  صنایع 
افزود: به هر حال  خودرو رشد تولید داشتیم، 
کل  آمار  می کنند،  رشد  صنایع  این  وقتی 
ارائه  کلی  آمار  و  افزایش می یابد  رشد صنعت 
می شود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
اعالم اینکه رشد منفی صنعت بیشتر در بخش 
اظهار  است،  بوده  ساختمان  با  مرتبط  صنایع 
داشت: به دلیل رکود در بخش مسکن، صنایع 
مرتبط با آن، رشد نداشته و درگیر رکود است.
ساختمان  صنعت  اینکه  بیان  با  نیا  صالحی 
با ۵۰ نوع صنعت مرتبط است، گفت:  حداقل 
صنایع کاشی و سرامیک، لوله و پروفیل، لوازم 
آشپزخانه و خیلی از صنایع دیگر مرتبط با این 
بخش هستند که به دلیل رکود بخش مسکن، 
رشدی نداشته اند.وی با اشاره به اینکه در حال 
حاضر صنایع مرتبط با بخش صنعت ساختمان 
است،  نکرده  رشد  بخش ها  سایر  با  متناسب 
با  مرتبط  صنایع  این  بنابراین  داشت:  اظهار 
سیاست هایی است که دولت در بخش مسکن 
خارج  رکود  از  مسکن  که  زمانی  تا  و  دارد 
ندارند.معاون  رشدی  هم  صنایع  این  نشود، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این 
که  می کنند  عنوان  صنایع  فعاالن  که  پرسش 
تولید  به  نتوانسته  رکود دولت  از  بسته خروج 
کمک کند، گفت: در حال حاضر ۷۵۰۰ واحد 
از فرآیند مستقیم وزارت صنعت و ۷6۰۰ واحد 
هم از بانک ها این فرآیند را طی کرده و برای 
دریافت تسهیالت ثبت نام کردند.صالحی نیا با 
بیان اینکه از ۷۵۰۰ واحدی که از کانال وزارت 
کردند  اقدام  تسهیالت  دریافت  برای  صنعت 
حدود ۳۲۰۰ واحد مربوط به بخش کشاورزی 

و صنایع مرتبط هستند، افزود: بخش کشاورزی 
و صنایع مرتبط مانند صنایع تبدیلی کشاورزی، 
دامداری ها مرغذاری ها و کشتارگاه های صنعتی 
هم جزئی از صنعت هستند و می توانند از این 
اینکه  به  اشاره  با  کنند.وی  استفاده  تسهیالت 
تولید  به دنبال رونق  این تسهیالت  ارائه  با  ما 
وزیر صنعت  موافقت  با  داشت:  اظهار  هستیم، 
و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی از ابتدا اعالم 
شامل  هم  کشاورزی  تبدیلی  صنایع  که  شد 

 تسهیالت خروج از رونق تولید شوند.
بیکاری 75 درصدی در صنعت 

ساخت و ساز
شاخص  به عنوان  ساختمانی  پروانه های  تعداد 
تولید مسکن از ۳۳هزار و ۲۱۷ فقره در سال 
۱۳۹۰ به هشت هزار و صدفقره در سال ۱۳۹۴ 
کاهش پیدا کرده است و این آمار نشان دهنده 
است.حسن  حوزه  این  در  بیکاری  درصد   ۷۵

کارفرمایان  صنفی  انجمن  رئیس  محتشم، 
ساز  و  ساخت  گفت:  تهران  استان  انبوه سازان 
انبوه سازان  و  محدود شده است و سازندگان 
متقاضی  بفروشند،  را  واحدهایشان  نمی توانند 
برای مسکن بسیار زیاد است اما قدرت خرید 
وجود ندارد. در حقیقت می توان گفت در سه 
سالی که گذشت رکود حاکم بر اقتصاد کالن 
کشور موجب شده تا بخش مسکن نیز در رکود 

فرو برود.
وی افزود:  از آن جهت که دولت نیز به دلیل 
و  انقباضی عمل کرده  به صورت  تورم  کنترل 
موجب  همین  است  شده  کند  اقتصاد  گردش 
شده تا پولی  در دست مردم نچرخد و  اشتغال 
نیاز  معادِل  حاضر  حال  در  لذا  باشد،  کم  نیز 
متقاضی  انباشت  با  تنها  و  ندارد  وجود  عرضه 
آینده  های  سال  برای  این  و  هستیم  مواجه 
سال  در  چه  چنان  زیرا  است  بسیار خطرناک 

جوابگو  عرضه  باشد  زیاد  متقاضی  آینده  های 
نخواهد بود و شاهد جهش قیمت خواهیم بود.
 ۱۴۲ حداقل  که  مطلب  این  بیان  با  محتشم 
مسکن  بازار  به  وابسته  دیگر  صنایع  و  صنف 
است، تأکید کرد: به دلیل رکود در بازار مسکن 
از کارگران ساختمانی گرفته  نیز  بیکاری  آمار 
تا دیگر شغل های مرتبط افزایش یافته  و این 
آمار از استانی تا استان دیگر متغیر است.رییس 
انجمن صنفی انبوه سازان به نسیم آنالین اظهار 
مرکزی  بانک  آمار  طبق  حقیقت  در  داشت: 
شاخص  به عنوان  ساختمانی  پروانه های  تعداد 
تولید مسکن از ۳۳هزار و ۲۱۷ فقره در سال 
۱۳۹۰ به هشت هزار و صدفقره در سال ۱۳۹۴ 
کاهش پیدا کرده است و این آمار نشان دهنده 
یعنی   است  حوزه  این  در  بیکاری  درصد   ۷۵
حدود ۷۰ درصد صدور پروانه ساختمانی پایین 
آمده بنابراین به همان نسبت نیز تولید پایین 
نیز  آن  با  مرتبط  و صنایع  کار  نیروی  و  آمده 
در  افزود:  اند.وی  شده  مواجه  بیکار  مشکل  با 
حال حاضر این رکود موجب شده تا بسیاری از 
صنایع تنها خط تولیدشان به تناسب سفارش 
فعال شود یعنی تا سفارشی نداشته باشند خط 

