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معاوناولرئیسجمهور:

فوالد سفید دشت با مدیریت 
جهادی، اقتصاد مقاومتی و مدیریت 

مدبرانه به بهره برداری رسید

هفتهکتابوکتابخوانی

قرار نیست کسی 
کتاب بخواند!

ééسلیمیéرویا

البرز، ایستگاه آخر 
کاروان تدبیر و امید

ریاست  سفر  اعالم  با  البرز  استاندار 
جمهوری به این استان، برنامه های این 
سفر را تشریح کرد و گفت: کاروان تدبیر 
و امید امروز بیست و ششم آبان ماه به 

البرز سفر می کنند.

خبر

فرهنگ و هنر

شهرستان

8

قدردانی نمایندگان از اقدامات 
تیم مذاکره کننده هسته ای کشور

والیتی: آفتاب قدرت آمریکا رو به افول است
مجمـع  اسـتراتژیک  تحقیقـات  مرکـز  رییـس 
در رابطـه بـا روی کار آمـدن ترامـپ بـه عنـوان 
گفـت:  آمریـکا،  مـردم  منتخـب  رییس جمهـور 
ناراضـی  اخیـر  شکسـت های  از  آمریکایی هـا 
تنهـا  جدیـد  رییس جمهـور  انتخـاب  بـا  و  بـوده 
می خواسـتند خـالف آن چـه تـا امـروز در آمریـکا 
انتخـاب نشـان  ایـن  بـوده اسـت عمـل کننـد و 
بـه  آمریکایی هـا رو  آفتـاب قـدرت  می دهـد کـه 

اسـت. زوال  و  افـول 

حاشیههایحضوررحمانیفضلیدرمجلس؛

وزیر قول نداد، مجلس کارت زرد داد

éچهارشنبه
é1395ééآبانéé26é

é1438éصفرé16é
16  Nov 2016 

éهمééسیزدéسالéééééééیدééééééجدéورééééééدé
ééééé3364éشمارهé

éتومانé1000éشمارهéتکé
é12éصفحه

تحقیق و تفحص 
از صندوق ذخیره 

فرهنگیان کلید خورد

مخالفت وزیربهداشت 
با ایجاد وزارت 
»رفاه و سالمت«

ایران بزرگ ترین 
صادرکننده نفت خام 

به فرانسه شد

گله مندی رئیس سازمان خصوصی سازی از موانِع توسعه در ایران؛

افشای نام مخالفان خصوصی سازی
300هزار میلیارد ریال سهام عدالت قیمتگذاری شد

10

ثباتتعرفهوارداتخودرو
درسال۹۶

سوی  از  تنها  وارداتی  خودروهای  پیش فروش  مصوبه 
از  حالی  در  مجاز خودرو  نمایندگی  دارای  واردکنندگان 
سوی سازمان حمایت ابالغ شد که اکنون، ردپای انحصار 

در بازار باز هم شنیده می شود. 

چشماندازتحرکبازار
مسکندرایستگاهپایانیرکود

سقف  افزایش  و  سود  نرخ  کاهش  کارشناسان  اغلب 
تسهیالت حساب پس انداز مسکن جوانان را راهی برای 
بازار  بهبود  در  تاثیر  بی  و  بیشتر  سپرده  جذب  افزایش 

مسکن می دانند.

اقتصادیاقتصادی
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éسـاماندهیéوéاجراéبـرایéوéاسـتéشـدهéقیمتگذاریéسـهامéاینéریالéمیلیاردéهـزارé300éبهéنزدیکéتاکنـونé:کـردéاعالمéدارایـیéوéاقتصـادیéامـورéوزیـرéمعـاون
سـهامéعدالتéمنتظرéسـهéمصوبهéهسـتیم.

معـاون وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی اعـالم 
کـرد: تاکنـون نزدیـک بـه 300 هـزار میلیـارد 
ریـال ایـن سـهام قیمتگـذاری شـده اسـت و 
بـرای اجـرا و سـاماندهی سـهام عدالـت منتظر 

سـه مصوبـه هسـتیم.
»میرعلی اشرف عبدا... پوری حسینی« دیروز در 
باقیمانده  مقادیر  درباره  افزود:  جمع خبرنگاران 
باید گفت برخی از آنها شاید مورد نیاز نباشد یا 

قابلیت تخصیص به این سبد را نداشته باشند.
پوری حسینی گفت: اکنون ابهام های مختصری 
درباره شناسایی مشموالن، سبد سهام و سازوکار 

ساماندهی آن وجود دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: 
دولت  الیحه  سهام،  این  قسمت  ترین  پیچیده 
است که امید می رود بزودی تعیین تکلیف شود.

وی یادآوری کرد: برای اجرا و ساماندهی سهام 
عدالت منتظر سه مصوبه هستیم که یکی از آنها 
در آینده نزدیک و دو مورد دیگر تا پایان سال 
وصول می شود و پس از آن به موجب قوانین 

و مقررات، تکلیف این سهام روشن تر می شود.
پوری حسینی اعالم کرد شورای عالی اصل 44 
نیز مصوبه ای در این زمینه از نظر گذرانده است 
که منتظر دریافت آن هستیم تا پس از آن به 

تفصیل سخن بگوییم.
سازی،  خصوصی  سازمان  کل  رییس  گفته  به 
از نظر این سازمان طرح سهام عدالت به پایان 
انجام شده است و  خود رسیده و کارهای الزم 
منتظریم شرکت های سرمایه پذیر حساب های 
خود را ببندند؛ البته هنوز به این امر اقدام نکرده 

اند یا به سازمان خصوصی سازی خبر نداده اند.
 شرکت های سرمایه پذیر شامل شرکت های زیر 
) بانک  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  مجموعه 
تجارت، بانک ملت و بانک صادرات(، وزارت نیرو 

و وزارت نفت می شود.
éééخصوصی éبرابر éکنندگان éمقاومت éنام

سازیéافشاéمیéشود
وی در پاسخ به ایرنا درباره افشای نام کسانی که 
برابر خصوصی سازی مقاومت می کنند، گفت: 
مقاومت برابر خصوصی سازی یک مساله طبیعی 
آیا  کنیم  می  نباشد شک  مقاومت  اگر  و  است 

خصوصی سازی واقعی انجام می شود یا خیر؟
ها  مقاومت  این  اگر  مسوول،  این  گفته  به 
غیرطبیعی باشد و از حالت عادی خارج شود، به 

طور قطع برای آنها چاره سازی می شود.
ها  دستگاه  از  لزوم  صورت  در  داد:  هشدار  وی 
افرادی که در برابر خصوصی سازی مقاومت  یا 

خاصی می کنند، نام برده می شود. 
چندی پیش رییس کل سازمان خصوصی سازی 

این  های  واگذاری  ارزش  مجموع  کرد  اعالم 
 420 و  هزار  یک  گذشته  15سال  در  سازمان 
میلیارد ریال است که در قالب واگذاری به عموم 

مردم، رد دیون، سهام عدالت و... صورت گرفت.
ééبگیریمéالگوéژاپنéوéجنوبیéکرهéاز

پوری حسینی افزود: برویم از ژاپن الگو بگیریم. 
دست  بودجه اش  از  درصد  چند  کشور  این  در 
کارمندانش  را  درصداش  چند  دولتی هاست؟ 
کشورها  این  چه طور؟  جنوبی  کره  می خورند؟ 
توسعه  برای  را  بودجه شان  از  درصد  چند 

زیرساخت های اقتصادی شان صرف می کنند؟
بیایید  گفت:  خصوصی سازی  سازمان  رئیس 
دست به دست هم دهید و خودمان را فراموش 
ایران  باشیم.  آینده  نسل های  فکر  به  و  کنیم 
خیلی توانمندتر از این چیزی که االن باید باشد. 
کشور بسیار پرپتانسیلی داریم ولی بد اداره اش 
دولتمردان  از  را  انتظارات مان  بیایید  کردیم 
اصالح  آنها  از  را  خواسته هایمان  کنیم،  عوض 
آنها  از  خودمان  برای  این که  جای  به  و  کنیم 
چیزی بخواهیم برای کشورمان از آنها بخواهیم. 
شاهد هستید که چقدر سازمان خصوصی سازی 

تحت فشار است.
éééاز éدست éاما é،ایمéکرده éسازی éخصوصی

سرمانéبرéنمیéدارند
پوری حسینی تاکید کرد: شرکتی وجود دارد که 
با وجود دارایی 3000 میلیارد تومانی اش، مدیران 
دولتی زحمت کشیدند 500 میلیارد تومان زیان 
در دامن دولت گذاشتند. ما این شرکت را 2200 
میلیارد تومان به بخش خصوصی فروختیم ولی 
یکسال و نیم است که دادگاه ها و مراجع قضایی 
سازمان خصوصی سازی  از سر  نظارتی دست  و 
بر نمی دارند. من فکر نمی کنم کسی به شجاعت 
که  مسیری  همین  در  خصوصی سازی  سازمان 
عرض کردم برای توسعه قدم بردارند. همه کنار 

ما هم  پیروز شدیم می گویند  اگر  و  می ایستند 
بودیم و اگر زمین خوردیم می گویند ما از اول هم 

به شما گفتیم که با دم شیر بازی نکنید.

این  می خواهم  من  کرد:  اظهار  پوری حسینی 
ما،  کشور  در  چرا  که  دهم  توضیح  را  موضوع 
دارد،  عمومی  درآمد  دالر،  میلیارد  یکصد  که 
چنین وضعیتی را داریم. با این مبلغ باید کشور 
گلستان شود، چرا وقتی از توسعه حرف می زنیم 
به  موضوع  این  است.  قفل  توسعه  می گوییم 
اعتبارات  تومان  میلیارد  هزار   1۹۷ آن  خاطر 
یعنی  جاری  اعتبارات  و  است  جاری مان 
مزایا،  و  حقوق  یعنی  می خوریم،  که  اعتباراتی 
یارانه های نقدی و امثال این ها و با این اعتبارات 

جاری اتفاقی برای توسعه کشور نمی افتد.
آیا  کرد:  تاکید  خصوصی سازی  سازمان  رئیس 
ما  که  کشورهایی  یا  ما  امثال  کشورهای  بقیه 
با آن ها مقایسه کنیم  دوست داریم خودمان را 
مثل کره جنوبی یا ژاپن هم درصدهای بودجه ای  
و اعتبارات عمرانی شان همین طور است؟ آنجا هم 
یا  است؟  بودجه  کل  از  درصد   1.5 مقدار،  این 
این موضوع برای آن ها معکوس است؟ در مورد 
کشورهای اروپایی هم که باید گفت »دست ما 

کوتاه است و خرما برنخیل«.
وضعیتی  چنین  این  ما  چرا  کرد:  تصریح  وی 
داریم. من امروز می خواهم این موضوع را بی پرده 
و عریان عرض کنم یکی از دالیلی که 1۹۷ هزار 
به  تومان  میلیارد  هزار   200 از  تومان  میلیارد 
اعتبارات جاری می دهیم به خاطر نظام سیاسی 

حکومتی ای که ما در کشور داریم، است.
نماینده  فردی  وقتی  کرد:  بیان  پوری حسینی 
کسی  چرا  می شود  جمهوری  رئیس  یا  مجلس 
از او سوال نمی کند که توسعه کشور چه شد؟ 

زیرساخت های کشور چه شد؟

معاون وزیر اقتصاد می گوید، در فضای رقابتی 
و  کسب  فضای  بهبود  صدد  در  کشورها  همه 
کار خود هستند و به این ترتیب وقتی امتیاز 
خواهد  بهبود  شاخص  این  در  ایران  رتبه  و 
یافت که تصمیم گیران اصلی یعنی مدیران سه 
قوه در این زمینه عزم داشته باشند و به این 
موضوع به عنوان یک کاالی لوکس و فانتزی 

نگاه نشود.
ایران  شاخص  درباره  میرشجاعیان،  حسین 
در بهبود فضای کسب و کار بانک جهانی که 
شاخص  کرد:  بیان  شد،  اعالم  پیش  چندی 
که  داد  نشان  کار  و  کسب  فضای  در  ایران 
بوده  بهتر  گذشته  سال  به  نسبت  ما  عملکرد 

است ولی رتبه ما که نشان دهنده عملکرد ما 
رقابت  شرایط  در  و  کشورها  سایر  به  نسبت 
البته  است، نسبت به سال گذشته بهتر نبود. 
باید به این امر توجه کرد که رتبه بندی پارسال 
 1۹0 بین  امسال  ولی  بوده،  کشور   1۸۹ بین 
کشور و آن یک کشور هم امسال قبل از ایران 

قرار گرفت.
وی توضیح داد: در کل باید بگویم برآیند کلی 
رتبه امسال ایران در فضای کسب و کار نشان 
برخی  شدن  پایین  و  باال  شاهد  که  می دهد 
تغییر  را  کل  شاخص  که  بودیم  زیرشاخص ها 
داد. به این ترتیب که در زیرشاخصی مانند اخذ 
دست  به  را  رتبه 2۸  توانستیم  ساخت،  مجوز 

بیاوریم که تاکنون چنین رتبه ای نداشتیم ولی 
در شاخص تجارت فرامرزی بدترین رتبه یعنی 
1۷0 را کسب کردیم. این رتبه نشان می دهد 
که در زمینه این مسائل در دنیا کارهای زیادی 
قرار داشته  باالیی  شده و رقابت هم در سطح 
است. به این نکته توجه کنید که کشورهایی که 
دارای امتیازات باال هستند تعداد زیادی دارند 
و به کشورهای دیگر هم به راحتی اجازه ورود 
به کلوپ کشورهای خود که کسب و کارشان 

فضای بسیار مناسبی دارد را، نمی دهند.
کرد:  بیان  اقتصاد  وزیر  اقتصادی  امور  معاون 
و  قوانین  و  زیرساخت های خوب  این کشورها 
حالی  در  این  دارند.  مناسبی  بسیار  مقررات 
ایران  اگر وضعیت کلی شاخص های  است که 
در فضای کسب و کار را بررسی کنیم، متوجه 
که  شاخص هایی  در  عموما  که  می شویم 
نیازمند اصالح قوانین بوده است، افت کرده ایم 
از  حمایت  و  اعتبار  اخذ  ورشکستگی،  مانند 
سال های  در  زمینه  این  در  خرد  سهامداران 
به  انجام دادیم، ولی  بسیاری  گذشته کارهای 
ما گفته شد باید مثال قانونی مثل قانون تجارت 
سخت  بسیار  نیز  کار  این  که  دهیم  تغییر  را 
دقیقا  است.  بزرگ  سنگ  برداشتن  مانند  و 
برخی  در  امسال  ما  که  است  دلیل  همین  به 

حوزه ها نتوانستیم کاری انجام دهیم.

گله مندی رئیس سازمان خصوصی سازی از موانِع توسعه در ایران 

افشای نام مخالفان خصوصی سازی
300هزار میلیارد ریال سهام عدالت قیمتگذاری شد

معاون وزیر اقتصاد:

بهبود فضای کسب و کار عزم سه قوه را می طلبد

مرز  گفت:  اربعین  مرکزی  ستاد  سخنگوی   
و  جمعیت  ازدحام  و  تراکم  دلیل  به  مهران 
برخی  حضور  و  مواصالتی  مسیرهای  ترافیک 
تا  سفر،  قانونی  مدارک  بدون  غیرمجاز  افراد 
مرکزی  ستاد  توسط  مجدد  گیری  تصمیم 

اربعین برای زائران جدیدالورود ممنوع است.
عزیز  زائران  از  افزود:  گودرزی«  رضا  »حمید 
انتظار داریم قبل از اینکه به مرز استان ایالم 
برسند مسیر خود را تغییر و به سمت استان 

خوزستان )مرزهای جنوبی( بروند.
ورودی  در  نیز  انتظامی  نیروی  داد:  ادامه  وی 
استان ایالم، از ورود زائران جدید به این استان 
مرزهای  سمت  به  را  آنها  و  کرده  ممانعت 

جنوبی هدایت خواهد کرد.
سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: 
اربعین  مرکزی  ستاد  جلسه  سومین  و  بیست 
حسینی دیروز با حضور وزیر کشور برگزار شد 
که در آن، آخرین وضعیت تردد اتباع خارجی و 

اتباع کشورمان به عراق مورد بررسی قرار گرفت.
مرز  دو  اینکه  به  توجه  با  افزود:  گودرزی 
زائران  مشکالت  کمترین  با  شلمچه  و  چذابه 
به سمت عراق هدایت می کنند مقرر شد  را 
های  استان  در  ایالم  استان  به  ورود  مرزهای 
لرستان و کرمانشاه مسدود بماند و زائرانی که 

در استان ایالم و مهران و در مسیر مهران به 
پایانه مرزی هستند از مرز بر اساس قوانین و 

مقررات عبور داده شوند.
وی ادامه داد: تا تعیین تکلیف بعدی از ورود 
زائران جدید به استان ایالم جلوگیری می شود 

تا مرز خلوت شود.

مرز مهران برای زائران جدیدالورود ممنوع شد

صفحه3

همینصفحه

صفحه3
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کالم  نور

البرز، ایستگاه آخر کاروان تدبیر و امید

استاندار البرز با اعالم سفر ریاست جمهوری به 
این استان، برنامه های این سفر را تشریح کرد و 
گفت: کاروان تدبیر و امید روز چهارشنبه بیست 

و ششم آبان ماه به البرز سفر می کنند.
برای  انجام شده  اقدامات  سیدحمیدطهائی 
میزبانی از سفر ریاست جمهوری را تشریح کرد 
و گفت: ابعاد مختلفی از توانمندی ها و نیازهای 
رئیس جمهور  به  سفر  این  آغاز  از  پیش  استان 
نهاد  در  وزرا  از  درصد   ۹۰ با  و  است  ارائه شده 
و  دغدغه ها  و  داشته  مالقات  جمهوری  ریاست 

مسائل البرز را در میان گذاشته ایم.
عموماً  دولت  هیئت  سفرهای  اینکه  بابیان  وی 
سقف اعتباری و تصمیم گیری مشخصی دارند و 
محدودیت در پروژه ها وجود دارد، افزود: یکی از 
زمان  پروژه ها  انتخاب  در  و مالک ها  شاخص ها 
بدی اتمام طرح هاست که نباید بیش از ۳ سال 
به طول بینجامد و همین امر نیز روند انتخاب 

پروژه ها را گزیده تر می سازد.
در  استان  پیشنهادها  اینکه  به  اشاره  با  طهائی 
اقتصادی  و  تولیدی  عمرانی،  متعدد  حوزه های 
ارائه شده است، گفت: هفته گذشته نیز به همین 
منظور با وزرا دیدار داشته و پیشنهادها خود را 

واضح مطرح کرده ایم.
استاندار البرز در ادامه روند استقبال از ریاست 
جمهوری و برنامه های سفر را مورداشاره قرارداد 
و با اعالم مسیر حرکت کاروان دولت یازدهم در 
استان بیان کرد: حرکت کاروان تدبیر و امید در 
البرز ساعت ۸:۳۰ روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه از 
مسیر خیابان شهید بهشتی، قبل از میدان سپاه 
در محل ورزشگاه مخابرات انجام خواهد شد و 
مراسم استقبال مردمی و دیدار ریاست جمهوری 

با مردم نیز در همین محل است.
وی در ادامه روند ارائه درخواست های مردمی در 
مراسم دیدار با دکتر روحانی را مورداشاره قرارداد 
و بیان کرد: رسم بر این است که در سفرها مردم 
مسائل و مشکالت خود را با مسئوالن در میان 
می گذارند، به ابتکار دولت تدبیر و امید، سامانه 
۱۱۱ پل ارتباطی شده است که مردم می توانند 
دغدغه های خود را از این طریق با ریاست محترم 

جمهوری درمیان بگذارند.
طهائی اضافه کرد:  یک هزار و ۴۰۰ نفر به همین 
منظور در سامانه سامد  مستقر هستند که کد 
رهگیری در اختیار ثبت نام شدگان قرار خواهند 
امکان پیگیری درخواست ها  داد و بدین طریق 

وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه هر یک از شهرستان ها نیز 
محترم  ریاست  معاونان  یا  وزرا  از  یکی  میزبان 
افزود: شرکت در جلسات  بود،  جمهور خواهند 
شورای اداری شهرستان ها و کلنگ زنی و آغاز 

عملیات از برنامه های وزرا بشمار می رود.
ریاست  تصمیم  به  اینکه  بابیان  البرز  استاندار 
به صورت  پروژه ها  از  بخشی  جمهوری 
خاطرنشان  شد،  خواهد  افتتاح  ویدئوکنفرانس 
اقتصادی،  فعاالن  نخبگان،  علما،  با  دیدار  کرد: 
در  شرکت  و  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست 
هیئت  برنامه های  برخی  ازجمله  اداری  شورای 
سفر  پایان  در  و  است  البرز   استان  در  دولت 
نیز ریاست جمهوری در نشست خبری مجموع 

تصمیمات اتخاذشده را رسانه ای خواهند کرد.

پیشنهاد الریجانی به دولت؛ 

ساختار و مفاد موافقتنامه مشخص شود

رییس مجلس شورای اسالمی از دولت خواست 
ساختار مشخصی را برای تدوین لوایح موافقتنامه 
تهیه کند تا این لوایح با سرعت بیشتر و ضابطه مند 

تر بررسی شوند.
به گزارش ایرنا، علی الریجانی در جلسه علنی 
لوایح  برخی  بررسی  هنگام  و  مجلس  دیروز 
موافقتنامه بین ایران و سایر کشورها گفت: الزم 
است معاونت قوانین و حقوقی ریاست جمهوری 
با کمک وزارت خارجه ساختارهای تیپی را از 
نظر ادبیات و لغات برای لوایح موافقتنامه ها که 
از سوی دولت به مجلس می آید، تهیه کند تا 
مالحظات عمومی مطابق قانون اساسی در آن 
لحاظ شود و در این راستا مجبور نشویم، تکرار 
کنیم که این لوایح بر اساس کدام اصول است.

رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: باید مفاد 
قراردادها و موافقتنامه ها در متن آن لحاظ شود و 
هم این که از لحاظ ادبیات این لوایح طوری باشند 

که این موافقتنامه ها منقح باشند.
معاون  قشقاوی  حسن  از  ادامه  در  الریجانی 
با  تا  خواست  خارجه  امور  وزارت  پارلمانی 
رییس  حقوقی  و  قوانین  معاونت  با  هماهنگی 
جمهوری ساختارهایی را مشخص کنند تا هم 
سرعت بررسی این لوایح بیشتر شود و هم این 

لوایح ضابطه مند تر شوند.
این صحبت های الریجانی در ادامه اظهارات نادر 
قاضی پور در مخالفت با الیحه موافقت نامه تشویق 
و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری 
اسالمی ایران و دولت جمهوری اسلواکی بود که در 
نهایت با ۱۸۰ رای موافق، ۴ رای مخالف و 7 رای 
ممتنع از مجموع ۲۳7 نماینده حاضر تصویب شد.

بر اساس ماده واحده این الیحه، موافقت نامه تشویق 
دولت  بین  گذاری  سرمایه  از  متقابل  حمایت  و 
جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری اسلواکی 
مشتمل بر یک مقدمه و ۲۴ماده تصویب و اجازه 

تنظیم اسناد آن داده می شود.

خبر

ظریف از گسترش خشونت و افراط گرایی
 در منطقه ابراز تاسف کرد

تروریسم،  گسترش  کردن  توصیف  اسفبار  با  خارجه  امور  وزیر 
خشونت و افراط گرایی در منطقه، همکاری کشورها برای کنترل 

این وضعیت را ضروری برشمرد.
به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف دیروز در دیدار »جوی بیمها« 
قائم مقام وزارت امور خارجه زیمبابوه از مواضع ضد استعماری 

این کشور تمجید کرد.
را  آمادگی کشورمان  دیدار  این  در  امور خارجه همچنین  وزیر 
برای در اختیار گذاشتن تجربیات و دانش بومی در زمینه انرژی 

و فناوری های نوین اعالم داشت.
از  استفاده  با  زیمبابوه  و  ایران  کرد:  امیدواری  اظهار  ظریف 
ظرفیت های موجود بتوانند آینده بهتری از همکاریهای دوجانبه 

را رقم بزنند.
دو  روابط  بیشتر  توسعه هرچه  به  نسبت  دیدار طرفین  این  در 
کشور در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی بویژه در زمینه 

کشاورزی تبادل نظر کردند.

دو میلیون زائر ایرانی وارد عراق شده اند

مشاور نظامی وزیر کشور عراق آخرین آمار زوار ایرانی وارد شده 
به مرزهای عراق را نزدیک به دو میلیون نفر اعالم کرد.

به گزارش ایرنا، سرلشکر ›محمد ناصر الحسن‹ دیروز در جمع 
خبرنگاران در شهر مقدس کربال افزود: از ابتدای ورود زوار ایرانی 
به داخل اراضی عراق تا به امروز بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار 

زائر ایرانی وارد این کشور شده اند.
به  ورود  تدریج  به  ماه صفر  اول  از  ایرانی  زوار  کرد:  اضافه  وی 
حرکت  اخیر  روزهای  در  و  کرده  شروع  را  عراق  اراضی  داخل 
گسترده زوار ایرانی برای شرکت در آیین زیارت اربعین حسینی 

، شدت گرفته است. 
وی در عین حال از بازداشت تعدادی از زوار ایرانی به دلیل عبور 
غیرقانونی از مرز و همراه نداشتن روادید ورود به عراق خبرداد 

اما درباره تعداد افراد بازداشت شده توضیح نداد.
به گفته وی، نیروهای عراق زائران غیر قانونی ایرانی را که در 
نقطه مرزی دستگیر می کنند تحویل طرف ایرانی می دهند اما 
اگر زائری از نقطه صفر مرزی عبور کرده و وارد اراضی عراق شود 

بازداشت و بازخواست قانونی و زندانی می شود.

جوانان و فارغ التحصیالن در اولویت ایجاد شغل

کارشناس ارشد روابط کار می گوید در بحث ایجاد اشتغال باید اولویت 
را به جوانان بدهیم چون وقتی جوانان بیکار می شوند بزهکاری های 
اجتماعی افزایش می یابد و آن زمان دولت به جای سرمایه گذاری در 

اشتغال باید منابع و سرمایه ها را صرف آسیب های اجتماعی کند.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس آمارها 
تعداد بیکاران در تابستان امسال به بیش از سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر 
رسیده است و باید به دولت حق بدهیم که در این نگران باشد چون 
اشتغال امری فراگیر و فراسازمانی است و تنها از عهده یک وزارتخانه 
برنمی آید بنابر این تمام حاکمیت، ارگانها و سازمانها به ویژه مجلس باید 

دولت را در زمینه اشتغال همراهی کنند.
وی با بیان اینکه در تامین شغل دولت باید جوانان و فارغ التحصیالن 
را در اولویت قرار بدهد، افزود: دو برابر شدن نرخ بیکاری، زنگ خطری 
برای کشور است که اگر به آن توجه نشد پیامدهای زیانبار و آسیبهای 
اجتماعی بسیاری به دنبال خواهد داشت و دولت را مجبور خواهد کرد 
که به جای تزریق بودجه به طرح های اشتغال، آن را در جهت کاهش 

آسیبهای اجتماعی هزینه کند.
کارشناس حوزه کار در ادامه درباره اختصاص ۱.۵ میلیارد دالر منابع 
صندوق توسعه ملی برای اشتغال در مناطق روستایی و عشایری، گفت: 
دولت باید به وظایف همگانی خود در حوزه اشتغال بپردازد و همه 
بخش های جامعه و مناطق کشور را در بحث اشتغال مدنظر قرار بدهد 
اما اینکه تنها تمرکز خود را بر روستاها یا مشاغل خانگی بگذارد نشان 

می دهد که هنوز برنامه جامعی برای اشتغال دنبال نکرده است.
وی گفت: درست است که بیکاری در شهرها به دلیل مهاجرت های 
گذشته روستاییان گسترش یافته و این امر در اثر بی توجهی دولتها به 
مرور افزایش داشته است اما دولت نباید تنها بر روستاها متمرکز شود 
بلکه روستاها و نقاط محروم را به عنوان یکی از اهداف خود در زمینه 
اشتغلزایی مدنظر قرار بدهد و منابع اشتغال را با اولویت جوانان تزریق 
کند. به اعتقاد حاج اسماعیلی اگر امکانات الزم در روستاها فراهم و 
منابع آبی برای آبیاری مزارع و زمین های کشاورزی در نقاط روستایی 
و عشایری تامین می شد و جلوی واردات بی رویه گرفته می شد شاهد 

مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها و کالن شهرها نبودیم.

انتقاد نماینده مجلس از بی توجهی به مطالعه

به  توجهی  بی  از  انتقاد  با  اسالمی  رییس مجلس شورای  نایب 
نویسندگان،  به  که  است  تاسف  جای  گفت:  نوشتن  و  مطالعه 

عالمان و آگاهان جامعه خود بی توجه هستیم.
به گزارش ایرنا، مراسم اختتامیه بیست و سومین جشنواره کتاب 
سال دانشجویی دیروز با حضور سید عباس صالحی معاون امور 
فرهنگی وزیر ارشاد، مجید غالمی جلیسه مدیر عامل خانه کتاب 
و جمع زیادی از مدیران و مسووالن جهاد دانشگاهی برگزار شد.
مسعود پزشکیان در این مراسم گفت: اگر قرار است مملکت به 
با کتاب و کتابخوانی به آن دست پیدا می کنیم،  جایی برسد 
نوشته و تجربیات زیادی در سراسر دنیا به صورت کتاب درآمده 
وجود  ای  انگیزه  حالیکه  در  داریم،  دسترسی  آنها  به  رایگان  و 

ندارد که دنبالشان برویم.
وی ادامه داد: هدف از خلقت انسان این است که بهترین کار را 
انجام دهد، پیامبران هم با کتاب آمده اند تا با بهترین کار انسان 

را از تاریکی خارج و به روشنایی هدایت کنند.
این نماینده مجلس افزود: افرادی که می نویسند و با آگاهی و 
سواد خود روشنایی را به دیگران هدیه می کنند شایسته تجلیل 
و قدردانی هستند. وی توضیح داد:  گرفتاری ما از زمانی آغاز شد 
که در مدرسه از ما خواستند انشا بنویسیم اما شیوه نوشتن را 
به ما نیاموختند، یک عمر نوشته ایم در حالیکه راه و رسم آن را 
نمی دانستیم ، امروز هم افرادی با مدرک فوق لیسانس و دکترا 

را می بینیم که نمی توانند مطلبی بنویسند.
پزشکیان با تاکید بر نوشتن کتاب های خوب توسط نویسندگان 
را جذب  که مخاطب  نوشته شود  باید طوری  کتاب  داد:  ادامه 
کند، کتابهای هزار صفحه ای وجود دارند که هیچ جذابیتی برای 

مخاطب ندارند چون فاقد محتوا و کیفیت هستند.
وی کتاب را عاملی برای خروج از تاریکی و رسیدن به نور خواند 
و اضافه کرد: کتاب انسان را از ضعف و ذلت به قدرت و توانمندی 
می رساند بنابراین اگر کتابی این ویژگی را نداشت دارای اشکال 

از نظر نوشتن است و نیاز به بازنگری دارد.

خبر

معاون اول رئیس جمهوری گفت: سیاست 
و  جامع  راه  نقشه  مقاومتی  اقتصاد  های 
کامل برای پیشرفت اقتصاد کشور است که 

به سمت رونق و پیشرفت پیش برویم.
اسحاق جهانگیری در نشست ستاد اقتصاد 
باید  افزود:  گنج  قلعه  شهرستان  مقاومتی 
رفاه و اشتغال مردم را بتوان درست کرد و 
قدرت اقتصادی ایران را باال برد و مجموعه 
مجموعه  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست 
بدون  است  است که دولت مصصم  کاملی 
هیچ دغدغه ای این مسائل را دنبال کند. 

در  وری  بهره  افزایش  با  کرد:  بیان  وی 
صنعت و کشاورزی و افزایش صادرات کاال، 
وجود  به  را  دیگری  ارزی  درآمدی  منابع 

آوریم و اقتصاد دانش بنیان ایجاد کنیم. 
ما حق  رئیس جمهوری گفت:  اول  معاون 
بیاییم که  ایران کوتاه  از حق ملت  نداریم 
بقیه این حق را برداشت کنند و این جزو 

اقتصاد مقاومتی است، 
جهانگیری اظهار کرد: یکی از سیاست های 
برای نظام جمهوری  امام راحل  قطعی که 
اسالمی تدوین کردند و جزو اهداف اصلی 
نظام جمهوری اسالمی است این بود که از 
مناطق محروم کشور رفع محرومیت شود.

دولت  دستاوردهای  در  کرد:  تصریح  وی 
محرومیت  رفع  زمینه  در  امید  و  تدبیر 
توفیقات زیادی نصیب شده و اگر مقایسه 
ها،  راه  وضع  بگیریم  نظر  در  بخواهیم  ای 
برق و امکانات زیربنایی و رفاهی خانوارهای 

در  مهمی  و  بزرگ  دستاوردهای  کشور، 
مناطق محروم کشور شکل گرفته است.

رهبری  معظم  مقام  گفت:  جهانگیری 
منادی همین صدا و جهت گیری هستند 
از  محرومیت  رفع  دنبال  به  باید  ما  که 
مناطق عقب افتاده و محروم کشور حرکت 
کنیم و اگر حرکت کنیم آثار و تبعات برای 

کشور چندین برابر رفع محرومیت است. 
 ۱۱ شود  می  گفته  وقتی  کرد:  بیان  وی 
کشور  در  بزرگ  شهرهای  در  نفر  میلیون 
است  این  معنایش  اند  نشین شده  حاشیه 
اینها در مناطقی وجود داشته که زیربناها 
و راه و مدرسه و امکانات نبوده یا امکانات 
بوده است و زندگی که قابل اداره و معیشت 
به  مجبور  و  نداشته  وجود  باشد،  مناسبی 

مهاجرت شده اند. 
وقتی  افزود:  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
در حاشیه شهرها مستقر می شوند تبعات 
قابل  راحتی  این  به  اجتماعی  های  آسیب 
پاک کردن نیست و ما در همین یک سال 
گذشته از آبان سال گذشته تا آبان امسال 
انقالب  چهار جلسه در حضور رهبر معظم 
بقیه مقامات اول کشور  و سران سه قوه و 
دامن  که  اجتماعی  های  آسیب  و  داشتیم 
کشور را گرفته است چه کنیم که دور شوند. 
وی گفت: علیرغم محدودیت شدید منابع 
مالی موضوع روستا و حل زیربنایی روستاها 

اولویت اول را داشته است. 
جهانگیری بیان کرد: با کارهایی که انجام 
شده است تعداد قابل توجهی از آب سالم 

بهداشتی برخوردار شده اند و این افتخاری 
نیست که االن بگوییم هنوز مسئله تامین 
آب سالم و بهداشتی جزو کارهایی است که 

باید انجام دهیم. 
طبیعی  مطالبه  یک  گازرسانی  گفت:  وی 
این  برای  ای  بودجه  اینکه  علیرغم  و  است 
کار نداشتیم با بودجه ای که داشته ایم تا 
سال آینده باید گازرسانی در تمام روستاها 
انجام گیرد و البته این گازرسانی مطالباتی را 
ایجاد می کند. معاون اول رئیس جمهوری 
خرج  به  ابتکاراتی  استانداران  بعضی  افزود: 
داده اند در این زمینه و یکی از کارهایی که 
در زمینه اقتصاد مقاومتی انجام شد انتخاب 
قلعه گنج به عنوان پایلوت بود و پنج عضو 

دولت در قلعه گنج حضور دارند. 
فراهم  امنیت کشور طوری  کرد:  بیان  وی 
شده که بدون کوچکترین دغدغه ای مردم 
بزرگی  دستاورد  این  و  کنند  می  زندگی 
آنها  پایتخت  که  ناامنی  منطقه  در  است 
امنیت ندارد این نقطه دورافتاده نزدیک به 

مرزهای کشور ما و امن است. 
کسانی  قدردان  باید  گفت:  جهانگیری 
امنیتی  جهت  از  را  شرایط  این  که  باشیم 

برای کشور به وجود آوردند. 
پیدا  توسعه  محروم  مناطق  افزود:  وی 
نمی کنند مگر با مشارکت مردم و این شعار 
خوبی است که در قلعه گنج انتخاب شده 
انجام  خواهند  می  که  کاری  هر  که  است 

دهند همه با مشارکت مردم باشد. 

جهانگیری: اقتصاد مقاومتی نقشه راه کامل برای پیشرفت کشور است

وزیـر  سیاسـی  معـاون  و  مقـام  قائـم 
نامزدهـای  تبلیغـات  گفـت:  کشـور 
انتخابـات  بویـژه  انتخابـات  احتمالـی 
در  روسـتا  و  شـهر  اسـالمی  شـورای 
فضـای مجازی بـا دقت بررسـی و رصد 

مـی شـود.
حاشـیه  در  مقیمـی  محمدحسـین 
جلسـه شـورای اداری لرسـتان در جمع 
خبرنـگاران افـزود: بـه همیـن منظـور 
کمیتـه ای در وزارت کشـور تشـکیل و 
تصمیـم هـای الزم گرفته شـده اسـت.

فضـای  تبلیغـات  کـرد:  اظهـار  وی 
مجـازی بایـد در تاریـخ معیـن صـورت 
گیـرد و هـر آنچـه در تبلیغـات معمولی 
اشـکال قانونـی دارد در تبلیغات مجازی 

نیـز خـالف قانـون اسـت.
کـه  افـرادی  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
خـالف قانـون رفتـار مـی کننـد بایـد 
از  بسـیاری  گفـت:  باشـند،  پاسـخگو 
مـردم مـوارد قانونی انتخابـات را رعایت 
 ، انـدک  تعـداد  بـرای  امـا  مـی کننـد 
قانونگـذار تخلفـات و جرائم را مشـخص 

کـرده اسـت.
معـاون سیاسـی وزیـر کشـور تصریـح 
آینـده  سـال  اردیبهشـت   ۲۹ کـرد: 
ریاسـت جمهـوری، شـورای  انتخابـات 
سراسـر  در  روسـتا  و  شـهر  اسـالمی 
ای  دوره  میـان  انتخابـات  و  کشـور 
مجلـس شـورای اسـالمی نیـز در چهار 
شـد. خواهـد  برگـزار  انتخابیـه  حـوزه 

مقیمـی افـزود: در حال حاضـر اقدامات 

و  امکانـات  کـردن  فراهـم  بـرای  الزم 
تجهیـزات الزم برای برگـزاری انتخابات 
در دسـت انجـام اسـت و فعالیت سـتاد 
انتخابـات کشـور به همـراه فعالیت های 
اجرایـی انتخابـات از اوایـل دی مـاه بـه 

صـورت رسـمی آغـاز می شـود.
وی ادامـه داد: در شـرایط کنونـی کار 
تـدارکات، مسـائل آموزشـی و بررسـی 
نقـاط قـوت و ضعـف انتخابات گذشـته 

در آغـاز شـده اسـت.
مقیمـی تاکیـد کـرد: رای مـردم حـق 
بـرای صیانـت  بایـد  بـوده کـه  النـاس 
دسـت  و  شـود  تـالش  مهـم  ایـن  از 
انـدرکاران اجـرای انتخابـات، قانـون را 
مدنظـر و اسـاس کار خـود قـرار دهند.