تولیدشان نیز خاموش است.
واقعیت این است که کل صنایع داخلی ما به 
و  کشور  از  خارج  با  پذیری  رقابت  عدم  دلیل 
عدم امکان صادرات باید در داخل مصرف شود 
و این زمانی اتفاق می افتد که بخش ساختمان 
در داخل فعال باشد اما از آن جهت که بخش 
نیست  فعال  داخل  در  ساختمان  و  مسکن 
و  رکود  مشکالت  دچار  نیز  مرتبط  صنایع  لذا 

بیکاری شده اند.
حوزه  در  امسال  پایان  تا  کرد:  تصریح  وی 
مسکن اتفاق خاصی رخ نخواهد داد اما خوش 
بین هستیم که پس از امسال اتفاقات خوبی را 
شاهد باشیم، البته از آن جهت که دولت تالش 
بنابراین  دارد  نگه  رقمی  یک  را  تورم  تا  دارد 
همچنان سیستم انقباضی را ادامه خواهد داد 
و همین موجب می شود تا چشم انداز خیلی 
مثبتی برای رونق اقتصادی وجود نداشته باشد 
موضوع مستثنی  این  از  نیز  بخش مسکن  که 

نخواهد بود.

صنعت در انتظار خروج مسکن از رکود

رکود مسکن 142 صنعت را تعطیل کرد

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با 
اینکه رکود و فساد دو مشکل عمده  اشاره به 
اقتصاد ایران است، گفت: باید با منشا فساد در 
کشور برخورد شود.غالمحسین شافعی با اشاره 
به اینکه رکود و فساد دو مشکل عمده اقتصاد 
ایران است، گفت: اقتصاد ما علیرغم تالش ها و 

اقدامات انجام شده هنوز با مسائل و مشکالت 
محدودیت  رکود،  به  است.وی  روبرو  فراوانی 
روابط بانکی، بیکاری گسترده، توزیع نامتعادل 
درآمدها و نبود یک برنامه و استراتژی هدفمند 
و مورد توافق همه اشاره کرد و افزود: موانع و 
مشکالت فقط با ریسک کردن حل نمی شود.

ایران  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  رئیس 
ارائه  و  مسائل  به  مدت  کوتاه  نگاه  داد:  ادامه 
گذشته  در  که  همانطور  مدت  کوتاه  راهکار 
ضربتی  طرح  مانند  داریم  تلخی  های  تجربه 
حل  راهکار  زودبازده،  های  بنگاه  یا  اشتغال 

مشکل نیست.

وام مسکن جوانان تا 110 میلیون افزایش یافت
بعد از افزایش سقف اغلب وام های خرید مسکن در یکی دو سال گذشته، این بار وام مسکن 
جوانان افزایش یافت و همزمان با کاهش نرخ سود از ۱۱ به ۹ درصد و افزایش دوره بازپرداخت 
به حداکثر ۲۰ سال همراه شد.حساب پس انداز مسکن جوانان نوعی برنامه ریزی بلند مدت برای 
خانه دار شدن افراد است که متقاضیان می توانند با واریز مبالغ به صورت ماهانه و یا یک جا حداقل 
پس از  پنج سال و حداکثر بعد از ۱۵ سال نسبت به دریافت تسهیالت خرید و احداث مسکن 

اقدام کنند.

 ۳۳۰ آمریکا  و  تن  هزار   ۱۷۰ ایران  امسال 
در  این  است،  داشته  پسته  تولید  تن  هزار 
حالی است که تا سال های قبل اختالف بین 
نبود. زیاد  اندازه  این  تا  آمریکا  و  ایران  تولید 
و  شده،  شاخه ها خشک  خورده،  ترک  زمین 
قنات هایی که گفته می شود روزگاری آبی به 
عمق ۱۰ متر داشت االن دیگر با سانتی متر 
هم نمی توان میزان آبش را محاسبه کرد. این 

روستا در نزدیکی سیرجان است. 
به گزارش »نسیم آنالین« به گفته ساکنانش 
قطب های  از  یکی  منطقه  این  قبل  مدتی  تا 
به  یک  ..... شاخه ها  االن  و  بوده  پسته  تولید 
یک قطع می شوند و در کوره زغال می اندازند. 
درختانی که زمانی محصولشان دومین صنعت 
اکنون در  را رقم می زد هم  صادراتی کشور 
ممقانی  سوختند.ارزانی  می  زغال  کوره 
خوب  کشور  در  پسته  تولید  اوضاع  می گوید 
نیست، آب کم است، کشاورزی هنوز هم به 
با مصرف آب  این حال  با  شکل سنتی است 
زیاد، میزان پسته ای که در یک هکتار به بار 

می آید کم است.
گفته می شود که در این سال ها نهال ایرانی 

در آمریکا به خوبی به بار نشسته و با طعمی 
هر چند نه به خوبی پسته ایرانی اما توانسته 

بازار صادراتی را از آن خود کند.
صادراتی  پسته  بازار  گذشته  ۱۰سال  تا   
همان  از  اما  بود  ایرانیان  اختیار  در  انحصارا 
در  را  بازار  این  تا  کرد  تالش  آمریکا  زمان 
اختیار بگیرد بازاری که برای کشورمان حکم 
بزرگ ترین صادرات غیر نفتی ایران را داشته 

و دارد.
کاشت  با  آمریکا  سوی  از  تالش  این   
هم  توسط  که  گرفت  صورت  نهال هایی 
وطنان مقیم در آمریکا به آن جا برده شده 
 ۱۳۸۵ سال  در  ایران  در  پسته  بود.تولید 
در  را  ایران  که  بود  تن  هزار   ۱۹۰ معادل، 
بعد  آمریکا  می  داد،  قرار  جهان  نخست  مقام 
با  ترکیه  و  تن  هزار   ۱۴۰، تولید  با  ایران  از 
تولید 6۰ هزار تن در مقام دوم و سوم قرار 
داشته اند.اما از سال ۸۷ تالش آمریکا در به 
ثمر رسیدن نهال های پسته اش بیش از قبل 
به بار می نشیند و می تواند مقام نخست در 

تولید پسته را کسب کند.
به  خشکبار  اتحادیه  عضو  ممقانی،  ارزانی 

نسیم آنالین می گوید تا امسال یعنی سال ۹۵ 
هر چند رتبه آمریکا در تولید پسته از ایران 
پیشی گرفت اما اختالف این فاصله زیاد نبوده 
اما حاال این اختالف زیاده شده است، امسال 
ایران توانسته ۱۷۰ هزار تن پسته تولید کند 

اما آمریکا ۳۳۰ هزار تن تولید داشته است.
وی گفته است که به دست آوردن رتبه اول 
این  با  هم  آن  آمریکا  توسط  پسته  تولید  در 
دولت  حمایت های  دهنده  نشان  اختالف، 
کاری  کم  و  آمریکایی  کاران  پسته  از  آمریکا 

است،  کشورمان  کشاورزی  جهاد  مسئولین 
از  نهالی است که  نهال پسته  آمریکایی،  زیرا 

کشور ایران به آنجا برده شده است.
وی ادامه داده است که آن چنان دولت آمریکا 
حمایت  بیگانه  کشور  محصول  این  تولید  از 
کرده است که توانسته رتبه اول تولید جهان 
را به دست آورده و مدعی رقابت با محصوالت 
درصد   ۹۸ که  است  این  جالب  شود.  ایرانی 
پسته های آمریکایی نیز توسط ایرانیان مقیم 

آمریکا تولید می شود.

رتبه آمریکا در تولید پسته از ایران پیشی گرفت

ایران بازار پسته را هم از دست می دهد!

وزیر کار اخیراً اعالم کرده است که هر دقیقه 
باید  سالیانه  و  می شوند  کار  بازار  وارد  نفر   ۵
کار  بازار  نیاز  تا  شود  ایجاد  شغل  ۸۰۰هزار 
برای شغل تأمین شود، با احتساب ورود فقط 
ساعتی  گفت  باید  دقیقه  هر  در  بیکار  نفر   ۵
۳۰۰ نفر به جمعیت بیکاران افزوده می شود.

اجتماعی  رفاه  و  کار  وزیرتعاون،  ربیعی،  علی 
با  گفت:  کارگری  تشکل های  با  دیدار  در 
کاری  ساعت   ۸ و  کاری  روز   ۲۵ احتساب 
می شوند. کار  بازار  وارد  نفر   ۵ دقیقه  هر  در 

به اعتقاد  ایران  در  آمارها  اینکه  علی رغم 
همراه  ابهام  با  همواره  کار  بازار  کارشناسان 
جوانان  بیکاری  درباره  آمارها  همه  اما  است 
بازار کار جوان کشور  این است که  از  حاکی 
به ویژه فارغ التحصیالن بحرانی است.در حالی 
بحران  که  می شد  پیش بینی  گذشته  در  که 
بیکاری تا سال ۹۴ ادامه یابد اما می بینیم که 
تبلیغاتی  گذاری های  سیاست  و  کم کاری ها 
برای  واقعی  اقدام  به جای  گذشته  سال های 
حل معضل بیکاری جوانان باعث شده تا روند 
بماند.با  بحرانی  همچنان  کشور  در  بیکاری 
ایجاد  از  خبر  روز  هر  دولتی ها  اینکه  وجود 
مرکز  گزارش های  می دهند  میلیونی  اشتغال 
آماری  چنین  که  است  این  از  حاکی  آمار 
برنامه های  از  کدام  هیچ  و  ندارد  واقعیت 
مثبتی  تأثیر  نتوانسته  دولت ها  اشتغالزایی 

به روی بیکاری اثر مثبت بگذارد.

هر دقیقه 5 نفر و هر ساعت 300 نفر بیکار 
می شوند

بیانگر  کار  وزیر  اظهارات  از  برداشت  تنها 
اگر  است.  بیکاری  بحران  و  فاجعه  عمق 
در  در کشور  نفر   ۵ دقیقه  هر  ربیعی  به گفته 

بیکاران  تعداد  به  و  باشند  شغل  جستجوی 
 ۳۰۰ ساعت  هر  در  بنابراین  شوند،  افزوده 
 ۵۰۴۰۰ هفته  هر  نفر،   ۷۲۰۰ روز  هر  نفر، 
نفر، هر ماه ۲۱6هزار نفر و خالصه اینکه هر 
کشور  به  کار  جوینده   ۵۹۲ و  ۲میلیون  سال 
است  این  معنی  به  آمار  این  داشت.  خواهیم 
تا۳۰ساله  جوانان  تقاضای  میزان  روزانه  که 
افزایش می یابد.به عبارت دیگر در حالی که 
برای   6۰ دهه  جوانان  بیکاری  معضل  هنوز 
ها  صد  ورود  شاهد  است  نشده  حل  شغل 
هستیم.اصالح  بازار  به   ۷۰ دهه  متولد  هزار 

تجارت  و  تولید  از  پاگیر  و  دست  مقررات 
خارجی،  های  گذاری  سرمایه  جذب  کشور، 
فعالیت  توسعه  به  خصوصی  بخش  تحریک 
گری  تصدی  واگذاری  گذاری،  سرمایه  های 
مزاحم  قوانین  حذف  خصوصی،  بخش  به  ها 
زایی،  اشتغال  و  گذاری  سرمایه  مسیر  در 
تشویق های مالیاتی و بیمه ای از کارآفرینان 
و کارفرمایان، پرداخت سهم یارانه تولید  پس 
برای  تالش  ها،  یارانه  هدفمندی  اجرای   از 
تحریم  رفع  و  کشور  سیاسی  مناسبات  بهبود 
ها و همچنین سیاست گذاری های درست و 