وی بـا بیـان اینکـه هماننـد انتخابـات 
فرمانـداران  از  قانـون  آزمـون  گذشـته 
مجریـان  گفـت:  شـود،  مـی  گرفتـه 
انتخابـات بایـد از ابتـدا تـا پایـان بـی 
باشـند و تنهـا خـود را برگـزار  طـرف 

بداننـد. انتخابـات  کننـده 
مقیمـی بیـان کـرد: افـراد قانـون را بـه 
درسـتی مطالعـه کننـد و از فرمانداران، 
اسـتانداری هـا مشـورت  و  بخشـداران 
بگیرنـد چراکـه اگـر قانـون به درسـتی 
شـناخته شـود مشـکلی پیـش نخواهد 

. مد آ
وی افـزود: مـردم بـه افراد قانون شـکن 
از  قانـون  رعایـت  و  ندارنـد  ای  عالقـه 
رای  در  انتخاباتـی  نامزدهـای  طـرف 

مـردم اثـر مسـتقیم دارد.

شورای  مجلس  رییس  الریجانی  علی 
اسالمی در حکمی ۱۵ عضو هیات تحقیق 
و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را 

منصوب کرد.
به این ترتیب محمد مهدی زاهدی، سید 
نژاد،  کوچکی  جبار  عبادی،  باقر  محمد 
قاسم  فاطمه سعیدی،  قباد،  اوالد  فریده 
میرزاده،  حمایت  سید  الشکی،  احمدی 
محمدی)تهران(،  داوود  سلیمی،  علیرضا 
محمد  عباسی،  اسدا...  صادقی،  محمود 
حسن نژاد، علی ادیانی ، امیر خجسته و 
احمد امیرآبادی فراهانی هیات  تحقیق و 
را  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  از  تفحص 

تشکیل داده اند.
صندوق ذخیره فرهنگیان که با توجه به 
مفاد اساسنامه بنا بود ترمیم کننده وضعیت 
معیشت فرهنگیان و پس اندازی برای آنان 
در دوران بازنشستگی باشد، اکنون با زمزمه 
اختالس میلیاردی که از آن به گوش می 
بر  و  شده  تبدیل  ناامنی  ساحل  به  رسد 

دغدغه فرهنگیان افزوده است.
تایید خبر بازداشت شهاب الدین غندالی 
ذخیره  صندوق  موسسه  عامل  مدیر 
متهم  که  افرادی  از  برخی  و  فرهنگیان 
وام  دریافت  و  صندوق  از  اختالس  به 
را  نگرانی فرهنگیان  های کالن هستند، 
دو  موسسه  این  وضعیت  و  سرنوشت  از 

چندان کرده است.
هر چند که در ابتدا و با قوت گرفتن خبر 
مسووالن  سوی  از  صندوق،  از  اختالس 
این  وزارت آموزش و پرورش و موسسه، 

اعالم  با  اما سرانجام  موضوع رد می شد 
دستگاه قضایی کشور، شک و تردیدها به 

یقین تبدیل شد.
و  صندوق  مدیرعامل  بازداشت  بر  عالوه 
چند نفر دیگر، از یکی از تهیه کنندگان 
سینما نیز به عنوان اختالس گر نام برده 
می شود که وی نیز به اتهام دخالت در 
بازداشت  فرهنگیان  صندوق  مالی  فساد 

شده است.
پیش از این نیز جبار کوچکی نژاد با تاکید 
بر اینکه سوءاستفاده هایی در این صندوق 
انجام شده اعالم کرد که مدیرعامل این 

صندوق نیز به دادگاه احضار شده است. 
وی یادآور شد: صندوق ذخیره فرهنگیان 
اشکاالت بسیاری دارد از جمله اینکه وام 
های یک تا دو هزار میلیارد ریالی به افراد 
مختلف و تنها با چک داده و در این راستا 

زد و بندهایی انجام شده است. 
با شدت گرفتن حرف و حدیث ها درباره 
ذخیره  صندوق  از  میلیاردی  اختالس 
مجلس  نمایندگان  سرانجام  فرهنگیان 
شورای اسالمی در ۲۵ مهر ماه با تقاضای 
ذخیره  صندوق  از  تفحص  و  تحقیق 

فرهنگیان موافقت کردند. 
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
نمایندگان  تصمیم  این  درباره  مجلس 
تفحص  و  تحقیق  تقاضای  این  گفت: 
داخلی  نامه  آیین   ۲۱۴ ماده  براساس 
مجلس مبنی بر ضرورت بررسی تحقیق 
مورد  کمیسیون  این  در  ها  تفحص  و 

رسیدگی قرار گرفت.

با انتخاب اعضای هیات

تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره 
فرهنگیان کلید خورد

اد      امه از صفحه1
در  دیگر  سوی  از  داد:  ادامه  میرشجاعیان 
برخی زمینه ها مانند مجوز ساخت هم باید 
است  باشیم که درست  واقف  نکته  این  به 
که امسال رتبه خوبی دریافت کردیم، ولی 
در سال آینده که کشورهای دیگر در این 
زمینه پیشرفت می کنند ممکن است برای 
ما سال پس رفت باشد. همان طور که دیدیم 
در ابتدای تالش برای بهبود فضای کسب و 
کار نیز رتبه کشور با سرعت پیش رفت و 
پس از دو دوره پیش رفت، یک پس رفت را 

هم تجربه کردیم.
باید بگویم که  نهایت  وی تصریح کرد: در 
باید مدیران کشور و تصمیم گیران موضوع 
بیشتر  را خیلی  کار  و  فضای کسب  بهبود 
جدی بگیرند تا یک کاالی لوکس و فانتزی. 
مکلف  اقتصاد  وزارت  قانون،  طبق  اکنون 
است فرآیندهایی را پی گیری کند که منجر 

به ارتقای رتبه ایران در فضای کسب و کار 
پی گیری  را  هر شاخص  اگر  ولی  می شود، 
شاخص  هر  در  که  می شوید  متوجه  کنید 
چندین نهاد درگیر مثل بانک مرکزی، قوه 

نباید  که  دارد  وجود  و...  مجلس  قضاییه، 
انتظار داشته باشیم که یک معاونت از یک 
وزارت  اقتصادی  امور  )معاونت  وزارت خانه 
ارایه  خدمات  نیز  خود  عمال  که  اقتصاد( 

و...  شهرداری  امور  مالیاتی،  نمی دهد)امور 
بتواند  نمی شود(  انجام  معاونت  این  توسط 
در  کشور  رتبه  ارتقای  عامل  تنهایی  به 
باید  بلکه  باشد.  کار  و  بهبود کسب  فضای 
مدیران ما در سه قوه عزم داشته باشند که 
بهبود محیط کسب و کار در ایران صورت 
گیرد و این موضوع مهم را در اولویت قرار 

دهند.
میرشجاعیان تاکید کرد: به نظرم وضعیت 
شاهد  اینکه  و  آینده  سال  در  ایران  رتبه 
کار  و  کسب  فضای  در  ایران  رتبه  بهبود 
باشیم نشان می دهد که عزم در این زمینه 
وجود داشته است، وگرنه ممکن است رتبه 
باید  حال  این  با  برگردد.  قبل  حالت  به 
تاکید کنم که همه چیز به دست خود ما 
است و می توانیم با هماهنگی و عزم و اراده 
در سال های آتی فضای کسب و کار کشور 

را بهبود ببخشیم.

معاون وزیر اقتصاد:

بهبود فضای کسب و کار عزم سه قوه را می طلبد

مقیمی: 

تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی
 با دقت رصد می شود
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وزارت خارجه حضور طالبان در ایران را تکذیب کرد

قاسمی حضور عناصر طالبان در ایران را تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی، سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی 
عمومی و رسانه یی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به 
انتشار اخباری در برخی از رسانه های افغانستان مبنی بر حضور  
تعدادی از رهبران طالبان در ایران و همکاری ایران با این گروه 
اظهار کرد: حضور عناصر طالبان در ایران بی پایه و اساس است 
همکاری  محوری،  دولت  اساس  بر  افغانستان  با  ایران  روابط  و 

دوستانه، برادرانه، منافع و امنیت مشترک تعریف شده است.

گفت وگوی تلفنی پوتین و ترامپ 

روسیه  جمهوری  رئیس  و  آمریکا  منتخب  جمهوری  رئیس 
سوریه  اوضاع  بررسی  به  خود  تلفنی  گفت وگوی  نخستین  در 
پرداخته و توافق کردند روابط دو جانبه بین دو کشور را عادی 

کنند و گسترش دهند.
بـه گـزارش ایسـنا، بـه نقـل از خبرگـزاری راشـاتودی، در ایـن 
گفت وگـوی تلفنـی دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـوری منتخـب 
آمریـکا و والدیمیـر پوتیـن، رئیـس جمهوری روسـیه بـه تبادل 
نظـر دربـاره »اقدامـات متحد بـه منظـور مقابله با یک دشـمن 
واحـد کـه همـان تروریسـم بین المللـی و افـراط گرایـی جهانی 

پرداختند. اسـت«، 
به  همچنین  ترامپ  و  پوتین  کرد:  اعالم  بیانیه ای  در  کرملین 
بررسی راه هایی برای سازش و از میان برداشتن بحران در سوریه 
پرداختند. ترامپ و پوتین توجه ویژه خود را بر اهمیت ایجاد یک 
اقدام باثبات برای روابط دو جانبه به واسطه اقدامات اقتصادی و 
تجاری میان دو کشور معطوف کرده و اعالم کردند که به دنبال 

همکاری سازنده هستند.
پوتین و ترامپ همچنین بر حفظ ارتباط میان دو کشور توافق 

کرده و درباره ایده دیدار دو طرفه به گفت وگو پرداختند.
میالدی  آتی  سال  است:  آورده  خود  بیانیه  ادامه  در  کرملین 
آغاز روابط دیپلماتیک میان روسیه  دویست و دهمین سالگرد 
و آمریکا است و گفت وگوی تلفنی میان ترامپ و پوتین باعث 
در  طرف  دو  و  شد  خواهد  کشور  دو  میان  همکاری ها  افزایش 
جهان  سراسر  در  امنیت  و  ثبات  برقراری  درباره  گفت وگو  این 

صحبت کردند.
کاندیدای  پیروزی  پوتین  کرد:  اعالم  بیانیه ای  در  ترامپ  تیم 
جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تبریک 

گفته است.
تلویزیونی  کانال  به  روسیه  پارلمان  رئیس  ولودین،  ویاچسالو 
NTV روسیه گفت: پوتین و ترامپ به تبادل دیدگاه های خود 
میان  اوضاع  است  ممکن  که  پرداخته  مختلف  زمینه های  در 
نظرات  نقطه  طرف  دو  که  چرا  دهد  تغییر  کامال  را  کشور  دو 

»یکسانی« دارند.

انهدام شبکه انحرافی عرفان »حلقه« در اراک

شبکه انحرافی عرفان »حلقه« در اراک با تالش سربازان گمنام 
امام زمان)عج( در سازمان اطالعات سپاه روح ا... شناسایی و ۱7 

نفر دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا ، سازمان اطالعات سپاه روح ا... در اطالعیه ای 
که در این خصوص صادر کرده آورده است: با توجه به مسائل 
از  پاسداری  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  و  فرهنگی 
فرهنگ غنی ایرانی اسالمی؛ مقابله با جریان های فعال در عرصه 

عرفان های نوظهور در دستور کار سازمان قرار گرفت. 
این مرز و بوم همواره درصدد استحاله فرهنگی ملت  دشمنان 
غیور ایران بوده اند و یکی از روش های این استحاله، پرورش و 

حمایت از فرقه های نوظهور و به اصطالح عرفانی است. 
فرا  ادعاهای  با  کیهانی)حلقه(  عرفان  انحرافی  فرقه  مروجین 
به  را  .... عده کثیری  و  به شبکه مثبت  اتصال  عرفان،  درمانی ، 
سمت خود جذب و ضمن ایجاد تشکیک در اعتقادات مذهبی 

افراد به درآمد هنگفتی از این راه دست پیدا کرده اند. 
عملیات  طی  است:  شده  یادآور  روح ا...  سپاه  اطالعات  سازمان 
اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان)عج( سازمان اطالعات سپاه 
اراک  در  »حلقه«  انحرافی  عرفان  یافته  سازمان  شبکه  روح ا... 

شناسایی شد. 
و  شناسایی  از  پس  است:  آمده  اطالعیه  این  پایانی  بخش  در 
مجرب  اساتید  از  گیری  بهره  با  سودجو؛  افراد  این  دستگیری 
انحرافی  عرفان  این  مؤثر  اعضای  از  نفر  ده  و  از مسترها  نفر   7
اعمال  از  و  گرفتند  قرار  ارشاد  مورد  قضا  دستگاه  هماهنگی  با 

گذشته خود ابراز پشیمانی و ندامت کردند.

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص
 از مسئوالن دو تابعیتی

نمایندگان مجلس در جلسه دیروز خود با تحقیق و تفحص از 
مسئوالن و مدیران دو تابعیتی موافقت کردند.

ملی  امنیت  کمیسیون  مخالفت  وجود  با  ایسنا،  گزارش  به 
تابعیتی،  دو  مدیران  و  مسئوالن  وتفحصاز  تحقیق  انجام  برای 
نمایندگان مجلس به رد این تحقیق و تفحص رای مخالف دادند 

تا این موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد.
نمایندگان مجلس با ۶۵ رای موافق، ۱۳۳ مخالف و ۳ رای ممتنع 
با رد تحقیق و تفحص وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین 
شناسایی خالءهای  و  ارشد  ومدیران  مسئوالن  در حوزه  کارت 
قانونی در این رابطه مخالفت کردند؛ براین اساس این تقاضا در 

دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

حاشیه های حضور رحمانی فضلی در مجلس؛

وزیر قول نداد، مجلس کارت زرد داد

وزیر کشور در حالی برای پاسخ به سوال سه نماینده 
در جلسه علنی دیروز حاضر شد که با توجه به قانع 
از  زردی  کارت  نداشت  انتظار  نماینده  دو  شدن 

مجلس دریافت کن د.
فضلی  رحمانی  عبدالرضا   - ایسنا  گزارش  به 
وزارت  اقدامات  با  رابطه  در  را  مفصلی  توضیحات 
کشور درخصوص وضعیت سهامداران شرکت پدیده 
ارائه داد اما کواکبیان که به نمایندگی از دو نماینده 
دیگر هم از رحمانی فضلی طرح سوال کرده بود اعالم 

کرد از پاسخهای وزیر قانع نشده است.
که  مطهری  کواکبیان،  توضیحات  پایان  از  پس 
ریاست جلسه را بر عهده داشت از کواکبیان خواست 
اعالم کند قانع شده یا نه؛ این در حالی بود که شهباز 
حسن پور و حسین مقصودی دو نماینده دیگر سوال 
کننده پیشتر اعالم کرده بودند از پاسخ های وزیر قانع 
شده اند.  با این وجود کواکبیان گفت: من نمی توانم 

دروغ بگویم. من راضی نشده ام.
مطهری هم توضیح داد: براساس آیین نامه مجلس 
حتی اگر یک نفر نیز قانع نشده باشد این مساله باید 

در مجلس به رای گذاشته شود.
مطهری بار دیگر از کواکبیان خواست به طور شفاف 
اعالم کند که قانع شده یا نه که کواکبیان باز هم 

اظهارات قبلی خود را تکرار کرد.
مطهری در حالی که کواکبیان هنوز مشغول صحبت 
بود میکروفن او را قطع کرده و پاسخ رحمانی فضلی 
به سوال نمایندگان را به رای گذاشت که نمایندگان 

کارت زردی را به وزیر کشور دادند.
رحمانی فضلی در حالی که مدارکی در دست داشت 
و به نظر کمی برافروخته می رسید در جایگاه ناطقان 
حاضر شد تا چند کلمه ای با نمایندگان صحبت کند.

در این زمان مطهری گفت: این مساله خالف آیین 
نامه است که وزیر بار دیگر صحبت کند اما با توجه به 
اینکه خود من صحبت کرده ام شما نیز صحبت کنید. 
رحمانی فضلی در حالی که میکروفن او خاموش بود 
سخنانی را رو به مطهری مطرح کرد و مطهری از 
قول او گفت که وزیر می گوید من نمی توانم قولی 
بدهم. رحمانی فضلی پیش از این تاکید کرده بود: 
وزارت کشور مصوبات مربوط به سهامداران پدیده 

را اجرایی می کنند.
به این ترتیب عدم شفافیت کواکبیان در پاسخ به این 
سوال که آیا از سخنان وزیر قانع شده یا خیر موجب 
به رای گذاشتن این مساله در صحن علنی مجلس 
شد و نمایندگان کارت زرد دیگری را به وزرای دولت 

نشان دادند.

روسیه به دنبال مذاکره 
برای استفاده دوباره از نوژه

یک مقام روس گفت: روسیه می تواند مذاکرات با 
ایران درباره استفاده از پایگاه هوایی همدان )نوژه( 

را از سر بگیرد.
المیادین،  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
در  دفاع  و  امنیت  کمیته  رییس  اوزیرف،  ویکتور 
شورای فدرال روسیه، گفت: روسیه می تواند مذاکرات 
با ایران درباره استفاده از پایگاه هوایی همدان را از 
سر بگیرد، هم زمان با آن یک نماینده پارلمان روسیه 
گفته بود که ایران و روسیه درباره وارد کردن اسلحه 
و تجهیزات نظامی در حدود ۱۰ میلیارد دالر که 
بالگرد وجود دارد، بحث و  در میان آن ها تانک و 
گفت وگو کردند. هم زمان با آن نیز والنتینا ماتوینکو، 
رییس شورای فدراسیون روسیه، در طی سفر به 
تهران گفت: توافق هسته ای روابط ایران و روسیه 
را در بسیاری از زمینه ها از جمله صنعتی، علمی، 

آموزشی و فرهنگی تحکیم بخشید.

ادامه پروژه ایران هراسی عربی ها 
با ارسال نامه به سازمان ملل

با  ملل  سازمان  به  نامه ای  در  عربی  کشور  یازده 
تکرار ادعاهای بی اساس شان علیه کشورمان، ایران 
را به حمایت از تروریسم و مداخله مستمر در امور 

کشورهای منطقه متهم کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
یازده کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا در نامه 
سازمان  عمومی  مجمع  در  دوشنبه  روز  که  خود 
ملل منتشر شد، با ادعای این که ایران هم چنان از 
تروریسم حمایت می کند، گفتند که رفتار ایران به 

تنش و بی ثبانی در منطقه دامن زده است.
آن ها در این نامه به حمایت ایران از حوثی ها در یمن 
و حزب ا... لبنان اشاره کرده و مدعی شده اند: تهران 
از حوثی ها حمایت مالی و نظامی می کند و مبارزان 
این گروه را آموزش می دهد و برای آن ها سالح و 
این درحالی  ایسنا،  مهمات می فرستد. به گزارش 
است که ایران ضمن رد تمام این ادعاها، ریاض و 
متحدانش را به جنایت در یمن متهم می کند و تاکید 
دارد که سیاست های مداخله جویانه عربستان در امور 
از  داخلی کشورهای منطقه و حمایت سعودی ها 
افراطی گری و فرقه گرایی منجر به بروز جنگ های 

داخلی و بی ثباتی در منطقه شده است.
عربی  ائتالف  نسل کشی  از  روز   ۶۰۰ هم چنین 
حاشیه  عربی  کشورهای  و  عربستان  رهبری  به 
خلیج فارس می گذرد و با وجود این که فعاالن حقوق 
بشری بارها نسبت به فاجعه انسانی در این کشور 
هشدار داده اند اما جامعه بین المللی هیچ اقدام عملی 

در این باره انجام نداده است.
این یازده کشورها هم چنین درنامه خود ایران را به 
حمایت از گروه ها و سلول های تروریستی در بحرین، 
عراق، عربستان سعودی، کویت و سایر کشورها متهم 
کرده اند. خبرگزاری آسوشیتدپرس در ادامه گزارش 
خود آورده است: این نامه در واکنش به بیانیه عباس 
ساالنه  نشست  پایان  در  ایرانی  دیپلمات  یزدانی، 
روز ۲۶ سپتامبر  مجمع عمومی سازمان ملل در 

ارسال شده است.
امور  وزیر  اتهامات  زمان  آن  در  یزدانی  عباس 
خارجه امارات متحده عربی مبنی بر حمایت ایران 
از حوثی ها را در حالی که به گفته او جنگنده های 
امارات مشغول بمباران غیرنظامیان بی گناه در یمن 

هستند، »مضحک و ریاکارانه« خوانده بود.

خبرخبر

مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رییس 
در رابطه با روی کار آمدن ترامپ به عنوان 
آمریکا، گفت:  رییس جمهور منتخب مردم 
ناراضی  اخیر  شکست های  از  آمریکایی ها 
بوده و با انتخاب رییس جمهور جدید تنها 
در  امروز  تا  چه  آن  خالف  می خواستند 
آمریکا بوده است عمل کنند و این انتخاب 
نشان می دهد که آفتاب قدرت آمریکایی ها 

رو به افول و زوال است.
علی اکبر والیتی پس از دیدارهایش با اروه 
حجت  فرانسه،  پیشین  دفاع  وزیر  مورن 
عمودی  باقر  همام  والمسلمین  االسالم 
حجت  و  عراق  پارلمان  رییس   اول  معاون 
امین  سیدابراهیم  والمسلمین  االسالم 
لبنان  حزب ا...  سیاسی  شورای  رییس 
به  پاسخ  در  و  حاضر  خبرنگاران  جمع  در 
سوالی در رابطه با انتخاب ترامپ به عنوان 
آن  کرد:  خاطرنشان  آمریکا،  رییس جمهور 
دهنده  نشان  افتاده  اتفاق  آمریکا  در  چه 

واقعیت های درون جامعه آمریکا است.
او ادامه داد: این اتفاقات حاکی از یأس آن ها 
بوده،  آمریکایی ها  سنتی  سیاست های  از 
بنابراین آن ها کسی را روی کار آورده اند که 
ابتدا شعارهای ضد سنت های آمریکایی  از 

سر می داد.
او  که  این  از  صرف نظر  افزود:  والیتی 
)ترامپ( چه ویژگی هایی دارد و چه میزان 
باید  یا منفی است  این ویژگی ها مثبت  از 
و  جاه طلبی ها  دیگر  آمریکا  مردم  بگویم 
بلندپروازی هایی که از زمان بوش به یادگار 
تنها  آمریکا  که  گمان  این  و  بود  مانده 

ابرقدرت دنیاست را قبول ندارند. 
مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رییس 
قرن  ربع  گذشت  با  که  این  بیان  با 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  آمریکایی ها 
گفت:  نیستند،  جهان  ابرقدرت  تنها  دیگر 
افغانستان،  عراق،  در  آن ها  بی دلیل  حضور 
سوریه و... نه تنها برای شان هزینه بر بودند 
امروز  نداشت.  دنبال  به  فایده ای  بلکه 
ابزارهای  با  سعودی ها  که  می بینیم  هم 
خون  و  خاک  به  را  مردم  آمریکایی 
می کشند. آن ها داعش را به وجود آورده اند 
خسارت های  منطقه  کشورهای  برای  که 

زیادی به دنبال دارد.
و  بودجه  دیگر  که  این  بیان  با  والیتی 
امکانات آمریکایی ها به آن ها اجازه نمی دهد 
بدانند،  دنیا  ابرقدرت  تنها  را  خود  که 
امپراطوری  آفتاب  قدیمی  تعبیر  به  افزود: 

است،  آمده  سر  به  جهان  در  آمریکایی ها 
هر چند که هیچ گاه آن ها چنین قدرتی را 

نداشته اند ولی این توهم در سرشان بود.
وی با تأکید بر این که آفتاب قدرت آمریکا 
رو به افول است، خاطرنشان کرد: همانطور 
بساط  از جنگ جهانی  انگلیس ها پس  که 
آمریکایی ها  کردند  جمع  دنیا  از  را  خود 
هم مجبور به پذیرش واقعیت و جمع آوری 

بساط خود هستند.
والیتی با اشاره به انتخاب ترامپ به عنوان 
خاطرنشان  آمریکا،  جدید  رییس جمهور 
آمده  کار  روی  آمریکا  در  که  کسی  کرد: 
ضعف  سخت،   بسیار  شرایط  با  متناسب 
اقتصادی و مشکالت اساسی در آمریکاست. 
داخل  به  بیش تر  که  است  این  طالب  او 
بلندپروازی های  واقع  در  بپردازد.  آمریکا 
آمریکایی ها مردم را به این روز انداخت تا 

به کسی رأی دهند که خیلی از انگیزه های 
گذشته را برای بلندپروازی ندارد.

مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رییس 
پاره  بر  مبنی  ترامپ  ادعای  با  رابطه  در 
گفت:   ،۵+۱ گروه  با  ایران  توافق  کردن 
با ایران را پاره کند  اگر او توافق هسته ای 
فرمودند  رهبری  معظم  مقام  که  همانطور 

ایران توافق را آتش خواهد زد.
دیدارهای  با  رابطه  در  هم چنین  والیتی 
رابطه  در  دیدارها  این  در  گفت:  امروزش، 
امین،  سیدابراهیم  با  منطقه  تحوالت  با 
در  لبنان  حزب ا...  سیاسی  شورای  رییس 
آمدن  کار  روی  باعث  که  آن چه  با  رابطه 
رییس جمهور جدید آن ها، میشل عون شد 

صحبت کردیم.
روی  از  بعد  لبنان  حزب ا...  داد:  ادامه  او 
کار آمدن میشل عون هم با تمام قدرت از 

سوریه دفاع خواهد کرد.
والیتی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه 
با این که در حالی که شاهد کاهش تنش ها 
نسبت به گذشته در منطقه هستیم گفته 
در  که چین خواهان سهم خواهی  می شود 
منطقه است. شما چه تحلیلی در این زمینه 
دارید؟ گفت: ما بیش ترین روابط تجاری در 
داریم  چین  با  را  خارجی  کشورهای  بین 
این  عملکرد  با  رابطه  در  بگویم  باید  و 
و  نمی بینیم  زیاده خواهی  نوع  هیچ  کشور 
به  نگاه  اساس  بر  ایران  اسالمی  جمهوری 
را  خود  روابط  آسیایی  کشورهای  با  شرق 
پیش  می برد. هم چنین آینده تعامالت مان 

با چین را بسیار روشن می بینم.

با اشاره به انتخاب ترامپ

والیتی: آفتاب قدرت آمریکا رو به افول است

میهمانان همایش بین المللی بحران های 
ژئوپلیتیکی جهان اسالم از موسسه آینده 

پژوهی جهان اسالم بازدید کردند.
رحیم  سیدیحیی  ایسنا،  گزارش  به 
پژوهی  آینده  موسسه  رییس  صفوی 
میهمانان  دیدار  در  اسالم  جهان 
خارجی همایش بین المللی بحران های 
تشریح  با  اسالم،   جهان  ژئوپلیتیکی 
فعالیت های این موسسه، با اشاره به ۸ 
اظهار کرد:  این موسسه،  فعالیت  سال 
مهم ترین هدف این موسسه شناخت 
مولفه  ها، عوامل و ظرفیت های ملت  ها و 
۵7 کشور عضو سازمان همکاری اسالمی 
است و چگونگی استفاده از این عوامل 
توانمند ساز برای شکل گیری و زمینه 
سازی قطب قدرت جهان اسالم در قرن 

حاضر است.
جهان  پژوهی  آینده  موسسه  رییس 
نیز  و  مشترک  اهداف  اسالم، شناخت 
دشمنان مشترک جهان اسالم را از دیگر 
اهداف راه اندازی این موسسه عنوان و 
تأکید کرد: در این موسسه علمی از راه 
تحقیق و مطالعه به دنبال دستیابی این 
اسالمی  ملت های  که  نتیجه  هستیم 
و  راهبرد  چه  فلسطین  آزادی  برای 

راهکارهایی را می  توانند دنبال کنند.
حجت االسالم  نشست  این  ادامه  در 
السید  امین  ابراهیم  سید  والمسلمین 
لبنان  ا...  رئیس شورای سیاسی حزب 
در  پژوهی  آینده  ضرورت  بر  تأکید  با 
مسائل جهان اسالم، برگزاری همایش 
بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان 
را گامی در  این موسسه  اسالم توسط 

حوزه شناخت ریشه بحران های منطقه و 
آینده پژوهی جهان اسالم دانست.

باقر  همام  والسلمین  السالم  حجت 
حمودی معاون اول رییس پارلمان عراق 
نیز ضمن تقدیر از کتاب های منتشر شده 
در موسسه آینده پژوهی جهان اسالم بر 
لزوم تداوم این حرکت علمی تأکید کرد.

در پایان این نشست  سید حمزه صفوی 
مدیرعامل موسسه آینده پژوهی جهان 
میان  پیوند  لزوم  بر  تأکید  با  اسالم 
نخبگان جهان اسالم خاطرنشان کرد: 
توسط  که  جدی  چالش های  از  یکی 
اسالم  جهان  پژوهی  آینده  موسسه 
شناسایی شده است، عدم ارتباط الزم 
نخبگان جهان اسالم با یکدیگر و فقدان 
درک مشترک نسبت به وضعیت جاری 
است و هرگونه ارتباط سازی دراین بستر، 

نیازمند فهمی مشترک از معانی است.
وی تأکید کرد: باید ارتباطات منسجم 
بین نخبگان جهان اسالم برای همفکری 
سطوح  در  تا  گردد  برقرار  همکاری  و 
باالدستی تبدیل به عرصه های حکومتی 

شود.
در این برنامه بازدیدی، میهمانان همایش 
بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان 
اسالم از جمله ابراهیم الدیلمی رییس 
شعیبی  علی  یمن،   المسیره  شبکه 
سوریه،  راهبردی  مسائل  تحلیلگر 
پروفسور میشل فوشه مشاور سابق امور 
امور  وزارت  در  سیاسی  و  استراتژیک 
خارجه فرانسه و شخصیت ها و اساتیدی 
از کشورهای افغانستان، فرانسه و  لبنان 

به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

دویست نماینده مجلس شورای اسالمی در بیانیه ای 
از وزارت امور خارجه به خاطر توجه دقیق و باور 
پیگیری  و  رهبری  معظم  مقام  منویات  به  راسخ 

تعهدات طرف مقابل در برجام قدردانی کردند.
علی اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس در 
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی بیانیه 
کننده  مذاکره  تیم  از  قدردانی  در  نماینده   ۲۰۰

هسته ای را قرائت کرد.
در این بیانیه آمده است: گزارش کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی به صحن علنی درخصوص 
روند اجرای برجام در شش ماه گذشته حاکی از 
تثبیت حقوق هسته ای جمهوری اسالمی ایران از 

جمله حق غنی سازی است.
با  ایران  اسالمی  جمهوری  افزاید:  می  بیانیه  این 
هوشمندی کافی و همه جانبه در سایه هدایت های 
دلسوزانه و حکیمانه رهبر معظم انقالب توانسته است 
حقوق مسلم خود در بهره برداری از انرژی هسته ای 
را با پذیرش برخی محدودیت ها و نظارت های معقول 
و با در نظر گرفتن جمیع مالحظات امنیت ملی و 

سیاست خارجی تامین کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: گزارش شش ماهه 
پیشبردهای  و  دستاوردها  متوازن  طور  به  برجام 
قابل توجه از رفع تحریم های هسته ای و برخی مانع 
کامل  بهره مندی  در  مقابل  تراشی های طرف های 
کشورمان از منافع آن را نیز به تصویر کشیده است.

این بیانیه می افزاید: در این رابطه ضمن یادآوری 
آالم و تبعات انسانی و اقتصادی ناشی از تحریم های 
ظالمانه غرب علیه ملت ایران که طی چند سال 
آسیب ها و خسارت های هنگفتی به کشور تحمیل 
کرده است و ضمن پاسداشت مقاومت قهرمانانه ملت 
شجاع ایران که همه سختی ها را به خاطر حفظ 
کرامت انسانی، استقالل و عظمت ملی ایران به جان 

خرید از گشایش های حاصله و رفع محدودیت های 
ایران  اسالمی  علیه جمهوری  تجاری  و  اقتصادی 

استقبال می کند.
در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: مجلس 
شورای اسالمی ضمن قدردانی از وزارت امور خارجه 
به خاطر توجه دقیق و باور راسخ به منویات مقام 
معظم رهبری و اجرای مصوبات قانونی در رابطه 
ارائه  به  وزارتخانه  آن  اهتمام  از  تشکر  و  برجام  با 
اسالمی  شورای  مجلس  به  منظم  گزارش های 
از کلیه  را  زمان های مقرر سپاس عمیق خود  در 
دستگاه های دخیل در امر مذکرات برجام به خصوص 
دستگاه دیپلماسی که کماکان ماموریت اصلی در 
فرایند اجرای برجام از جمله پیگیری دقیق اجرای 
تعهدات متقابل از سوی طرف های ۱+۵ را به عهده 

دارند، ابراز می کند.
این بیانیه می افزاید: ما نمایندگان همصدا و همنوا 
با مقام معظم رهبری هستیم که سوم شهریور ماه 
گذشته در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات 
دولت فرمودند انتقادات به بدعهدی و خباثت طرف 
مقابل مربوط می شود و نه عناصر خودمان چون 
مذاکره کنندگان ما به اندازه توان خود تالش شبانه 

روزی انجام دادند و ما قدردان این زحمات هستیم.

همزمان با اولین گزارش شش ماهه برجام صورت گرفت؛

قدردانی نمایندگان از اقدامات 
تیم مذاکره کننده هسته ای کشور

انرژی  سازمان  اخیر  تفاهم نامه  اساس  بر 
هسته ای ایران و پروژه جهانی »ایتر«، ایران 
تا پایان سال ۲۰۱۶ رسما به »ایتر« خواهد 

پیوست.
بزرگترین  از  یکی  ایتر،  جهانی  پروژه 
پایه در جهان است  پروژه های حوزه علوم 
که جمهوری اسالمی ایران نیز تالش دارد 
معاونت  که  آنجا  از  یابد.  حضور  آن  در 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه 
توجه و حمایت از علوم پایه طی سال های 
بنابراین  ورزیده،  ویژه ای  اهتمام  گذشته، 
پیوستن  از  حمایت  در  مشارکت  برای 
تاکید جدی  پروژه مهم،  این  به  کشورمان 
دارد. ضمن آنکه این پروژه فرصت مناسبی 
برای جمهوری اسالمی ایران است تا بتواند 
نیروی  حوزه  در  تجربه  کسب  بر  عالوه 
انسانی، به ساخت دستگاه های اندازه گیری 

پالسما برای ایتر اقدام کند.
طی ورود مدیرکل پروژه جهانی ایتر با هیات 
همراه به تهران، در دیدار مشترک پروفسور 
ایران،  در  ایتر  پروژه جهانی  بیگو مدیرکل 
سورنا ستاری معاون علمی وفناوری رییس 
جمهور و علی اکبر صالحی رییس سازمان 
همکاری  تفاهم نامه  ایران،  اتمی  انرژی 
آن  موضوع  که  رسید  امضا  به  مشترکی 
پیوست ۳ برجام که ناظر بر همکاری های 
۱+۵ با ایران در زمینه های فناوری های نو 

است. از جمله این فناوری های نو، می توان 
به فناوری گداخت اشاره کرد.

جهانی  پروژه  مدیرکل  حضور  زمان  در 
تفاهم نامه  امضای  بر  عالوه  ایران،  در  ایتر 
پروژه  و  ایران  اسالمی  جمهوری  همکاری 
رسید  امضا  به  نیز  محرمانگی  سند  ایتر، 
شدند  متعهد  طرفین  آن،  اساس  بر  که 
که اطالعات دو طرف در طول همکاری ها 
آینده  ماه  دو  طی  بماند.  باقی  محرمانه 
موضوع  با  موافقتنامه  یک  است  قرار  نیز 
زمان  تفاهمنامه،  جزئیات  شدن  مشخص 

تا  برسد  امضا  به  و...  هزینه ها  بندی، 
تفاهم نامه وارد مرحله اجرایی شود.

با  ارتباط  در  نیز  دیگری  توافقنامه  البته 
جزئیات همکاری بین دو طرف نوشته شده 
است که قرار است در آینده نزدیک امضا شود.

é  تا »ایتر«  به  ایران  رسمی  حضور 
پایان سال 2۰16

سال  پایان  تا  ایران  اسالمی  جمهوری 
خواهد  ایتر  عضو  رسما  جاری  میالدی 
فرایند گداخت  از همین رو نخستین  شد. 
هسته ای در سال ۲۰۲۵ قابل مشاهده است 

خواهند  تجاری سازی  نزدیک  آینده  در  و 
شد.

é  نیروی کمبود  از  بخشی  ایران 
انسانی ایتر را تامین می کند

به  سفر  در  همراه  هیات  و  بیگو  پروفسور 
ایران و مشاهده پیشرفت و نتایج تحقیقات 
پروژه  این  در  ایران  همکاری  از  محققان 
استقبال کردند؛ اما از آنجا که فعالیت های 
بزرگ در این پروژه از گذشته بین 7 کشور 
عضو این پروژه تقسیم شده، بنابراین ایران 
نیروی  تامین  جهت  در  خود  همکاری 
اندازه  دستگاه های  و ساخت  پروژه  انسانی 

گیری مدرن پالسما را اعالم کرد.
نیروی  عنوان  به  نفر   ۶۰۰ حاضر  حال  در 
بزرگ  پروژه  این  در  متخصص  انسانی 
مشغول فعالیت هستند؛ اما این پروژه برای 
انجام به نیروی انسانی حدود ۱۶۰۰ نفری 
انسانی  نیروی  کمبود  بنابراین  دارد،  نیاز 

یکی از مشکالت فعلی این پروژه است.
ایران،  مذاکرات  اساس  بر  راستا،  این  در 
رشته  و  دکتری  مقطع  در  انسانی  نیروی 
برای  افراد  این  و  تربیت  گداخت هسته ای 
البته  می شوند.  فرستاده  ایتر  با  همکاری 
به  افراد  این  پروژه  این  پایان  با  نهایت  در 
کشور باز می گردند و از توانمندی آنها برای 
انتقال  و  می شود  استفاده  کشور  پیشرفت 

این فناوری به ایران را انجام می دهند.

ایران تا پایان سال ۲۰۱۶ رسما به »ایتر« می پیوندد

رحیم صفوی : به دنبال راهکاری 
برای آزادی فلسطین هستیم
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شهروند« به دلیل عضویت در یک واحد سیاسی 
به نام دولت، دارای حقوق و تکالیفی است که 
این حقوق و تکالیف را »حقوق شهروندی« می 
وابستگی شهروند  رو، شهروندی،  این  از  نامند. 
به یک جامعه است و حقوق شهروندی، حقوق 
و تکالیِف شهروند نسبت به جامعه ای است که 
شهروندی،  دیگر،  عبارت  به  دارد.  تعلق  آن  به 
»تابعیت«  مقوله  و  مفهوم  با  تنگاتنگی  رابطه 
است  حقوقی  به  ناظر  بشر«  »حقوق  اما  دارد، 
که انسان »بما هو انسان« از آنها برخوردار می 
باشد. حقوق بشر، دست کم به معنای امروزی 
آن در قالب اعالمیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ 
و میثاقهای بین المللی، حقوِق مدنی و سیاسی، 
فرهنگی۱۹۶۶  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق 

بیان شده است.
ارزشهای  بردارنده  در  بشر  حقوق  بنابراین، 
از  فارغ  یا جهانی شده بشری است که  جهانی 
روابِط افراد با فرهنگ و جامعه بومی، به ترسیم 
مفهوم  بگوییم  اگر  پردازد.  می  افراد  حقوق 
»ملیت«  مفهوم  با  مشترکی  فصِل  شهروندی، 
دارد، بدون تردید، حقوق بشر، مفهوم فراملّی و 
دربردارنده حقوقی فراگیر و بنیادی، صرف نظر 
از فرهنگ و آداب و رسوم ملّی کشورها است. 
و  »حقوق  دارای  شهروند  ایران،  حقوقی  نظاِم 

تکالیف« است.
در  »الضرر«  اصل  که  است  چارچوب  این  در 
نشان  را  مفهوم خودش  اسالم  فرهنگ حقوقی 
میدهد، که تبلور عینی آن در اصل چهلم قانون 
اساسی به این شرح آمده است که: »هیچ کس 
اضرار  وسیله  را  خویش  حق  اعمال  نمیتواند 
دهد«.  قرار  عمومی  منافع  به  تجاوز  یا  غیر  به 
حقوق  کنندهی«  »محدود  تکالیف  بنابراین، 
کنندهی«  تکالیف«تضمیمن  نیستند،بلکه 

حقوق تلقی می شوند.

شهروند كیست؟
شهروند فردي است در رابطه با یک دولت ، که 
مدني  و  سیاسي  حقوق  از  برخوردار  سویي  از 
است ، و از سوي دیگر ، در برابر دولت تکلیف 

هایي به عهده دارد.
ارتباط  در  فرد  براي  است  منزلتي  شهروندي 
نیز  الملل  بین  حقوق  نظر  از  که  دولت  یک  با 
محترم شمرده مي شود.به حقوق فرد و تکالیف 

رابطه ي شهروندي  دولت  برابر  در  او 
گویند.که چگونگي آن را قانون اساسي 
قوانین مدني کشور معین مي کند.  و 
مي  شمرده   › شهروند   ‹ کسي  اساساً 
نباشد  دولت  فرمانگزار  تنها  که  شود 
نیز  طبیعي  و  فطري  حقوق  از  بلکه   ،
را  این حقوق  دولت  و  باشد  برخوردار 

رعایت و از آن حمایت کند.

 حقوق شهروندي چیست؟
جزو  و  الهی  هدیه  شهروندی  حقوق 
هاست.  انسان  فطری  و  ذاتی  حقوق 
شود،  می  محسوب  انسانی  صفات  از 
غیرقابل  کند،  هدیه  تواند  نمی  کسی 
است،  ناپذیر  تقسیم  است،  انتقال 
یکدیگر  ملزوم  و  الزم  آن  عناصر 
هستند، جهانی است؛ زیرا حق مسلم 
هر عضو خانواده بشری است و هر فرد 
رنگ،  از هر  و  باشد  که  مکانی  در هر 
باشد  که  مذهبی  و  زبان  نژاد، جنس، 
دارد،  را  آن  از  برخورداری  استحقاق 

می  اسالم  تعالیم  از  منبعث  شهروندی  حقوق 
باشد؛ این مفاهیم امروزه جهانی شده و ارزش 

معنوی پیدا کرده است.

حقوق شهروندی در محتوای قانون اساسی
حقوق  با  رابطه  در  اساسی  قانون  محتوای 

شهروندی به ۳ دسته تقسیم می شود:
شرط  و  قید  بدون  که  حقوقی  نخست:  دسته 
که  شود  می  شناخته  جامعه  افراد  همه  حق 
بیشترین اصول )۱۶ اصل( به حقوق شهروندی 
قضایی  امنیت  تامین  مانند  شود،  می  مربوط 

عادالنه شهروند، مسکن، انتخاب شغل
دسته دوم: قوانینی است که در متن اصل قانون 
قانون  به  حکم  قید  که  شده  محدود  و  مقید 
ممنوع  تبعید  اصل(   7( است  گردیده  تعیین 

است، مگر به حکم قانون
)حقوق  بر  ناظر  که  است  قوانینی  سوم:  دسته 
قانون  متن  در  که  است  شهروندان  مشروط( 
لحاظ شده است مانند استقالل، آزادی، وحدت 
ملی و موازین اسالمی، عدم مخالفت با اسالم و 

مصالح عمومی و حقوقی دیگران
چهارم  برنامه  قانون  در  شهروندی  حقوق 

جمهوری  توسط  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
اسالمی ایران از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۴ الزم 

االجرا بوده است.
حقوق  ارتقای  منظور  به  است  موظف  دولت 
و  تعالی  و  رشد  های  زمینه  استقرار  انسانی، 
جامعه  در  اجتماعی  و  فردی  امنیت  احساس 
ایثارگر،  پذیر،  مسوولیت  فعال،  نسل  تربیت  و 
کاری،  وجدان  از  برخوردار  رضایتمند،  مومن، 
انضباط با روحیه تعاونی و سازگاری، اجتماعی، 
شکوفایی  و  اسالمی  نظام  و  انقالب  به  متعهد 
حقوق  منشور  بودن،  ایرانی  به  مفتخر  و  ایران 
شهروندی را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم 

و تصویب نماید.
و  مردم  آرای  از  صیانت  و  آزادی  تامین  الف( 
تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب 

کردن
ب( حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد

به  اجتماعی  سیاسی،  های  فعالیت  هدایت  ج( 
تضمین  و  حمایت  و  قانونی  فرآیندهای  سمت 

امنیت فعالیت ها و اجتماعات قانونی
احترام  و  آفرین  وحدت  مفاهیم  ترویج  د( 
اقدام  و  اجتماعی  های  گروه  به  آمیزنسبت 

مختلف در فرهنگ ملی

هـ( تامین آزادی وامنیت الزم برای رشد تشکل 
حقوق  از  صیانت  زمینه  در  اجتماعی  های 

کودکان و زنان
مردم  در  اجتماعی  امنیت  احساس  ارتقای  و( 

و جامعه
فرهنگ  و رشد  قانونمداری  پرورش عمومی  ز( 

نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی
و  به حقوق  تعلق خاطر شهروندان  و  وابستگی 
فشارهای  اعمال  با  مقابله  و  خود  های  آزادی 
حفظ  و  پایداری  در  موثر  عاملی  حکومتی، 
قوانین  باشد.  می  جامعه  در  ها  آن  حقوق 
اساسی کشورها، از جمله قوانین اساسی کشور 
ما، به ویژه در اصل ۲۶ با به رسمیت شناختن 
که  ها  جمعیت  و  احزاب  فعالیت  و  تشکیل 
می  ها  انسان  پذیری  اجتماع  اوصاف  از  ناشی 
تا اشخاصی  باشد، شهروندان را قادر می سازد 
سیاسی  فرهنگی،  مشترک  تمایالت  دارای  که 
قرار  یکدیگر  کنار  در  هستند،  و...  اقتصادی  و 
با حاضر  نیرومند،  توده  به عنوان یک  و  گرفته 
شدن در صحنه های مختلف در احقاق حقوق 
باشند.  تکاپو  و  تالش  در  خود  های  آزادی  و 
همچنین به موجب اصل ۲7 قانون اساسی در 
از  دفاع  یا  اعتراضات  یا  مطالبات  بیان  هنگام 

نهادهای  تشکیل  با  خویش  حقوق 
قانونی  های  راهپیمایی  و  مدنی 
و  رعایت  و  عمومی  افکار  جلب  به 
نمایش  به  را  قانونی  حقوق  حفظ 

می گذارند.
تاثیر  و  شهروندی  حقوق  الیحه 
نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی، 
تصویب  از  پس   ۱۳۸۳ تیرماه 
ماده  یافت،  انتشار  دولت  توسط 
به  را  نهادی  تاثیر  الیحه  این   ۹۹
حقوق  از  حمایت  و  توسعه  منظور 
این  مقررات  اجرای  و  شهروندی 
و  بود  نموده  بینی  پیش  الیحه 
موظف  حکومتی  نهادهای  تمامی 

بودند با این نهاد همکاری کنند.
و  آموزش  ملی  نهاد  این  وظیفه 
اطالع  شهروندی،  حقوق  ترویج 
در  المللی  بین  و  داخلی  رسانی 
نظارت  و  شهروندی  حقوق  زمینه 
بر اجرای قانون حقوق شهروندی و 

بررسی شکایت دریافتی است.
یک  ایجاد  موضوع  اسالمی،  مجلس شورای  در 
کمیته حقوق بشر و شهروندی با همکاری قوه 
صیانت  مستقل  نهاد  یک  عنوان  به  قضاییه 
بین  اصول  و  داخلی  موازین  طبق  ازحقوق 
تدوین  آن  وظایف  مشروح  و  پیگیری  المللی 

شد.
بر  مبتنی  قوای  جهت  از  کمیسیون  واقع  در 
حقوق اسالمی است؛ اما این امر مانع از فعالیت 
با  و  نیست  بشر  المللی  بین  حقوق  زمینه  در 
از تاکید اصلی منشور جهانی حقوق بشر  الهام 
تشکیل  با  انسان  ذاتی  کرامت  حفظ  بر  مبنی 
کمیته های علمی و کمیته مراقبت و پیگیری 
و  زنان  امور  کمیته  خارجی،  و  داخلی  های 
انجام  جهت  در  مردمی  های  مشارکت  کمیته 
راستای  در  خویش  اصلی  رسالت  و  وظایف 
 ۴۳ تا   ۱۹ و   ۸ اصول  دقیق  اجرای  به  اهتمام 
به  مربوط  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
همگانی  نظارت  قانونی  و  شرعی  وظیفه  ایفای 
حقوق  پیشبرد  در  شهروندی  حقوق  تحکیم  و 
وظیفه می  انجام  اجتماعی شهروندان  و  فردی 

نماید.

جمع بندی و نتیجه گیری
در پایان با توجه به آن چه در خصوص مبانی، 
و شهروندی  بشر  مفاهیم حقوق  و  تحول  روند 
اشاره شد و همچنین، آن چه که در خصوص 
مقوله  دو  این  میان  دقیق  مرزهای  بازشناسی 
گیری  که شکل  داشت  بیان  باید  آمد،  حقوقی 
نوین که اصول و موازین مدنی در  یک جامعه 
مدنظر  کننده  تعیین  عنصر  یک  عنوان  به  آن 
مفهوم  در  بشر  حقوق  رعایت  بدون  است، 
دقیق و همه جانبه آن که در آن صرفا حقوق 
است  اهمیت  حائز  آن،  مراعات  و  افراد  انسانی 
شهروندی،  حقوق  وسیع  شناخت  همچنین  و 
امکان پذیر نمی باشد. قانون اساسي جمهوري 
اسالمي با تکیه بر جهان بیني و ایدئولوژي الهي 
را  حقوقي   ، انسان  وجودي  ابعاد  شناخت  با  و 
براي فرد برشمرده است که توجه به آن ها مي 
انسان را براي ایجاد  تواند ، شناخت و بصیرت 
همچنین  و  دولت  با  منطقي  و  درست  ارتباط 
با افراد دیگر اجتماع ، افزایش دهد  در ارتباط 
و موجب سالمت و اعتدال جامعه گردد ازجمله 
تابعیت  مسکن،  دادخواهي،  حق   ، حقوق  این 

و... اشاره کرد.
بین  قوانین  در  شهروندي  حقوق  با  رابطه  در 
ملل  منشور  در  که  اصولی  به  توجه  با  المللي 
و  ذاتی  حیثیت  شناسایی  گردیده  اعالم  متحد 
اعضای  کلیه  انتقال  قابل  غیر  و  یکسان  حقوق 
خانواده بشری مبنای آزادی، عدالت و صلح در 
جهان است. آزادیهای مشروع و اساسی در غرب 
و قوانین بین المللي، بر اساس مکتب لیبرالیسم 
تعریف شده است. از این منظر، مفهوم فلسفی 
میشود.  توجیه  اراده  حاکمیت  اصل  با  آزادی 
دوران  گذراندن  از  پس  اروپائیان  مبنا،  این  بر 
فاسد  کلیساهای  حاکمیت  از  ناشی  فشارهای 
و حکومتهای ظالم، با تأکید بر حقوق طبیعی، 
از  بتوانند  که  نمودند  ایجاد  را  حقوقی  بنیان 
اساس،  این  بر  بماند.  امان  در  حکومتها  گزند 
انسانها بر اساس لیاقتها و فضائلی که دارند، از 
این  علیرغم  اما  میشوند.  مند  بهره  حقوق  این 
این حقوق در  مبنای طبیعی و غیرقابل سلب، 
قانون تعریف میشوند و از این طریق قابل اجرا 

و دارای ضمانت اجرا خواهند بود.

حقوق شهروندی در محتوای قانون اساسی؛

مفهوم حقوق شهروندي چیست؟  
حسن نوروزی  -كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

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

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۴۶۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ و رای اصالحی 
/ دوم موضوع  اول  شماره  ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۳۱۹مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
از مالیر در سه  بشماره شناسنامه ۹۹۰ صادره  فرزند محمد  زنگنه  تاجماه  خانم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۵۱/۲۰ مترمربع مفروز 
و مجزی شده از ۱۱۴ فرعی از ۳۶۲ اصلی واقع در محمدآباد خریداری از مالک 
رسمی جواد منصوربخت محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.   ۳۰۴ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو كرج  

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   ۴۲۴ شماره  شناسنامه  دارای  حاتمی  سمکو  آقای 
۵7/۹۵/ش از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان گلی خانم عزیزی سیدان  بشناسنامه ۲۵ در تاریخ ۹۵/7/۲۱ اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به:
۱-فوزیه حاتمی فرزند محمد امین شماره شناسنامه ۵۶۲۲ دختر متوفی

۲-پاکیزه حاتمی لورزینی فرزند محمد امین ش ش ۱۱۱ دختر متوفی
۳-خاتون ستی حاتمی لورزینی فرزند محمد امین ش ش ۱۶۵ دختر متوفی

۴-سمکو حاتمی فرزند محمد امین  ش ش ۴۲۴ پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳۶۲ قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم۱-شرکت تعاونی اعتبار ثامن-نام پدر-نشانی:سی 
بنی  علیهم۱-سعید  /محکوم  علیه  محکوم  بهمن-مشخصات  سینما  جنب  متری 
طریف نام پدر :بهرام نشانی :شهرستان اهواز –آخراسفالت –خیابان ۱۶متری اول-
فرعی سوم-خیابان ثنان-پالک ۳۶   ۲-کریم معرفاوی نام پدر:عبدالعباس نشانی 
:شهرستان اهواز –خیابان سی متری –دکتر شریعتی –بین رازی ومهران پالک 
۵7۵    ۳-سید محمد حسین معمرنام پدر :سید محمد هادی نشانی:شهرستان 
اهواز جاده کوت عبداله-کوی شهید  چمران خیابان شهید سلیمی –پالک ۱۱۱   
– اسفالت  آخر  اهواز  نشانی:شهرستان  پدر:فرحان  نام  حیدری  زاده  اکبر  ۴-علی 

خیابان 7-پالک ۴۳-  مشخصات نماینده قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه 
وحید حقیقی نام پدر: محمد علی نشانی :شوشتر –خیابان طالقانی –بعد از چهار راه 
رجائی-جنب بهداشت شماره ۲-مجتمع صاحب الزمان-طبقه ۱-واحد ۳  محکوم 
به :به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۵۱۰۰۹۶۱۹۵۸۰۰۴۹۶و 
است  محکوم  علیه  ۹۳۰۹۹7۶۱۹۵۸۰۰۶۴۸محکوم  مربوطه  دادنامه  شماره 
تاریخ  تا  تادیه  تاخیردر  و خسارت  اصل خواسته  مبلغ  پرداخت  به  نحوتضامن  به 
تاریخ  لغایت  فوق  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  خسارت  در خصوص  و  ۹۳/7/۱صادر 
اجرای حکم مقرراست واحد اجرای احکام نسبت به احتساب آن ازتاریخ فوق تا روز 
پرداخت به ماخذ روزانه ۲۲۸/۴۱۶ریال اقدام از خواندگان اخذو در حق خواهان 
و  دادرسی  ای  هزینه  پرداخت  به  را  خواندگان  دادگاه  همچنین  نماید  پرداخت 
حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه های قانونی درحق محکوم له و پرداخت هزینه 
اجرایی درحق صندوق دولت اجرای حکم منوط به معرفی ضامن معتبر می باشد .                                                                                         

محل امضا دادرس علی البدل مهر دادگاه :علی احمد پناهی
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:۱-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
پرداخت محکوم  برای  مدنی(۲-ترتیبی  احکام  اجرای  قانون  )ماده۳۴  اجرا گذارد 
به بدهد ۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسرباشد 
.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خودرا شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ،به طورمشروح 
بانک ها و موسسات مالی و  نزد  به هر عنوان  نقدی که  بر میزان وجوه  مشتمل 
به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و  یا خارجی دارد  ایرانی  اعتباری 
کلیه اموالی که او به هر نحو  نزداشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد ۸و ۳قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱۳۹۴(۴-خود داری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد)ماده ۳۴قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ق.م. ا و ماده ۱۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
انگیزه فرارازادای دین به هرنحوی  با  ۱۳۹۴(۵-انتقال مال به دیگری به هر نحو 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شود.)ماده  می  مجازات  دو  هر  یا  به  محکوم  نصف  معادل  نقدی  جزای  یا  شش 
۲۱قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ماده ۳قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( 
اهواز

مدیر دفترشعبه 20دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-مسعود زرین

آگهی ابالغ
حسین  فرزندعلی۲-آقای  نداچنعانی  درجرایدبه۱-خانم  منتشره  های  پیروآگهی 
سرکهکی۵- ایران  فرزندعلی۴-خانم  چنعانی  زینب  فرزندعلی۳-خانم  چنعانی 
مریم  فرزندعلی7-خانم  فریدچنعانی  فرزندعلی۶-آقای  رضاچنعانی  آقای 
کالسه  میگرددرونده  هستندابالغ  المکان  مجهول  همگی  که  فرزندعلی  چنعانی 
۹۵۰۹۹۸۶۱۳۰۲۰۰۵۱۳شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان 
بندرماهشهرتصمیم نهایی شماره۹۵۰۹۹7۶۱۳۰۲۰۱۰۰۰-درخصوص دعوی خانم 
سیمین راضی پورسلطانی فرزندعلی باوکالت آقای خلیل باوی وکیل دادگستری 
به طرفیت خواندگان۱-شرکت پتروشیمی رازی۲-شرکت پتروشیمی بندرامام)ره(

صنایع  ملی  دادگستری۳-شرکت  وکیل  زاده  موالی  سیدمحسن  آقای  باوکالت 
همگی  شهرت  هارضا،مریم،فرید،ندا،زینب،حسین،ایران  وخانم  آقایان  پتروشیمی 
نخستین  افکارفرزندابراهیم،علی  علی،رویاامیرزاده،داریوش  فرزندان  چنعانی 
فرزندحسن،محمدخلف زاده فرزندسعید، ماجدبحرانی فرزندخزعل به خواسته الزام 
به تفکیک وانتقال سندیک باب منزل مسکونی تحت پالک ۸۶و۸۵وکلیه خسارات 
نموده  مطرح  راچنین  دعوی  خالصه  به۵۰۰۰۰۰۰۰ریال،وکیل  مقوم  قانونی 
موردنزاع  شماره۱۳۲۰۱۵۰۱۵مورخ۹۴/۱۱/۲۸ملک  نامه  مبایعه  موجب  به  موکل 
مشارالیه  ازسویی  نموده  راپرداخت  وثمن  خریداری  ماجدبحرانی  آقای  ازخوانده 
ازآقای  وایشان  نخستین  علی  نیزازآقای  وی  زاده  محمدخلف  راازآقای  نیزملک 
چنعانی)مورث  علی  مرحوم  ومشارالیهانیزاز  امیرزاده  نیزازخانم  افکاروی  داریوش 
ملک  بوده،  رازی  پتروشیمی  کارمندشرکت  نیزکه  چنعانی(ونامبرده  خواندگان 
به  معامله  نمودندوثمن  بودخریداری  واگذارگردیده  وی  مذکوربه  شرکت  ازطرف 
شرکت برابر قرارداد۰۲/۱۰۲/7۶۹/م مورخ۸۱/۳/۱پرداخت گردیداماازآن جایی که 
سندملک به صورت مشاع به نام دیگرخواندگان)صنایع ملی پتروشیمی وپتروشیمی 
بندرامام)ره((می باشدتاکنون سندملک به نام موکل انتقال نشده ناگزیراقامه دعوی 
واستماع  پرونده  محتویات  به  باعنایت  است.حال  رانموده  ورودخواسته  وتقاضای 
ازعقدصحیح  اوالحکایت  دادگاه(که  ودفاعیات طرفین)حاضرین درجلسه  اظهارات 
درمقام  حاضردرجلسه  خواندگان  دارددرثانی  فوق  شرح  به  نامبردگان  بین  بیع 
وی  نیاوردندوتلویجاادعای  عمل  به  موثری  دفاع  خواهان  وردخواسته  دفاع 
براساس  راکه  تعهدی  مکلفند  وصحت،متعاملین  قواعدلزوم  رانپذیرفتندوبنابه 
اصل حاکمیت اراده قبول نموده اندایفاواجرانمایند.زیراعقودنه فقط متعاملین رابه 
اجرا چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نماید،بلکه آنان به کلیه نتایجی 
ازعقدحاصل می شودملزم می  قانون  یابه موجب  به موجب عرف وعادت  هم که 
باشنددرثانی باتوجه به پاسخ مورخ ۹۵/۸/۱۱اداره ثبت اسنادوامالک ماهشهرمبنی 
پتروشیمی وشرکت  براین که پالک ذکرشده هنوزدرمالکیت شرکت ملی صنایع 
ادعای خواهان  مراتب ذکرشده  باشدلهذابنابر  بندرامام)ره(می  پتروشیمی  سهامی 
مدنی  استنادمواد۱۰-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵قانون  به  راواردتشخیص 
ومواد۱۹۸-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خواندگان )شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی وپتروشیمی بندرامام)ره((به حضوردریکی ازدفاتراسنادرسمی 
به مساحت۲۰۰مترمربع  اصلی  تحت پالک۸۶  انتقال سندملک  منظورتفکیک  به 
وکلیه  خواهان  نام  پالکE۶۵به  یک  والیت  درشهرشهیدچمران-خیابان  واقع 
خواندگان بالسویه به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ۱۲۵۰۰۰۰ریال وحق الوکاله 
براساس تعرفه قانونی درحق خواهان صادرواعالم می نمایدرای صادره وفق مقررات 
نسبت به خواندگان )شرکت ها(حضوری ونسبت به سایرین غیابی محسوب وظرف 
مواعدمقررقانونی قابل واخواهی وتجدیدنظرخواهی درمراجع صالح قانونی می باشد.   

شماره م.الف)۱۶/۱۱۲۱(
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه ماهشهر-عزیزمرادحسین پور

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رسمی (
آگهی مزایده اعیان و مستحدثات محل اجرای طرح شرکت اعالم عینک – کالسه 

 ۹۱۰۰۰۴۹
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۱۰۰۰۴۹ له بانک ملی علیه شرکت ایالم عینک 
دارای شماره ثبت ۱۵۵۴ به مدیریت خانم سعدیه مرادبیگی ،اعیان و مستحدثات 
رهنی  سند  ایالم طبق  در شهرک صنعتی  واقع  ایالم  اجرای طرح شرکت  محل 
شماره ۱۱۹۱۵7 مورخ ۸۰/۱۲/۲۸ تنظیمی دفترخانه شماره ۸ ایالم در قبال مبلغ 
۲/۴۳۵/۵7۴/۲۳۸ ریال در رهن بانک ملی ایالم قرار گرفته است و طبق نظریه 
کارشناس رسمی به مبلغ ۲/۳۹۵/۸۱۶/۰۰۰ ریال ارزیابی شده و ملک فوق در دو 
به مساحت  دارای یک سوله  است  بنایی  با مصالح  نگهبانی  و  اصلی  بخش سوله 
۶۰۰ ممتر مربع و ساختمان نگهبانی به مساحت ۹۹ متر مربع و نیز حصار کشی 
الی   ۹ ساعت  از  فوق  پالک  باشد  می  گاز  و  برق  و  آب  انشعابات  دارای  و  است 
۱۲ روز شنبه مورخ ۹۵/۹/۲۰ در اداره ثبت اسناد و امالک استان ایالم واقع در 
ایالم – بلوار مدرس – جنب اداره کل محیط زیست استان ایالم از طریق مزایده 
باالترین  به  و  ریال   ۲/۳۹۵/۸۱۶/۰۰۰ مبلغ  مزایده  رسد  می  فروش  به  حضوری 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی ها مربوط 
به آب و برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره  تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده به عهده برنده مزایده 
است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد 
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز ادرای بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ایالم- هوشن بابایی

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   ۵۲۶ شماره  شناسنامه  دارای  فرشید  امیر  آقای 
۹۵۰۸۹۰/ش۵7 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
اقامتگاه   ۹۵/۸/۱۴ تاریخ  در   ۱۰۴۹۶ بشناسنامه  فرشید   رضا  شادروان  که  داده 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به:
۱-بتول عبدالحسین زاده نصیبی ش ش ۱۰۳7 فرزند حسن نسبت همسر

۲-رفیع الدین فرشید ش ش ۲۹7 فرزند رضا نسبت فرزند
۳-امیر فرشید ش ش ۵۲۶ فرزند رضا نسبت فرزند 

۴-ندا فرشید ش ش ۵۱۶۲۵ فرزند رضا نسبت فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳۶۲ قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

متن آگهی
مرحوم  فوت  به  توجه  با  شعبه  این   ۹۵۰۹۹۸۶۶۵۵7۰۰۱۲۳ کالسه  پرونده  در 
غالمرضا باقرزاده بوده توسط افسانه – الهام –شیرین –سعید  -رضا –حمید رضا 
شهرت همگی باقرزاده درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده 
و برای ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ راس ساعت ۱۱:۰۰ وقت تحریر ترکه تعیین شده است لذا 
از  بستانکاران  و  قانونی  نمایندگان  یا  یادشده  متوفای  ورثه  تمامی  به  بدینوسیله 
ابالغ  بر ترکه متوفی دارد  به هر طریق  به وی و هر کس که  متوفی و مدیونین 
می شود در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع امام 
خمینی )ره( شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت 
دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند .
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد – محسن گنجی. 

آگهی تحریر ترکه
خواهان آقای/خانم  ذربانو علی نیا الوار فرزند باباکرم به وکالت تیمور ساکی با تقدیم 
دادخواستی به کالسه بایگانی ۹۵۰۱۵۳ در شورای شعبه ۴ حقوقی دلفان درخواست 
تحریر و تقسیم ترکه شادروان ناصر نصیری گاوکش  متولد ۱۳۱۶/۱/۱ به ش ش ۱۲ 
در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۸ در اقامتگاه دائمی خود درگذشته است حال باانجام تشریفات 
مقدماتی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۴ ساعت ده صبح جهت تحریر و تقسیم 
ترکه متوفی فوق الذکرتعیین وطی یک نوبت در روزنامه های کثیراال نتشار آگهی 
می گردد. از ورثه یا نماینده قانونی متوفی،بستانکاران و مدیونین به متوفی و اشخاص 
حقیقی و حقوقی که حق یا دیونی بر،ترکه متوفی ذکرشده دارند خواسته میشود با 
مراجعه حضوری وبادر دست داشتن مدارک قانونی در تاریخ فوق الذکرجهت تحریر 
ترکه و تقسیم در شعبه ۴ حقوقی دلفان حضوریابند،در غیر اینصورت وفق مادتین 
۲۱۰و۲۱۳ قانون امور حسبی و قانون شوراهای حل اختالف ترکه متوفی یاد شده 

تحریر و به اعتراضات خارج از موعد مقرر ترتیب اثر نخواهد شد.م الف ۳۰۲
فرهاد گلمحمدی مسئول شورای حل اختالف شعبه 4دلفان 

آگهی حراج 
به موجب مواد ۱۱۳- ۱۳7 – ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده 
باب  آباد یک  دادگاه حقوقی خرم  از سوی شعبه ششم  کالسه ۹۵۰۱۶۴ صادره 
ساختمان مسکونی شامل همکف و زیر زمین به متراژ ۲۰۰ متر مربع که اعیان 
اعیان زیر زمین ۵۰ متر مربع تحت پالک ثبتی  طبقه همکف ۱۶۰ متر مربع و 
۱7۵ فرعی از ۲۳۹۶ اصلی بخش یک خرم آباد به مالکیت مرحوم صوفی پیرداده 
روبروی  کوچه  نوبهار  کوچه  دلفان  شهید  خ  آباد  خرم  آدرس  در  واقع  بیرانوند 
محترم  کارشناس  نظر  حسب  که   . رسمی  سند  دارای   ۴ پ  پارادیس  آرایشگاه 
رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است به درخواست محکوم له  با در نظر گرفتن 

شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش میرسد .
۱-حسب نظریه کارشناس دادگستری بهای مال از مبلغ ۵/۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
که  است  کسی  برنده  مدنی  احکام  اجرای  قانون   ۱۳7 ماده  اجرای  در  و  شروع 

باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
۲-برنده مزایده در اجرای ماده ۱۳۹ قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد مبلغ 
پیشنهادی را نقدا به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و چنانچه برنده مزایده 
به هر دلیلی از پیشنهاد خود منصرف شود سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به 

نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 
۳-طالبین می توانند در اجرای ماده ۱۲۶ قانون فوق ۵ روز قبل از حراج با دریافت 

مجوز قبلی از این اجراء از ملک موصوف بازدید نماید.
۴-کلیه هزینه های نقل و انتقال و صدور سند به عهده خریدار و بدهی های معوقه 

به عهده مالک میباشد. 
۵-زمان و مکان مزایده روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ ساعت ۱۱:۳۰ واقع در آدرس 

:خرم آباد خ شهید دلفان کوچه نوبهار ۴روبروی آرایشگاه پارادیس پ ۴ 
۶-ملک موصوف دارای سند رسمی میباشد. 

مدیر شعبه ششم اجرای احکام حقوقی خرم آباد – بهزاد رومیانی.                                                                                                                                         

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

فاقد سند رسمی
برابر رای به شماره ۱۰۴7-۹۵/۶/۱۸ صادره از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان ماکو 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان ماکو تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
۱-یحیی اکبرزاده به شماره شناسنامه ۳۹۵ و کد ملی ۴۹۲۹۳۲۹۶7۱ صادره از پلدشت 
فرزند اکبر در۶۰۰۳ سهم مشاع از ۹۱۹۶ سهم ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
ششدانگ ۹۱۹۶ متر مربع قسمتی از پالک ۱۰۵- اصلی قریه قزلداغ واقع در استان 
آذربایجان غربی از شهرستان ماکو از بخش سه حوزه ثبت ملک ماکو و از نسق زراعی 

سلیمان احمدی و به شماره پرونده ۱۲۰ سال ۱۳۹۲
تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه کثیراالنتشار اولی در مورخه ۹۵/۸/۵ و دومین چاپ در ۹۵/۵/۲۶ و 

.... تاریخ انتشار در دو نوبت روزنامه های محلی اولی در ۹/۸/۵ و دومین چاپ در ۹۵/۸/۲۶
محمود عباسپور- رئیس دفتر ماكو
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تغییر وزیر جوانان
 در برنامه ها تغییری نداد

و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
جوانان گفت: تالش می کنیم امکان گفت وگوهای 
مستمری را بین اعضای دولت و سازمان های مردم 
نهاد جوانان فراهم کنیم و از آذر ماه طرح پرسش 
و مساله آغاز می شود.محمدرضا رستمی افزود: ما از 
اعضای دولت دعوت می کنیم تا در گردهمایی ها نظر 

جوانان را بشنوند و دیدگاه های خود را بیان کنند.
افزایش امید  اینکه رییس جمهور بر  با بیان  وی 
افزایش  و  ایجاد  با  گفت:  دارد،  تاکید  جوانان  در 
امید نقش آفرینی جوانان بیشتر می شود. با آغاز 
امیدآفرینی، فضای بانشاطی در بین جوانان ایجاد 
می شود.رستمی در بخش دیگری از صحبت های 
خود با بیان اینکه با تغییر وزیر ورزش و جوانان 
نخواهیم  جوانان  حوزه  های  برنامه  در  تغییری 
داشت، اظهار کرد: برنامه ها بر اساس سیاستهای 
دولت تنظیم شده است. این سیاست ها در قالب 
توسعه اجتماعی جوانان و گفتمان جوانی با قدرت 
و قوت بیشتر ادامه می یابد.وی اذعان کرد: بخشی از 
امور مربوط به حوزه جوانان نیازمند اقدام مدیریتی و 
اجرایی فراتر از سطح معاونت ساماندهی امور جوانان 
بود و با حضور سلطانی فر و جهت گیریهای او در 
زمان اخذ رای اعتماد و تاکید او بر گفتمان جوانان 
این انتظار ایجاد شد که برنامه های طراحی شده و 
اجرا نشده در حوزه جوانان با حمایت وزیر ورزش و 

جوانان و دولت تدبیر و امید به اجرا درآید.
تالش  اخیر  دوسال  در  گفت:  پایان  در  رستمی 
زیادی برای برقراری ارتباط مستقیم بین جوانان 
و دولت داشته ایم بویژه در هفته جوان سال جاری 
این موضوع مورد تاکید وزیر وقت ورزش و جوانان 

قرار گرفت.

صدور مجوز تاسیس دفتر کار 
مشاوره به ماماها

در  گفت:  مامایی  امور  در  بهداشت  وزیر  مشاور 
سال اخیر دو مصوبه برگزاری دوره های آموزشی 
کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی و ارائه مجوز 
تاسیس دفاتر کار مشاوره برای ماماها را داشتیم 
که اجرا شدند.نجمه تهرانیان در اولین کنگره ملی 
مشاوره در مامایی گفت: در سال اخیر مصوبه ای 
کارشناسی  آموزشی  دوره  برگزاری  عنوان  تحت 
ارشد مشاوره در مامایی داشتیم که این مصوبه به 
علت نیاز شدید جامعه به مشاوره مامایی و مشاوره 
بود که خوشبختانه  بارداری  بانوان در هنگام  به 

زمینه این کار در رشته مامایی فراهم شد.
وی با بیان اینکه اولین گروه کارشناسان ارشد این 
رشته در حال فارغ التحصیلی هستند، افزود: عالوه 
برای تاسیس دفاتر کار مشاوره  مصوبه ای  بر آن 
شده  داده  ماماها  به  هم  آن  مجوز  که  داشتیم 
است و اکنون ۱۸ دانشگاه در مقطع کارشناسی 
ارشد مشاوره در مامایی، دانشجو می پذیرند و با 
همکاری دو دانشگاه علوم پزشکی البرز و شاهرود 
این برنامه ها را پیش می بریم.تهرانیان با اشاره به 
برگزاری اولین کنگره ملی مشاوره در مامایی، ادامه 
داد: تعداد مقاالتی که به دبیرخانه کنگره ارسال 
شد، ۲۴۳ مقاله بوده است که ۱۹۳ مقاله پذیرفته 
شده و به صورت پوستر چاپی و الکترونیکی ارائه 

می شود.
وی همچنین اظهار کرد: در این کنگره دو پنل 
جایگاه و آینده نگری مشاوره در مامایی و بررسی 
می شود.  برگزار  مامایی  چالش های  و  دستاوردها 
عالوه بر این دو کارگاه مشاوره با رویکرد شناختی-
رفتاری و مشاوره گروهی نیز در کنگره برگزار خواهد 
شد.تهرانیان محورهای این کنگره را شامل مباحثی 
چون فرزندآوری سالم، سالمت کودک، یائسگی و 
سالمندی، ژنتیک و بارداری، سالمت جنین، باروری و 
ناباروری، رفتارهای پرخطر در بارداری و... عنوان کرد.

مدارس ابتدایی امروزهم 
تعطیل شد

مدیر کل محیط زیست استان تهران اعالم کرد: 
مدارس برخی مقاطع تحصیلی امروزتعطیل شد.

مهردادی گفت: به دلیل آلودگی هوا، مدارس سراسر 
شهر تهران به جز فیروزکوه، دماوند و پردیس، در 
مقاطع ابتدایی، پیش دبستانی و مهدهای کودک 
تشکیل جلسه  به  اشاره  با  تعطیل شد.وی  امروز 
کمیته اضطرار شهر تهران ، گفت:  تعطیلی مدارس 
در جلسه دیروز کمیته تصویب شد.مهردادی اضافه 
کرد: طرح زوج و فرد هم امروز تا ساعت ۱۹ اجرا 

می شود.

مولکول های گوشی فاش کننده 
اسرار سبک  زندگی  شماست!

روی  موجود  مولکول های  معتقدند  کارشناسان 
گوشی های همراه می توانند اطالعاتی را در مورد 

سالمت و سبک زندگی افراد ارائه دهند.
متخصصان آمریکایی به بررسی ۴۰ گوشی همراه 
ترکیب های  و  مواد  از  نشانه هایی  که  پرداخته 
پوست  کرم های  تا  گرفته  کافئین  از  مختلف 
روی تمامی آنها پیدا کردند.به گفته متخصصان 
آمریکایی افراد در تماس با انواع وسایل نشانه هایی 
از مولکول ها، مواد شیمیایی و باکتری روی آنها 
باقی می گذارند و حتی شست و شوی صحیح و 

مرتب دست ها مانع از انتقال آنها نمی شود.
به  کالیفرنیا  دانشگاه  متخصصان  از  گروهی 
تلفن  از  شده  گرفته  نمونه   ۵۰۰ روی  آزمایش 
همراه و پوست دست ۴۰ فرد بزرگسال پرداختند. 
مولکول های  با  را  اطالعات  این  آنان  سپس 
شناسایی شده در پایگاه داده ها مقایسه کرده و 
از  زندگی صاحب هر یک  از سبک  شرح حالی 

گوشی های همراه ارائه کردند.
متخصصان آمریکایی اظهار داشتند: با تحلیل و 
بررسی روی مولکول های به جا مانده بر تلفن های 
مواد  نوع  مالک گوشی،  همراه می توان جنسیت 
خوراکی و نوشیدنی های مصرفی را مشخص کرد. 

دهمین جشنواره بین المللی
 »هشتمین خورشید والیت« برگزار می شود

دهمین جشنواره بین المللی »هشتمین خورشید والیت« با محوریت 
»امام رضا)ع(، معرفت، زیارت« برگزار می شود.