و  مقطعی  های  برنامه  اجرای  به جای  دائمی 
ضربتی اشتغالی؛ از مسائلی است که دولت ها 
اشتغال جدید  ایجاد  آنها در صدد  بدون حل 
هستند. و  بوده  بانکی  منابع  تزریق  طریق  از 
بیکاری معضل  در حال حاضر  در هر صورت 
جهت  در  دولتی  مقامات  است.  کشور  اصلی 
داده  را  هشدارهایی  بارها  معضل  این  حل 
حال  در   . اند  کرده  ارائه  را  کارهایی  راه  و 
التحصیل  فارغ  میلیون  یک  از  بیش  حاضر 
بیکار  از۳ میلیون  دانشگاهی و مجموعاً بیش 
بارها  دیگر  سوی  از  دارد.   وجود  کشور  در 
 ۵۰۰ و  ۴میلیون  که حدود  است  اعالم شده 
بیکار فارغ التحصیل بیکار آماده ورود به بازار 

کار هستند.

فعالیت بنگاه ها با ظرفیت
 کمتر از 50 درصد

حمیدرضا حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار 
درباره بررسی های مرکز آمار درباره جمعیت 
گوید:  می  بیکاران   و  شاغالن  تعداد  و  فعال 
آمارهای بازار کار در ایران دچار ضعف هایی 
است که درباره آنها نقد وجود دارد. مرکز آمار 
میلیون   ۲۴ را  فعال  تعداد جمعیت  در حالی 
به  سال   ۱۵ سنین  از  افراد  که  داند  می  نفر 
باال را در نظر می گیرند. با این وجود، تأمین 
گذشته  سال  در  که  افرادی  تعداد  اجتماعی 
 ۱۳ حدود  را  شده  ارائه  آنها  ای  بیمه  لیست 

 ۵ حدود  نهایت  در  و  داند  می  نفر  میلیون 
های  دستگاه  استخدام  در  نیز  نفر  میلیون 
دهد:نمی  می  ادامه  دارند.وی  قرار  دولتی 
در  افراد  آیا  که  سوال  این  طرح  با  توان 
هفته یک ساعت کار دارند و یا خیر؟ مالکی 
کرد.  درست  جامعه  بیکاری  و  اشتغال  برای 
و  بیکاری  درباره  آمارهایی  توان  می  چگونه 
تخصصی  وزارتخانه  با  ولی  کرد  ارائه  اشتغال 
نداد.اعتقاد دارم  بررسی صورت  آن هیچگونه 
تعداد جمعیت فعال کشور باالی ۲۷ میلیون 
التحصیالن  فارغ  تعداد  آمار  مرکز  است.  نفر 
نرخ  نفر،  میلیون  یک  باالی  را  کشور  بیکار 
بیکاری ۱۵تا ۲۹ساله ها را ۲۴ درصد و نرخ 
بیکاری زنان را نیز حدود ۴۰ درصد می داند. 
عمومی  نرخ  توان  می  چگونه  وجود  این  با 

بیکاری را ۱۲ درصد دانست؟
یک  با  توان  افزاید:نمی  می  اسماعیلی  حاج 
امروز  و  دانست  شاغل  را  کسی  کار  ساعت 
تامین  به  که  ای  بیمه  های  لیست  ۸۰درصد 
بگیران  حداقل  به  مربوط  رود  می  اجتماعی 
است و در کارگاه های کوچک حتی حداقل 
شود. نمی  پرداخت  افراد  به  نیز  دستمزد 
سالیانه  کند:  می  اظهار  کار  بازار  کارشناس 
کشور  بیکاران  تعداد  به  نفر  میلیون  یک 
حال  در  بیکاران  تعداد  و  شود  می  افزوده 

حاضر دستکم ۵ میلیون نفر است. 
کنار  در  گذشته  سال  در  ها  تحریم  تاثیر 
کار  نیروی  ریزش  بر  هدفمندی  منفی  تأثیر 
و همچنین رکود علت بدتر شدن اوضاع بازار 
کار کشور  است.  بیش از 6۵درصد واحدهای 
کوچک در سال های گذشته تعطیل شده اند 
زیر  ظریفیت  با  اند  مانده  که  هم  آنهایی  و 

۵۰درصد مشغول به کار هستند.

با منشا فساد در اقتصاد 
برخورد شود

ترافیک سنگین در بازار کار؛

300 نفر در هر ساعت به خیل بیکاران اضافه می شود  
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است:دالیل  معتقد  اعتماد  بنی  رخشان 
آدمهای  روابط  از  بردن  برای حظ  متعددی 

ساده در فیلم »نفس« وجود دارد.
دیدن  از  بعد  ایران  سینمای  کارگردان  این 
فیلم »نفس« در یادداشتی که اختصاصا در 

اختیار ایسنا قرار داد،نوشت:
»نفس« را دوبار دیدم، فارغ از منظر نقد، که 
منتقد نیستم، به عنوان یک بیننده می شود 
با فیلم رفت و لحظاتی برگشت تا نشانه های 
از یاد رفته تاریخ و وقایع اجتماعی گذشته ای 
دقایق  ساده ترین  در  را  دور  خیلی  نه 
را  ذهن  و  کرد  مزمزه  دخترانه  معصومیت 
پرواز داد و من این پرواز را دوست می داشتم.
انقالب و جنگ را از فرعی ترین و پنهان ترین 
روزنه های زندگی مردمان ساده این سرزمین  

دیدن، بی تحلیل و تفسیر.
جوهره های  ماندگارترین  عاطفه،  و  عشق 
و  فرهنگی  تحوالت  کوران  در  که  بشری 
اجتماعی و تاریخی همچنان باقی می ماند و 
در عمیق ترین الیه های وجود آدمی، انسان ها 

را به پیوندی مشترک می رساند.
زدن  نقب  برای  موقعیتی  هر  از  »نفس« 
کم  حتا  می گیرد،گاه  بهره  دیگر  الیه ای  به 
که  فیلمساز  اما  اصلی  موقعیت  با  ارتباط 

نویسی  رمان  و  ادبیات  از  حرکتش  منشا 
ندارد که مدعی  این پرداخت  از  ابایی  است 

روایت قصه ای از شروع تا به پایان با اتکا به 
محور مختصات فیلمنامه نباشد اما بیننده را 

به  تلخ و شیرین  یادهای  از  تکه ای  با چهل 
فراموشی سپرده شده ، همراه کند.