به گزارش پیام زمان ،جشنواره هشتمین خورشید والیت مجموعه ای 
پیاپی  سال  دهمین  برای  که  است  هنری  و  فرهنگی  مسابقات  از 
کل  اداره  همکاری  با  و  رضوی  قدس  آستان  فرهنگی  بنیاد  توسط 
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  و  رضوی  قدس  آستان  عمومی  روابط  

دانش آموزان برگزار می شود.
ایجاد زمینه برای ارتباط هرچه بیشتر کودکان، نوجوانان و جوانان با 
فضایل معنوی امام رضا)ع(، تقویت باورهای دینی و مذهبی کودکان، 
و  شخصیت  بازشناسی  و  معرفی  دانش آموز،  جوانان  و  نوجوانان 
ویژگی ها و فضائل اخالقی امام رضا)ع(، پرداختن به جلوه های زیبای 
زیارت و توصیف حاالت معنوی نوجوانان و جوانان و جلوه آن در آثار 
فرهنگی و هنری، تولید آثار فاخر در عرصه فرهنگی و هنری در سطح 
کودکان، نوجوانان و جوانان و ایجاد روحیه شادی و نشاط از طریق 

فضای رقابتی از اهداف این جشنواره به شمار می رود.
والیت«  خورشید  »هشتمین  هنری  ـ  فرهنگی  بین المللی  جشنواره 
همچون سال های گذشته با محوریت »امام رضا)ع(، معرفت، زیارت« 

در ۱۰ رشته برگزار می شود.
جشنواره  هشتمین خورشید والیت ویژه دانش آموزان سراسر کشور 
و فارسی  زبانان خارج از کشور در چهار دوره تحصیلی، دوره سه ساله 
اول ابتدایی، دوره سه ساله دوم ابتدایی، دوره سه ساله متوسطه اول، 

دوره سه ساله متوسطه دوم برگزار می شود. 
رشته های عکاسی، فیلم کوتاه، شعر، داستان، دلنوشته، سرود، وبالگ 
نویسی، خوشنویسی و نقاشی ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه دوره 
اول و دوم این جشنواره خواهد بود. خط تحریری، دلنوشته و نقاشی 

نیز از رشته های دوره ابتدایی به شمار می روند.
دلنوشته،  رشته های  در  نیز  کشور  از  خارج  دانش آموزان  همچنین، 
می پردازند،  یکدیگر  با  رقابت  به  وبالگ نویسی  و  شعر  داستان، 
فرهنگیان شرکت کننده نیز می توانند آثار خود را در دو رشته شعر و 

دلنوشته به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. 
بنابر این گزارش، عالقه مندان باید تا ۲۰ فروردین ماه ۹۶، آثار  خود 
را به دبیرخانه این جشنواره به نشانی مشهد مقدس، خیابان خواجه 
ربیع ۲۵، نبش رضوان ۵، مجتمع علمی ـ فرهنگی)پژوهشسرا( امام 
تماس  تلفن ۳7۴۲7۵۹۵-۰۵۱  با شماره  یا  و  کنند  ارسال  رضا)ع( 

بگیرند.

 تجمیع بیمه ها در کمیسیون مجلس رأی 
الزم را نیاورد

به  اشاره  با  اجتماعی  تامین  سازمان  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
پیشنهاد موضوع تجمیع بیمه ها در کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی گفت: این پیشنهاد حد نصاب الزم را بدست نیاورد و منتفی 
شد.به گزارش  پیام زمان از  اداره کل روابط عمومی سازمان تامین 
از  ها  بیمه  تجمیع  موضوع  افزود:  الدین  تاج  عبدالرحمن  اجتماعی، 
سوی کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شده بود و پیشنهاد دولت 

نبود.
جامعه  های  دغدغه  از  ها  بیمه  تجمیع  موضوع  اینکه  بیان  با  وی 
کارگری بود، اظهار داشت: نمایندگان محترم کمیسیون تلفیق با نگاه 

کارشناسی و تخصصی به این موضوع رای دادند.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  ربیعی  دکتر  های  حمایت  از  الدین  تاج 
اجتماعی، دکتر نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، تشکل 
های کارگری و بازنشستگی بابت پیگیری حقوق از جامعه کارگری 

تقدیر و تشکر کرد.
سازمان  درمان  بخش  ادغام  و  تجمیع  پیشنهاد  است  ذکر  به  الزم 
اولیه  تصویب  و  نمایندگان  از  تعدادی  پیشنهاد  با  اجتماعی  تأمین 
در کمیسیون بهداشت و درمان به کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
از  تلفیق،  کمیسیون  اعضای  مخالفت  با  که  بود  شده  ارائه  اسالمی 

دستور کار خارج شد.

برای برخورد با سایت های غیرمجاز 
همسریابی خأل قانونی داریم

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان با بیان 
اینکه شناسایی و برخورد با سایت های غیرمجاز همسریابی از وظایف 
وزارت ورزش و جوانان نیست، گفت: در خصوص برخورد با افرادی 
که در زمینه همسریابی فعالیت های غیرمجاز دارند، خأل قانونی وجود 
غیرمجاز  سایت های  شناسایی   ، ناصر صبحی  فارس  گزارش  دارد.به 
همسریابی برعهده وزارت ورزش و جوانان نیست، چون ما اصاًل متولی 
این موضوع نیستیم. فعالیت در دفتر ازدواج و تعالی خانواده شامل 
ارائه مجوز به یکسری مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ازدواج و 
که  باشند  داشته  نیز  سایتی  هرکدام  است  ممکن  که  است  خانواده 
نظارت بر عملکرد این سایت ها از وظایف وزارت ورزش و جوانان است. 
که  هر کسی  و  می شود  انجام  نیز  الزم  اما رصدهای  داد:  ادامه  وی 
در حوزه زنان و خانواده فعالیتی انجام می دهد اگر خارج از ضوابط 
را  موضوع  و  پیگیری  قانونی  نهادهای  طریق  از  باشد،  مجوز  و 
اطالع رسانی می کنیم، مثاًل به ناجا، پلیس فتا، وزارت ارشاد و وزارت 
کشور اطالع رسانی می کنیم و مسئولیت اصلی ما پاسخگویی در مقابل 
آن دسته از مراکزی است که وزارت ورزش و جوانان به آنها مجوز 

داده است. 
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان اظهار 
داشت: با دستگاه هایی که در این زمینه فعالیت مشترک دارند، مانند 
ناجا جلسات هم اندیشی  و  فتا  پلیس  وزارت کشور،  فرهنگ،  وزارت 
حسب  کسی  هر  تا  می شود  رصد  کارها  و  می کنیم  برگزار  منظمی 

وظایف خود اقدامات الزم را انجام دهد. 
سایت های  با  برخورد  زمینه  در  معضل  بزرگترین  اما  افزود:  صبحی 
تا  و  موارد است  این  با  برخورد  قانونی در  غیرمجاز همسریابی، خأل 
افراد  نکند،  مشخص  زمینه  این  در  را  دستگاه ها  تکلیف  قانونگذار 

سودجو به راحتی می توانند از این وضعیت سوءاستفاده کنند. 

افزایش عفونت های تنفسی در کشور

به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های  رئیس مرکز مدیریت 
افزایش موارد عفونت های تنفسی در کشور به ویژه در۳ استان تهران، 
اصفهان و کرمان گفت: بدون مشورت با پزشک به هیچ عنوان نباید 

از داروهای آنتی بیوتیک استفاده کرد.
اظهار داشت: در هفته  آلودگی هوا  با  ارتباط  محمد مهدی گویا در 
یافته  افزایش  کشور  در  تنفسی  عفونت های  به  ابتال  موارد  گذشته 
که  یافته،  افزایش  تعدادی  ها  عفونت  این  دلیل  به  بستری  موارد  و 
طبق بررسی های به عمل آمده در بین این بیماران مواردی ابتال به 

آنفلوآنزای فصلی هم بوده که در حال افزایش است.
موارد  تشدید  در  غیرمستقیم  طور  به  نیز  هوا  آلودگی  افزود:  گویا 
بیماری دخیل بوده است. به خصوص برای گروه های پرخطر شامل 
افراد باالی ۶۵ سال، بیماران قلبی، بیماران مزمن ریوی، دیابتی های 
کننده  سرکوب  داروهای  که  کسانی  و  سرطانی ها  نشده،  کنترل 
سیستم ایمنی دریافت می کنند و همچنین خانم های باردار عوارض 

بیشتری دارد.

خبرخبر

پیشنهاد  خواندن  انحرافی  ضمن  بهداشت  وزیر 
تلفیق وزارتخانه های بهداشت و رفاه، تاکید کرد: 
ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداشت که برای انجام 
برخی کارهای خود ناتوان است به نفع کشور و 

سالمت مردم نیست.
مراسم  حاشیه  در  هاشمی  حسن  سید  دکتر 
 ۳۰۰ درمانی  آموزشی  مرکز  زنی  کلنگ 
اشاره  ایران ضمن  پزشکی  روان  خوابی  تخت 
دو  ادغام  خصوص  در  مجلس  پیشنهاد  به 
جدا  همچنین  و  رفاه  و  بهداشت  وزارتخانه 
اظهار  بهداشت،  وزارت  از  پزشکی  علوم  شدن 
کرد: این بحث انحرافی است و ما با جدا شدن 
مخالف  بهداشت  وزارت  از  پزشکی  آموزش 
وزارت  نشدنی  جدا  جزء  موضوع  این  هستیم. 
ابالغی  کلی  در سیاست های  و  است  بهداشت 

از سوی رهبری نیز به آن اشاره شده است.
وی افزود: ادغام وزارت رفاه با وزارتخانه ای که برای 
انجام برخی کارهای خود نیز ناتوان است به نفع  
که  داریم  اعتقاد  نیست.  مردم  و سالمت  کشور 
رفاه اجتماعی، باید دارای سازمانی مقتدر و چابک 
در کشور باشد با ادغام این دو وزارتخانه، محقق 

نخواهد شد و ما با این موضوع مخالف هستیم. 
ما نظر کارشناسی خود را در این خصوص ارائه 

داده ایم اما مجلس تا امروز آن را نپذیرفته است.
هاشمی با تاکید بر اینکه طرح تحول نظام سالمت 
ادامه پیدا می کند که مدیریت  تنها در صورتی 
هزینه با کسی باشد که در برابر مجلس پاسخگو 
است ، ادامه داد: منابع از طریق بیمه ها تامین می 

شود که در این مدت نشان داده اند در یک دستگاه 
دیگر قرار دارند و هیچ مسئولیتی را نمی پذیرند.

به  بیمه ها  بدهی  به  اشاره  ضمن  وی 
بیمارستان ها، پزشکان و ... ادامه داد: دو سال 
سوی  از  ابالغی  کلی  سیاست های  در  پیش 
از  باید  منابع  مدیریت  که  شد  گفته  رهبری 
طریق نظام بیمه و با محوریت وزارت بهداشت 

انجام شود. کسانی که تابع رهبری هستند آن 
را در عمل نشان دهند. این امر باید در زندگی 
گویا  گفته ها  باشد.  داشته  نمود  نیز  مردم 

هستند و نیازی به تفسیر ندارند.
هاشمی در ادامه اضافه کرد ما عالقه مندیم که 
به  فقط  و  نکند  تصدی گری  بهداشت  وزارت 
باید  آینده  در  بپردازد.  نظارت  و  سیاستگذاری 
چنین نظامی در اختیار سالمت مردم قرار گیرد. 
آرزو می کنیم که نمایندگان و همه تصمیم گیران 
دستگاه های  به  مندی  عالقه  از  فارغ  حوزه  این 
اجرایی، مسائل مردم را در طوالنی مدت ببینند. 
آنچه بر اساس تجارب خود و بین المللی و اظهارات 
مشاوران می گوییم، به صالح مردم و کشور است، 
مدل نظام سالمت ما در ایران در هیچ کجای دنیا 

مشاهده نمی شود و ناکارآمد است.
هاشمی در ادامه سخنان خود در خصوص وضعیت 
آلودگی هوا و همچنین راهکارهای برون رفت از آن 
گفت: به نظر می رسد نمی خواهیم این مسئله را 
برطرف کنیم وگرنه راه حل آن وجود دارد. به جای 
پیشگیری از آلودگی هوا، رفتارهایی انجام می دهیم 

که باعث تخریب بیشتر محیط زیست می شود.

مخالفت صریح وزیربهداشت با ایجاد وزارت »رفاه و سالمت«

دستگیری بیش از ۷۰۰ مزاحم نوامیس 
در پایتخت

از  مرحله   ۲۰ اجرای  به  اشاره  با  پایتخت  پلیس  رییس 
طرح امنیت و آرامش در هفت ماهه امسال، از دستگیری 

7۰۸ نفر در اجرای این طرح ها خبر داد.
سردار حسین ساجدی نیا، با اشاره به اجرای ۲۰ مرحله 
از طرح امنیت و آرامش در محالت و بوستان های شهر 
تهران گفت: در همین راستا طی هفت ماه ابتدای سال، 
اجتماعی  امنیت  و  نظم  مخل  و  نوامیس  مزاحم   7۰۸

دستگیر و به مقام قضائی معرفی شدند.
این  اجرای  به  اشاره  با  بزرگ،  تهران  انتظامی  فرمانده 
شبانه روزی  صورت  به  تهران  شهر  محالت  در  طرح ها 
آغاز  امسال  ابتدای  از  که  طرح ها  این  گفت:  ضربتی،  و 
شده بنابر درخواست شهروندان و در راستای دستگیری 
مخالن نظم و امنیت عمومی در سطح شهر تهران است.
ساجدی نیا افزود: اجرای این طرح در راستای پاسخگویی 
نیازهای  و  دغدغه ها  اساس  بر  و  شهروندان  مطالبات  به 
نظم  با مخالن  برخورد  با هدف  که  گرفت  مردم صورت 
متعدیان  اجتماعی،  هنجارشکنان  عمومی،  امنیت  و 
افراد  مردم،  نوامیس  مزاحمین  شهروندی،  حقوق  به 
شرور، اراذل و اوباش و به طور کلی افرادی که با اعمال 
و  آسایش  سلب  موجبات  خود  نامتعارف  و  خالفکارانه 
آرامش شهروندان را فراهم می کنند، در دستور کار قرار 

گرفته است.

آلودگی هوا و مرگ تدریجی 
پایتخت نشیننان 

رئیس شورای شهر تهران گفت: آلودگی هوا همه را گرفتار 
کرده و بدون شک این موضوع مرگ تدریجی همه افراد 
شورای  رئیس  چمران  مهدی  دارد.  دنبال  به  را  جامعه 
جلسه  ششمین  و  سیصد  آغاز  در  تهران  شهر  اسالمی 
آلودگی  به  اشاره  با  تهران،  شهر  اسالمی  شورای  علنی 
این  اظهار داشت:  سالهاست در خصوص  پایتخت  هوای 
تدریجی  مرگ  شاهد  هم  باز  اما  می کنیم  بحث  موضوع 
پایتخت نشیننان و سایر شهرهای دیگر ایران هستیم.وی 
بر  توانسته اند  از شهرهای دنیا  اینکه بسیاری  بر  با تأکید 
موضوع آلودگی هوا فائق بیایند، گفت: سالهاست در شهر 
تهران درگیر آلودگی هوا هستیم و خودمان را به موضوع 
های خرد سرگرم کرده ایم.رئیس شورای شهر تهران ضافه 
کرد: کامل شدن سیستم حمل و نقل عمومی در کاهش 
نقل  و  به حمل  با کمک دولت  و  دارد  تأثیر  آلودگی هوا 

عمومی، می توان در کاهش آلودگی هوا تأثیر گذاشت.
ها  خبرگزاری  و  مطبوعات  نمایشگاه  برگزاری  به  چمران 
تهران  در مصلی  نمایشگاه مطبوعات  و گفت:  کرد  اشاره 
و  ندارد  خاصی  شلوغی  نمایشگاه  این  گرچه  شد  برگزار 
نمایشگاه شهر  از مردم، مسئوالن می روند ولی ما  بیشتر 

آفتاب را ساخته ایم که نمایشگاه ها آنجا برگزار شود.
موجب  مصلی  فضای  استفاده  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
در  نمایشگاه ها  است  بهتر  و  می شود  آن  مستهلک شدن 

شهر آفتاب برگزار شود.

تولید واکسن سرطان تکذیب شد 

تکذیب  با  بهداشت  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
از  قویا  موضوع  این  گفت:  سرطان  واکسن  تولید  خبر 
سوی وزارت بهداشت تکذیب می شود، چرا که این تنها 
یک کار تحقیقاتی محدود در مرحله حیوانی بوده است. 
مبنی  خبری  درباره  خبری  نشست  در  ملک زاده  رضا 
واکسنی  عنوان  به هیچ  واکسن سرطان گفت:  تولید  بر 
آن  خبر  که  موضوع  این  و  ندارد  وجود  سرطان  برای 
را  است  شده  منتشر  متعدد  رسانه های  از  متاسفانه 

کنیم. تکذیب می 
مرحله  در  تنها  که  تحقیقاتی  کار  یک  شد:  یادآور  وی 
واکسنی  بتوان  است  ممکن  که  داده  نشان  حیوانی 
که  شده  منتشر  کرد  تولید  سرطان  در  تاثیر  برای  را 
گروهی در یک مرکزی آن را به عنوان واکسن سرطان 

کردند. مطرح 
ملک زاده افزود: برای اینکه یک واکسن تولید شود بین 
۱۰ تا ۱۵ سال کار تحقیقاتی نیاز است و ما ادعای این 

گروه و آن مرکز را تایید نمی کنیم.
کرد:  تاکید  بهداشت  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
نامه  در  ما  و  نشده  کشف  سرطانی  واکسن  گونه  هیچ 
نیست  ما  تایید  مورد  موضوع  این  که  کردیم  اعالم  ای 
حیوانی  مرحله  در  تحقیقاتی  کار  یک  تنها  خبر  این  و 

بوده است.

معاون امورتوانبخشی سازمان بهزیستی کشور 
دارای  خانواده های  از  سازمان  این  حمایت  از 
ابالغی  سیاست  تحقق  راستای  در  چندقلو 
خانواده توسط مقام معظم رهبری درخصوص 
سالمت  ارتقای  برای  الزم  سازوکارهای  ایجاد 
همه جانبه خانواده ها به ویژه سالمت باروری 
نحوی  داد.حسین  خبر  فرزندآوری  افزایش  و 
سازمان  حمایتی  کار  سازو  در خصوص   ، نژاد 
 ، قلو  چند  دارای  های  خانواده  از  بهزیستی 
حمایت  بهزیستی  گذشته  سال  از  کرد:  اظهار 
از این خانواده ها را پیگیری می کند زیرا یکی 
و  نگهداری  نحوه  خانواده ها  این  معضالت  از 
اغلب  که  است  نوزادان  این  هزینه های  تامین 
شوند؛  می  مشکل  دچار  زمینه  این  در  آنان 

راستای  در  را  نامه ای  آیین  ترتیب  این  به 
تدوین  چندقلو  دارای  خانواده های  از  حمایت 
و ابالغ کرده ایم.معاون امور توانبخشی سازمان 
بهزیستی کشور در ادامه ضمن بیان آنکه انجام 
اهمیت  از  باروری،  در سالمت  ژنتیک  مشاوره 
بسزایی برخوردار است تا فرزندان سالم متولد 
شوند و در صورت احتمال خطر خانواده آگاه 
و از آن پیشگیری شود گفت: به همین منظور 
۲۵۰ مرکز مشاوره ژنتیک در کشور راه اندازی 
تالش  کرد:  تصریح  نژاد  است.نحوی  شده 
کردیم تا در برنامه ششم توسعه بتوانیم، انجام 
اجباری کنیم  را  ها  زوج  برای  ژنتیکی  مشاوره 
که خوشبختانه مجلس با این پیشنهاد موافقت 
کرده و به نظر می رسد این پیشنهاد عملیاتی 

شود.وی هم چنین خاطر نشان کرد: به دنبال 
اعتبارات خاصی  پیشنهاد،  این  عملیاتی شدن 
نیز در نظر گرفته می شود تا خانواده ها از نظر 

مالی متحمل فشار نشوند و همچنین خانواده 
هایی که خطر تولد فرزند معلول در آنها زیاد 

است، بتوانند از خدمات ویژه استفاده کنند.

مشاوره ژنتیک زوجین اجباری می شود 

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
گفت: سیستم هوشمند اعتیاد یک تهاجم جدی 

علیه نوجوانان و جوانان آغاز کرده است.
آمار ۵۸  براساس  کرد:  اظهار  حمید صرامی  
از  درصد  و ۱۴  سال  زیر ۳۴  معتادان  درصد 
معتادان در طیف سنی ۱۵ تا ۱۹ سال هستند 
که به این معناست که نشانه روی و قتل عام 

سیستم اعتیاد بر روی سنین نوجوان و جوانان 
ناکارآمد  بدنبال  آنها  و  است  کشور  آیندگان 
کردن این نسل هستند.وی ادامه داد: باید توجه 
کرد انسان سالم محور توسعه پایدار است بدین 
منظور  دشمن درصدد است با در دام افتادن 
آینده سازان در توسعه کشور اختالالتی ایجاد 

کند.

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
به عوامل گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد 
مواد مخدر اشاره کرد و گفت: فقر آگاهی و 
دانش تخصصی در برابر عوارض و تبعات ناشی 
از اعتیاد، فقر مهارتهای خود مراقبتی و خود 
های  طلبی  لذت  ها،  آسیب  دربرابر  کنترلی 
افراطی جوانان و نوجوانان و باور های غلط  از 
جمله علل گرایش جوانان و نوجوانان به پدیده 
شوم اعتیاد است.مشاور دبیر کل ستاد مبارزه 
یکی  اینکه  به  اشاره  با  کشور  مخدر  مواد  با 
از علت هایی که جوانان را به سمت و سوی 
اعتیاد می کشاند کنجکاوی های هدایت نشده 
است تصریح کرد: اختالالت خلق افراد نظیر 
اعتمادبه نفس  شدید،  پرخاشگری  اضطراب، 
پائین، افسردگی از عوامل دیگر در گرایش افراد 
به سوی معضل اعتیاد مؤثر هستند.وی درباره 
گسترش تبلیغات مصرف مواد مخدر در شبکه 
های مجازی گفت: پلیس فتا در این زمینه با 
جدیت وارد عمل شده و بر اساس مطالعات 
انجام شده و اطالعات ارائه شده برخورد جدی 
با متولیان این کانال ها و شبکه ها داشته است.

صرامی با بیان اینکه متاسفانه این شبکه ها به 
به نوع دیگری هر روز در  صورت قارچ گونه 
حال ظهور و گسترش هستند اظهار کرد:باید 
باورهای غلط ارائه شده به دانش آموزان هر چه 
سریع تر اصالح شود تا تاثیر این شبکه های 

مجازی را خنثی کنیم.

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
طبقه  شده،  اعالم  گزاشات  براساس  افزود: 
بین طبقات  اعتمادترین طبقه در  با  معلمان 
اجتماعی هستند لذا قطعا مداخالت این قشر 
سازی  فرهنگ  و  پیشگیری  حوزه  در  جامعه 
تاثیرگذارتر خواهد بود که باید از این ظرفیت 
استفاده شود.صرامی گفت: اعتیاد فرزندان یکی 
از موضوعاتی که به شدت در عصر حاضر موجب 
این  به  باید  اما  است  ها شده  نگرانی خانواده 
موضوع توجه کرد که چه باید کرد تا فرزندان 
به سمت و سوی پدیده اعتیاد نروند و دچار 

انحرافات و آسیبهای اجتماعی نشوند.
اما  والدین  ادامه داد: علیرغم حساسیت   وی 
تحقیقات نشان می دهد ۵۵ درصد والدین بعد از 
۳ تا ۵ سال از اعتیاد فرزندانشان مطلع می شوند 
لذا والدین باید با حساسیت بیشتر نسبت به 

فرزندان از بروز پدیده اعتیاد جلوگیری کنند.
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل  مشاور 
کشورتصریح کرد: نقش بی بدیل والدین برای 
نباید  هیچگاه  که  است  نقشی  تربیت  عرصه 
نادیده گرفت و بیان این موضوع از سوی خانواده 
که جامعه باید آنها را اصالح کنند حرف غلطی 
۳۰۰ساعت  و  ۴هزار  فرزندان  که  چرا  است 
والدین  از طریق  و  برند  می  به سر  منزل  در 
الگوبرداری می کنند و از نوع رفتار، خواسته 
های خانواده نسبت به مسائل اجتماعی حساس 

می شوند.

مشاور دبیركل ستاد مبارزه با موادمخدر:

برخورد با تبلیغ کنندگان مجازی موادمخدر 

فرهنگیان  رفاه  و  لیزینگ  شرکت  مدیرعامل 
تشریح  به  عمومی  مجمع  به  گزارش خود  در 
جزییات فعالیتها و خدمات این شرکت در زمینه 
عضو  فرهنگیان  به  لیزینگی  خودروهای  ارائه 

موسسه پرداخت و تعداد خودروهای توزیعی در 
کرد. اعالم  خودرو  هزار  را ۱۲  مالی ۹۵  سال 
سرمایه  شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
حضور  با  فرهنگیان  رفاه  و  لیزینگ  گذاری 
شد.در  برگزار  شرکت  این  سهامداران  کلیه 
مبلغ  همچنین  شرکت  این  عمومی  مجمع 
۴۵۰ میلیارد ریال به عنوان سود سال مالی ۹۵ 
شناسایی شد که ۹۰ درصد آن بین سهامدارن 
تقسیم شد. همچنین روزنامه دنیای اقتصاد نیز 

به عنوان روزنامه رسمی کثیر االنتشار معرفی 
شد.محمد حسن فرج اللهی مدیرعامل شرکت 
لیزینگ و رفاه فرهنگیان ضمن اشاره به خدمات 
فرهنگیان در طول  به  این شرکت  توجه  قابل 
یکسال گذشته گفت: در سال مالی منتهی به 
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ در مجموع ۱۱ هزار و ۸7۴  
ایران  شرکتهای  محصوالت  از  خودرو  دستگاه 
خودرو و سایپا در قالب لیزینگ به معلمان عضو 

موسسه واگذار شد.

وی افزود: واگذاری خودرو به فرهنگیان پس از 
نظرسنجی از آنها و بر اساس نیازها و سالیقشان 
اینکه  به  اشاره  با  اللهی  گیرد.فرج  می  صورت 
میانگین قیمت خودروهای توزیعی حدود ۳۰۰ 
به طور  مبلغ  این  از  است گفت:  ریال  میلیون 
میانگین ۱۴۰ میلیون ریال به عنوان تسهیالت 
در اختیار فرهنگیان قرار می گیرد و مابقی آن به 
صورت نقدی از آنها دریافت و به حساب کارخانه 

خودرو سازی واریز می شود.

توزیع 2۰ هزار دستگاه 

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۲۶۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۰7/۱۳ هیات اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض آقاي 
محسن هدایتی آقکند بشناسنامه شماره ۱۸7۳ صادره از کرج فرزند شمسعلی در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت ۱۵/۲7 مترمربع از 
پالک شماره ۱۲۱۵ فرعي از ۱۴۹ اصلي واقع در البرز با خریداری از خانم مهناز 
با مالکیت مالک اولیه آقای حسین نافعی میباشد تایید مینماید. لذا به  زمانی و 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۴7۵۰۹ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵/۰۸/۱۰  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

عباسعلي شوش پاشا- كفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه كرج

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

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۴7۰۲مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ و رای اصالحی 
/ دوم موضوع  اول  شماره  ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۳۱۸مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
از مشگین  فرزند مطلب بشماره شناسنامه ۳ صادره  پروانه جوادی خیاوی  خانم 
شهر در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۵۱/۲۰ 
محمدآباد  در  واقع  اصلی   ۳۶۲ از  فرعی   ۱۱۴ از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع 
لذا  به منظور  از مالک رسمی جواد منصور بخت محرز گردیده است.  خریداری 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   ۳۰۲ م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو كرج 

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

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

های فاقد سند رسمی
دوم   / اول  هیات  رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۱۰۵7۰۰۴۱۱۱مورخ ۹۵/۰۴/۰۹  برابر 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بشماره  میکائیل  فرزند  قوزوللو  اختری  اصل  قربان  آقای  متقاضی  بالمعارض 
شناسنامه ۵۱۴ کد ملی ۱7۱۸۴۱۵77۱ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۱۲۰مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک ۱۹۳۱ فرعی از ۹ اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از 
مالک رسمی مصطفی گروسی گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.   ۳۰۹ م/الف
 رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 كرج - ایرج فهیمی

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

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۰۴۸۳مورخ ۱۳۹۵/۰7/۰۸ هیات اول / دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بشماره  ابومحمد  فرزند  آباد  رشید  صفائی  اله  نصرت  آقای  متقاضی  بالمعارض 
شناسنامه ۴۱۰ کد ملی ۱۵۳۲۱7۵۶7۱ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۱۸۶/۸۸ مترمربع پالک فرعی از اصلی  مفروز و مجزی شده از پالک 7۶ 
فرعی از ۳۶۱ اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی 
زهرا آل آقا محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.   ۳۰7 م/الف
 رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 كرج - ایرج فهیمی

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

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۴7۰۳مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ و رای اصالحی 
موضوع  دوم   / اول  هیات   ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۳۱7مورخ  شماره 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علی دشتکی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱۰۱۰ صادره از کرج در یک 
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۵۱/۲۰ مترمربع 
مفروز و مجزی شده از ۱۱۴ فرعی از ۳۶۲ اصلی واقع در محمدآباد خریداری از 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا   است.  گردیده  محرز  منصوربخت  مالک رسمی جواد 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   ۳۰۰ م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو كرج

آگهی مفقودی
مدل ۱۳۸7به شماره  روغنی  رنگ سفید شیری  پیکان  وانت  برگ سبز 
شاسی ۱۱۴۸7۰۳۶۰۴۹شماره  موتور  ۳۴-۳۴۵ب۲7شماره  پالک 

قاسم  فرزند  زاده  زمانی  بهزاد  نام  NAAA۴۶AA۰۸G۰۳۴۰۴۱به 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  باغملک  از  ۱۳۰۱صادره  بشناسنامه 

ساقط می باشد.
شهرستان باغملک

رونوشت آگهي حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   ۶۲۴۳ شماره  شناسنامه  داراي  عسگرشاهی  فرشاد  آقای 
کالسه ۹۵۰۵۰۶ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بلور آهنگی بشناسنامه شماره ۲۹ در تاریخ ۹۵/۴/۳۱ اقامتگاه 

دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱-شمس اله عشق کار به شماره شناسنامه ۳7۸۶ تاریخ تولد ۱۳۱۳ محل صدور 

ساوه نسبت همسر متوفی
۲-علی عشق کار به شماره شناسنامه ۴۵۶۳۰ تاریخ تولد ۱۳۵۸ محل صدور تهران 

نسبت فرزند ذکور متوفی
۳-فاطمه عشق به شماره شناسنامه ۴ تاریخ تولد ۱۳۴۱ محل صدور ساوه نسبت 

فرزند اناث متوفی
۴-خدیجه عشق به شماره شناسنامه ۶۳ تاریخ تولد ۱۳۴۴ محل صدور ساوه نسبت 

فرزند اناث متوفی
۵-منیژه عشق به شماره شناسنامه 7۲ تاریخ تولد ۱۳۴۶ محل صدور ساوه نسبت 

فرزند اناث متوفی
۶-زهرا عشق کار به شماره شناسنامه ۲۲۰۳ تاریخ تولد ۱۳۵۰ محل صدور کرج 

نسبت فرزند اناث متوفی
7-مریم عشق کار به شماره شناسنامه ۱۵۲۵ تاریخ تولد ۱۳۵۴ محل صدور قم 

نسبت فرزند اناث متوفی
قم  تولد ۱۳۵۶ محل صدور  تاریخ  به شماره شناسنامه ۱۵۲۶  کار  ۸-لیال عشق 

نسبت فرزند اناث متوفی
۹-فریده عشق کار به شماره شناسنامه ۲۲۰۲ تاریخ تولد ۱۳۴۸ محل صدور کرج 

نسبت فرزند اناث متوفی
۱۰- منیره عشق کار به شماره شناسنامه ۱۵۴۱۸ تاریخ تولد ۱۳۶۳ محل صدور 

تهران نسبت فرزند اناث متوفی
۱۱- رقیه عشق کار به شماره شناسنامه ۴۹۹7 تاریخ تولد ۱۳۵۲ محل صدور کرج 

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

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه 65 شورای حل اختالف ماهدشت

مفقودی 
پاسپورت آقایان :

احسان قادری فرزند شیرجان بشماره ۵۲۲۴۴ پ عاصف قادری فرزند احسان بشماره ۵۲۲۴۵  
پ 

عارف قادری فرزند احسان بشماره ۵۲۴۲7   پ حامد قادری فرزند احسان بشماره ۵۲۲۴۶  پ 
مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.   

 رباط كریم 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
شماره  به  سیروس  فرزند  نوروز  تاجی  آرش  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شناسنامه ۸۱۴ صادره از بابل در مقطع کارشناسی رشته عمران صادره از واحد 
دانشگاهی آزاد قائمشهر با شماره ۱۳۸۳۱۰7۰۰۴۶۸ مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

واحدقائمشهر به نشانی قائمشهر جاده نظامی ارسال نماید
 بابل 

آگهی حصر وراثت}نامحدود{        
آقا/ خانم گنجعلی پنجی مورینه فرزند روشنعلی به شماره شناسنامه ۳۲۶ صادره 
ازدلفان باتقدیم دادخواستی چنین اشعار نموده که شادروان مرحوم فرشید پنجی 
مورینه فرزند گنجعلی به شماره شناسنامه ۴۲۰۰۴7۳۸۰۱ صادره از دلفان متولد 
۴/۱۴/ ۱۳7۸ در تاریخ ۱۳۹۵/7/۲۵ در شهرستان خرم آباد فوت نموده وراث حین 

الفوت وی منحصر است به:
۱-گنجعلی پنجی مورینه فرزند روشنعلی به شماره شناسنامه ۳۲۶ متولد ۱۳۳۶ 

نسبت با متوفی پدر
۲-عجب نوش خدادادی چشمه فرزند علی داد به شماره شناسنامه ۴۲۰۸۹۶۴۲۲7 

متولد ۱۳۳۸ نسبت با متوفی مادر
طبق نامه مالیات بر ارث شماره     مورخه  / /  ارزش ماترک متوفی بیش از سی 
میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت در 
روزنامه های کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به 
موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر 
دارد  تقدیم  دلفان  7 حقوقی  شعبه  شورای  به  انتشار  از  پس  روز  ماه}۳۰{  یک 
واال مستندا به مواد ۳۶۱ و۳۶۲ قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه 

اعتراضات خارج ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد.م الف ۳۰۶
فرهاد گلمحمدی -  مسئول شورای حل اختالف شعبه چهارحقوقی شهرسستان دلفان

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
دادخواست  شرح  به      ۱7 دارای ش ش  محله  سادات  فالح  علی  محمد  آقای 
به کالسه ۹۵/۲۰۲۲ا/۱ین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسین فالح سادات محله         بشناسنامه  در تاریخ 
۹۵/7/۱7اقامتگاه دائمی خود شهرستان میاندرود –  بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-متقاضی پسر متوفی 

۲-حوا فالح سادات محله فرزند حسین ش ش ۳۰۶صادره از ساری دختر متوفی 
۳-حمیرا فالح سادات محله فرزند حسین ش ش ۲صادره از ساری دختر متوفی

۴-محمد فالح سادات محله فرزند حسین ش ش ۱۸۲صادره از ساری پسر  متوفی
۵-علی فالح سادات محله فرزند حسین ش ش ۲۵۸۰صادره از ساری پسر  متوفی
۶-سیده مکرم نبوی ساداتی فرزند میر ساطان ش ش ۴۲۶ صادره از ساری همسر 

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 م. الف ۹۵/۶۴۹
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری 

خیار و 8خاصیت شگفت انگیز این میوه...

انواع میوه هایی است که در تمام فصول سال در دسترس  از  خیار 
همین خاطر  به  شاید  دارد.  هم  مناسبی  قیمت  همچنین  و   است 
داده  آن  طالیی  خواص  به  چندانی  اهمیت  که  است  فاکتور   ۲   
نمی شود.اما جالب است بدانید این میوه خواص بیشماری دارد که در 

ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

1. یک خوراكی كامل است
خیار  مانند یک مکمل است همه چیز را در خود دارد. هرچند ما به 

خوبی می دانیم حدود ۹۵ درصد خیار آب است…
اما همان ۵ درصد باقی مانده به قدری خوب است که تفاوت زیادی 

ایجاد می کند.
تا ۶ دارد. هم چنین  از ۱  را   B خیار مجموعه ی کامل ویتامین های 
بتاکاروتن و  پتاسیم، و روی است.  از کلسیم، منیزیم، آهن،  سرشار 
که  نیست  ذکر  به  الزم   ، هستند  فهرست  این  در  نیز   C ویتامین 
ویتامین k هم دارد که به همراه کلسیم استخوان ها را تقویت می کند.

به نظر می رسد درمانی عالی برای بسیاری از چیزها از قبیل سردرد، 
بهبود روحیه یا سالمت کلی است.

2. كم كالری ولی مغذی است
هر ۱۰۰ گرم خیار تقریبا فقط ۱۵ کالری دارد. مصرف این صیفی در 
ساالدها و کنار خوراک های گوشتی به همراه سبزیجاتی مانند کلم 
با مواد مغذی مختلفی که دارد فورا  ایجاد می کند، و  طعمی مالیم 

سیرتان می کند.

3. مولد كوالژن و ضد چین و چروک است
برای  است،  موجود  خیار  در  که  گیاهی  مغذی  مواد  هم چنین 

محصوالت زیبایی ایده آل هستند.
مالیدن خیار به پوست، به ویژه در قسمت های مشکل دار که حجم و 
برای  تولید مجدد کالژن می شود.  نیاز دارد، سبب  سفتی بیش تری 

چین و چروک ها هم فوق العاده است.

4. نیرو بخش ، آرامش بخش و ضد سردرد است
نظر می رسد  به  و  است  نیروبخش  بی نهایت  نارگیل  آب  مانند  خیار 

بیش تر از آب رطوبت دارد.
از نوشیدن، ذخیره ی  بعد  از خواب و  خوردن چند قطعه خیار قبل 
آب خیلی بیش تری به مغز می دهد،برای همین از سردرد جلوگیری 

می کند. مغز هم تا حد زیادی از آب تشکیل شده است.

5. تنفس را باطراوت می كند
مفیدتر  و  مفید  دارد  است،  جالب  داشته باشید!  باطراوت تر  تنفسی 
دقیقه،  به مدت یک  کامل، حتی  به طور  میوه  این  می شود. جویدن 
می تواند تنفس بد را تا حد زیادی برطرف کند. ترکیب آن با لیمو در 

آب، جایگزینی فوق العاده برای نعنا است.

6. براق كننده است
روش سبز جدید برای برق انداختن! چسبناکی این میوه کم تر از موز 
است،پس این یک خبر خوب است که می تواند چیزها را برق بیندازد، 
نه فقط کفش ها را، بلکه سطوح استیل ضدزنگ را نیز برق می اندازد.

 7. تمیز كننده خطوط است
این میوه پاک کننده ی مداد شمعی و خودکار است.

چی؟ حاال بروید و امتحان کنید. پوست خیار می تواند اثر خودکار و 
مداد شمعی را از دیوار پاک کند!

8. از بین برنده آفات است
خیار را در آلومینیوم یا ظرف های نازک قرار دهید و در محیط قرار 
گذاشتن  است.  جالب  بله،  می برد.  بین  از  را  آفات  واقعا  دهید،این 
واکنش شیمیایی ای می شود که  برش خیار روی حلبی سبب  چند 

حلزون ها و دیگر آفات را ناراحت می کند.

سالمت و تغذیه

اینجا شروع می شود که  از  مقال  این  قصه ی 
طاقت آدمی طاق می شود وقتی هر روز بر باِر 
ادب و فرهنگ می کوبیم و حرف از تحصیالِت 
آکادمیک می زنیم و من چنینم و من چنانم؛ 
اما وقتی پای عمل می رسیم، چنان می لنگیم 
که خودمان هم شاید اگر وقِت خواب، لحظه ای 
انجام می دهیم دقیق  آنچه در روزمره مان  بر 
در  هم  هنوز  ما  که  گردیم  می  متوجه  شویم، 
ابتدایی ترین مراحل رشد و تکویِن یک جامعه 
شهری دست و پا می زنیم و تنها ژست فرهنگ 
را گرفته؛ بر بی اهلِی خویش، واقفیم و چه بسا 
که  کنیم  نمی  هم  تفکر  موضوع،  این  بر  اصال 

امروز چه کردم و چه دیدم و چه شد!
شاید اگر ده نفر این نوشته را بخوانند، حداقل 
هشت نفر بر این حکایت، صحه بگذارند که در 
مترو، اتوبوس و یا تاکسی، از صدای بلند صحبت 

کردِن کنار دستی شان به ستوه آمده اند.

که  نبود  حد  این  تا  تکنولوژی  که  ترها  قدیم 
کنار  در  مدرسه  به  ورود  بدو  در  هم   کودکان 
داشته  موبایل  گوشِی  مدادتراش،  و  کن  پاک 
برای  بود؛  ها  خانه  در  تلفن  یک  فقط  باشند؛ 
حرف  تلگرامی  که  اضطراری  های  صحبت 
یکدیگر،  احوال  از  و  رساندند  می  را  پیغامی  و 
باخبر می شدند و زیاده عرضی نبود. اما حاال از 
نحوه پخت غذاها بگیر تا مراسم خواستگاری و 
عروسی را پشِت این سیم های بی سیم تلفن، 
مخابره می کنیم و گاهی آن هم در مأل عام و 
حرف  بلند  این  پرسیم  نمی  خود  از  هم  یکبار 
زدن در کنار سه نفر یا سی نفِر دیگر، چه اجبار 
و الزامی دارد که برای رسیدن به خانه و صحبت 

کردن، صبر نمی کنیم!
این  که  ایم  کرده  فراموش  گویا  را  امر  حقیقِت 
کاری-  های  صحبت  برای  همراه،  های  تلفن 
اداری یا ضروری است؛ در چند دقیقه َو یا اگر 

می خواهیم از ِب بسم ا... را خط به خط برای 
و  اماکن  و  خیابان  جایش  کنیم،  تعریف  کسی 

وسایل نقلیه عمومی نیست.
دیگران الزم نیست از اخم و خنده هایمان در 
پشت تلفن آگاه باشند؛ الزم نیست ما در کناِر 
چند نفری که با ما تا مقطع و مقصدی، همراه 
و همسفر هستند، بی وقفه، بلند، بی مالحظه، 
کاذب  های  نفس  به  اعتماد  مسند  بر  آنچنان 
برای  یعنی  که  کنیم؛  بلند صحبت  و  بنشینیم 
مِن تازه به دوران رسیده، افراِد دور و برم مهم 
و  جایی  هر سخن  رفته  یادمان  نیستند...گویی 
هرنکته مکانی دارد، تمام حرف های خودمانی 
مان را آنچنان با ولع فریاد می کنیم که گویی 
دیگران یا وکیل و صاحب فن در امور مربوطه 
سخن،  اتمام  از  بعد  است  قرار  که  هستند 
یاریمان کنند؛ یا ما آنقدر می خواهیم بر طبِل 
تعجب،  از  دیگران  تا  بکوبیم  خوشبختم؛  ما 

دهانشان تا مقصد، باز بماند...
بعضی ها آنقدر راحت و بی مهابا، بلند بلند تمام 
زندگی شان را مرور می کنند و با گوشِی همراه 
با آواِز رسا صحبت می کنند که گویی از دیگران 
هم برای ادامه حرف هایشان مدد و استمداد می 
گوِش  فریادهاشان،  یا  ها  خنده  کنار  یا  طلبند 

هوشی دیگر را نیاز دارند.
گذارتان  شده  که  بارهم  یک  حال  به  تا  حتما 
به بیماستان و درمانگاه افتاده است و با تصویر 
آشنا  کند  می  تأکید  را  سکوت  که  پرستاری 
هستید... آن موقع ها، تنها عالمِت هشدار برای 
محل  و  ها  بیمارستان  در  کردن،  بلند صحبت 
هایی بود که بیماران به آرامش احتیاج داشتند؛ 
رسیده  وقتش  بگوییم  اگر  نیست  ربط  بی  اما 
که این تصویِر پرستاِر خوش لبخند را بر دیوار 
و  تاکسی  های  شیشه  کنار  و  مترو  های  واگن 
مکررا  را  سکوت  هشداِر  و  کنیم  نصب  اتوبوس 

تأکید کنیم.
یادمان نرود، شخصیت و تربیت هر فرد با رفتار 
و گفتارش مشخص می شود و بی جهت نمی 

گویند: 
»بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود؛

پسته ی بی مغز چون لب واکند، رسوا شود«...
سخن  چگونه  هایمان،  سخن   درحقیقت 
هایمان،  گفتن  بلند  و  آرام  هایمان،  گفتن 
نشانگر شخصیت و هویت و فرهنگ ماست و بی 
جهت نگراِن این فرهنگی که از نفیرمان بیرون 
ترین  بلندآوازه  در  که  چرا  نیستیم؛  آید،  می 
بالیدیم  کردیم،  رشد  تمدن  و  فرهنگ  کشوِر 
بدمان آن  از  که  چیزی  نباشیم  کوشیدیم،   و 

 می آید.
باشد،  حواسمان  تنها  نیست؛  عرضی  زیاده 
نباشیم چیزی که با هویت و فرهنگمان منافات 

دارد.

قدیم ترها زیاده عرضی نبود!

نفرت یکی از انواع هیجانات است که از بدو 
تولد همراه انسان است .

وقتی روی یک فامیل یا دوست حساب دیگری 
نسبت به دیگران باز می کنید و رفتار نامناسبی 
اید،  نداشته  را  توقع آن  زند که  او سر می  از 
ناگهان ورق برمی گردد و عالقه و محبتتان به 

نفرت تبدیل می شود.
در  شناسی،  روان  ارشد  کارشناس  نوربخش، 
ها  رنجش  کلی  طور  به  گوید:  می  باره  این 
است  اجتماعی  زندگی  ناپذیر  اجتناب  بخش 
که خارج از خواسته ما بر ما تحمیل می شود 
اما این امر به معنای آن نیست که ما محکوم 
به حمل کردن آن ها با خود در همه عمرمان 
هر  شر  از  را  خودمان  توانیم  می  ما  هستیم. 
که  است  کافی  فقط  کنیم،  خالص  رنجشی 
ادامه مطرح می  در  نکاتی که  به  و  بخواهیم 

شود، عمل کنیم.
بخشیدن دوست یا فامیلی که رفتار اشتباهی 
داشته است، به هزار و یک علت روی سالمت 

روان آدم تاثیر مثبت دارد.
 

بعضی از آسیب های كینه به دل 
گرفتن عبارتند از:

که  وقتی  کند:  می  بیمار  را  1-روانتان 
دائم  است،  رنجیده  نفر  یک  از  ما  خاطر 
در  که  خودمان  و  وی  از  هم  سر  پشت  و 
ایم، حرص  نداده  را  رنجش جوابش  موقعیت 
هم  افراطی  خوردن  حرص  خوریم.  می 
اقسام  و  انواع  است؛  معلوم  اش  نتیجه   که 
شکل های اضطراب، وسواس و افسردگی را به 

وجود می آورد.

2- تمام فکر و ذهنتان را درگیر می كند: 
وقتی که آدم از یک نفر کینه به دل می گیرد 
به ویژه اگر آن یک نفر نسبت نزدیکی با فرد 
انرژی  بیشتر  بخش  وی  ذهن  باشد،  داشته 
خودش را صرف فکر کردن به ظلمی می کند 
که بر او شده است. آن وقت است که کم کم 
تمام فکر و ذکر و هیجان و در نتیجه رفتار فرد 

را تحت تاثیر قرار می دهد.

3- دشمن آرامش است: تا وقتی که ما از 
فردی رنجیده خاطر باشیم، تا این رنجش را 
نه  و  نفر  آن  از  شدن  جدا  نه  نکنیم  برطرف 
انتقام از او آراممان نمی کند یعنی به هر حال 

»رنجیدن« به عنوان یک موضوع تمام نشده در 
ذهن ما، باقی می ماند و آرامش زندگی مان را 

بر باد می دهد.
اضطراب،  های  شکل  اقسام  و  انواع  نفرت   

وسواس و افسردگی را به وجود می آورد.
 

این گونه دیگران را ببخشید
این که دیگران اشتباه می کنند و باعث رنجش 
از  نیست که  ما  ما می شوند، در کنترل   خاطر 
آگاهی  با  توانیم  اما می  کنیم  ها جلوگیری  آن 
بیشتر از احساس ناراحتی تا سر حد نفرت، راحت 

تر با آن کنار بیاییم.

نفرت را بشناسیم
بدو  از  که  است  هیجانات  انواع  از  یکی  نفرت 
امروزی  شناسی  روان  است.  انسان  همراه  تولد 

تاکید دارد که هیجانات از جمله هیجان نفرت، 
به  و  گیرد  می  شدت  ها  آدم  وجود  در  زمانی 
حسی دائمی تبدیل می شود که افراد خیلی با 
افراد  که  اوقاتی  در  حتی  شوند  می  درگیر  آن 
نمی خواهند این حس آزاردهنده در وجودشان 
باشد و در چنین مواقعی می کوشند تا آن فرد 
البته  از خود دور کنند.  را  آزاردهنده  یا شرایط 
این عکس العمل طبیعی است چون ما از ابتدای 
ما  در  که  چیزهایی  از  گیریم  می  یاد  زندگی 
اما بهترین  انزجار می کنند، دوری کنیم  ایجاد 
از  شدن  آگاه  نفرت،  حس  با  مواجهه  برای  راه 

که این  و  ماست  فطرت  در  هیجان  این   وجود 
 می توانیم کنترلش کنیم.

الزمه نفرت فراموشی نیست
کردن  فراموش  معنای  به  نباید  را  گذشت 
است  این  واقعیت  بدانید.  آمده  پیش  اتفاقات 
نمی  و  اند  افتاده  اتفاق  زندگی،  اتفاقات  که 
توان آن ها را فراموش کرد. تأثیری که گذشت 
کردن دارد این است که بار هیجانی ماجرا را 
می گیرد و باعث می شود که شما دیگر از بابت 
یادآوری آن اتفاق حالتان بد نشود نه این که 

آن ماجرا را به کلی از ذهنتان پاک کند.

دلیل ناراحتی تان را
 منصفانه بررسی كنید

ناراحتی  باعث  که  را  ماجرایی  هیجان  میزان 
اتفاقی  و  بیاورید  پایین  کمی  است  شده  تان 
را که باعث رنجش شما شده است، منطقی تر 
بررسی کنید. ببینید که واقعا چرا طرف مقابلتان 
شما را رنجانده است. آیا او خودش محدودیت 
است؟  شده  رفتار  آن  باعث  که  نداشته  هایی 
که شما  روزهایی  یا  روز  در  که  نیست  ممکن 
را رنجانده است، از چیزی ناراحت بوده باشد؟ 
احتمال ندارد که شما رفتاری کرده باشید که 
اصال  باشد؟  کرده  زنده  برایش  را  تلخی  چیز 
زندگی  در  او خودش  که  نیست  این خاطر  به 
اش تحت فشارهای روانی شدیدی بوده و برای 
همین کال عصبی بار آمده است؟ همه این ها 
باعث می  باشد که  تواند محدودیت هایی  می 
شود یک نفر شما را برنجاند. شما خودتان از این 
محدودیت ها ندارید؟ برای خودتان پیش نیامده 
است که ناخواسته یک نفر را برنجانید؟ کمی 
منطقی تر و منصفانه به این سوال ها فکر کنید. 
زمانی  عمیق  خاطر  رنجش  معموال  ضمن  در 
صورت می گیرد که شما از آن فرد مقابل توقع 
حتما  فرد  این  اما  اید.  نداشته  رفتاری  چنین 
خوبی هایی داشته است که شما با وی مدت ها 
احساس نزدیکی کرده اید و بعد طی ماجرایی از 
رفتارش رنجیده اید! فکر کنید، ببینید که واقعا 

هیچ خوبی در وجود آن فرد نیست؟

بخشیدن را در عمل نشان دهید
اگر واقعا از ته دل یک نفر را بخشیده باشید، 
او  با  بروید  که  باشید  داشته  اکراه  نباید  دیگر 
دست بدهید و روبوسی کنید. اگر هم به شما 
بر می خورد که چرا او پا پیش نگذاشته است، 
یا  معتمد  های  فامیل  از  یکی  به  غیرمستقیم 
دوستان مشترک نشان دهید که تمایل دارید 
با آن فرد آشتی کنید تا شرایط برای آشتی مهیا 
شود. معموال در جمع های فامیلی و دوستانه 
مراسم آشتی  برپایی  برای  زیادی  واسطه های 

کنان وجود دارند.

چرا نباید 
کینه ای 
باشیم؟ 

الهام آمرکاشی
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آگهی مزایده فروش اموال غیر منقول  نوبت اول 
بحکایت پرونده کالسه ۹۵۰۱۵۸ اجرایی شعبه سوم حقوقی دادگاه شهرستان محمود اباد محکوم علیه عالیه محمدی محکوم 
است به مبلغ ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال در حق محکوم له بانک توسعه و تعاون و همچنین محکوم است به مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰ریال 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که با توجه عدم پرداخت دین اموال بشرح ذیل:تصرفه شده واقع در محمود آباد کیلومتر 
۴ خیابان معلم روستای حربده بعد از مشاور امالک آقای حیدری معروف حبیب آباد –کوی بهار  که تمامی شش دانگ عرضه 
۲۰۰ متر مربع با حدود اربعه مشخصه حسب کارشناسی مظبوط فلذا نظریه به عدم اعتراض از ناحیه طرفین نسبت  به نظریه 
کارشناسی اموال توقیفی از طریق مزایده حضوری در تاریخ ۹۵/۹/۱۵ ساعت ۱۲ صبح در دفتر شعبه سوم حقوقی  و درصورت 
نیاز در محل اموال توقیف شده بفروش بفروش می رسد متقاضیان شرکت در مزایده می توانند حداقل ۵ روز قبل از مزایده 
جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان محموداباد مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه 
شروع وکسانی که باالترین  قیمت برنده مزایده خواهند شد و همچنین ده درصد مبلغ اعالمی فی المجلس برابر ماده ۱۲۹ قانون 
اجرایی 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 اجرای پرداخت کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزایده باقیمانده بهای اموال را 
ظرف مدت یکماه تعیین شده نپردازد او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا مزایده با حضور نماینده 

محترم دادستان برگزار می گردد .
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی ( محمود اباد 

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

به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۱۰۰۰۴۹ له بانک ملی علیه شرکت ایالم عینک اموالی به شرح زیر :
۱- دو دستگاه ژانراتور اسفر به قیمت  ۲- دودستگاه ژانراتور سیلندر 

۳-۶ دستگاه اسفر سایش و جال  ۴-۶ دستگاه سیلندر سه شاخه سایش و جال 
۵- یک دستگاه بلوکر چهار بازو  ۶- یک دستگاه تانک ذوب 

7- یک دستگاه سایش دوبازو ۸- دودستگاه لنزومتر
۹- یک سری تجهیزات و لوازم شامل : سبد جا شیشه لوکومتر اسفر و سلیندر ، بلوکر توری اسفر و سیلندر 

۱۰- یک دستگاه تابلو برق ۶۳ آمپر سه فاز 
۱۱- کابل کشی دیواری دستگاههای  تابلو های محلی متعلق به مدیون )شرکت ایالم عینک( که برابر نظریه کارشناس رسمی به 
مبلغ ۲۱۰/۲7۵/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد مزایده از ساعت ۹ الی ۱۲ روز شنبه مورخ 
۹۵/۹/۲۰ 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 غیر مترقبه گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت 

انجام می شود و حقوق دولتی در حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم – هوشنگ بابایی

متن آگهی
خواهان / شاکی بیژن طوالبی فرد دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم خسرو 
تادیه و مطالبه  تاخیر  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت  محمودی 
از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی  خسارت دادرسی و اعسار 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول  دادگاه عمومی حقوقی 
بلوار  انتهای  ولیعصر  خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۰۱۰۰۴7۵  ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۹/۲۹ و ساعت ۰۹:۰۰تعیین شده است به 
ماده  تجویز  به  و  شاکی  خواهان/  درخواست  و  متهم  بودن  المکان  مجهول  علت 
امور مدنی و دستور  انقالب در  و  آئین دادرسی دادگاه های عمومی  قانون   ۳۴۴
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده /
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سیاوش بیرانوند. 

بازیکن ایرانی االصل سوئیس در راه تیم ملی تنیس

بازیکن ایرانی االصل سوئیس در صورت گرفتن پاسپورت ایرانی 
تیم ملی را در مسابقات دیویس کاپ همراهی خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، در جریان هفته دوم مسابقات فیوچرز کویت، 
بازیکن  حراجچی  آریا  با  دونفره  جدول  در  شاهقلی  انوشا 
یک  مرحله  تا  آنها  تیم   و  شد  همبازی  سوئیس  ایرانی االصل 

چهارم نهایی نیز پیش رفت.
این بازیکن اکنون مورد توجه فدراسیون تنیس قرار گرفته و در 
در  را  ایران  ملی  تیم  بگیرد  ایرانی  پاسپورت  بتواند  که  صورتی 

مسابقات گروه دو دیویس کاپ همراهی خواهد کرد.
تیم ملی تنیس اواخر آذر در فیوچرز تایلند شرکت خواهد کرد 
در  شود.  حاضر  رقابت ها  این  در  دارد  نظر  در  هم  حراجچی  و 
صورتی که در فیوچرز تایلند شرکت کند، در جدول دونفره باز 

هم با ملی پوشان ایران هم تیمی خواهد شد.
 حراجچی اکنون در رده ۹۳7 جهان قرار دارد.

آغاز لیگ برتر کاراته از نیمه دوم آذر

سوپر لیگ و لیگ برتر کاراته باشگاه های کشور از نیمه دوم آذر 
آغاز می شود.

به گزارش ایسنا ، سازمان لیگ فدراسیون کاراته زمان آغاز سوپر 
لیگ و لیگ برتر مردان و زنان را از نیمه دوم آذر ماه اعالم کرد.
اعالم  تاکنون  که  هایی  تیم  سرپرستان  تمامی  اساس  این  بر 
برتر و سوپر لیگ به  آمادگی خود را برای حضور در لیگ های 
تا  دارند  فرصت  ماه  آذر   ۹ تاریخ  تا  کرده اند  ارسال  فدراسیون 
نسبت به ثبت نام کامل ورزشکاران خود از طریق پنل رویدادهای 

سازمان لیگ بر روی سایت فدراسیون اقدام کنند.

سرمربی استقالل اهواز استعفا کرد

سرمربی تیم فوتبال استقالل اهواز از سمت خود استعفا کرد.
امیر میرزاییان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد:  من دیروز از سمت 
خود استعفا دادم و این موضوع را با مدیرعامل باشگاه و سرپرست 
تیم نیز در میان گذاشتم، البته آن ها موافقت نمی کردند ولی در ادامه 

استعفایم پذیرفته شد.
وی ادامه داد:  با این شرایط، سخت است که بمانم، چرا که در مدت 
زمانی که حضور داشتم متوجه شدم مشکالت همچنان پابرجا است. 
باید بگویم استقالل اهواز نیاز به چندین نفر دارد تا بتواند از شرایط 

فعلی خارج شود.
سرمربی مستعفی تیم فوتبال استقالل اهواز عنوان کرد:  همان طور 
که قبال هم گفتم اگر برای موفقیت یک تیم ۱۰ آیتم الزم باشد، 
استقالل اهواز تنها دو آیتم را دارد و هنوز مشکالتی از جمله مالی، 

پابرجا است.
وی خاطرنشان کرد: نمی خواهم مردم با بازی های ضعیف تیم بیشتر 
از این اذیت شوند و به همین دلیل استعفا دادم تا شاید فرد دیگری 
بیاید و بتواند تیم را از شرایط فعلی خارج کند. این تیم هنوز با 

مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می کند.
را  حداقل ها  و  بودیم  قانع  بازیکنانم  و  من  کرد:   بیان  میرزاییان 
می خواستیم ولی حتی با حداقل ها نیز روبه رو نبودیم. به نظر من با 
توجه به این مشکالت، شرایط استقالل اهواز از بحران هم گذشته و 

فراتر از بحران رفته است.
وی خاطرنشان کرد:  از تمام مردم مهمان نواز اهواز، مدیرعامل باشگاه، 
سرپرست تیم و برادران شفیع زاده که در این دو هفته به من کمک 
کردند، قدردانی می کنم. همچنین عذرخواهی می کنم که نتوانستیم 
با نتایجی که به دست می آوریم، باعث رضایت مندی آن ها شویم. 
امیدوارم شرایط استقالل اهواز با توکل بر خدا و همدلی که به وجود 
می آید، تغییر پیدا کند. سرمربی مستعفی تیم فوتبال استقالل اهواز 
گفت:  آبرو برای من نسبت به شرایط مالی در اولویت است و دوست 
دارم، آبرویم حفظ شود و با آبرو مربیگری کنم. به نظر من یک 

موقع هایی برای بودن باید رفت.
وی در پایان عنوان کرد: اکنون شرایط استقالل اهواز مانند حکایت 
یک ساختمان است که برق آن رفته است ولی بعد لوله کشی آن را 
عوض می کنند. همان طور که گفتم این تیم مشکالت بسیاری دارد، 

در حالی که آسیب شناسی هم صورت نگرفته است.

سوکولوف سرمربی شطرنج زنان ایران

پس از توافق فدراسیون شطرنج با ایوان سوکولوف، مربی هلندی 
ایران در مسابقات قهرمانی زنان جهان را بر عهده  هدایت تیم 

گرفت.
به  جهان  زنان  قهرمانی  شطرنج  رقابت های  ایسنا،  گزارش  به 
با  که  برگزار می شود  اسفند  تا ۱۵  بهمن  از ۲۲  ایران  میزبانی 
هماهنگی های صورت گرفته، تهران به عنوان میزبان قطعی این 
رقابت ها انتخاب شد. همچنین با توافق بین فدراسیون ایران و 
ایوان سوکولوف، وی هدایت تیم ایران را در رقابت های قهرمانی 

زنان جهان بر عهده گرفته است.
سوکولوف پیش از این نیز در چند رقابت هدایت تیم ایران را بر 
آماده سازی  برای  از ۱۱ آذرماه  این مربی هلندی  عهده داشت. 
المپیاد  در  ایران سفر می کند. وی  به  ملی،  تیم  سه شطرنج باز 
جهانی باکو مربی تیم مردان بود که بهترین نتیجه مردان ایران 

در المپیاد جهانی رقم خورد.
مسابقه های قهرمانی زنان جهان با حضور ۶۴ شطرنجباز برگزار 
میترا  خادم الشریعه،  )سارا  نماینده  سه  با  ایران  تیم  و  می شود 

حجازی و آتوسا پورکاشیان( در این رقابت ها حاضر می شود.

رستگاری کره ای ها مقابل ازبکستان

به  را  ازبکستان  مقابل  باخته  بازی  فوتبال کره 
پیروزی ۲ بر یک تبدیل کرد.

گروه  از  دیدار  نخستین  در  ایسنا،  گزارش  به 
A انتخابی جام جهانی روسیه، کره جنوبی در 
ازبکستان  میزبان  سئول  جهانی  جام  ورزشگاه 
توانست این دیدار را با حساب ۲ بر یک به سود 

خود به پایان برساند.
دقیقه  در  بیکمایف  مارات  ابتدا  دیدار  این  در 
۲۵ برای ازبکستان گلزنی کرد اما این پایان کار 
نبود و کره ای ها در دقایق ۶7 و ۸۵ توسط نام 

تائه هی و کوجای چول به گل رسیدند.
با این نتیجه کره جنوبی ۱۰ امتیازی شد و با 
تفاضل گل کمتر و با یک بازی بیشتر نسبت به 
ایران در رتبه دوم قرار گرفت و ازبکستان نیز با 
۹ امتیازی که از بازی های قبل کسب کرده بود 

در رده سوم باقی ماند.
é پیروزی ژاپن مقابل عربستان

پنجم  بازی  در  عربستان  و  ژاپن  ملی  تیم های 
نیز  روسیه  انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸  مرحله 
به مصاف هم رفتند که در نهایت سامورایی ها 
را  عربستان  یک  بر   ۲ حساب  با  توانستند 

شکست دهند.
ژاپن هیروشی کیوتاکه در  برای  دیدار  این  در 
دقیقه ۴۵ از روی نقطه و گنکی هاراگوچی در 
برای ژاپن گلزنی کردند و تک گل  دقیقه ۸۰ 
عربستان را نیز موتاز هوساوی به ثمر رساندند.

با  و  شدند  امتیازی   ۱۰ برد  این  با  ژاپنی ها 
رتبه  به  عربستان  به  نسبت  کمتر  گل  تفاضل 
دوم گروه B صعود کردند. عربستان نیز بدون 
قرار  گروه  این  جدول  صدر  در  کماکان  تغییر 

باقی ماند.

همه  نگاه ها در جهان به لیونل مسی 

قرار  حساسی  موقعیت  در  آرژانتینی  مهاجم 
گرفته است و مردم ارژانتین و هواداران بارسلونا 
تصمیم گیری هایش  و  او  درخشش  منتظر 

هستند.
مارکا   اسپانیایی  روزنامه  ایسنا،  گزارش  به 
موضوعی را درباره لیونل مسی فاش کرد. این 
به  بارسلونا  آرژانتینی  مدافع  نوشت  روزنامه 
در  قراردادش  تمدید  بر  مبنی  باشگاه  خواسته 
مساله  است.  داده  منفی  پاسخ   ۲۰۱۶ جوالی 
موضوعی   ۱۰ شماره  ستاره  با  قرارداد  تمدید 
مهم برای بارسلونا است و این باشگاه قصد دارد 

در این زمینه مهاجم خود را راضی کند.
بازیکنانی  قراردادهای  جاری  سال  در  بارسلونا 
و  بوسکتس  سرخیو  ماسکرانو،  خاویر  همچون 
نیمار را تمدید کرد اما هنوز قراردادهای لویس 
ایوان راکیتیچ، مارک آندره تراشگتن  سوارس، 
بدون  است.  نکرده  تمدید  را  روبرتو  سرخیو  و 
شک مهم ترین آن ها مساله مسی است. بازیکن 
اما  می شود  محسوب  تیمش  ستاره  آرژانتینی 
از  بعد  گرفت  تصمیم  باشگاه  پیشنهاد  از  پس 
رابطه  این  در   )۲۰۱۸ )ژوئن  قراردادش  پایان 

تصمیم گیری کند.
باشگاه کاتاالنی حتی قصد دارد ارزش قرارداد 
بتواند  نوعی  به  تا  دهد  افزایش  را  او  جدید 
هر  در  دارد.  نگه  راضی  را  آرژانتینی  مهاجم 
صورت بارسا باید منتظر بماند تا مسی در این 
رابطه تصمیم گیری کند. مساله دادگاهی شدن 
او نیز در رابطه بر تصمیمش تاثیرگذار خواهد 
به  اخیر  سال  چند  در  آرژانتینی  مهاجم  بود. 
روبرو  دادگاهی  مشکالت  با  مالیاتی  فرار  علت 
شد و در نهایت به ۲۱ ماه حبس محکوم شد و 
هر تصمیم اشتباهی ممکن است او را به زندان 

بفرستد.
کشورش  ملی  تیم  همراه  به  مسی  طرفی  از 
جام  مقدماتی  در  )چهارشنبه(  فردا  بامداد 
جهانی ۲۰۱۸ روسیه به مصاف کلمبیا خواهد 
برزیل  برابر  سنگین  شکست  از  پس  رفت. 
آلبی  برای  شرایط  اکنون  جمعه،  بامداد  در 
جایگاه  در  تیم  این  است.  سلسته سخته شده 
از جام  بیرون  اکنون  ششم جدول قرار دارد و 
جهانی است. تنها تیم های اول تا چهارم به طور 
مستقیم صعود می کنند و تیم پنجم در مرحله 

پلی آف شانس صعود خواهد داشت.
بد  شرایط  به  توجه  با  آرژانتین  هواداران 
درخشش  به  امیدواری شان  تنها  ملی  تیم 
برزیل  برابر  در  نتوانست  او  البته  است.  مسی 
بدرخشد چون مسئولیت بازی سازی به عهده 
اش بود و نتوانست در موقعیت گل قرار بگیرد 
اما دیشب وضعیت بد ستاره آلبی سلسته همه 
را نگران کرد. مسی در جریان پرواز در هواپیما 
دچار مشکالتی شد. مسی به علت تکان های 
پزشک  و  تهوع  حالت  دچار  بار  چند  هواپیما 
تیم مجبور شد به وضعیت او رسیدگی کند. با 
این حال این اتفاق مشکلی برای حضور مسی 
همه  و  آورد  نخواهد  وجود  به  امروز  بازی  در 
شدن  شدن  مشخص  و  امروز  دیدار  منتظر 

وضعیت تیم ملی هستند.

خبرخبر

ایران  جوانان  و  نوجوانان  ملی های  تیم  
عنوان قهرمانی آسیا را به دست آوردند.

قهرمانی  وزنه برداری  مسابقات  پایان  در   
ملی  های  تیم   ، آسیا  جوانان  و  نوجوانان 
عنوان  شد  موفق  رده  دو  هر  در  ایران 

قهرمانی را به دست آورد.
 تیم ایران در دو رده نوجوانان و جوانان با 
ترکیب کامل شرکت کرد و در نهایت هم 

بر سکوی نخست آسیا قرار گرفت.
امیرحسین فضلی قویترین مرد قاره کهن      
کیلوگرم   +۱۰۵ دسته  رقابتهای  پایان  در 
در  که  آسیا  جوانان  قهرمانی  برداری  وزنه 
امیرحسین  شود،  می  برگزار  ژاپن  توکیو 
ژاپن،  نماینده  با  نزدیک  رقابتی  در  فضلی 
به لطف اختالف وزن روی سکوی قهرمانی 
بردار  وزنه  قویترین  عنوان  تا  ایستاد  آسیا 

جوان قاره را به دست بیاورد.
فضلی در حرکت یکضرب وزنه ۱7۲ کیلوگرم 

و در دوضرب وزنه ۲۱۱ کیلویی را باالی سر 
برد تا با حدنصاب مجموع ۳۸۳ کیلوگرم و 

به  خود  ژاپنی  رقیب  به  نسبت  کمتر  وزن 
مدال طالی دسته فوق سنگین برسد.

فوق  دسته  نماینده  دیگر  پور  فرج  کوهیار 
سنگین کشورمان نیز در حرکت یک ضرب 
دوضرب  در  و  کرد  مهار  را  کیلوگرم   ۱۶۱
با  و  برد  سر  باالی  را  کیلویی   ۲۰۸ وزنه 
مدال  به  کیلوگرم   ۳۶۹ مجموع  حدنصاب 

برنز رسید.
رده بندی تیمی ) نوجوانان(

۱- ایران ۶۱۶ امتیاز
۲- ژاپن ۵۲۵ امتیاز

۳- چین تایپه ۵۰۳ امتیاز
 رده بندی تیمی ) جوانان(

۱- ایران ۵۹۹ امتیاز
۲- ژاپن ۴۹7 امتیاز

۳- ازبکستان ۴۸۵ امتیاز

قهرمانی ایران در مسابقات وزنه برداری نوجوانان و جوانان آسیا 
امیرحسین فضلی قویترین مرد قاره كهن

قهرمانی  شمشیربازی  مسابقات 
تبریز  شهر  در  کشور  بزرگساالن 
برتر  تیم های  و  نفرات  و  آغاز شد 

اسلحه فلوره معرفی شدند.
قهرمانی  شمشیربازی  مسابقات 
اسلحه  در  کشور  بزرگسال  آقایان 
انجام  از  انجام شد که پس  فلوره 
۱۵7 بازی انفرادی علیرضا ادهمی 
از تهران قهرمان و وحید ذوالفقاری 
شهاب  همچنین  شد.  دوم  یزد  از 
شمس تبریزی از تهران و علیرضا 
غربی  آذربایجان  از  سلیمانی 

مشترکا سوم شدند.
در بخش تیمی اسلحه فلوره تیم 
تهران قهرمان و تیم یزد به مقام 
همچنین  رسید،  قهرمانی  نایب 
آذربایجان  و  اصفهان  تیم های 

غربی مشترکا سوم شدند.

سایت فیفا در گزارشی آماری به بررسی نامزدهای بهترین های سال ۲۰۱۶ 
فوتبال جهان پرداخت.

اعالم شد.  فوتبال جهان در سال ۲۰۱۶  بهترین های  اولیه  نامزدهای   
۱۰ فوتبالیست زن، ۱۰ مربی زن، ۱۰ مربی مرد و ۲۳ فوتبالیست مرد 
نامزدهای اولیه بهترین های جهان بودند. این ها قرار است ۹ ژانویه در مراسم 
بهترین ها حاضر باشند تا از بین آن ها بهترین بازیکن مرد، بهترین مربی 
مرد، بهترین بازیکن زن و بهترین مربی زن در سال ۲۰۱۶ مشخص شود.

سایت فیفا در زیر به بررسی آماری نامزدهای این دوره پرداخته است که 
مروری کلی بر آن خواهیم داشت:

۵۶۲ تعداد گل هایی است که ۱۰ فوتبالیست زن توانستند در این سال به 
ثمر برسانند. نکته جالب این است که آن ها ۲۴ گل بیش از ۲۳ فوتبالیست 
مردی به ثمر رساندند که نامزد بهترین بازیکن فوتبال جهان شدند. ۸۰ 
درصد گل های زنان را ۴ بازیکن به ثمر رساندند. کریستین سینکلر با ۱۶۵ 
گل از کانادا در کنار مارتای برزیلی که ۱۰۵ گل به ثمر رسانده است، آمار 
چشمگیری داشتند. همچنین چارلی لیود آمریکایی نیز ۹۶ گل به ثمر 
رسانده است. در بین فوتبالیست های مرد، کریستیانو رونالدو با زدن ۶۸ گل 
بهترین رکورد را دارد. بعد از او زالتان ایبراهیموویچ با ۶۲ گل، لیونل مسی 

با ۵۶ و نیمار با ۵۰ گل دررده های بعدی قرار گرفتند.
۱7۵ سانتی متر قد ۹ تن از ۲۱ بازیکنانی است که برای دریافت جایزه 
بهترین بازیکن جهان رقابت می کنند. در واقع قد ۹ تن از بازیکنان، این 
فهرست حداکثر ۱7۵ سانتی متر است. بازیکنانی چون سرخیو آگوئرو، 
آنتوان گریزمان، آندرس اینیستا، لیونل مسی، انگولو کانته، نیمار، لوکا 
مودریچ، دیمیتری پایت و الکسیس سانچس، همگی قد کوتاه هایی هستند 
که در این فهرست قرار دارند. بدون شک بین آن ها و زالتان تفاوت های 

زیادی اگر در مراسم بهترین ها کنار هم قرار بگیرند.
نامزد   ۵۳ بین  در  نماینده   ۱۰ داشتن  با  فرانسه  و  آلمان  کشورهای 
بهترین های سال، بیشترین نماینده را دارند. بعد از این دو کشور آرژانتین و 

اسپانیا قرار دارند که ۶ نماینده دارند.
۹ مربی از ۱۰ مربی حاضر در فهرست بهترین های سال اکنون در لیگ 
انگلیس یا لیگ اسپانیا فعالیت می کنند. تنها استثنای این طبقه بندی، 

دیدیه دشان سرمربی تیم ملی فرانسه است.
۶این عدد تعداد بازیکنی است که در سال ۲۰۱۶ نایب قهرمان رقابت های 
قاره ای خود شدند در فهرست بهترین بازیکن هستند. این در حالی است 
که تنها دو قهرمان در این فهرست قرار دارند. سانچس با شیلی قهرمان کوپا 
شد و رونالدو نیز با پرتغال قهرمان یورو شد تا تنها قهرمان های قاره ای حاضر 
در این فهرست باشند اما بازیکنانی چون مسی،  آگوئرو، کانته، پوگبا، پایت و 

گریزمان که نایب قهرمان شدند در این فهرست قرار دارند.
تنها سه بازیکن از ۲۳ بازیکن نامزد شده برای بهترین بازیکن سال در سال 
۲۰۱۶ نتوانستند هیچ قهرمانی به دست بیاورند. آنتوان گریزمان، مسوت 
اوزیل و دیمیتری پایت این سه بازیکن هستند. این در حالی است که ۱۲ 
بازیکن از بازیکنان نامزد شده با باشگاه هایشان قهرمان لیگ شدند در حالی 
که ۱۱ بازیکن به این مهم دست یافتند. تنها یک مربی از ۱۰ مربی نامزد 

شده در طول دوران بازی خود نقش دفاعی نداشتند.
زین الدین زیدان، کریس کولمن، مائوریسیو پوچیتینو، کلودیو رانیری و 
فرناندو سانتوس، همگی دفاع و هافبک دفاعی بودند. پپ گواردیوال و دیگو 
سیمئونه نیز در پست هافبک دفاعی فعالیت کردند. تنها یورگن کلوپ در 
دوران بازی خود مهاجم بود. همچنین لوییس انریکه نیز در پست مدافع و 
هافبک دفاعی فعالیت می کند. تعداد بازی هایی که انگولو کانته قبل از سال 
۲۰۱۶ برای تیم ملی فرانسه انجام داد. این در حالی است که جانلوییجی 

بوفون در آن زمان ۱۵۴ بازی انجام داده بود.

بررسی آماری نامزدهای بهترین های سال ۲۰۱۶

مقابل  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  دیدار 
سوریه در مرحله انتخابی جام جهانی 2۰1۸ 

روسیه با نتیجه تساوی به پایان رسید.
دیدار ایران مقابل سوریه در پنجمین هفته از 
رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، 
سرمبان  شهر  عبدالرحمن  تانکو  ورزشگاه  در 
بارش  دلیل  به  تأخیر  دقیقه   ۴۵ با  و  مالزی 
شدید باران و در زمین گل  آلود و باتالقی آغاز 

شد و با تساوی بدون گل به پایان رسید.
احمد  عالمه،  ابراهیم  سوریه:  ملی  تیم  ترکیب 
الصالح، مؤید العجان، عمر میدانی، عمرو جنیات، 
عمر خریبین، محمود المواس، تامر حاج محمد  ، 

عالء الشبلی، سنحاریب ملکی و خالد المبیض.
مکانی،  سوشا  ایران:  ملی  تیم  ترکیب 
پورعلی گنجی،  مرتضی  حسینی،  سیدجالل 
امید  رضاییان،  رامین  محمدی،  میالد 
طارمی،  مهدی  عزت اللهی،  سعید  ابراهیمی، 
اشکان دژاگه )کاپیتان(، علیرضا جهانبخش و 

کریم انصاریفرد.
é نیمه اول

دقیقه ۴: بازی در زمینی گل آلود آغاز شد که 
دو تیم در دقایق ابتدایی نمی توانستند کاری 
اوت  پرتاب  ببرند. در یک صحنه که  از پیش 
برای ایران بود، برخورد کوچکی بین دژاگه و 
بازیکن سوریه به وجود آمد که نمایش بازیکن 
سوری و روی زمین افتادن او باعث شد داور 

برای لحظاتی بازی را نگه دارد.
دقیقه ۱۳: ضربه ایستگاهی برای سوریه، موقعیت 
خطرناکی را برای این تیم ایجاد کرد. ارسال روی 
دروازه ایران با خروج اشتباه سوشا مکانی همراه 
بود، اما ضربه سر بازیکن سوریه به اوت رفت تا این 

خطر چندان هم جدی نشود.
دقیقه ۲۵: بازی به دلیل زمین ناهموار ورزشگاه، 
چندان مورد توجه نبود و بازیکنان دو تیم هم 

نمی توانستند برنامه هایی که داشتند را در زمین 
اجرا کنند. به همین دلیل موقعیت های بازی هم 
بسیار کم بود تا شوت اشکان دژاگه که در آغوش 
عالمه، دروازه بان سوریه قرار گرفت، یکی از بهترین 

موقعیت های بازی باشد.
دقیقه ۲۹: کرنر برای سوریه و توپ برگشتی که 
به بازیکن این تیم در پشت محوطه جریمه رسید، 
ایجاد  میدان  قرمزپوشان  برای  دیگری  موقعیت 
کرد که البته شوت بازیکن سوریه تبدیل به کرنر 

دیگری برای این تیم شد.
انصاریفرد  کریم  برای  بلند  پاس   :۳۵ دقیقه 
اما  شود،  تبدیل  خوبی  موقعیت  به  می توانست 
زمین ناهموار باعث شد هم توپ از حرکت بازبماند 
و هم تعادل مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان 
در  را  توپ  نهایت  در  انصاریفرد  بخورد.  هم  به 
اختیار گرفت و شوتی هم به سمت دروازه زد، اما 

دروازه بان سوریه به راحتی توپ را مهار کرد.
دقیقه ۳۶: ارسال علیرضا جهانبخش از روی ضربه 
ایستگاهی روی دروازه سوریه، می توانست با ضربه 
سر احتمالی سعید عزت اللهی یا مهدی طارمی 
تبدیل به گل شود، اما مدافع سوریه ای زودتر توپ 

را به کرنر فرستاد.
دقیقه ۳7: ارسال اشکان دژاگه پس از ضربه کرنری 
که برگشت داده شده بود، به سعید عزت اللهی 
رسید که این بازیکن ضربه سری به توپ زد که 

البته این موقعیت به بیرون رفت.
دقیقه ۴۴: ارسال علیرضا جهانبخش از روی نقطه 
کرنر، موقعیت خوبی برای ایران ایجاد کرد. توپ به 
سیدجالل حسینی رسید که مدافعان سوریه موفق 
شدند این موقعیت را از تیم ایران بگیرند و توپ را 

از منطقه خطر دور کنند.
دقیقه ۲+۴۵: اواخر نیمه اول بازیکنان دو تیم با 
یکدیگر درگیر شدند که داور عراقی تشخیص داد 

به عالء الشبلی، بازیکن سوریه اخطار بدهد.