با بازی خوب پانته آ  شخصیت مادر بزرگ، 
پناهی ها » حب نبات » فیلم است. دوست 
بزرگ های  مادر  شیرینی  به  نه  اما  داشتنی 

کلیشه و دروغین بر پرده سینما.
پیرزن زحمت کش و سر سپرده به مهر که 
تازه  که  را  بی مادر  آتشپاره  وروجک  چهار 
خشک  و  تر  نیستند  هم  خودش  نوه های 
می کند. محبت و تلخی در هم تنیده ای که 
تصویر تازه ای از یک شخصیت این چنینی بر 

پرده است.
روابط  از  بردن  حظ  برای  متعددی  دالیل 
آدمهای ساده در »نفس« وجود دارد. دنیای 
سرخوشانه و جذاب پدر ) مهران احمدی ( با 
بچه هایش، مخصوصا دختربچه ها و بهانه های 
کوچک و فقیرانه ای که نماد تبلور عشق در 

خانواده است.
همدل شدن با پرپر زدن زنی که زجر تحمل 
حضور  با  شده  هوار  سرش  بر  جوان  هووی 
و  صفری  سیامک  و  مقدمی  شبنم  گیرای 
معصومیت عاشقانه های »نفس« که بی شک 

خاطرات دور همه مان را به یاد می آورد.
»نفس« را باز هم می توانم ببینم.«

واکنش رخشان بنی اعتماد به فیلم نرگس آبیار 

نمایشی که 16 سال به باالها دعوت اند

باال  به  سال   16 برای  که  »معاشر«  نمایش  کارگردان 
که  واقع گراست  اثری  کارش  است  شده،معتقد  توصیه 
روی  تماشاخانه ی »سنگلج«  در  تاکنون  آن  مانند  اثری 

صحنه نرفته است. 
نمایش »معاشر« که مدتی  احسان حاجی پور کارگردان 
است در تماشاخانه ی »سنگلج« به روی صحنه رفته است 
با  کار  این  گفت:  اجرا  این  ویژگی  درخصوص  ایسنا  به 
نمایش هایی که تا به حال در تماشاخانه ی »سنگلج« اجرا 
شده و در ذهن مخاطب نقش بسته تفاوت هایی دارد و 
می توان گفت که در چند دهه ی اخیر نمایشی تا این حد 

واقع گرایانه در این تماشاخانه اجرا نشده است.
کرد:  خاطرنشان  نیز  نمایش  این  داستان  درباره ی  او 
داستان درباره ی اتفاقی است که برای زندگی خانواده ای 
را  آنان  زندگی  مسیر  و  می افتد  مملکت  این  امروِز  در 
متحول می کند و به این بهانه روابط بخشی از آدم های دو 

نسل را واکاوی می کنیم.
این کارگردان تئاتر ادامه داد: ماجرای رابطه  بین آدم ها 
همیشه برایم دغدغه بوده است. رابطه ی انسان با انسان 
دیگر از نظر من مهمترین بخش خلقت است که همه چیز 
را به آن وابسته می دانم. نوشتن این متن از یکی دوسال 
پیش در ذهنم بود و پخته شد تا به اجرا رسید. داستان 
شکل و فرم امروزی دارد اما با این حال داستان جدیدی 

نیست چون به روابط افراد می پردازد.

شجریان با ارکستر ملی همکاری نمی کند
همایون شجریان دعوت فریدون شهبازیان، رهبر ارکستر 

ملی، از او برای همکاری در این ارکستر را تکذیب کرد.
هنری  فرهنگی  شرکت  عمومی  روابط  از  گزارش  به 
فریدون شهباریان در گفت وگویی  دل آواز، چندی پیش 
ارکستر  خواننده  به عنوان  شجریان  همایون  از  که  گفت 

ملی دعوت کرده است.
همایون شجریان با رد کردن این موضوع، گفت: با تمام 
احترامی که برای هنر آقای شهبازیان قائل هستم، باید 

اعالم کنم که روحم از این دعوت خبر ندارد.
قدیمی  قطعات  اجرای  از  ملی  ارکستر  رهبر  همچنین 
محمدرضا شجریان با صدای همایون شجریان در ارکستر 

ملی خبر داده بود.
همایون شجریان در این باره هم گفت :  قصد دارم در آینده 
نزدیک، این قطعات و کارهای پدر را با گروه »سیاوش« 

اجرا کنم.
شجریان  همایون  توسط   13۹2 سال  در  سیاوش  گروه 
نداشت،  صحنه ای  اجرای  شجریان  که  سال هایی  در  و 
تأسیس شد و در سه سال گذشته کنسرت های متعددی 

در تهران و سایر کشورها برگزار کرده است.
فعالیت  عمر  یک  از  قدردانی  هدف  با  گروه  این  نام 
موسیقایی محمدرضا شجریان، برگرفته از نام هنری این 
استاد آواز در اولین سال های فعالیتش انتخاب شده است.

»زیر سقف دودی« در الهیه

فیلمبرداری فیلم سینمایی »زیر سقف دودی« در تهران 
در حال انجام است.