é نیمه دوم
بسیار  موقعیت  در  سوریه ای ها   :۴7 دقیقه 
خوبی قرار گرفتند که ضربه بازیکن این تیم را 

سوشا مکانی در دو مرحله مهار کرد.
مهدی  جای  به  قوچان نژاد  رضا   :۶۰ دقیقه 
تیم  هجومی  قوای  تا  شد  زمین  وارد  طارمی 

ملی افزایش پیدا کند.
اشکان  جایگزین  امیری  وحید   :۶۵ دقیقه 

دژاگه در ترکیب تیم ملی شد.
سوریه  ترکیب  در  الدونی  احمد   :۶7 دقیقه 

جای سنحاریب ملکی را گرفت.
امیری  وحید  مدافعان  پاس پشت  دقیقه 7۰: 
اما  شد،  گل  به  تبدیل  قوچان نژاد،  رضا  برای 
آفساید  مشکوک  شرایطی  در  مسابقه  داور 

اعالم کرد تا این گل مردود شود.
از  سوریه ای ها  ایستگاهی  ضربه   :7۶ دقیقه 
پشت محوطه جریمه بسیار خطرناک زده شد 

که از کنار دروازه به بیرون رفت.
دقیقه 7۸: سعید عزت اللهی جای خود را در 

ترکیب به عزت ا... پورقاز داد.
دقیقه 7۸: علیرضا جهانبخش ارسال خطرناکی را 
از سمت راست روی دروازه سوریه فرستاد که توپ 

در آستانه ورود مستقیم به دروازه توسط دروازه بان 
سوریه به کرنر فرستاده شد.

از سوی جهانبخش  دقیقه 7۹: کرنر خطرناکی 
روی دروازه ارسال شد که این موقعیت خطرناک 

بازهم سوری ها توپ را به کرنر فرستادند.
دقیقه ۸7: حرکت خوب تیم ایران از سمت چپ 
با ارسال خوب میالد محمدی همراه بود که ضربه 
دنبال داشت،  به  را هم  علیرضا جهانبخش  سر 
اما توپ با فاصله کمی به بیرون رفت تا بهترین 

موقعیت ایران برای گلزنی هدر برود.
و توپ  ارسال روی دروازه سوریه  دقیقه ۹۰+۲: 
علیرضا  به  جریمه  محوطه  پشت  در  برگشتی 
جهانبخش رسید که شوت سرکش این بازیکن با 

برخورد به مدافعان سوریه راهی کرنر شد.
به گزارش تسنیم، با تساوی صفر - صفر در این 
دیدار، ایران ۱۱ امتیازی شد و همچنان صدرنشین 
گروه A رقابت های انتخابی جام جهانی در منطقه 
آسیاست و سوریه هم به امتیاز ۵ رسید و در رتبه 
چهارم ماندنی شد. کره جنوبی با ۱۰ امتیار در رتبه 
دوم و ازبکستان ۹ امتیازی و سوم است. قطر ۴ 
امتیازی و چین ۲ امتیازی هم در رتبه های پنجم 

و ششم هستند.

انتخابی جام جهانی 2018 - آسیا

ایران یک امتیاز از باتالق بیرون کشید

قهرمانی تهران  در 
مسابقه های شمشیربازی
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بار  این  مبارکه  فوالد  اصفهان-مشارکت و حمایت 
استانی  گانه  هفت  های  طرح  ساله  چندین  قفل 
فوالد کشور را گشود تا با به بهره برداری رسیدن 
بختیاری  و  چهارمحال  سفیددشت  فوالد  اول  فاز 
این دومین پروژه ای باشد که بعد از ورزشگاه نقش 
جهان با نقش آفرینی فوالدمبارکه قفل محکم آنها 

بر روی بهره برداری باز می شود.
فوالد  شرکت  مستقیم  احیای  واحد  اولین 
سفیددشت، نخستین واحد از طرح های هفت گانه 
استانی، در استان چهارمحال بختیاری و با حضور 
و  معدن  صنعت،  وزیر  جمهور،  رئیس  اول  معاون 
و  توسعه  سازمان  عامل  هیئت  رئیس  و  تجارت 
)ایمیدرو(،  ایران  معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی 
مسئولین  از  جمعی  و  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 

استان چهارمحال بختیاری به بهره برداری رسید.
اسفنجی  آهن  طرح  از  برداری  بهره  آیین  در 
سرمایه  با  که  بختیاری،  و  چهارمحال  فوالد 
 ۳۵ و  فوالدمبارکه  شرکت  درصدی   ۶۵ گذاری 
گرفت،  قرار  برداری  بهره  مورد  ایمیدرو  درصدی 
گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون  جهانگیری  دکتر 
سفیددشت  فوالد  شرکت  اول  فاز  از  برداری  بهره 
چهارمحال و بختیاری نمونه بارز مدیریت جهادی و 
اقتصاد مقاومتی است. این طرح با مدیریت جهادی 
بهره  مورد  مدبرانه  مدیریت  و  مقاومتی  اقتصاد  و 
به  را  مدیران  نباید  رو  این  از  گرفت،  قرار  برداری 

بهانه های مختلف انگ زد.
وی افزود: مدیریت باتجربه و با شناخت کافی در 
بخش تولید معجزه می کند و باید قدر این مدیران 
کرد،  خارج  میدان  از  را  ها  آن  نباید  و  دانست  را 

چراکه آنان سرمایه اصلی کشور هستند.
وی گفت: طرح فوالد چهارمحال و بختیاری نماد 
مقاومتی در کشور است که مهروموم  اقتصاد  بارز 
این طرح در اختیار دولت بود، اما با مشارکت بخش 

خصوصی این طرح وارد چرخه تولید شد.
طرح   ۲ از  برداری  بهره  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
فوالدی در چهارمحال و بختیاری باعث میشود این 
حرکت  شدن  صنعتی  سمت  به  سرعت  به  استان 
فوالدی  طرحهای  از  برداری  بهره  با  گفت:  کند، 
و  چهارمحال  استان  زیبنده  جدید،  صنعتی  و 
بختیاری نیست از آن به عنوان استان کمتر توسعه 

یافته نام برد.
و  چهارمحال  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
بودن  دارا  جغرافیایی،  موقعیت  دلیل  به  بختیاری 
نیروی انسانی جوان و متخصص و اینکه در مرکز 
ایران واقع شده و به دو استان اصفهان و خوزستان 
بخش خصوصی  از حضور  تواند  می  است،  متصل 

برای سرمایه گذاری بهره ببرد.
های  ورق  کارخانه  سفر،  این  در  که  جهانگیری 
پوشش دار تاراز را نیز افتتاح کرده بود، اظهار کرد: 
طرح های فوالدی جدید در چهارمحال و بختیاری 
جمله  از  تولیدی  بخشهای  اولیه  مواد  مهمترین 
صنایع لوازم خانگی و صنایع ورق خودرو را تأمین 

می کنند.
برای سرمایه  منابعی  دولت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
است  ممکن  عمومی  نهادهای  اما  ندارد،  گذاری 
وضعیتی بهتر از دولت برای سرمایه گذاری داشته 
است  بخش خصوصی  این  درنهایت  افزود:  باشند، 
وضعیت  عمومی  نهادهای  هم  و  دولت  از  هم  که 

بهتری دارد.
به گفته وی، اقتصاد مقاومتی همین مسئله است 
که بخش خصوصی میدان دار شود و مردم موتور 
محرکه سرمایه گذاری و تولید شوند و دولت تنها 

سیاست گذار باشد.
جهانگیری گفت: برای سرمایه گذاری باید از بخش 
که  استانی  هر  رو  این  از  کرد.  حمایت  خصوصی 
های  زمینه  بخش خصوصی شده  به جذب  موفق 

توسعه را برای خود فراهم کرده است از سوی دیگر 
امنیت  احساس  و  آرامش  به  نیاز  بخش خصوصی 
دارد، بنابر این باید شرایط را برای این بخش مهیا 

کرد.
استان چهارمحال و بختیاری به سمت صنعتی 

شدن در حال حرکت است
و  معدن  صنعت،  وزیر  زاده،  نعمت  مهندس 
استان  اینکه  اعالم  با  مراسم  این  در  نیز  تجارت 
محدود  منابع  به  توجه  با  بختیاری  و  چهارمحال 
کشاورزی، به سمت صنعتی شدن در حال حرکت 
اصفهان-  آهن  راه  احداث  کرد:  خاطرنشان  است، 
روند صنعتی  - خوزستان،  بختیاری  و  چهارمحال 

شدن این استان را سرعت خواهد داد.
رسیدن  برداری  بهره  به  از  خرسندی  ابراز  با  وی 
گرفتن  کرد:  تأکید  گانه  هفت  های  طرح  از  یکی 
پیشنهادهای  از  فوالدی  طرح  هفت  برای  شریک 
ما برای پیشرفت سریع تر طرحها بود که در بحث 

فاینانس و قراردادها نیز توانستیم تا ۲۵ درصد، از 
خارجیان تخفیف بگیریم. 

فوالد  طرح  شامل  طرحها  این  داد:  ادامه  وی 
سفیددشت چهارمحال و بختیاری، فوالد نیریز در 
استان فارس، فوالد شادگان در استان خوزستان، 
فوالد  شرقی،  آذربایجان  استان  در  میانه  فوالد 
سبزوار  فوالد  جنوبی،  خراسان  استان  در  قاینات 
استان  در  بافت  فوالد  رضوی،  خراسان  استان  در 
هستند  یزد  استان  در  بافق  فوالد  طرح  و  کرمان 
وزیر  شوند.  می  اجرا  برخوردار  کم  مناطق  در  که 
صنعت معدن و تجارت، ظرفیت فعلی تولید فوالد 
خام کشور را ۲7.۵ میلیون تن اعالم کرد و گفت: 

۱۰ میلیون تن به تولید ورق گرم اختصاص دارد.
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر  اظهارات  بر  بنا 
فوالد  شرکت  ازجمله  داخلی  گذاران  سرمایه 
فوالدی  طرحهای  ساخت  برای  اصفهان،  مبارکه 
یک میلیون تنی انتخاب شده است که این شرکت، 

سنگان  گندله  و  کنسانتره  تولید  مناقصه  برنده 
خراسان رضوی نیز شده است.

سرمایه  در  مشارکت  فنی،  ازنظر  مبارکه  فوالد 
گذاری و کاهش قیمت تمام شده به خوبی عمل 
کرد دکتر مهدی کرباسیان، رئیس سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه ازنظر فنی، مشارکت 
در سرمایه گذاری و کاهش قیمت تمام شدۀ طرح 

فوالد سفیددشت به خوبی عمل کرد.
وی افزود: به دنبال سیاست های دولت و سازمان 
حفاظت از محیط زیست، برای تأمین آب موردنیاز 
این پروژه مقرر شد از پساب بروجن و سفیددشت 
و  امضاء  آینده  هفته  آن  قرارداد  که  استفاده شود 
آغاز  را  آن  کشی  لوله  عملیات  سفیددشت  فوالد 

خواهد کرد.
در  افزود:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
ابتدای کار دولت، سازمان توسعه و نوسازی معادن 
با شرایطی روبرو بود که پیش از آن، ایمیدرو ۲۱ 
هزار میلیارد تومان از اموال خود را به نام خصوصی 
فوالد  دیگر  سوی  از  بود؛  کرده  دیون  رد  سازی 
هرمزگان را نیز به فوالد مبارکه فروخته و پول آن 
را به صورت نقد دریافت کرده بودند تا این هفت 
به  دریافتی  مبالغ  که  شود  تکمیل  فوالدی  طرح 
یارانه ها تخصیص یافت و این طرح ها متوقف و به 

معضالت مالی خاص خود گرفتار شد.
وی بابیان اینکه با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و 
تجارت تکمیل طرح ها مشترک با بخش خصوصی 
دنبال شد، گفت: خوشبختانه این راهبرد مؤثر واقع 
شد تا جائیکه این طرح ها از چرخه دولتی خارج 
و با همکاری خوب مشارکان خصوصی امروز شاهد 
بهره برداری از فوالد سفیددشت، یکی از این طرح 
ها و تا پایان سال هم طرح های شادگان، نی ریز 

و میانه هستیم.

ابتدا به مشارک خصوصی و یا  از  تحویل طرح ها 
گرفتن بهای طرح نیمه تمام از زمان بهره برداری

مبارکه  فوالد  مدیرعامل  سبحانی،  بهرام  دکتر 
امروز  کرد:  اظهار  آیین  این  در  نیز  اصفهان 
رئیس  اول  معاون  حضور  با  اینکه  از  خوشحالیم 
فاز  و  تاراز  دار  پوشش  ورق  پروژه  دو  جمهوری 
و  چهارمحال  استان  در  سفیددشت  فوالد  نخست 
با  سبحانی  رسید.دکتر  برداری  بهره  به  بختیاری 
و  سفیددشت  فوالد  پروژه  شروع  سابقه  به  اشاره 
فاز طراحی  نیز در چند  این کارخانه  اینکه  بابیان 
شده است، افزود: فاز نخست آن احیا مستقیم است 
که امروز با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی به 
سازی  فوالد  واحد  خوراک  تا  رسید  برداری  بهره 
این  اینکه  بابیان  وی  کند.  تأمین  را  سفیددشت 
استانی  گانه  هفت  طرحهای  نخستین  جزو  طرح 
سرمایه  افزود:  شود،  می  افتتاح  که  است  فوالد 
گذار این پروژه به صورت مشترک ایمیدرو با ۳۵ 
درصد و فوالد مبارکه با ۶۵درصد سهم است. دکتر 
واحد  دوم،  فاز  در  که  خبر  این  اعالم  با  سبحانی 
فوالدسازی این پروژه نیز با ظرفیت یک میلیون تن 
اسلب تا نیمه دوم سال ۹7 به بهره برداری خواهد 
رسید، افزود: تجهیزات این واحد حدود 7۰ درصد 
ساخته و به کارخانه حمل شده است و به زودی 
عملیات نصب آنها آغاز خواهد شد. وی خاطرنشان 
با  تولیدشده  اسلب  پروژه  این  بعدی  فاز  در  کرد: 
انواع و اقسام ورق های گرم،  احداث نورد گرم به 

سرد و پوشش دار تبدیل خواهد شد.
انجام شده  برآورد  کرد: طبق  اضافه  پایان  در  وی 
برای فاز دوم پروژه نیز۳ هزار میلیارد ریال و 7۰ 
باشد  است،  موردنیاز  یورو سرمایه گذاری  میلیون 
که بخش ارزی پروژه به صورت » السی« و از محل 
فاینانس انجام میشود که از سوی بانک صنعت و 

معدن گشایش انجام شده است. 

معاون اول رئیس جمهور  در بهره برداری از فاز  اول فوالد  سفیددشت:

فوالد سفید دشت با مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی و مدیریت مدبرانه به بهره برداری رسید

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
  ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ مورخ    ۱۳۹۵۶۰۳۰۱۰۵۹۰۰۲۰۹۸/۹۲/۲۵۴ شماره  رای  برابر 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
به  ازسراب   به شماره شناسنامه۱۲  صادره  عباسقلی   فرزند  رحمتی    حمداله 
شماره ملی ۱۶۵۲7۶۵۶۱۱  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت۲۲۰/۵۰  متر مربع پالک ۲۱7۹۶ فرعی۴۶ اصلی مفروز و مجزی شده 
در قسمتی ازششدانگ پالک ۵فرعی ازاصلی مذکورواقع درقریه موسی آباد بخش 
۱۲تهران خریداری از مالک رسمی سید رضا میرشریفی  محرز گردیده است. لذا 
در  آگهی می شود  روز  فاصله ۱۵  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند 

مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ۱۵۸۰ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰  
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ 

كفیل ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سادات حسینی 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
  ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ مورخ    ۱۳۹۵۶۰۳۰۱۰۵۹۰۰۲۳۵۲/۹۴/۲۶۴ شماره  رای  برابر 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
شیرعلی فارقی مقدم  فرزند غالمعلی  به شماره شناسنامه۲۱ صادره ازکردکوی  به 
شماره ملی ۲۲۴۹۳۳۱۵۸۸   نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت۱۱۹/۴۵   متر مربع پالک ۲۲۳۱۰ فرعی۵۲ اصلی مفروز و مجزی شده 
درقریه  مذکورواقع  ازاصلی  فرعی  باقیمانده پالک ۲۲۲  ازقطعه ۵۰۹  قسمتی  در 
سالور بخش ۱۲تهران خریداری از مالکان رسمی بهرام کریم پورشانجانی وابوالفضل 
نصراله زاده وفرج اله کریم پورشانجانی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
اسناد و امالک  اداره ثبت  به  را  اعتراض خود  به مدت ۲ ماه  اولین آگهی  انتشار 
اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت 

متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ۱۵۹۴  
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ 

كفیل ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سادات حسینی 

مزایده مرحله دوم )) حراج ((   آگهی
در پرونده ۹۴۰۲۳۹/۶ اجرایی آقای احمد یحیایی محکوم است به پرداخت مبلغ 
۱۵۶/۸۶۹/۴۹۰ ریال  در حق آقای عباس جعفرقلی  و مبلغ ۶/۴۳۴/۲۵۰ ریال نیم 

عشر دولتی در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال به شرح زیر : 
۲تعداد  محور  تعداد  صدفی  سفید   ۱۳۸۲ مدل  صندوق  بدون   ۲۰۶ پژو  سواری 
شماره  به  ایران  ساخت  بنزین  سوخت  نفر   ۴ ظرفیت   ۴ سیلندر  تعداد   ۴ چرخ 
سالم  اطاق  بازدید  زمان  در    ۸۱۶۳۰۳۶۶ شاسی   شماره  و   ۲۴۰۶۵۸۴۸ موتور 
ولی ازقسمتهای روی گلگیر چرخ عقب و درصندوق عقب قسمت آرم ۲۰۶ – دور 
چرخ عقب – روی گلگیر عقب چپ – ابرویی زیر چراغ جلو چپ وزیر چراغ جلو 
راست آثار تصادف و فرو رفتگی هست که نیاز به صافکاری ونقاشی دارد تو دوزی 
و صندلیها مستعمل الستیک ها با مارک بارز ۲۱۴/۶۵/۱۸۵ با ۵۰ درصد کارایی 
از جا  . زه روی سقف  چراغ کوچک روی گلگیر ندارد. قالپاق جلو شکسته است 
پالک   . است  راننده شکسته  راست  بیرونی سمت  آیینه  است  خراب  و  درآمده  
جلو وعقب دارد و قسمت جلو آثار تصادف داشته و بازسازی شده است به لحاظ 
توقف 7ماهه باطری نیز فرسوده شده است. فاقد بیمه نامه شخص ثالث می باشد 
وبا توجه به شرایط فوق پایه ارزش معامالتی پژو فوق مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
معادل ده میلیون تومان تعیین گردیده است . خودرو در پارکینگ میدان واوان 

پشت پمپ گاز قرار دارد.  
۱- توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور 

استیفای حق محکوم له از طریق مزایده ارزیابی شده شروع می گردد.
۲- محل فروش اموال: اجرای احکام مدنی اسالمشهر است. 

۳- هرکس می تواند ۵ روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال باز دید و در 
مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده سه شنبه  ۹۵/۹/۱۶  از ساعت ۹  الی ۱۰ 
می باشد. برنده مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده 
باالترین قیمت را  بایست پرداخت نماید. مال متعلق به کسی است که  نقدا می 
پیشنهاد کرده است و بقیه بها را در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد 
با تعطیلی باشد  پرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف 
فردای همانروز در همان مکان وهمان ساعت مزایده انجام خواهد شد.م/الف ۱7۹۹ 
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 6حقوقی اسالمشهر

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   ۱۶۰ شماره  شناسنامه  دارای  پور  علی  رقیه  خانم 
۹۵/۵۳۵ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه  که شادروان محمد عمری خبلکانلو  بشناسنامه ۲۹ در تاریخ ۹۵/۵/۱۵ 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به:
۱-رقیه علیپور فرزند محمد شماره شناسنامه ۱۶۰ متولد ۱۳۶۱ همسر متوفی

۲-رامیار عمری جنکانلو فرزند محمد ش ش ۲۸۲۰۳۸۳۰۲۵ متولد ۱۳۸۴ فرزند 
متوفی

۳- رامان عمری جنکانلو فرزند محمد ش ش ۲۸۲۰۴۵۰۵۶۳ متولد ۱۳۸7 فرزند 
متوفی  

۴- خانم علیپور جنکانلو فرزند مصطفی ش ش ۲۵ متولد ۱۳۲۴ مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را درسه  نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف ماكو

دادنامه
پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۳۸۴۶۱۰۰۲۲۴ شورای حل اختالف شماره ۲۱ شهرستان 

شهرکرد تصمیم نهایی شماره ۹۴۰۹۹7۳۸۴۶۱۰۰۵۲۱ 
خواهان :بانک ملت چهارمحال و بختیاری با وکالت خانم شهناز فرج زاده دهکردی 
فرزند محمد به نشانی شهرکرد خیابان ۱۲ محرم جنوبی ساختمان پزشکان حکیم 

طبقه سوم 
خواندگان :۱ – آقای علمدار غریبی فرزند علی به نشانی اردل – روستای ممسنی 
– منزل شخصی ۲ – آقای هوشنگ خسروی به نشانی مجهول المکان ۳ – آقای 

طهماسب رحمانی به نشانی شهرکرد خیابان دانشسرا کوچه ۲۱ پالک ۳ 
خواسته :مطالبه 

گردشکار : خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
فوق العاده /مقرر حوزه بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است و باتوجه به محتویات 
پرونده پس از اخذ نظریه کتبی اعضا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رای مینماید 
رای شورا 

در خصوص دعوی خواهان بانک ملت چهارمحال وبختیاری با وکالت خانم شهناز 
فرج زاده دهکردی به طرفیت آقایان علمدار غریبی و هوشنگ خسروی وطهماسب 
رحمانی به خواسته مطالبه مبلغ ۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال و هزینه خسارت تاخیر تادیه 
و  خواهان  تقدیمی  دادخواست  متن  به  توجه  با  دادرسی  هزینه  و  الوکاله  و حق 
پرونده  محتویات  سایر  و حسب  دادخواست  بانکی  قرارداد  تصویرمصدق  مالحظه 
دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین 
دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامن 
به پرداخت مبلغ ۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸7۰۰۰۰ ریال حق 
الوکاله وکیل و مبلغ سیصد هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت های تاخیر تادیه 
از تاریخ ۹۴/۴/۱۳ لغایت اجرای حکم بر مبنای ۲۰ درصد سالیانه در حق خواهان 
ابالغ قابل  از  صادر واعالم مینماید رای صادره غیابی است و ظرف ۲۰ روز پس 
واخواهی در همین شورا و سپس ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم عمومی 

حقوقی شهرکرد میباشد . 
قاضی شعبه 21 شورای حل اختالف شهركرد – عبدالرضا علیمحمدی

آگهی ابالغ 
دادرسی ودادخواست وضمائم به

پرونده:۹۵۰۰۰۵۰/۶-وقت  نژاد-کالسه  صدرهاشمی  الدین  سیدشجاع  آقای 
دزفول-ساکن:دزفول- ۱۰:۳۰-خواهان:شهرداری  رسیدگی:۹۵/۱۰/۵ساعت: 

المکان-خواسته:فسخ  مجهول  نژاد-ساکن:  صدرهاشمی  الدین  خوانده:سیدشجاع 
دزفول  عمومی  دادگاه  تسلیم  دادخواستی  خسارت-خواهان  قرارداد-مطالبه 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه دزفول ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین 
ودستوردادگاه  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  شده 
دریکی  متوالی  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  تجویزماده7۳قانون  به 
به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  ازتاریخ  میشودتاخوانده  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
رادریافت  وضمائم  دوم  خودنسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دفتردادگاه 
به  بعدابالغی  رساندچنانچه  هم  رسیدگی حضوربه  مقررباالجهت  وقت  نمایندودر 

وسیله آگهی الزم شده فقط یک نوبت منتشرومدت ده روزخواهدبود.
مدیردفترشعبه ششم دادگاه حقوقی دزفول

آگهی موضوع ماده 3
وماده۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  اجرای  در  اینکه  به  نظر 
۳۰۰۴۰۴۶-۱۳۹۵-۱۳۹۵/7/۱۳تصرفات  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های 
ازاهواز  شناسنامه۲۱۹صادره  شماره  به  چاسب  فرزند  اریکانی  حسین  آقای/خانم 
مساحت۱۲۶/۲۵مترمربع   به  ساختمان  یکباب  به  ۱7۵۵7۶7۰۹۹نسبت  کدملی 
دفتر  ازمالکیت  خروجی  دواهواز  پالک۲۶۲۰/7بخش  ازششدانگ  قسمتی 
۲۴۰صفحه۲۰۵حاجی خان دولتی منجربه صدوررای گردیده لذا برابرماده۳قانون 
می  آگهی  عموم  اطالع  جهت  روز  پانزده  فاصله  به  نوبت  دو  در  مزبورمراتب 
باشد  داشته  اعتراض  ایشان  مالکیت  و  مفروزه  تصرفات  به  نسبت  گرددتاهرکس 
اداره  انتشارنوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرا مستقیما به  ازتاریخ 
ثبت اسناد وامالک اهواز تسلیم ورسید دریافت نمایند ومعترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم و گواهی 
تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است درصورت 
صدورسند  به  اقدام  برابرمقررات  ثبت  اداره  مقرر  درموعد  اعتراض  وصول  عدم 

مالکیت خواهد نمود.شماره م الف:)۵/۳۱۴۳( 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵/۸/۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۵/۸/۲۶  

كفیل اداره ثبت اسناد و امالک اهواز-نصرت ا...

آگهی حصر وراثت}نامحدود{        
آقا/ خانم علی شمسی پشت گری فرزند محمود به شماره شناسنامه ۱۴۱ صادره 
ازدلفان باتقدیم دادخواستی چنین اشعار نموده که شادروان مرحوم سجاد شمسی 
پشت گری فرزند علی به شماره شناسنامه ۴۲۰۰۵۴۰۹۳۲ صادره از دلفان متولد 
۰۱/۰۲/ ۱۳۸۰ در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲ در شهرستان دلفان فوت نموده وراث حین 

الفوت وی منحصر است به:
۱-علی شمسی پشت گری فرزند محمود به شماره شناسنامه ۱۴۱ متولد ۱۳۵۶ 

نسبت با متوفی پدر
۲-لیال نظری شتر گلی فرزند امید علی به شماره شناسنامه ۱۳۲ متولد ۱۳۴۹ 

نسبت با متوفی مادر
طبق نامه مالیات بر ارث شماره     مورخه  / /  ارزش ماترک متوفی بیش از سی 
میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت در 
روزنامه های کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به 
موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر 
دارد  تقدیم  دلفان  7 حقوقی  شعبه  شورای  به  انتشار  از  پس  روز  ماه}۳۰{  یک 
واال مستندا به مواد ۳۶۱ و۳۶۲ قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه 

اعتراضات خارج ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد.م الف ۳۰7
فرهاد گلمحمدی مسئول شورای حل اختالف شعبه چهارحقوقی شهرستان دلفان

متن آگهی
خواهان رونوشت حصروراثت بازعلی باقر زاده فرزند نوروزعلی به شرح دادخواست 
حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این  از   ۹۵۰۳۲۹ کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طوطی جان عبداله زاده به شماره 
شناسنامه ۱۴۶۵ در مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 

و ورثه حین الفوت آن منحصراست به :
۱ – گل خنده باقرزاده ش ش 7 فرزند متوفی 
۲ – بازعلی باقرزاده ش ش ۱۵۴ فرزند متوفی 
۳ – علی باقرزاده ش ش ۲۹۲۰ فرزند متوفی

تا  میگردد  آگهی  نوبت  یک  مذبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
چنانچه شخصی اعتراض دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد و درغیر این صورت گواهی 

صادر خواهد شد. 
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان – غفور عباسپور

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

بانک ملت استان به نشانی شهرکرد خیابان ملت سرپرستی بانک ملت
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم

۱ – ابراهیم موالیی به نشانی شهرستان شهرکرد خیابان ملت کوچه ۹۴ پالک ۵ 
۲ – پرویز خدادادی به نشانی مجهول المکان 
۳ – حسین موالیی به نشانی مجهول المکان 

 ۸۲ کوچه  سینا  بوعلی  میدان  شهرکرد  شهرستان  نشانی  به  موالیی  بهرام   –  ۴
پالک ۵۵

محکوم به:
 ۹۵۱۰۰۹۳۸۴۴۵۰۰۱۴7 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 

وشماره دادنامه مربوطه ۹۴۰۰۹۹7۳۸۴۴۵۰۰۵۳۲ محکوم علیهم محکوم اند به
ازتاریخ  پرداخت ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل بدهی )وام( وخسارت تاخیر تادیه 
تقدیم دادخواست )۹۴/۶/۱۸ (تاروز پرداخت وفق شاخص بانک مرکزی و پرداخت 
مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی 

در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت جهت اجرا. 
  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.)ماده ۳۴قانون اجراي احکام مدني(۲. 
-ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.

۳.مالي معرفي کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به از آن میسر باشد.چنانچه خود 
را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل 
بر  اموال منقول وغیر منقول،به طور مشروح مشتمل  تعدادیا مقدار وقیمت همه 
میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانک ها وموسسات مالي واعتباري ایراني 
یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور وکلیه اموالي که او به 
ثالث ونیز فهرست  از اشخاص  او  ثالث دارد وکلیه مطالبات  هر نحو نزد اشخاص 
از  قبل  سال  یک  زمان  از  مذکور  اموال  در  دیگر  تغییر  نوع  وهر  وانتقاالت  نقل 
طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به 
درخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد۸و۳قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 
از  اموال به منظور فرار  از اعالم کامل صورت  ۱۳۹۴(.۴-خود داري محکوم علیه 
اجراي حکم ،حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد.)ماده۳۴قانون اجراي احکام 
مالي۱۳۹۴(۵-انتقال  محکومیت  اجراي  نحوه  ۱۶قانون  وماده۲۰ق.م.اوماده  مدني 
مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال 
جزاي  یا  شش  درجه  تعزیري  مجازات  موجب  نباشد  کافي  دیون  پرداخت  براي 
نقدي معادل نصف محکوم به یا هردومجازات میشود.)ماده۲۱قانون نحوه اجراي 
ارائه شود  از مهلت سي روز  اموال پس  محکومیت مالي۱۳۹۴(.۶.چنانچه صورت 
آزادي محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.تبصره۱ماده۳قانون نحوه اجراي محکومیت 

مالي۱۳۹۴(
قاضی شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان شهركرد – عبدالرضا علیمحمدی

متن آگهی
آقایان ابراهیم مدهنی و سجاد مدهنی و ظفر مدهنی به اتهام سرقت تعزیری تحت 
ماده  تجویز  به  و  نامبرده  اقامت  نبودن محل  معلوم  واسطه  به  باشند  تعقیب می 
کیفری مصوب  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  ایین  قانون   ۱7۴
سال ۱۳۹۵ مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت ۳۰روز از تاریخ نشر آگهی در 
شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد واقع در دادسرای عمومی 
و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایند در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید. 
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان خرم آباد – سارا میر حسینی. 
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فرماندار كربال در بازدید از موكب شهرداری تبریز؛

قدردان خدمات بی دریغ شهرداری 
تبریز هستیم 

موکب  از  بازدید  در  معلی  کربالی  فرماندار 
شهرداری تبریز، خدمات این مرکز را در اثرگذار 

و ارزشمند توصیف کرد. 
بخش های  از  بازدید  در  منکوشی  جواد  حسن 
خاطرنشان  تبریز  شهرداری  موکب  مختلف 
اخیر  سال  یک  در  که  مراوداتی  از  پس  کرد: 
با شهر تبریز داشتیم، بسیار خوشنودیم از این 
که می توانیم دوستان تبریزی خود را در آستانه 

اربعین،در کربالی معلی ببینیم.
وی یادآور شد: خواهرخواندگی تبریز و کربال، 
و خدماتی  فرهنگی  موجب شده همکاری  های 
در ایام عزاداری محرم در تبریز و در ایام اربعین 

حسینی در کربال، تقویت شود.
شهرداری  موکب  کرد:  تصریح  کربال  فرماندار 
تبریز با ارایه خدمات ویژه و گسترده، بی دریغ 
در حال خدمت به زائران است و این امر جای 

قدردانی دارد. 
برای  مرکزی  راه اندازی  به  اشاره  با  منکوشی 
و  اربعین  زائران  از  نفر  هزار   ۲ امانات  پذیرش 
افزود: این اقدام با نکته سنجی خاصی از صورت 
شهرداری تبریز صورت گرفته و مطابق با تامین 
یکی از نیازهای مهم زائران اربعین پیش رفته 

است.
همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
چهارمحال و بختیاری و بانک رسالت

مهندس رئیسی مدیر کل بنیاد مسکن انقالب 
یک  در  بختیاری  و  چهارمحال  استان  اسالمی 
وصول  جلسه  پایان  در  اختصاصی  گفتگوی 
بیان داشت  نهاد  این  دراختیار  منابع  مطالبات 
قرض  تسهیالت  قالب  در  به ۸۰خانوار  تاکنون 
بانک رسالت تسهیالت  امتیاز  از محل  الحسنه 
است  شده  پرداخت  ۲درصد  قیمت  ارزان 
ریال  میلیارد   ۱۰ از  بیش  تاکنون  افزود:  وی 
تسهیالت با باز پرداخت ۳ساله به این این افراد 
افراد  دار شدن  خانه  باعث  که  یافته  تخصیص 
ی که قدرت خرید باالیی نداشته اند را شامل 
شده است  ایشان همچنین ادامه دادندبا برنامه 
لطف  به  شده  انجام  رسالت  دربانک  که  ریزی 
وقوه الهی شاهد حرکات خوبی در راستای خانه 
دار نمودن افراد بی بضاعت در دست اقدام است 
ریال  از۳میلیارد  بیش  به ۲۵خانوار  بزودی  که 
خواهد  پرداخت  قیمت  ارزان  بانکی  تسهیالت 
شد وی در پایان از افراد خیروتوانمند خواستند 
افتتاح  به  نسبت  بانک  این  در  که  درصورتی 
حساب قرض الحسنه اقدام نمایند کمک بزرگی 
به تعدادی از بی خانمانها خواهد شد. رئیسی از 
همکاری خوب وقابل قبول بانک رسالت در این 

راستا تقدیر وتشکر نمودند.   

رتبه دوم برای برنا در نمایشگاه مطبوعات 95

بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات کشور با معرفی خبرگزاری برنا 
خود  کار  به  نمایشگاه،  از  دوره  دراین  برتر  غرفه  دومین  عنوان  به 

پایان داد.
مراسم اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات با حضور محمد 
نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست جمهوری و سیدرضا صالحی امیری، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درحالی برگزار شد که خبرگزاری برنا 

سکوی دوم غرفه های برتر نمایشگاه را از آن خود ساخت.
تسنیم  و  ایسنا  خبرگزاری   دو  به  مشترک  طور  به  اول   رتبه 

اختصاص یافت.

استان مرکزی میزبان اجالس گردشگری کشور
انجمن راهنمایان گردشگری با همکاری میراث فرهنگی ،صنایع دستی 
وگردشگری استان مرکزی آذرماه امسال میزبان راهنمایان گردشگری 

می باشد.
رییس انجمن راهنمایان گردشگری استان مرکزی با بیان اینکه حدود ۲۵ 
انجمن کشور در این اجالس حضور دارند، گفت: برنامه اجالس از سوم 
تا ششم آذرماه در استان مرکزی برگزار می شود و مهم ترین هدف این 
میزبانی که از استان مرکزی از بین سه استان متقاضی مرکزی توانست 
آنرا از آن خود کند، معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری به 

انجمن هاست.
فرزاد افشار بیان کرد: روز سوم آذرماه به عنوان اولین روز اجالس به تاالب 
گردی و پرنده نگری، شب گردی در بخش تاریخی اراک، بازدید از شرکت 

ایرالکو و شرکت در جلسه انجمن در استانداری اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه روز دوم اجالس جلسه ای با حضور شهرداران شهرهای 
توریستی استان برگزار می شود، افزود: شهرهایی از استان برای گردشگری 
و معرفی به نمایندگان و روسای انجمن ها در نظر گرفته شده است و در 

کنار ارائه توضیحات برخی از نقاط از نزدیک مورد بازدید قرار گرفته شود.
افشار گشت وگذار در مناطق گردشگری دلیجان را از جمله برنامه های 
اجالس سه روزه عنوان کرد و ادامه داد: غروب روز دوم اجالس به سمت 
دلیجان حرکت می کنیم و تیم در مجتمع همای سعادت دلیجان مستقر 

می شود.
وی اضافه کرد: در روز سوم اجالس از غار نخجیر، شهر تاریخی نراق، 
دهکده گل محالت، خانه تاریخی امام خمینی)ره(، بازدید می شود که به 
این طریق شرکت کنندگان با بخش محدودی از ظرفیت ها و پتانسیل 

های گردگشری استان آشنا شوند.
رییس انجمن راهنمایان گردشگری استان مرکزی عنوان کرد: در مدت 
راهنمایان  کنوانسیون جهانی  برگزاری  در خصوص  اجالس  روزه  سه 
گردشگری که در ژانویه ۲۰۱7 در ایران برگزار می شود، برگزاری جشن 
راهنمایان گردشگری در دوم اسفندماه سال جاری که در گیالن برگزار 
خواهد شد و فصل نامه تخصصی گیل گمش تصمیم گیری و صحبت 

می شود.

خبر خبر

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: بر اساس 
پژوهش های انجام شده تاثیر نماز در سالم سازی 
کارکنان  اداری  اخالق  بهبود  و  کاری  محیط 

تثبیت شده است.
و  حجت االسالم  دیدار  در  فاضلیان  احمد 
المسلمین سید اکبر موسوی رئیس ستاد اقامه 
نماز استان البرز با وی که در محل دادگستری 
کل استان البرز برگزار شد با اشاره به بروز بیرونی 
و درونی آثار و برکات نماز در زندگی افراد اظهار 
تاثیر  انجام شده  پژوهش های  اساس  بر  داشت: 
نماز در سالم سازی محیط کاری و بهبود اخالق 

اداری کارکنان تثبیت شده است.
وی با اشاره به تاثیر نماز در تقویت تقوا، نرم خویی، 
از بین بردن کبر و غرور، تطهیر باطنی و پاکسازی 
برگزاری  کرد:  تصریح  اخالقی  رذایل  از  درونی 
که  بی شماری  ثمرات  با  نماز  سراسری  اجالس 
برای  بزرگ  توفیقی  و  تاریخی  اتفاق  یک  دارد 

استان البرز است.

به  اشاره  با  البرز  استان  قضایی  مقام  عالی ترین 
دغدغه های متعددی که اکنون بین مسئوالن در 
حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته 
و  فرهنگی  تضعیف  برای  دشمن  گفت:  است 
اخالقی جوانان، برنامه های ضدفرهنگی متعددی 
را تدارک دیده و اجرا می کند که ضرورت دارد 

برای کاستن از آسیب این اقدامات دشمن، تدابیر 
جدی اندیشیده شود.

وی تصریح کرد: تهدید فرهنگی برای نسل امروز 
می تواند منجر به نسلی ناکارآمد و بدون علقه به 

ارزش های واالی فرهنگی و اخالقی شود.
با  پایان  در  البرز  استان  دادگستری  کل  رئیس 

تاکید بر نقش حوزه های علمیه در نظریه سازی 
و تئوریزه کردن برنامه های فرهنگی گفت: نماز 
می تواند به عنوان مناسب ترین کانال برای ترویج 

باورهای الهی در نوجوانان و جوانان باشد.
والمسلمین  دیدار  حجت االسالم  این  ابتدای  در 
سید اکبر موسوی رئیس ستاد اقامه نماز استان 
البرز با ارائه گزارشی از اقدامات مهم این ستاد، 
توضیح داد: اجالس سراسری نماز در ماه آینده 
با حضور مسئوالن قوا و نمایندگان عالی استان ها 
در البرز برگزار خواهد شد که برای این منظور 
از 7۵۰ مسئول کشوری دعوت شده تا در این 

همایش مهم حضور داشته باشند.
وی با اشاره به کسب رتبه برتر اقامه نماز توسط 
دادگستری کل استان البرز در بین دستگاه های 
نزدیک  آینده  در  داشت:  اظهار  استان  مختلف 
در  عدالت  توسعه  و  »نماز  مشترک  همایش 
دستگاه قضایی« با همکاری مشترک دادگستری 

و ستاد اقامه نماز استان برگزار خواهد شد.

رئیس كل دادگستری استان البرز مطرح كرد:

تاثیر نماز در سالم سازی محیط های کاری و بهبود اخالق اداری

شرکت تعاوني مصرف فرهنگیان کرج
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه )نوبت اول(

بدینوسیله از كلیه اعضا محترم شركت تعاوني دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي سالیانه نوبت اول كه راس 
ساعت 3 بعد از ظهر روز دوشنبه 95/9/29 در محل سالن اجتماعات دبیرستان شهید شرافت به نشاني: خیابان طالقاني 

شمالي روبروي پارک شرافت- دبیرستان شهید شرافت تشکیل مي گردد حضور بهمرسانید.
یادآوري مي شود: در صورتي كه حضور عضوي در مجمع عمومي میسر نباشد مي تواند حق حضور و اعمال راي 
از سوي خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در اینصورت هیچ كس نمي تواند نمایندگي بیش از 
3 عضو را بپذیرد. ضمناً  جهت تنظیم وكالتنامه وكیل به همراه موكل با همراه داشتن كارت عضویت می تواند از 
تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 95/09/15 در یکی از ساعات اداری، صبح ها از ساعت 9 الی 12 و عصرها از ساعت 
15 الی 18 به غیر از ایام تعطیل به دفتر تعاونی مراجعه نمایند همچنین وكالتنامه های موردنظر باید به امضا یک نفر 

عضو هیئت مدیره و یک نفر بازرس برسد.
- مصوبات مجمع عمومي در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانوني براي كلیه اعضا اعم از حاضر 

و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس / بازرسان 2- رسیدگي و اتخاذ تصمیم در خصوص 
صورتهاي منتهي به 93/6/31 و سنوات قبلی )94-93( 3- طرح و تصویب بودجه سال 96-95- 4- طرح و تصویب 
چگونگي تقسیم سود ویژه منتهي به تاریخ 94/6/31 - 5- طرح و تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا و پاداش هیئت 
مدیره 6- تصویب پاداش هیئت مدیره طبق اساسنامه و دستورالعمل تبصره 3 ماده 36 قانون اصالح بخش تعاونی 

اقتصاد جمهوری اسالمی 7- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یکسال مالی
تذكر: 1- افرادي كه مایل به كاندیداشدن هیئت مدیره و بازرسي شركت مي باشند حداكثر ظرف مدت 7 روز 
بعد از انتشار آگهي جهت ثبت نام و تکمیل پرسشنامه با در دست داشتن 1- فتوكپي شناسنامه و كارت ملي 2- حکم 
كارگزیني 3- كارت پایان خدمت و كارت عضویت تعاوني 4- دو قطعه عکس 4*3 به امور اداري شركت مراجعه 
نمایند.2- این آگهي ضمن درج در سایت تعاوني به نشاني www.tmfk.ir ارسال به اداره كل و نواحي چهارگانه 

آموزش و پرورش كرج از طریق روزنامه زمان مورخه 95/8/27 نیز به اطالع اعضا محترم تعاوني خواهد رسید.
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاوني مصرف فرهنگیان کرج

مفقودی
سند مالکیت خودروسواری رنو ۹۰L لوگان به شماره شهر بانی 7۲- ۴۲۸ق۸۹ وشماره 
۸۱۰۱۲۸۲۳NAPLSRALD شاسی  موتور۰۳۰۴۶۹D۶۹۰MA۴Kوشماره 

مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است
بهشهر 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

نظربه اینکه آقای آیت داودی پور به وکالت از بانک مهر اقتصاد به خواسته مطالبه 
بطرفیت آقای /خانم نشمیه امیری تقدیم که به شعبه دهم شورای حل اختالف ارجاع 
و به کالسه ۴۸۸/۹۵/۸ ثبت و برای روز ۱۳۹۵/۹/۲۴ ساعت ۴/۵ عصر تعیین وقت 
گردیده به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور فرمائید 
به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار نشر تا خوانده مذکور قبل از وقت رسیدگی در دفتر دادگاه حاضر ونسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود در 

غیر اینصورت دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
مدیر دفتر شعبه هشتم شورای حل اختالف 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۲۰۴۰ شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل کامرانی 
فرزند رحمن بشماره شناسنامه ۱۳۲۳ صادره از بوکان در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت ۱۵۸ متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک باقیمانده ۱۳۱ - اصلی 
قریه کلتپه واقع در بخش ۱7 شهرستان بوکان خریداری از خانمها فاطمه و عایشه 
حسین زاده فرزندان قادر حسین زاده احدی از زارعین صاحب نسق پالک ۱۳۱- 
اصلی قریه کلتپه که برای آن پالک ۴۰۵۸ فرعی از ۱۳۱- اصلی تعیین شده محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکین متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

آگهی ابالغ
 دادخواست بدوی و وقت رسیدگی 

خواهان آقای محمد جعفری دادخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه  به طرفیت خوانده آقای جهانگیر نور نژاد ونوش تحت 
کالسه ۹۵/ح۴۱۸/۲ تقدیم شعبه دوم حقوقی شورای حل 
روبروی   , سعیدی  اله  آیت  نشانی  به  چهاردانگه  اختالف 
ایران خودرو دیزل , خیابان سدید , خیابان صاحب الزمان 
نموده است که وقت رسیدگی به تاریخ ۹۵/۱۰/۱۵ ساعت 
۱۶ تعیین گردیده است. لذا به تجویز ماده 7۳ قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب ازطریق نشر آگهی به خوانده ابالغ می 
گردد تا خوانده با مراجعه به دفتر شعبه ۲حقوقی شورای حل 
اختالف چهاردانگه , ضمن اعالم بنشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست بدوی وضمائم را دریافت ونسبت به حضور 

درجلسه رسیدگی ودفاع ازخود اقدام نمایند. م/الف ۱7۹۸ 
مدیر دفتر شعبه 2حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

آگهی ابالغ
تعیین  قانون  از طرف هیئت موضوع   مفاد رای صادره 
های  ساختمان  و  امالک  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 

فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳۹۰/۹/۲۰  
مورخه   ۱۳۹۵۶۰۳۰۱۰۵7۰۱۲۰۹۳ شماره  رای  برابر 
عادی  اسناد  به  رسیدگی  هیات  از  صادره   ۹۵/۸/۵
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک 
 ۱۳۹۰/۹/۲۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
جاسم  فرزند  رشنابادی  مصطفی  آقای  مالکانه  تصرفات 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن 
به مساحت 7۶/۰۰ مترمربع قسمتی از پالک ۶۸7 فرعی 
گردیده  محرز  شهریار  شهرستان  در  واقع  اصلی   ۵۳ از 
یک  ششدانگ  مربوطه  ثبتی  پرونده  محتویات  برابر  و 
قطعه زمین قطعه ۲۳۹ تفکیکی بشماره پالک ۵۳/۶۸7 
ازاصلی مذکوربمساحت ۱۸۵۰/۰۰  فرعی  از۱۶۵  مفروز 
بنام  مترمربع ذیل ثبت ۱۳۲۶۸ صفحه ۵77 دفتر ۹۲ 
سپس  صادر  وسند  ثبت  کلخوران  نژاد  داداش  داود 
دفترخانه   ۸۸/۱/۲۹-۲۰77۵۰ برابرسند  الواسطه  مع 
است  یافته  انتقال  فروز  رخ  ستاره  خانم  به  تهران   ۳۰
ومساحتهایی بمیزان ۲۲۵ سهم مشاع به غیرانتقال داده 
است وایشان در هیات حضور نیافته وهیات مقرر نموده 
با اعمال ماده ۳ قانون مذکور و ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی 
آن مصوب ۱۳۹۱/۴/۲۵ نسبت به صدور سند مالکیت به 
مفاد  بدینوسیله  لذا  شود  اقدام  الذکر  فوق  متصرف  نام 
رای صادره به نامبرده وبه اشخاص ذینفع جهت اطالع 
آگهی می گردد که چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض 
دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم 
ظرف  اعتراض  عدم  صورت  ودر  دارند  دریافت  ورسید 
مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر 
مالکیت  سند  صدور  ضمنا  نمود  خواهد  اقدام  مقررات 
مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:۱۹۹۹7

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهریار-سید مرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹۵/۸/۱۱
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۵/۸/۲۶ 

آگهی ابالغ
 وقت اجرای قرار تحریر ترکه

حمداله  مرحوم  ترکه  تحریر  قرار  محمدی  سید  صدیقه  طرفیت  به  صمیمانه  سیروس  درخواست  موجب  به 
اجرای  صادرووقت  رامهرمز  شهرستان  اختالف  حل  شورای  دو  شعبه  کالسه۵۲۵/۲/۹۵ح  درپرونده  صمیمانه 
قرار ساعت۹مورخ۱۳۹۵/۹/۳۰تعیین گردیده لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران ومدیونین  به متوفی 
وکسانی دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مقرر درمحل این شورا واقع درشهرستان 
رامهرمز مجتمع شورای حل اختالف دوحاضرشوند عدم حضورمدعوین مانع اجرای قرارنخواهد بود.شماره م 

الف:)۱۲/۴۱۲(
قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز-حسن رئیسی زاده

متن آگهی
خواهان / شاکی حسین کمالوند دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مهوش تقی 
کمالوند و سعید تقی کمالوند و شیرین تقی کمالوند و کریم کمالوند و مهین کمالوند و 
نادر تقی کمالوند و ناصر تقی کمالوند و مریم تقی کمالوند و سکینه تقی کمالوند و شاهی 
طال عیدی چگنی به خواسته تحریر ترکه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری کل استان 
لرستان ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۵۵7۰۰۰۹۸ ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 
۱۳۹۵/۹/۲۸ و ساعت ۱۱:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/
متهم  و درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 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 لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران 
و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در 
موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان خرم آباد میدان عدالت ساختمان 

دادگستری کل حاضر شوند عدم حضور مدیونین مانع اجرای قرار نخواهد بود
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان 
خرم آباد – محسن چگنی 

دادنامه 
جزایی  عمومی  دادگاه   ۱۰۱ شعبه   ۹۳۰۹۹۸۱۲۲۸۸۰۰۵7۲ کالسه  پرونده 

شهرستان محمود آباد دادنامه شماره ۹۴۰۹۹7۱۲۲7۵۰۰۰۶۱
شاکی : اداره جهاد کشاورزی محمود آباد به نشانی 

متهم : آقای فرشاد نقاش مقدم به نشانی تهران خ امام علی 
اتهام : تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها 

رای دادگاه : به موجب کیفر خواست صادره شماره ۱۲۱۹ مورخه ۹۳/۱۱/۲۰شعبه 
اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب محمود آباد فرشاد نقاش مقدم فرزند احمد 
متهم است به تغییر کاربری مساحت چهار هزار و یکصد متر از اراضی شالیزاری 
واقع در روستای تشبندان دادگاه با عنایت به گزارش و شکایت جهاد کشاورزی 
تحقیقات بعمل آمده و پاسخ شماره ۱۱/۵۱۹ مورخه ۹۳/۲/۶ بنیاد مسکن و مرجع 
قانونی  ابالغ  با وصف  اینکه متهم  به  انتظامی و شعبه اول دادیاری و نظر  نیروی 
بنابراین  است  ننموده  ارسال  نیز  ای  الیحه  و  نشده  حاضر  محکمه  در  احضاریه 
ارتکاب بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص داده و به استناد مواد ۳و۱۰قانون 
به  احداثی  بنای  قمع  و  قلع  به  حکم  باغها ضمن  و  زراعی  اراضی  کاربری  حفظ 
۳۰۰/۰۰۰(یک  ضربدر   ۴۱۰۰( به  یافته  کاربری  تغییر  قیمت  برابر  یک  پرداخت 
میلیارد و دوبیست و سی میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم می نماید 
این  ابالغ قابل واخواهی در  از  رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت ده روز پس 

شعبه محکمه می باشد 
ولی ا... اسالمی رییس شعبه 101 دادگاه جزایی محمود آباد 

همزمان با روزجهانی معلوالن، همایش پیاده 
نیکوکاری  آموزشی  مجتمع  خانوادگی  روی 
توانیابان  تهرانی و  با حضور شهروندان  رعد  

این مجموعه در شهرک غرب برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مجتمع رعد، در این 
کیلومتری  سه  مسافت  یابان  توان  همایش، 
بیمارستان آتیه تا محل مجتمع در پیروزان 

جنوبی را طی کردند.
 طی این برنامه که با هدف تغییر نگرش مردم 
نسبت به توانمندی های افراد معلول برگزار شد، 

توان یابان مجتمع رعد با همراهی شهروندان در 
فضایی شاد توام با تشویق، با تالش و کوشش 

مسیر پیش بینی شده را طی کردند.
بر پایه همین گزارش،در برگزاری این رویداد 
شهرداری  پسندیده،   ورزشی  فرهنگی- 
فدراسیون  رانندگی،  و  راهنمایی  دو،  منطقه 
تهران،  استان  همگانی  های  ورزش  هیئت  و 
معلوالن،  و  جانبازان  نقل  و  حمل  سامانه 
و  تهران  اورژانس  ایران،  پارکور  انجمن 

بیمارستان آتیه همکاری کردند.

مصادف با روزجهانی معلوالن؛

پیاده روی خانوادگی مجتمع نیکوکاری رعد 
برگزار شد

 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان 
گفت: طی 7 ماه سپری شده از سال جاری ۲۱ 
واحد تولید کننده مصالح ساختمانی غیراستاندارد 

در استان کردستان مهر و موم شده اند.
 امیر قادری در دومین جلسه کارگروه تخصصی 
استانداردسازی و ارتقای کیفیت کاال و خدمات 
شد،  برگزار  ساختمانی  مصالح  محوریت  با 
حفظ  و  ایمن  سازهای  و  ساخت  کرد:  اظهار 
سرمایه های ملی، یک وظیفه مهم است و باید با 

حساسیت روی این مسئله تأکید کرد.
به  مکلفند  دستگاه ها  همه  افزود:  قادری  امیر 
وظایف خود به شیوه صحیحی عمل کنند و با 
همدیگر هماهنگی داشته باشند، ضمن اینکه 
خود مردم نیز باید حساس شوند و خرید مصالح 

ساختمانی را از هر جایی انجام ندهند.
وی خاطرنشان کرد: باید نظارت جدی و دقیقی 
کیفیت  روی  بر  ذیربط  دستگاه های  توسط 
واحدی  هر  و  شود  انجام  ساختمانی  مصالح 
که قادر به تولید مصالح استاندارد نیست، باید 

تعطیل شود.
معاون استاندار کردستان یادآور شد: این کار باید 
از شهرداری های سطح استان آغاز شود و همه 
بویژه شهرداری ها باید مصالح استاندارد تولید 
کنند، چرا که باید منابع دولتی و سرمایه های 
مردم را با استفاده از مصالح مناسب و استاندارد 

حفظ کرد.

قادری تصریح کرد: حضور آزمایشگاه در تمامی 
واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی یک الزام 
است و واحدهای بدون آزمایشگاه نباید اجازه 

فعالیت داشته باشند.
نظام  ظرفیت  از  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تأکید  شود،  استفاده  راستا  این  در  مهندسی 
کرد: نظام مهندسی باید به انجام وظایف خود 
در خصوص مسئله استانداردسازی به درستی 
عمل کند. معاون استاندار کردستان تصریح کرد: 
تمامی دستگاه های دولتی باید فقط از واحدهای 
تولیدکننده مصالح ساختمانی استاندارد خرید 
کنند و این یک تکلیف و ضرورتی برای همه 

است.
قادری افزود: سال گذشته ۱۱ واحد و طی 7 
واحد  نیز ۲۱  جاری  سال  از  شده  سپری  ماه 
تولیدکننده مصالح ساختمانی غیراستاندارد در 
پلمب چند  و  پلمب شده اند  استان کردستان 
اقدام  دست  در  نیز  دیگر  غیراستاندارد  واحد 
است. همچنین در این جلسه استاندارد قیر و 
آسفالت به عنوان استاندارد اجباری به سازمان 

استاندارد کشور پیشنهاد شد.
جلسه بعدی کارگروه تخصصی استانداردسازی 
استان  خدمات  و  کاال  کیفیت  ارتقای  و 
کردستان، قرار است با توجه به اهمیت مسئله 
استانداردسازی آسانسورها به این مهم اختصاص 

یابد.

مهر و موم 21 واحد تولیدکننده مصالح ساختمانی 
غیراستاندارد در کردستان

اصالحیه 
تعاونی  شرکت  عادی  عمومی  مجمع  دعوت  آگهی 
 ۱۳۹۵ آبان   ۲۳ تاریخ  در  که  فرهنگیان  مصرف 
عمومی  مجمع  دعوت  رسیده  چاپ  به   ۸ صفحه 
که  باشد  می  صحیح  اول  نوبت  العاده  فوق  عادی 

بدین وسیله اصالح می گردد.
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نگاه مجلس دهم به IPC مثبت است 

با  و  بود  اساسی  چالش  دچار  نفت  صنعت  اینکه  بیان  با  خامکانی 
عمال  کرد:  تصریح  بودیم،  مواجه  صادرت  و  تولید  کاهش  مشکل 
اوپک  در  ما  سهم  و  بود  شده  کم  نفت  صنعت  در  گذاری  سرمایه 

کاهش یافته بود که نیاز بود احیا شود. 
حسین امیری خامکانی عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به آغاز 
انعقاد قراردادها در قالب آی پی سی که از جمله آنها قرارداد با توتال 
و ستاد اجرایی فرمان امام است، گفت: با توجه به اینکه صنعت نفت 
نفتی  جدید  قراردادهای  داشت،  باالدست  صنایع  در  تحولی  به  نیاز 

تدوین شد تا بتوانیم به اهداف تعریف شده دست یابیم.
وی با بیان اینکه ما قبل از تحریم ها دچار خود تحریمی در صنعت 
نفت شده بودیم، افزود: در دولت قبل سرمایه گذاری در صنعت نفت 
کم شده بود و تولید و صادرات کاهش پیدا کرده بود و همین منابع 
کمی که در بودجه پیش بینی شده بود، نیز برای یارانه های نقدی 

تخصیص داده می شد.
با  و  بود  اساسی  چالش  دچار  نفت  صنعت  اینکه  بیان  با  خامکانی 
عمال  کرد:  تصریح  بودیم،  مواجه  صادرت  و  تولید  کاهش  مشکل 
اوپک  در  ما  سهم  و  بود  شده  کم  نفت  صنعت  در  گذاری  سرمایه 

کاهش یافته بود که نیاز بود احیا شود.
انرژی  بازار  اثرگذاری مان در  با اشاره به این که در دولت قبل  وی 
دنیا و اوپک کاهش یافته بود، خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور بر پایه 
نفت پایه گذاری شده و اگر درآمدهای نفت کاهش یابد، اداره کشور 
دچار مشکل می شود، لذا همه این عوامل دست به دست هم دادند 

که قراردادهای جدید نفتی تدوین شود.
با  مشکلی  مجلس  اکنون  که  این  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
که  هشتم  مجلس  اواخر  در  داشت:  اظهار  ندارد،  نفتی  قراردادهای 
حکم  سه  ماده  در  می نوشتیم  را  نفت  وزارت  وظایف  شرح  قانون 
شده که وزارت نفت باید الگوهای جدید قراردادی را تدوین کند و 
شیوه نامه هم به عهده دولت گذاشته بود و اکنون نیز ایرادات برطرف 
شده و کم کم آی پی سی عملیاتی می شود و امیدواریم قراردادهایی 

که امضا می شود بتواند سرمایه گذاری در صنعت نفت را رونق دهد.

وزارت نیرو اعالم كرد:

بارش های ایران نصف شد

پاییزی  بارش های  به کاهش ۵۰درصدی حجم  اشاره  با  نیرو  وزارت 
در کشور، اعالم کرد: استان مرکزی از ابتدای مهرماه تا پایان هفته 

گذشته، هیچ بارش موثری را تجربه نکرده است. 
آخرین  درباره  گزارشی  انتشار  با  نیرو  وزارت  گزارش،  این  اساس  بر 
تا پایان هفته  ابتدای مهرماه امسال  از  وضعیت بارش ها، اعالم کرد: 
استان   ۳۱ از  استان   ۲۶ در  بارش ها  میزان  آبان ماه(   ۲۱( گذشته 
کشور،   با بیش از ۵۰ درصد کاهش همراه بوده است. این استان ها 
شامل، آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان،   البرز، ایالم، بوشهر، تهران، 
سمنان،  رضوی،  و  جنوبی  خراسان شمالی،  بختیاری،  و  چهارمحال 
سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کهکیلویه 

و بویر احمد، لرستان، هرمزگان، همدان و یزد هستند.
استان گلستان با 7۵.۱ میلی متر بارندگی و حدود ۱۴ درصد کاهش، 
کمترین افت بارش و استان کرمانشاه با ۰.۹ میلی متر بارندگی و ۱۰۰ 
با مدت  را در مقایسه  بارش  بیشترین میزان کاهش  درصد کاهش، 
مشابه در سال گذشته داشته اند؛ از سوی دیگر در ۴ استان باقیمانده 
کشور شامل اردبیل، گلستان، گیالن و مازندران هم بین ۱۴ تا ۵۰ 

درصد کاهش بارش گزارش شده است.
 ۲۱( گذشته  هفته  پایان  تا  امسال  مهرماه  ابتدای  از  مرکزی  استان 

آبان ماه( هیچ بارش موثری را تجربه نکرده است.

قیمت روغن موتور ثابت خواهد بود

یک مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در خصوص شایعه افزایش قیمت روغن موتور در بازار، گفت: برنامه ای 

برای افزایش قیمت روغن موتور نداریم. 
انجمن  با  نشستی  برگزاری  به  اشاره  با  موالخواه  محمدحسین 
خصوص  در  مربوطه  شرکت های  و  ایران  روغن سازی  پاالیشگاه های 
پایه  قیمت  افزایش  علیرغم  گفت:  موتور،  روغن  پایه  قیمت  بررسی 
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  سوی  از  نفتی  فرآورده های 
سازمان  این  نظر  از  است،  رسیدگی  تحت  آن  کیف  و  کم  که  ایران 
برای  روغن موتور  محصوالت  انواع  رسمی  قیمت  تغییر  برای  دلیلی 

مصرف کنندگان تا پایان سال وجود ندارد.
 ۲۰ در  تولیدی  واحدهای  بهره مندی  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  وی 
ماهه گذشته از نوسانات کاهشی مواد اولیه در تولید محصول نهایی 
به ویژه قیمت لوبکات، گفت: باتوجه به این موارد، نباید قیمت انواع 
داشته  تغییری  فعال  بنزینی  و  دیزلی  از  اعم  روغن موتور  محصوالت 

باشد.
موالخواه با تاکید بر رصد بازار از سوی این سازمان، افزود: روغن موتور 
طور  به  دلیل  همین  به  دارد  قرار  اولویت دار  کاالهای  دوم  گروه  در 
مستمر، بازار این محصول رصد شده و وضعیت تامین، توزیع و قیمت 
آن در سطح بازار بررسی می شود که تاکنون هم مشکلی در رابطه با 

کمبود کاال در هیچ نقطه کشور گزارش نشده است.
مدیرکل نظارت بر کاالهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، ادامه داد: در صورت مشاهده تخلف امتناع از عرضه 
این محصوالت به قصد گرانفروشی و اخالل در بازار و عدم رعایت سود 
بر روی کاال،  نیز درج نشدن قیمت  مصوب عمده و خرده فروشی و 
موضوع توسط بازرسان صنعت، معدن و تجارت استان ها و اصناف در 

سراسر کشور قابل پیگرد قانونی است.
در  گزارش  هرگونه  می توانند  هموطنان  داشت:  اظهار  موالخواه 
از طریق سامانه دریافت  را  و گرانفروشی  قیمت  خصوص عدم درج 

شکایت این سازمان به شماره تماس ۱۲۴ اعالم کنند.

گاز روسیه ممکن است 
در زمستان به اروپا نرسد

رئیس جمهوری روسیه به آلمان هشدار داد که 
با توجه به فصل سرما احتمال دارد گاز روسیه 
ترانزیتی  کشور  در  اروپا  به  انتقال  مسیر  در 

اوکراین مصرف شود. 
رئیس  پوتین،  والدیمیر  گزارش،  این  اساس  بر 
اعظم  صدر  مرکل،  آنگال  به  روسیه   جمهوری 
اوکراین، در  آلمان هشدار داد که ممکن است 
که  را  کشور  این  ارسالی  گاز  ترانزیت،  مسیر 
زمستان  فصل  برای  اروپایی  مشتریان  سهم 

است، مصرف کند.
و  روسیه  مقامات  اوکراین،  احتمالی  اقدام  این 
زمینه  این  در  تا  داشته  آن  بر  را  اروپا  اتحادیه 
این  تا زمینه وقوع  رایزنی کرده و تالش کنند 

رخداد را از  بین برود.
اختالفات گازی روسیه و اوکراین طی سالهای 
گذشته به دفعات باعث قطع گاز و بروز اختالل 
کشورهای  به  روسیه  گاز  صادرات  در  شدید 
میان  تنش  اصلی  عامل  است.  شده  اروپایی 
روسیه و اوکراین، جدایی شبه جزیره کریمه از 
اوکراین و پیوستن آن به روسیه در سال ۲۰۱۴ 

بر اساس یک همه پرسی است.

طالی سیاه 4 دالر ارزان شد

همزمان با انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور 
در  نفتی  جدید  شوک  وقوع  و  آمریکا  منتخب 
سنگین  و  سبک  نفت  بشکه  هر  قیمت  بازار، 
تجربه  را  دالری  چهار  از  بیش  کاهشی  ایران، 
به  ترامپ«  »دونالد  انتخاب  با  همزمان  کرد. 
متحده  ایاالت  منتخب  رئیس جمهور  عنوان 
آمریکا و شوک این انتخاب به بازار طالی سیاه، 
نفت خام جهان  معتبر  اکثر شاخص های  قیمت 
با  نوامبر ۲۰۱۶  به چهارم  منتهی  معامالت  در 
بشکه  هر  در  دالری  چهار  تا  سه  بین  کاهشی 

همراه شده است.
افزایش  رکورد  ثبت  از  پس  دیگر،  عبارت  به 
صادرات نفت خام ایران در پسابرجام، این روزها 
به واسطه کاهش قیمت ها رکورد جدیدی برای 
شاخص های  سایر  و  ایران  نفت  ارزان فروشی 

معتبر جهان به ثبت رسیده است.
انرژی  مجامع  با  ارتباط  و  اوپک  امور  مدیریت 
گزارشی  انتشار  با  جاری  هفته  نفت،  وزارت 
خام  نفت  قیمت گذاری  وضعیت  آخرین  درباره 
صادراتی ایران در بازار، اعالم کرد: قیمت نفت 
خام سبک ایران در هفته منتهی به جمعه )۱۴ 
آبان ماه( با چهار دالر و ۳۸ سنت کاهش، به ۴۳ 

دالر و سه سنت برای هر بشکه رسید.
عالوه بر این، قیمت نفت خام سنگین ایران هم 
با چهار دالر و ۸۲ سنت کاهش، در محدوده ۴۱ 
دالر و ۸۲ سنت در بازار داد و ستد شده است 
تا دست کم، در طول یک هفته نخست انتخاب 
طالی  قیمت  رئیس جمهور،  عنوان  به  ترامپ 
کاهشی  روند  ادامه  در  ایران  صادراتی  سیاه 

قیمت ها در بازار، ارزان تر شود.
میالدی   ۲۰۱۶ سال  ابتدای  از  دیگر،  سوی  از 
نفت خام  بشکه  هر  قیمت  متوسط  تاکنون 
سنت   7۴ و  دالر   ۳7 حدود  به  ایران،  سنگین 
از  ارزان تر  دالر   ۱۲ حدود  که  است  رسیده 
متوسط قیمت فروش نفت ایران در سال ۲۰۱۵ 
سال  ابتدای  از  اساس،  این  بر  است.  میالدی 
بشکه  هر  قیمت  متوسط  هم،  تاکنون  میالدی 
دالر   ۳۹ ایران حدود  صادراتی  نفت خام سبک 
و 7۸ سنت بوده که حدود ۱۰ دالر ارزان تر از 
قیمت نفت سبک صادراتی ایران در سال ۲۰۱۵ 

میالدی است.

افزایش 82 صدم سنتی قیمت 
نفت برنت 

بهای سبد نفتی اوپک نیز به وقت روز دوشنبه 
روز  به  نسبت  که  بود  سنت   ۲۵ و  دالر   ۴۵

گذشته ۸۲ صدم سنت افزایش داشت.
خام  نفت  بشکه  هر   ۲۰۱۶ نوامبر   ۱۵ دیروز 
وست تگزاس اینترمدیت با یک دالر و ۳ دهم 

سنت افزایش به ۴۴ دالر و ۳۵ سنت رسید.
افزایش  هم  شمال(  دریای   ( برنت  خام  نفت 
سنت   ۲۵ و  دالر    ۴۵ و  کرد  تجربه  را  قیمت 
رشد  سنت  صدم   ۸۲ که  شد  گذاری  قیمت 

قیمت را نشان داد.
 

انتخاب ترامپ بازگشت 
شرکت های اروپایی به میادین 
نفتی ایران را مشکل می سازد 
یک کارشناس اقتصادی گفت: با انتخاب دونالد 
ترامپ به عنوان رئیس جمهوری بعدی آمریکا، 
به  بازگشت  برای  اروپایی  نفتی  های  شرکت 

میادین نفتی ایران باید دوبار فکر کنند. 
خبری  پایگاه  از  نقل  به  تسنیم  گزارش  به 
بخش  رئیس  کرافت،  حلیما  سی،  بی  ان   سی 
سی  بی  آر  موسسه  کاالیی  های  استراتژی 
کیپتال مارکتس گفت، با انتخاب دونالد ترامپ 
به عنوان رئیس جمهوری بعدی آمریکا، شرکت 
های نفتی اروپایی ممکن است برای بازگشت به 

میادین نفتی ایران باید دوبار فکر کنند.
شرکت فرانسوی توتال هفته گذشته اعالم کرد 
که رهبری کنسرسیومی متشکل از شرکت ملی 
پارس  گازی  میدان  توسعه  برای  را  چین  نفت 
دیگر  داشت.  خواهد  عهده  بر  ایران  جنوبی 
شرکت ها نیز گفته اند که عالقمند به ورود به 
ایران هستند اما منتظرند تا چشم انداز سرمایه 

گذاری در ایران روشن تر شود.
کرافت گفت: »تولید نفت ایران افزایش یافته و 
اکنون به سطح قبل از تحریم ها برگشته است. 
گذاری  سرمایه  بدون  تواند  می  ایران  آیا  اما 
توجهی  قابل  مقدار  به  را  خود  تولید  خارجی 
بیش از این افزایش دهد؟ اینجاست که انتخاب 

ترامپ بسیار بسیار مهم می شود.«

کوتاه از انرژی نفت در جهان

ایران در سپتامبر برای نخستین بار از زمانی که 
با لغو تحریمهای غربی، صادرات نفت به فرانسه 
را آغاز کرد، به بزرگ ترین صادرکننده نفت خام 

به این کشور اروپایی تبدیل شد.
به گزارش ایسنا، صادرات نفت ایران به فرانسه 
در سپتامبر به بیش از ۲۰۰ هزار بشکه در روز 
رسید و میزان صادرات ایران باالتر از رقیبانی 
و  روز  در  بشکه  هزار   ۱۸۵ با  نیجریه  شامل 

روسیه و قزاقستان بود.
تحریم های  دلیل  به  امسال  آوریل  تا  ایران 
صادرات  اروپا،  اتحادیه  و  آمریکا  هسته ای 
نفت به فرانسه نداشت. این کشور همچنین از 
زمان پایان تحریم ها تولیدش را بیش از ۸۰۰ 
 ۳.۶۸ به  و  داده  افزایش  روز  در  بشکه  هزار 
میلیون بشکه در اکتبر رساند. ایران در زمانی 
سایر  که  بازگشت  نفت  جهانی  بازارهای  به 
تولیدکنندگان در رقابت دشوار برای سهم بازار 
قرار دارند و پیشرفت قابل توجهی برای تامین 

نفت فرانسه داشته است.
فرانسه  به  ایران  نفت  صادرات  حالیکه  در 
با  کشور  این  رقیبان  صادرات  یافت،  افزایش 
به  نفت عربستان  روبه رو شد. صادرات  کاهش 
روز در سپتامبر  به ۸۰ هزار بشکه در  فرانسه 

کاهش یافت که پایین ترین میزان صادرات این 
همچنین  بود.   ۲۰۱۲ سال  دسامبر  از  کشور 
میزان صادرات عربستان به فرانسه پایین ترین 
میزان صادرات ماهانه از ژانویه سال ۲۰۱۲ به 

این سو بود.
انجام  اروپا  به  باالیی  که صادرات  در شرایطی 
منطقه  این  به  صادرکنندگان  رقابت  شود 

دشوارتر می شود. صادرات نفت عراق به فرانسه 
در سپتامبر به ۱۰۰۰ بشکه در مقایسه با ۱۱۰ 

بشکه در مدت مشابه سال گذشته رسید.
اگرچه عربستان سعودی  با صادرات  ۱۶۰ هزار 
بشکه در روز، همچنان بزرگ ترین صادرکننده 
جاری  سال  نخست  ماه   ۹ در  فرانسه  به  نفت 
درصد   ۲۹ همچنان  صادراتش  اما  است  بوده 

نسبت به ۲۲۵ هزار بشکه در مدت مشابه سال 
این  اینهمه  با  می دهد  نشان  کاهش  گذشته 
کشور باالتر از قزاقستان قرار دارد که صادراتش 
به ۱۴۰  جاری،  در سال  کاهش  درصد  با ۱۴ 
هزار بشکه در روز رسیده است. صادرات روسیه 
در  بشکه  هزار  به ۱۲۰  افزایش،  درصد  با ۲7 
 ۱۲ با  نیجریه  نفت  صادرات  اما  رسیده  روز 
روز  در  بشکه  هزار   ۱۱۵ به  کاهش،  درصد 
افزایش  شاهد  همچنین  شده است.فرانسه  بالغ 
است.  بوده  آمریکا  خام  نفت  واردات  حجم 
اگرچه واردات از این کشور نسبتا اندک مانده 
اما در سپتامبر به باالترین سطح از زمان آغاز 
صادرات نفت آمریکا به اروپا رسید. فرانسه در 
سپتامبر ۳۵ هزار بشکه در روز نفت خام آمریکا 
را وارد کرد.  واردات نفت خام توتال فرانسه در 
سپتامبر به بیش از ۱.۱ میلیون بشکه در روز 
رسید که ۱۰ درصد در مقایسه با سپتامبر سال 

گذشته کاهش داشت.
بر اساس گزارش پایگاه خبری آرگوس، واردات 
نفت خام فرانسه در ۹ ماه نخست سال جاری 
سه  که  بود  روز  در  بشکه  میلیون   ۱.۱ حدود 
با مدت مشابه سال ۲۰۱۵  مقایسه  در  درصد 

کاهش داشت.