»زیر  سینمایی  فیلم  فیلمبرداری  فیلم،  بانی  گزارش  به 
حال  در  درخشنده  پوران  کارگردانی  به  دودی«  سقف 
حاضر به مرز 75 درصد رسیده و گروه این روزها در خانه 
ریزی  برنامه  براساس  دارند.  الهیه حضور  منطقه  در  ای 
های انجام گرفته فیلمبرداری این فیلم تا اوایل ماه آینده 

به پایان می رسد.
همزمان با فیلمبرداری هایده صفی یاری تدوین را آغاز 
کرده تا فیلم هر چه زودتر برای حضور در جشنواره سی 

و پنجم فیلم فجر آماده نمایش شود.
کارن  و  دارد  برعهده  را  صداگذاری  دلپاک  محمدرضا 

همایون فر نیز ساخت موسیقی را انجام خواهد داد.
هوشنگ  حاجیان،  آزیتا  اصالنی،  فرهاد  زارعی،  مریال 
توکلی، مریم بوبانی، حسام نواب صفوی، هادی مرزبان، 
فریبا متخصص،  رسول نجفیان، شهرام حقیقت دوست، 
فرشید زارعی فرد و نفیسه روشن، )با معرفی( ابوالفضل 
فیلم سینمایی  این  اصلی  بازیگران  مرزبان  و الله  میری 

هستند که تاکنون همگی آنان مقابل دوربین رفته اند.
فیلمنامه »زیر سقف دودی« مضمونی اجتماعی دارد و به 
موضوع طالق عاطفی می پردازد. »هیس! دخترها فریاد 
درخشنده  سینمایی  ساخته  آخرین  عنوان  زنند«  نمی 

محسوب می شود که در سال ۹1 به نمایش درآمد.

فیلم رنگ خدا

یادها و خاطره ها امروز یادی می کند از فیلم رنگ خدا عنوان 
خدا  رنگ  است.  مجیدی  مجید  کارگردانی  به  ایرانی  فیلمی 

چهارمین ساخته بلند مجید مجیدی است..
خالصه فیلم : محمد رمضانی فرزند نابینای هاشم که در مدرسه 
نابینایان تحصیل می کند برای گذراندن تعطیالت به خانه بازمی 

گردد...
 دیالوگ  به یاد ماندنی این فیلم ،محمد : معلم مون می گه خدا 

شما نابیناها رو بیشتر دوست داره چون نمی بینید. 
نابینا   من گفتم خانم اگه ما رو بیشتر دوست داشت چرا مارو 

کرد تا اونو نبینیم؟
 بعد گفت :خدا دیدنی نیست ولی همه جا هست می تونید اونو 
بینید.حاال من همه  هاتون می  با دست  حس کنید. گفت شما 
جارو میگردم که باالخره یه روزی دستم به خدا بخوره اونوقت 

بهش می گم هر چی تو دلم هست بهش می گم....

یادها و خاطره ها در زمان .....

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست
پیرهن چاک و غزل خوان و ُصراحی در دست

نرگسش عربده جوی و لبش افسون کنان
نیم شب مست به بالین من آمد بنشست

امروز با حافظ

شهادت خبرنگار صداوسیما در حلب

خبرنگار صداوسیما بر اثر اصابت ترکش ناشی از انفجار خمپاره به 
ناحیه سر، به شهادت رسید.

محسن  صداوسیما،  خبرگزاری  بین الملل  سرویس  از  نقل  به  ا 
جمهوری  صداوسیمای  خبرگزاری  اعزامی  خبرنگار  خزائی، 
به  سوریه  حلب  عملیاتی  منطقه  در  امروز  عصر  ایران،  اسالمی 

شهادت رسید.
شهید خزایی بر اثر اصابت ترکش ناشی از انفجار خمپاره به ناحیه 

سر به شهادت رسید.
همچنین تامر صندوق، تصویربردار خبرگزاری صداوسیما هم از 
ناحیه کتف زخمی شده و هم اکنون در بیمارستان بستری است.

ها  رسانه  سایر  همراه  به  سیما  و  صدا  خبرگزاری  خبری  گروه 
برای پوشش آخرین وضع میدان نبرد و پیشروی رزمندگان در 
منطقه منیان در غرب شهر حلب حضور داشت که تروریست ها 

با خمپاره این گروه را مورد حمله قرار دادند.

بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات
 میزبان ۲۰ نماینده از رسانه های خارجی

از  نماینده   20 میزبان  مطبوعات،  نمایشگاه  دومین  و  بیست 
آمریکا  و  آفریقا  اروپا،  آسیا،  از  از کشورهایی  رسانه های خارجی 

بود.
نمایندگان 12 رسانه کشورهای آسیایی بیشترین تعداد مهمانان 
و کشورهای اروپایی نیز با شش نماینده در نمایشگاه مطبوعات 

امسال حضور داشتند.
امسال  نمایشگاه  در  نماینده  یک  کدام  هر  نیز  آمریکا  و  آفریقا 

داشتند.
بررسی تجربه های رسانه های نقاط مختلف دنیا از جمله اهداف 
کشوهای  رسانه های  نمایندگان  تخصصی  نشست های  برگزاری 

دیگر در نمایشگاه مطبوعات بود.
مطبوعات  نمایشگاه  در  ایران  همسایه  کشور  شش  رسانه های 

امسال حضور داشتند.
کشور عراق با سه نماینده رسانه ای شامل نمایندگان دو تلویزیون 
و یک روزنامه به بررسی موضوعات بررسی نقش رسانه در پوشش 
پیاده روی عظیم اربعین حسینی، نقش رسانه ها در بحران داعش 

و مسائل سیاسی داخلی عراق پرداختند.

آن سوی آبها

 خداوندا مرا از کسانی قرار ِده که دنیاشان را 
برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای 

دنیاشان.
دکتر علی شریعتی

سخن حکیمانه

 روایتی از نامه امام)ره( به گورباچف

عنوان  با  سلیمی  علی اهلل  کتاب  تاره ترین 
انقالب  دعوت توحیدی از سوی مرکز اسناد 

اسالمی منتشر شد.
به گزارش مهر، انتشارات مرکز اسناد انقالب 
سلیمی  علی اهلل  از  تازه  کتابی  اسالمی 
»دعوت  عنوان  با  را  نویسنده  و  روزنامه نگار 

توحیدی« منتشر کرد.
این کتاب که در قالب مجموعه دانستنی های 
شده  منتشر  جوانان  برای  اسالمی  انقالب 
امام  حضرت  تاریخی  نامه  موضوع  به  است 

خمینی)ره( به گورباچوف می پردازد.
و  شرایط  به  نخست  کتاب  این  در  نویسنده 
و  داده  نشان  توجه  نامه  ارسال  زمینه های 
پس از بررسی اوضاع کشور شوروی سابق در 
دوران گورباچوف، زمینه های تدوین و صدور 

نامه را مورد توجه قرار داده است.
این  کامل  متن  ارائه  به  کتاب  بعدی  بخش 
نامه اختصاص دارد و پس از آن نیز واکنش و 

پاسخ گورباچوف به آن نقل شده است.
بخش دیگر کتاب روایتی است از حاشیه های 
از  روایت  دو  و  شوروی  به  ایرانی  گروه  سفر 
محمد جواد الریجانی و مرضیه حدیده چی از 

این سفر و آنچه در آن اتفاق افتاد.
میان  نامه  این  انتشار  بازتاب های  ارائه 
نکاتی  نیز  و  روسیه  و  آذربایجان  مسلمانان 
پیرامون اهمیت تاریخی نامه امام خمینی)ره( 
را  کتاب  پایانی  بخش های  نیز  گورباچف  به 

تشکیل می دهند.
هزار   ۴ قیمت  با  توحیدی«  »دعوت  کتاب 

تومان منتشر شده است. 

در بازار کتاب

آیدا«  و  فیلم سینمایی »سارا  فیلمبرداری 
این روزها در خیابان های تهران ادامه دارد.

فیلمبرداری »سارا و آیدا« جدیدترین فیلم 
های  خیابان  در  روزها  این  میری  مازیار 
از  درصد   ۴0 تاکنون  و  دارد  ادامه  تهران 
پایان  به  تهران  در  فیلم  این  فیلمبرداری 
بازیگران  بیشتر  همچنین  است،  رسیده 

پروژه جلوی دوربین رفته اند.
و  آیدا  نقش  فیلم  این  در  آهنگرانی  پگاه 
غزل شاکری در نقش سارا بازی می کنند. 
این 2 بازیگر از شخصیت های اصلی قصه 

هستند.
»سارا و آیدا« یک فیلم اجتماعی محسوب 

تهران  در  آن  فیلمبراری  تمام  که  می شود 
انجام خواهد شد و فیلمنامه آن توسط امیر 
عربی به نگارش در آمده، همچنین مجری 

طرح این پروژه همایون اسعدیان است.
در این فیلم غزل شاکری، پگاه آهنگرانی، 
مصطفی زمانی، سعید چنگیزیان و شیرین 

یزدان بخش به ایفای نقش می پردازند.
است:  آمده  فیلم  این  داستان  خالصه  در 
که  هستند  صمیمی  دوستان  آیدا  و  سارا 
حاال  و  افتاده  خطر  به  آنها  از  یکی  آبروی 
باید به کمک هم شرایط را به حالت عادی 
پای  تا کجا  این دو دوست  اما  بازگردانند، 

یکدیگر می ایستند؟

»سارا و آیدا« در خیابان های تهران

اعالم  آمریکایی  مستندساز  مور  مایکل 
»تسخیر  شبیه  جنبشی  دارد  قصد  کرده 
رییس  ترامپ  دونالد  برابر  وال استریت« 

جمهوری جدید آمریکا ایجاد کند.
و  شخصی  صورت  به  هم  کرد  سعی  آمریکا 
هم با فیلم مستند جدیدش با عنوان »ترامپ 
در  کلینتون  هیالری  که  دهد  هشدار  لند« 
به  را  انتخابات  است  ممکن  و  است  خطر 
ترامپ واگذار کند و حال او می گوید من که 

گفته بودم!
است:  گفته  باره  این  در  مصاحبه ای  در  وی 
اما گفتن این که من هشدار داده بودم حال 
مرا خوب نمی کند. هیچوقت بیش از این دلم 
نمی خواست اشتباه کرده باشم. من فقط لس 

در  بلکه  بودم  ندیده  را  نیویورک  یا  آنجلس 
جاهای دیگر هم بودم و حتی غرب میانه را 

ایالت های برکسیت خواندم.
یک  به صورت  را  جدیدش  فیلم  مور  مایکل 
برای  تبلیغات ترامپ  اجرای تک نفره درباره 
سرعت  به  را  فیلمش  او  ساخت.  انتخابات 
سینماها  در  اکران  و  اینترنتی  نمایش  برای 
اکران کرد  را در شرایطی  فیلم  و  آماده کرد 
از  نظرسنجی ها  از  بسیاری  در  کلینتون  که 
ترامپ جلوتر بود. در آن زمان مور با این فیلم 
شد.  متهم  طلبی  فرصت  و  افکنی  هراس  به 
حتی بسیاری از شوهای شبانه نمی خواستند 
کار  روی  برای  داشت  که  باشند  او  میزبان 

آمدن ترامپ هشدار می داد.

کوتاه از جهانمایکل مور مقابل ترامپ می ایستد کوتاه از ایران

به گزارش پیام زمان ،به دنبال برگزاری دو دوره 
برنامه ویژه کتابگردی که در سال های ۹3 و ۹۴ به 
ابتکار و همت احمد مسجد جامعی در کتابفروشی 
های تهران و سراسر کشور برگزار شد، فراخوان 
»کتابگردی ۹5« امروز از سوی این فعال فرهنگی 
منتشر شد.متن این فراخوان به این شرح است:به 

نام خداوند جان و خرد 
کتاب یکي از پایدارترین میراث های بشري است 
که حامل تمام دانش ها و یافته هاي انسان است و به 
این اعتبار، ترویج کتابخواني، ترویج تمام دانش ها و 
میراث بشري است. توسعۀ کتابخواني، توسعۀ علم و 
دانش و اخالق و معارف دیني هم هست. بنابراین، 
تقدیر، پشتیباني و حمایت از دست اندرکاران کتاب، 
تقدیر از تعالي فرهنگي کشور عزیزمان، ایران است. 
حمایت  و  پشتیباني  راه هاي  موثرترین  از  یکي 
مردمي  و  فعال  حضور  کتاب،  خدمتگزاران  از 
رونق  است.  کتاب  خرید  و  کتاب فروشي ها  در 

کتاب فروشي ها به عنوان آخرین حلقه از زنجیرۀ 
صنعت نشر، به رونق کل نشر ایران منجر خواهد 

شد. 
از دو سال پیش، آخرین پنج شنبۀ هفتۀ کتاب، 
که روز کتاب فروشی نام گرفته، با استقبال مردم 

نیز  امسال  است،  به رو شده  رو  فهیم کشورمان، 
ایران دعوت  فرهیخته و شریف سراسر  از مردم 
مي کنیم، روز پنج شنبه 27 آبان ماه با حضور پرشور 
گروه های دانش آموزی، دانشجویی، خانوادگي و ... 
در کتاب فروشي هاي سراسر کشور و خرید کتاب، 

به کتاب فروشان زحمت کش خسته نباشید بگویند 
و از دست اندرکاران، ناشران، نویسندگان، مترجمان 

و پدیدآورندگان کتاب ایران تقدیر کنند.
از اهل قلم، روحانیون، هنرمندان، اصحاب فکر، 
و  سیاسي   شخصیت هاي  اندیشه،  و  فرهنگ 
چهره هاي برجسته و مورد احترام مردم نیز دعوت 
و  رونق  به  این حرکت،  به  پیوستن  با  مي کنیم 

استمرار آن یاري رسانند. 
از روزنامه نگاران، مدیران رسانه هاي مکتوب، صدا و 
سیما و فعاالن شبکه هاي اجتماعي نیز درخواست 
مي کنیم، با دعوت از مردم و فرهیختگان و انعکاس 
این  یاري  به  کتاب فروشي ها  در  مردم  حضور 
حرکت بیایند.امیدوارم با تالش همگاني  حضور در 
کتاب فروشي ها و خرید کتاب به یکي از عادت هاي 

همیشگي مان تبدیل شود. 
وعدۀ دیدار ما، در روز پنج شنبه، 27 آبان ماه، در 

کتاب فروشی های سراسر کشور. 

فراخوان احمد مسجد جامعی برای کتابگردی 9۵

اجرای ۸ نمایش 
در مسیر نجف تا کربال در اربعین 

های  برنامه  به  اشاره  با  زارعی  کوروش 
روی  پیاده  مردمی  تئاتر  همایش  نخستین 
اربعین، از اجرای 8 نمایش در مسیر نجف تا 

کربال در این ایام گفت. 
به گزارش پیام زمان به نقل از پایگاه خبری 
حوزه هنری، کوروش زارعی با اشاره به برنامه 
پیاده  مردمی  تئاتر  همایش  نخستین  های 
مسیر  در  نمایش   8 اجرای  از  اربعین،  روی 

نجف تا کربال در این ایام گفت. 
 کوروش زارعی؛ مدیر مرکز هنرهای نمایشی 
با اشاره به فعالیت های جدید  حوزه هنری؛ 
نخستین  داریم  نظر  در  گفت:  مرکز  این 
را  اربعین   روی  پیاده  مردمی  تئاتر  همایش 
در این ایام در موکب ها و عمودهای مختلفی 
که ما از پیش در مسیر نجف تا کربال تعیین 

کرده ایم، برگزار کنیم. 
 وی افزود: همکاران من نزدیک به چهار ماه 
تالش کردند تا گروه های مختلف نمایشی را 
از سراسر ایران جمع آوری کنند و بر همین 
اساس قرار است 8 گروه نمایشی به زبان های 
تا کربال به اجرای  عربی و فارسی بین نجف 
علی  های  »واگویه  نمایش  بپردازند.  نمایش 
گندآبی« از همدان، سه نمایش از کرمانشاه، 
تهران و سه  دانشگاه  پردیس  از  نمایش  یک 
اجرا  ایام  این  در  است  قرار  اهواز  از  نمایش 

شوند. 
همایشی  چنین  اجرای  کرد:  عنوان  زارعی   
نمایش  عرصه  در  ای  تجربه  شود  می  باعث 
های آیینی و مذهبی به دست آوریم و بتوانیم 
سال آینده به صورت دقیق تر و مدبرانه تر به 
اجرای چنین برنامه هایی بپردازیم. البته در 
نظر داریم با هنرمندان تئاتر عراق هم ارتباط 
آنها  با  مشترکی  تولیدات  به  تا  کنیم  برقرا 
از  برخی  که  بگویم  باید  هم  را  این  برسیم. 
فکر می کنند چنین  تئاتر عراقی  هنرمندان 
کارهایی شعاروار است، اما ما با برنامه هایی 
امر  این  به  را  آنها  خواهیم  می  داریم  که 
پیاده روی  در  به هرحال  زیرا  تشویق کنیم، 
می  شرکت  نفر  میلیون   20 حدود  اربعین 
در  بزرگ  این ظرفیت  از  توان  می  که  کنند 

جهت اهداف خودمان استفاده کرد. 

خبر

تقدیر و تشکر
مدیریت محترم بیمارستان فوق تخصصی  کودکان مفید

پزشکان و پرسنل محترم بخش آنکولوژی 
سرکار خانم دکتر شیوا  نظری 

و جناب آقای دکتر نادری

بدینوسیله زحمات بی شائبه شما عزیزان 
را در درمان و رسیدگی به امور کودکان 
بیمار، ارج نهاده و از خداوند متعال، سامتی 
و توفیق روز افزون شما را در امر خدمت به 

آینده سازان میهن مان خواستاریم.

سعید برومند و جمعی از  والدین کودکان 