ایران بزرگ ترین صادرکننده نفت خام به فرانسه شد

فرآورده های  ملی پخش  مدیرعامل شرکت 
۵۰درصدی  افزایش  به  اشاره  با  نفتی 
عرضه  و  انتقال  ذخیره سازی،  ظرفیت 
هیچگونه  گفت:  مرزی،  مبادی  در  سوخت 
زائران  سوخت  تامین  برای  کمبودی 
درباره  ریاحی  منصور  نداریم.  حسینی 
زائران  سوخت  تامین  وضعیت  آخرین 
اربعین حسینی، گفت: هم اکنون در تمامی 
مناطق  این  از  زائران  که  مرزی  مناطق 
جایگاه  سه  تا  دو  بین  می کنند،  تردد 
توزیع  و  عرضه  منظور  به  سیار  سوخت 

بنزین و گازوئیل راه اندازی شده است.
فرآورده های  ملی پخش  مدیرعامل شرکت 
اکنون سوخت  هم  اینکه  بر  تاکید  با  نفتی 
مرزی  پایانه های  تمامی  در  نیاز  مورد 
شده  تامین  کامل  طور  به  عراق  با  ایران 
و نگرانی بابت کمبود سوخت وجود ندارد، 
جمعیت  افزایش  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
مصرف  متوسط  حسینی  اربعین  زائران 
با  مقایسه  در  بخش  این  در  مایع  سوخت 
۴۰ درصدی  افزایشی حدود  سال گذشته، 
داشته است.این مقام مسئول با بیان اینکه 
تامین  برای  امکانات الزم  فعلی  در شرایط 
زمینی،  نقل  و  حمل  بخش های  سوخت 
و  پخت  و  گرمایش  موکب ها،  هوایی، 
است،  شده  تامین  حسینی  زائران  پز 

تامین،  ظرفیت  اکنون  هم  داشت:  اظهار 
نفتی  فرآورده های  انتقال  و  ذخیره سازی 
گاز  و  گازوئیل  سفید،  نفت  بنزین،  شامل 
تردد  مسیرهای  و  مرزی  مبادی  در  مایع 
قابل  افزایش  پارسال  با  مقایسه  در  زائران، 
اینکه  یادآوری  با  است.وی  یافته  توجهی 
برای رفت و برگشت زائران اربعین، تمامی 
دیده  مشکل  بروز  بدون  الزم  تمهیدات 
ایمن  کرد: سوخت رسانی  بیان  است،  شده 
مواصالتی،  محورهای  تمامی  در  پایدار  و 
انبارهای  و  ثابت  جایگاه های  آمادگی  با 
به  اشاره  با  شد.ریاحی  خواهد  انجام  نفت 
سوخت  سیار  جدید  ۱۲جایگاه  راه اندازی 
ایام  در  حسینی  زائران  نیاز  تامین  برای 
سال  با  مقایسه  در  کرد:  تاکید  اربعین، 
سوخت  توزیع  و  عرضه  ظرفیت  گذشته، 

افزایشی حدود ۵۰ درصد داشته است.
فرآورده های  ملی پخش  مدیرعامل شرکت 
 ۴۵ تا   ۴۰ حدود  رشد  از  همچنین  نفتی، 
تامین و عرضه سوخت هوایی در  درصدی 
ایام اربعین امسال خبر داد و افزود: عالوه 
با لحاظ شرایط پدافند غیرعامل و  بر این، 
انتظامی،  با همکاری دستگاه های نظامی و 
انواع  برای  توجهی  قابل  ذخیره سازی 
سوخت مایع در مبادی مرزی انجام گرفته 

است.

معاون وزیر نفت به توانمندی شرکت های 
درون چاهی  تجهیزات  ساخت  در  داخلی 
تجهیزات  این  گفت:  و  کرد  اشاره  نفت 
دیگر  به  صادرات  برای  کافی  قابلیت  از 

برخوردارند.  منطقه  کشورهای 
محمدرضا مقدم با بیان این که هم اکنون 
درون چاهی  تجهیزات  تولید  و  طراحی  در 
گفت:  هستیم،  برخوردار  مطلوبی  وضع  از 
مهم ترین  از  درون چاهی  تجهیزات  ساخت 
در  نفتی  تجهیزات  ساخت  های  بخش 
زیرا کوچک ترین  داخل محسوب می شود، 
می تواند  تجهیزات  این  ساخت  در  اشتباه 
چاه های نفتی را با خطرات بزرگی مواجه 

کند.
وزیر  فناوری  و  پژوهش  مهندسی،  معاون 
تجهیزات  سازنده  شرکت های  افزود:  نفت 
توانسته اند  نفت  صنعت  درو ن چاهی 
کنند،  جلب  را  داخلی  مشتریان  اطمینان 
این  روی  پیش  موانع  برخی  اگر  همچنین 
آن ها  محصوالت  شود  برطرف  شرکت ها 
بدون تردید قابلیت صادرات به کشورهای 

داشت. خواهد  را  منطقه 
اجرای طرح  از  ما  کرد: هدف  تصریح  وی 
نیاز  مورد  کاالهای  گروه   ۱۰ سازی  بومی 
و  طراحی  قدرت  افزایش  نفت،  صنعت 
نوعی  به  تا  است  داخلی  برند  با  مهندسی 

و  طراحی  حوزه  در  کشور  داخلی  هویت 
و  گرفته  شکل  نفتی  تجهیزات  مهندسی 
نشود  استفاده  کشورها  دیگر  مدل های  از 
و خوشبختانه امروز این مهم انجام شده و 
درون چاهی  تجهیزات  بخش  در  طراحی ها 

است. بومی شده 
ساخت  امروز  که  این  بیان  با  مقدم 
سهم  نفت،  صنعت  درون چاهی  تجهیزات 
کرد:  عنوان  دارند،  داخلی  بازار  در  مهمی 
این  سازنده  شرکت های  داریم  انتظار 
از پیش مدنظر  را بیش  تجهیزات، کیفیت 
ما  محصوالت  کیفیت  هرچند  دهند؛  قرار 
محصوالت  با  مقایسه  در  نیز  اکنون  هم 
باالتری  سطح  در  هندی  و  چینی  مشابه 

قرار دارد.
در  نفت  وزارت  گزارش،  این  اساس  بر 
و  داخلی  های  توانمندی  ارتقای  مسیر 
مقاومتی،  اقتصاد  های  سیاست  اجرای 
طرح بومی سازی ۱۰ گروه خانواده کاالها 
دستور  در  را  نفت  صنعت  تجهیزات  و 
و  سرچاهی  تجهیزات  ساخت  دارد.  کار 
این گروه  نفت هم در  درون چاهی صنعت 
تجهیزاتی  است؛  شده  دیده  کاالیی  های 
در  کشورمان  داخلی  سازندگان  امروز  که 
ساخت آن، حرف های زیادی برای گفتن 

دارند.  

ریاحی از افزایش ذخیره سازی  سوخت در مرز عراق خبر داد؛

کمبود سوخت نداریم
معاون وزیر نفت خبرداد:

توانمندی شرکت های داخلی در ساخت تجهیزات
 درون چاهی نفت

وزیر نیرو گفت: برنامه داریم امسال آبرسانی دو هزار 
روستا را به پایان ببریم و تا امروز یک هزار و ۴۸۶ 

روستا از آب مناسب برخوردار شده اند.
مردم  به  آبرسانی  کرد:  اظهار  چیت چیان  حمید 
روستاها که از اقشار مولد هستند در جهت تحقق 
اهداف امام مبنی بر پیاده سازی عدالت اجتماعی و 

فرمایشات رهبری، انجام می شود.
در ۹۲۴  آبرسانی  نیرو مجموعا  وزارت  افزود:  وی 
مجتمع روستایی را در دستور کار دارد و در اعتبارات 
بودجه ۹۲ هیچ ردیف ملی برای آبرسانی روستایی 

نداشته ایم.
چیت چیان بیان کرد: دولت برای سال ۱۳۹۳ مبلغ 
۲۰۰ میلیارد تومان برای آب در نظر گرفته بود و 
بینی کرد،  امسال ۵۰۰ میلیون دالر پیش  برای 
همچنین۴۰۰ میلیارد تومان ردیف در نظر گرفته و 
۱۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض پیش بینی شد 

که یک تحول بسیار بزرگ محسوب می شود.
وزیر نیرو تصریح کرد: برنامه داریم امسال آبرسانی 
دو هزار روستا را به پایان ببریم و تا امروز یک هزار و 
۴۸۶ روستا از آب مناسب برخوردار شدند که 7۸۰ 

هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است.
های  مجتمع  امروز  کرد:  یادآوری  چیان  چیت 
آبرسانی ۱۴۱ روستا در استان های کرمان، لرستان و 
یزد افتتاح و ۶۰ هزار نفر جمعیت را شامل می شود.

وی با بیان اینکه اکنون ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر در پروژه 
های آبرسانی روستایی کشور مشغول به کار هستند 
گفت: ۶۱۰ نفر عوامل و با نیروهای دفتری هستند، 
در طرح های آبرسانی ۲۰ هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال 
مستقیم و ۵۰ هزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم 
فعالیت می کنند.وزیر نیرو خاطرنشان کرد: تاکنون 
۱۰ هزار کیلومتر لوله پلی اتیلن و ۹۵ کیلومتر لوله 

فوالدی کار شده که فعالیت عظیمی است.

وزیر نیرو خبر داد:

پایان آب رسانی به دو هزار روستا در سال جاری

توافق  به  اشاره  با  مسئول  مقام  یک 
بیمه  برای پوشش  آلمان  ایران و هرمس 
از  ایران،  پتروشیمی  در  سرمایه گذاری 
مذاکره با آلمان ها برای سرمایه گذاری ۱۲ 

میلیارد یورویی در پتروشیمی خبر داد. 
در  علیمراد  حسین  مهر،  گزارش  به 
جذب  برنامه های  مهمترین  تشریح 
به  گفت:  پتروشیمی  صنعت  در  سرمایه 
تازگی قراردادی به منظور بازگشایی خط 
)یوزانس(  یورویی  میلیون   ۳۲۰ اعتباری 
با شرکت ماروبنی ژاپن امضاء شده است.

صنعت  ملی  شرکت  سرمایه گذاری  مدیر 
مذاکرات  انجام  به  اشاره  با  پتروشیمی 
به  ژاپنی  دیگر  شرکت  یک  با  جدیدی 

به  اعتباری  بازگشایی خط جدید  منظور 
داشت:  اظهار  یورو،  میلیون   ۶۴۰ ارزش 
هم اکنون مذاکرات با ژاپنی ها در مراحل 
و  دارد  قرار  قرارداد  متن  تهیه  نهایی 
دو  بین  نهایی  توافق  می شود  پیش بینی 

طرف، تا چند هفته آینده حاصل شود.
به  اشاره  با  همچنین  مسئول  مقام  این 
دعوت  به  برلین  به  ایران  از  هیاتی  سفر 
اظهار  ایران،  اسالمی  جمهوری  سفارت 
آغاز  سفر،  این  انجام  از  هدف  داشت: 
و  بیمه  بانک ها،  با  گفتگوها  جدید  دور 
منظور  به  آلمانی  عالقه مند  شرکت های 
صنعت  در  مستقیم  سرمایه گذاری  انجام 

پتروشیمی ایران بوده است.

مذاکرات  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
بیمه ای  بزرگ  شرکت  با  نهایی  توافق 
است،  گرفته  انجام  )هرمس(  آلمان 
که  کرده  قبول  هرمس  بیمه  کرد:  تاکید 
شرکت های  جدید  سرمایه گذاری های 
را  ایران  پتروشیمی  صنعت  در  آلمانی 

مورد پوشش بیمه ای قرار دهد.
مذاکرات  به  اشاره  با  همچنین  علیمراد 
به  آلمانی  بانک های  با  گرفته  انجام 
هلدینگ ها  بین  در  تغییر ساختار  منظور 
به  ایران  پتروشیمی  شرکت های  و 
کرد:  بیان  سرمایه گذاران  جذب  منظور 
کوتاه مدت  سناریوی  یک  اساس  این  بر 
آن،  اساس  بر  که  شده  نهایی  و  تدوین 
آلمانی  شرکت های  سرمایه گذاری  جذب 
صنعت  ملی  شرکت  گارانتی  اساس  بر 
انجام  دولت  نماینده  به  پتروشیمی 
ملی  شرکت  سرمایه گذاری  می شود.مدیر 
صنعت پتروشیمی با اعالم اینکه به منظور 
در جذب  دولتی  گارانتی  مکانیزم  اجرای 
صورت های  باید  آلمانی  سرمایه گذاران 
مورد  ایران  پتروشیمی  شرکت های  مالی 
حسابرسی  معتبر  شرکت های  تائید 
این  بر  عالوه  گفت:  بگیرد،  قرار  اروپایی 
و سهامداران  بین سرمایه گذاران  در  باید 
پتروشیمی  شرکت های  و  هلدینگ ها 

ایران، یک شفاف سازی انجام شود.
بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  علیمراد 
میلیون  چند  آلمانی  شرکت های  اینکه 

زیرساختهای  ایجاد  صورت  در  دالر 
ایران،  پتروشیمی  صنعت  در  مناسب 
توضیح  کرد؟  خواهند  سرمایه گذاری 
بازگشایی  منظور  به  اول  گام  در  داد: 
توافق  یورویی  میلیارد   ۳ اعتباری  خط 
فاز  و پیش بینی می شود در  حاصل شده 
هم  دیگر  یورو  میلیارد   ۶ تا   ۳ بین  دوم 
خط اعتباری به منظور جذب سرمایه در 

صنعت پتروشیمی ایران بازگشایی شود.
با  مذاکره  از  همچنین  مسئول  مقام  این 
 ۱۲ انجام  منظور  به  آلمانی  شرکت های 
در  جدید  سرمایه گذاری  یورو  میلیارد 
بازگشایی  کنار  در  پتروشیمی  صنعت 
خط اعتباری ۳ میلیارد یورویی خبر داد 
از  یکی  ارشد  مقام   ۲ زودی  به  افزود:  و 
آلمانی  پتروشیمی  شرکت های  بزرگترین 
و  قبلی  مذاکرات  نهایی کردن  منظور  به 
پیشنهادی  پروژه های  اقتصادی  بررسی 
سفر  تهران  به  ایران  پتروشیمی  صنعت 

خواهند کرد.
 ۱۲ این  اینکه  بر  تاکید  با  پایان  در  وی 
سوی  از  سرمایه گذاری  یورو  میلیارد 
 ۶ سهم  یک  هر  که  آلمانی  شرکت  دو 
می گیرد،  انجام  دارند،  یورویی  میلیارد 
فرمول  ابالغ  به  توجه  با  خاطرنشان کرد: 
از  برخی  اتان،  گاز  قیمت گذاری  جدید 
چانه زنی ها با شرکت های بین المللی برای 
تعیین یک قیمت منطقی در حال انجام 

است.

مذاكره 12 میلیارد یورویی با آلمان ؛

»هرمس«به پتروشیمی ایران بازگشت
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افزایش قیمت سکه و دالر در بازار  

روند  با  جدید  طرح  تمام  سکه  و  آمریکا  دالر  سه شنبه   بازار  در 
تومان  هزار   ۱۱۵ و  میلیون  یک  و  تومان   ۳۶7۵ قیمت،  افزایشی 
تومان  از ۱۱۱ هزار  عرضه می شود. هر گرم طالی ۱۸ عیار بیش 
قیمت دارد. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۵۶۱ و ۲۹۵ 
برای  هزار تومان فروخته می شود.از سوی دیگر اونس جهانی طال 
می شود. ستد  و  داد  دالر   ۱۲۲۹ جهانی  بازارهای  در  معامالت 
 ۴۶۰۶ انگلستان  پوند  تومان،   ۳۹۹۸ یورو  ارز،  بازار  در  همچنین 

تومان و لیر ترکیه ۱۱۵۳ تومان در بازار آزاد فروخته می شود
 

  كشاورزی
عرضه برنج و شکر دولتی برای اربعین

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: هر کیلو گیرم برنج تنظیم بازار 
کیلوگرم  هر  و  تومان   ۸۵۵ و  هزار   ۲ قیمت  به  اربعین  ایام  برای 
شکر به قیمت ۲ هزار و ۵۲۰ تومان به صورت نامحدود در اختیار 
برای  کرد:   اظهار  قنبری  می گیرد.علی  قرار  گروه ها  دسته جات 
تأمین نیاز مراسم عزای حسینی در دسته جات، گروه ها و هرکسی 
است. شده  تأمین  حسینی  اربعین  و  صفر  ماه  در  دارد  نظری  که 

بازاری در  این اساس شکر و برنج به قیمت تنظیم  بر  افزود:   وی 
اختیار آنها قرارگرفته است تا به قیمت دولتی در اختیار متقاضیان 
قرار گیرد.مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به تسنیم گفت 
:  قیمت هر کیلوگرم شکر دولتی ۲ هزار و ۵۲۰ تومان  و به هر 
میزان قابل  ارائه است. نرخ برنج نیز به قیمت ۲ هزار و ۸۵۵ تومان 

در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
 

 هزینه تولید مرغ در تابستان نسبت 
به بهار 1۷.15 درصد افزایش یافت

 ۱۰,۹۱ و   ۱7,۱۵ با  ترتیب  به  تخم مرغ  و  مرغ  گروه  تابستان  در 
تولید  قیمت  شاخص  افزایش  در  تأثیر  بیشترین  افزایش  درصد 
کننده نسبت به فصل قبل را داشته اند.شاخص قیمت تولیدکننده 
محصوالت مرغداری های صنعتی کشور در تابستان سال ۱۳۹۵ به 
عدد ۲۴۰,۶۰ رسید که ۱۵,۱۴ درصد نسبت به فصل قبل )تورم 
قبل  سال  مشابه  فصل  به  نسبت  درصد   ۳,۹۳ و  افزایش  فصلی(، 
)تورم نقطه به نقطه( افزایش داشته است.گروه مرغ و تخم مرغ به 
ترتیب با ۱7,۱۵ و ۱۰,۹۱ درصد افزایش بیشترین تأثیر در افزایش 

شاخص نسبت به فصل قبل را داشته اند.
 

 صادرات تخم مرغ به عراق متوقف شد
به عراق  توقف صادرات تخم مرغ  از  دبیرکل کانون مرغ تخم گذار 
طالکش-دبیرکل  داد.فرزاد  خبر  اربعین  ایام  رسیدن  فرا  دلیل  به 
بیان  مرغ  تخم  قیمت  وضعیت  با  رابطه  در  تخم گذار  مرغ  کانون 
داشت: قیمت تخم مرغ در بازار به ثبات رسیده است و هر کیلوگرم 
تخم مرغ درب مرغداری ۳۴۰۰ تومان است.او در خصوص وضعیت 
تولیدی  مرغ  تخم  از  بخشی   : گفت  ایلنا  به  محصول  این  صادرت 
به افغانستان و بخشی نیز به عراق صادر می شود؛ اما به دلیل فرا 
شده  متوقف  عراق  به  محصول  این  صادرات  اربعین  ایام  رسیدن 
است؛ البته میزان صادرات تخم مرغ به عراق چشمگیر نیست؛ چرا 
که تقاضا در این کشور برای تخم مرغ ایرانی پایین است چرا که   

محصول ایرانی نسبت به سایر کشورها نرخ باالتری دارد.
 

 فناوری و ارتباطات
24 هزار روستا اینترنتی شدند  

ضریب نفوذ تلفن ثابت از ۳۸.۱۳ به ۳۸.۲۲ درصد به نسبت جمعیت 
سال  شهریور  پایان  تا  ایران  مخابرات  یافت.شرکت  افزایش  کشور 
از  شماره   7۱ و  هزار   ۴۵۲ و  ۳۰میلیون  دایری  به  موفق  جاری 
و ۴7 شماره منصوبه شد.بنابراین  هزار  و ۱7  میلیون  مجموع ۳7 
 ۳۸,۲۲ به  کشور  جمعیت  نسبت  به  را  خود  نفوذ  ضریب  توانست 
به  را  روستایی  و  شهری  دایری  شماره های  و  دهد  افزایش  درصد 
۲۵۴۰۸۸۹۹ و ۵۰۴۳۱7۲ برساند.در حال حاضر به ۴۹۰۵۹ روستا 
توسط شرکت های مخابرات ایران و کوه نور تلفن خانگی رسیده و 
پایان شهریور سال  تا  نیز ۵۵۳۰۵  ارتباط  دارای  روستاهای  تعداد 
جاری رسیده است.مجموع خطوط تلفن ثابت دایری تا پایان خرداد 
عبارتی  به  و  شماره   ۸۶۱ و  هزار   ۳۸۶ و  میلییون   ۳۰ امسال  ماه 

ضریب نفوذ ۳۸,۱۳ درصد بوده است.
 

 هزینه ایجاد شغل 3۰۰ میلیون تومان برای هر نفر است
حالیکه  در  گفت:  اطالعات  فناوری  سازمان  عامل  هیات  عضو 
نفر  هر  برای  کشور  در  اشتغال  ایجاد  هزینه  میانگین،  طور  به 
۳۰۰ میلیون تومان است، در صنعت بازی های رایانه ای می توان 
شغل  تومان  میلیون   ۵۰ یعنی  مبلغ  این  درصد   ۱۶ حدود  با 
به  اینکه  بیان  با  سلجوقی  ،خسرو  تسنیم  گزارش  کرد.به  ایجاد 
 ۳۰۰ نفر  هر  برای  کشور  در  اشتغال  ایجاد  هزینه  میانگین  طور 
رایانه ای  بازی های  صنعت  در  کرد:  اظهار  است،  تومان  میلیون 
تومان  میلیون   ۵۰ یعنی  مبلغ  این  درصد   ۱۶ حدود  با  می توان 

شغل ایجاد کرد.

 کاهش نرخ مالیات قراردادهاي پژوهشي 
به 5 درصد با تصویب یک الیحه

از  کشور  مالیاتي  امور  سازمان  کل  رئیس 
تبصره  اصالح  موضوع  با  اي  الیحه  تصویب 
ماده ۸۶ قانون مالیات هاي مستقیم به منظور 
به ۵  مالیات قراردادهاي پژوهشي  کاهش نرخ 
درصد توسط هیات وزیران و ارسال آن جهت 
اسالمي  به مجلس شوراي  قانوني  مراحل  طي 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از رسانه مالیاتي ایران، 
اهمیت  بر  تاکید  با  نژاد،  تقوي  کامل  سید 
اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکي از محورهاي 
اساسي سیاست هاي اقتصاد مقاومتي و نقشي 
کشور  اقتصاد  و  تولید  رشد  در  پژوهش  که 
داراست، گفت: به تبع این سیاست، حمایت از 
اقتصاد دانش بنیان و فعالیت هاي پژوهشي نیز 
در دستور کار نظام مالیاتي قرار گرفت و بنا به 
عنوان  تحت  اي  الیحه  سازمان،  این  پیشنهاد 
کاهش نرخ مالیات قراردادهاي پژوهش تدوین 

و در هیات دولت به تصویب رسید.
 ۸۶ ماده  موضوع  تبصره  به  اشاره  با  وي 
بابت  مالیات  نرخ  حاضر  حال  در  کرد:  عنوان 
خود  کارکنان  براي  پژوهشي  قراردادهاي 
کارکنان  غیر  براي  و  تا ۲۰ درصد  ها  دانشگاه 
۱۰ درصد مقطوع است که این امر مشکالتي را 
براي اعضاي هیات علمي دانشگاه ها بابت این 

دوگانگي در پرداخت بوجود آورده است. 
رئیس کل سازمان امور مالیاتي کشور با تاکید 
بر اینکه فرهیختگان و جامعه علمي کشور باید 
مورد حمایت قانوني قرار گیرند، عنوان داشت: 
اعضاي  و  پژوهشگران  الیحه،  این  تصویب  با 
بهره  امتیاز خاصي  از  ها  دانشگاه  هیات علمي 

مند خواهند شد.
وي اضافه کرد: با توجه به این موضوع، الیحه اي 
تصویب  به  سازمان  این  پیگیري  و  پیشنهاد  با 
هیات وزیران رسیده و تقدیم مجلس شده که 
قانون  اصالحي   ۸۶ ماده  تبصره  آن  براساس 

مالیات هاي مستقیم اصالح شده است.

كار و تعاون
کارگران مقابل مجلس تجمع کردند

کارگران روز گذشته  در اعتراض به اجرا نشدن 
قانون کار، پایین بودن دستمزد و لزوم استقالل 
کردند.  تجمع  مجلس  مقابل  اجتماعی  تأمین 
ارسال الیحه اصالحیه قانون کار به مجلس شورای 
اسالمی موجی از اعتراضات تشکل ها و انجمن های 
کارگری را بر انگیخت .بر اساس این گزارش، الیحه 
ضد کارگری اصالح قانون کار و لزوم بازگشت آن 
به دولت یکی از خواسته های کارگران تجمع کرده 
هست.در همین حال کارگران تجمع کننده می 
گویند، سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران 
هست و هیچ نهاد و سازمانی حق دست اندازی به 
آن را ندارد.به گزارش فارس، اخیرا در جریان بررسی 
برنامه ششم توسعه در مجلس موضوعی در حال 
پیگیری هست تا صندوق های بیمه اجتماعی در 

یکدیگر ادغام شوند.
 

 بازار سرمایه
شاخص بورس 1۰5 واحد افت کرد

روزگذشته  معامالت  در جریان  بورس  شاخص 
دیگر  واحد   ۱۰۵ و  بود  منفی  سرمایه  بازار 
افت کرد.در پایان معامالت بازار سرمایه تعداد 
۱۲۰۱میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲7۳ 
دادوستد  نوبت  هزار   7۱ در  تومان  میلیارد 
واحدی   ۱۰۵ افت  با  نیز  بورس  شد.شاخص 
که  گرفت  قرار  و ۲۳۶واحد  ارتفاع 7۹هزار  در 
روزگذشته   حرکت  بر  منفی  تاثیر  بیشترین 
معامالتی  نمادهای  نام  به  سهام  بازار  دماسنج 
فملی، کچاد و فوالد شد و در مقابل نمادهای 
رشد  با  شپدیس  و  پارسان  تاپیکو،  معامالتی 
شدند.بر  شاخص  بیشتر  ریزش  مانع  خود 
اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران 
ارزش  به  ورقه  ۱۵7میلیون  جابجایی  با  هم 
آیفکس  نوبت،  ۱۹هزار  در  تومان  ۱۰۲میلیارد 
۱,۶ واحد افت کرد و در ارتفاع ۸۴۱واحد قرار 

گرفت.

خبر خبر

افزایش  و  سود  نرخ  کاهش  کارشناسان  اغلب 
مسکن  انداز  پس  حساب  تسهیالت  سقف 
سپرده  جذب  افزایش  برای  راهی  را  جوانان 
مسکن  بازار  بهبود  در  تاثیر  بی  و  بیشتر 
بانک  جدید  مصوبه  ای شدن  رسانه  می دانند. 
مسکن برای کاهش نرخ سود و افزایش سقف 
واکنش  جوانان  انداز  پس  حساب  تسهیالت 
بازار  کارشناسان  میان  در  را  متفاوتی  های 
مسکن به همراه داشت؛ اگرچه برخی معتقدند 
را  گذاری  سپرده  برای  انگیزه  اقدام  این  که 
تواند  می  و  می دهد  افزایش  جوانان  میان  در 
را  مسکن  خرید  متقاضیان  از  بیشتری  تعداد 
کارشناسان،  از  دیگر  برخی  اما  کند،  خانه دار 
این مصوبه را  راهی برای جذب بیشتر سپرده 
نمی تواند  که  می دانند  مسکن  بانک  سوی  از 
تاثیری بر بازار داشته باشد و تنها منافع بانک 
میان  دراین  البته  می کند؛  تامین  را  مسکن 
سود  به  را  اقدام  این  که  هستند  نیز  ای  عده 
این  بودن  اثر  بی  بر  اگرچه  می دانند  طرفین 
پافشاری می کنند.در  بازار هم  بهبود  در  اقدام 
مسکن  جامع  طرح  مدیرعلمی  ارتباط،  همین 
درباره اثرات مصوبه اخیر بانک مسکن بر بازار 
متقاضیان  تعداد  می تواند  اقدام  این  می گوید: 
افزایش  را  مسکن  خرید  تسهیالت  دریافت 
دهد اما نمی تواند در بازار اثر گذار باشد زیرا 
پوشش دهی چندانی ندارد و تنها تعداد کمی 
یزدانی،  می گیرد.فردین  بر  در  را  متقاضیان  از 
ادامه می دهد: البته تصمیم جدید بانک مسکن 
منافع  با  اقدامی مثبت  و هم سو  در مجموع 
بیشتر،  اگرچه  است  مسکن  بانک  و  متقاضی 
انگیزه متقاضیان خرید را برای سپرده گذاری 
افزایش می دهد و این موضوع در راستای منافع 
درصدی  دو  کاهش  به  باتوجه  اما  است  بانک 
منافع  تسهیالت،  سقف  افزایش  و  سود  در 

متقاضیان را هم تامین می کند.
روشی برای جذب سپرده،  نه پرداخت 

تسهیالت
دانشگاه  مسکن  سیاست گذاری  گروه  رییس 

علم و صنعت مصوبه جدید بانک مسکن را در 
بانک  می گوید:  و  می داند  اثر  بی  مسکن  بازار 
بنابراین  است  سپرده  جذب  نیازمند  مسکن 
این  درواقع  کرده،  اجرایی  را  تصمیمی  چنین 
اقدام در راستای جذب سپرده است نه پرداخت 

تسهیالت.
فرهاد بیضایی، اظهار می کند: قانون اخیر بانک 
مسکن از سوی مسئوالن کنونی تصویب شده 
است اما تعهدات بلند مدت برای مسئوالن آتی 
ایجاد می کند و آنها باید در بازه ۵ تا ۱۵ سال 
تسهیالت  سود  نرخ  این  تامین کننده  آینده 
و  سود  نرخ  کاهش  می دهد:  ادامه  باشند.وی 
تاثیری،  هر  از  بیش  تسهیالت  سقف  افزایش 
بار روانی به همراه دارد و پیشنهاد می شود که 
مسئوالن بانک مسکن به جای کاهش نرخ سود 
در چندین دوره و برای صندوق های مختلف، 
تمامی  سود  نرخ  کاهش  برای  مصوبه  یک 

صندوق ها اجرایی کنند.
نیازمند  مسکن،  کنونی  بازار  بیضایی  گفته  به 
اتخاذ سیاست هایی است که تاثیرات اقتصادی 
برای جامعه داشته باشد به عنوان نمونه وزارت 
اقدامی جدی در کنترل  باید  راه و شهرسازی 
بازار زمین انجام دهد که در این زمینه فعالیتی 

انجام نشده است.

افزایش انگیزه برای سپرده گذاری
درباره  نیز  تهران  سازان  انبوه  انجمن  رییس 
تاثیرگذاری تصمیم جدید بانک مسکن بر بازار، 
می گوید: کاهش سود و افزایش سقف تسهیالت 
تاثیری بر بازار مسکن ندارد. حسن محتشم ادامه 
می دهد: دوره انتظار برای دریافت این تسهیالت 
۵ تا ۱۵ سال است و نمی توان پیش بینی کرد 
که ارزش پول در سال های آینده چقدر خواهد 
بود و افزایش سقف تسهیالت تا ۱۱۰ میلیون 
تومان چه سهمی از هزینه یک واحد مسکونی 
را پوشش می دهد.به گفته رییس انجمن انبوه 
سازان تهران، کاهش نرخ سود و افزایش سقف 
تسهیالت تنها باعث ایجاد انگیزه در متقاضیان  
برای سپرده گذاری می شود و تاثیر دیگری بر 
مسکن  بازار  در  رونق  ایجاد  یا  رکود  از  خروج 
نخواهد داشت.به گزارش مهر، محتشم می افزاید: 
اینگونه مصوبات بانک مسکن در رونق بازار بی 
افزایش  مانند  تصمیماتی  حتی  و  است  تاثیر 
مسکن  انداز  پس  صندوق  تسهیالت  سقف 
تاثیرگذاری  هم  تومان  میلیون   ۱۶۰ به  یکم 
مسکن  رکود  که  است  معتقد  دارد.وی  کمی 
ساختار  در  دولت  انقباضی  سیاست های  به 
و  می گردد  باز  نقدینگی  کاهش  و  اقتصادی 
بازار  چنین تصمیماتی نمی تواند موجب بهبود 

بانک  تازه  تصمیم  براساس  است  شود.گفتنی 
انداز  پس  تسهیالت حساب  سود  نرخ  مسکن، 
جوانان از ۱۱ به ۹ درصد کاهش یافته است و 
سقف تسهیالت برای صاحبان سپرده ۱۵ ساله 
از 7۰ میلیون تومان به ۱۱۰ میلیون تومان، برای 
جوانان حداکثر  گذاران ۵ساله صندوق  سپرده 
۶۰ میلیون تومان و صاحبان سپرده ۱۰ساله تا 

سقف ۸۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
انگیزه اقتصادی چیست ؟

را  امسال  گفت:  مسکن  بازار  تحلیلگر  یک 
می توانیم ایستگاه پایانی رکود در نظر بگیریم؛ 
بازار مسکن  انتظار می رود  در چنین شرایطی 
وارد دوره رونق شده و در پی  به مرور  تهران 
مشابهی  روند  تدریج  به  نیز  شهرها  سایر  آن، 
با سازوکار  را طی کنند.بهروز ملکی در رابطه 
اساس  گفت:  مسکن  بازار  در  رکود  و  رونق 
رونق و رکود بخش مسکن، بر ساختار زمانبر، 
بودن  سرمایه بر، مکان محور و غیرقابل واردات 
تاریخچه رفتار  به  نگاهی  استوار است.  مسکن 
گذشته  سال   ۲۵ طی  کشور  مسکن  بازار 
بازار،  تحریک  از  پس  که  دارد  آن  از  حکایت 
انگیزه  ساخت وساز،  سودآوری  افزایش  با 
افزایش  ساختمانی  پروانه  اخذ  برای  اقتصادی 
تولید  زمانبر  ماهیت  علت  به  ولی  می یابد، 
صورت  وقفه  با  واحدها  این  عرضه  مسکن، 
قیمت  افزایش  موجب  تقاضا  فشار  و  پذیرفته 
زمان  به  توجه  با  افزود:  می شود.او  مسکن 
ساخت، پروژه های شروع شده در دوران رونق، 
از  می رسند!  بهره برداری  به  رکود  دوران  طی 
در  ساخت و ساز  سود  کاهش  با  دیگر  سوی 
دوران رکود، انگیزه شروع ساخت وساز و در پی 
آن، اخذ پروانه های ساختمانی کاهش یافته و 
این مساله  نیز مجدداً موجب کاهش عرضه )با 
یک وقفه دو، سه ساله( می شود. این فرآیند در 
دوره های  متناوب  شکل گیری  موجب  مجموع 
پنج، شش ساله در این بخش است. براین مبنا، 
همان طور که انتظار می رفت بازار مسکن تهران 
پس از حدود سه سال رکود، وارد دوره گذار به 

سمت رونق شده است.

بانکها بدنبال جذب سپرده بیشتر هستند؛

  چشم انداز تحرک بازار مسکن درایستگاه پایانی رکود

۵۸ اتحادیه صنفی ملزم به اجرای طرح جمع آوری 
کاالهای قاچاق در سطح عرضه فروشگاهی شدند.
ابراهیم درستی ، نایب رییس اتاق اصناف ایران 
اظهار کرد: طرح جمع آوری  این خبر،  اعالم  با 
کاالهای قاچاق از سطح نیمه مهرماه کلید خورد 
و این تصمیم از مدت ها قبل در جلسه ای با حضور 
معاون اول رئیس جمهوری اتخاذ شد تا بازرسی 
و نظارت در زمینه عرضه کاالهای قاچاق تشدید 
پیدا کند.وی با اشاره به اینکه این طرح به صورت 
پلکانی پیش  می رود خاطرنشان  کرد: در حال 
حاضر اتحادیه های لوازم خانگی، لوازم بهداشتی، 
لوازم وزرشی، لوازم پزشکی و لوازم الکتریکی کار 
خود را در این زمینه آغاز کرده اند و طرح مذکور 
به صورت پلکانی در حال پیشرفت است و باید 
۵۸ اتحادیه این دستورالعمل را اجرایی کنند.به 
گزارش ایسنا ، نایب رییس اتاق اصناف ایران با 
بیان اینکه تصمیم بر این شده که ابتدا بازرسی 
اصناف درزمینه طرح جمع آوری کاالهای قاچاق 
اقدام کند، خاطرنشان  کرد: اگر بازرسی اصناف در 
این زمینه موفق نباشد پس از آن فعالیت مربوطه 

به تعزیرات ارجاع داده می شود. اگر فروشگاه ها 
دارای فاکتور و برگه سبز خرید نباشند از طریق 
بازرسی اصناف به آن ها ۲۴ ساعت فرصت داده 
می شود تا در این زمینه اقدام کنند و اگر در این 
راستا اقدامی انجام ندهند مطابق قانون با آن ها 
بر  تاکید  با  ادامه  در  می شود.درستی  برخورد 
اینکه موضوع تولید باید جایگزین مقوله واردات 
شود، عنوان کرد: باید در راستای کیفی سازی 
محصوالت تعدیل قیمت کاال و ارائه خدمات پس 
از فروش گام برداریم و از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت درخواست می کنیم که در واردات انحصار 
وجود نداشته باشد و هرکسی که قانون را در امر 
واردات رعایت می کند مجوز واردات اخذ نماید.
وی افزود: قطعا شرایط رقابتی موجب پایین آمدن 
قیمت و باال رفتن خدمات ارائه شده به مشتری 
می شود تا شاهد اشتیاق بیشتر مشتریان به خرید 
باشیم. باید سعی کنیم کاالهای داخلی مطلوب را 
به مشتریان عرضه کنیم تا از خروج ارز از کشور 
جلوگیری شود. به ویژه در زمینه کاالهایی که 

نمونه مشابه آن در داخل تولید می شود.

هدایت اصغری از مشارکت شرکت بازرگانی 
چهار  برگزاری  برای  ایران  کشاورزی 
بیشتر  ارتباط  جهت  به  موضوعی  جشنواره 
تولید کنددگان و مصرف کنندگان خبر داد.
بازرگانی  اصغری مدیر عامل شرکت  هدایت 
برگزاری  حاشیه  در  ایران  کشاورزی  تعاونی 
سراسر  عشایر  و  استانها  سوغات  جشنواره 
ایران پیرامون اهداف برگزاری این جشنواره 
گفت: هدف از برگزاری این جشنواره معرفی 
ظرفیت ها و توانمندی های کشاورزی ایران 
مدیریت  همچنین  و  صادراتی  اهداف  برای 
مصرف  رفاه  برای  ایران  بازار  بهتر  هرچه 

کنندگان می باشد.
بتوانیم  اول  وهله  در  است  افزود:قرار  وی 
کنندگان  تولید  برای  را  بازرگانی  خدمات 
تا  و  کنیم  فراهم  کشاورزی  محصوالت 
بدون  را  خدماتشان  و  محصول  بتوانند 
واسطه عرضه کنند، که این امر چند حسن 
و  بهتر  کننده  تولید  خود  اینکه  دارد،اول 
معرفی  را  محصولش  میتواند  تر  دلسوزانه 
ضروری  غیر  های  واسطه  اینکه  کند،دوم 
عمال حذف می شود،سوم اینکه قیمت تمام 
می  پایین  کننده  مصرف  برای  فروش  شده 
آید و چهارم اینکه تولید کننده در یک بازه 
کوتاه می تواند به منابع درآمدی خودش از 

محل فروش برسد.
هم  گرفته  صورت  اقدامات  درباره  وی 
صادراتی  بازارهای  در  اینکه  برای  گفت:ما 
هزینه  باید  باشیم  داشته  فعال  حضوری 

تمام شده فروش را کاهش بدهیم که شاید 
این  ممکن  راه  ترین  و سهل  ترین  عملیاتی 
عرصه  این  در  کننده  تولید  خود  که  است 
می  باعث  عمل  این  و  باشد  داشته  حضور 
بازار جهانی را داشته باشیم و  شوداطالعات 
هم بتوانیم متناسب با ظرفیت های بازارهای 
و  بازرگانی  ظرفیت  و  کنیم  رقابت  جهانی 

مدیریت خودمان را ارتقا بدهیم.
تا  و  های خاص  زمان  با  افزود:متناسب  وی 
و  محصولی  اینکه چه  به  توجه  با  سال  آخر 
هم  بازار  و  شود  می  عرضه  مقطعی  چه  در 
را  جشنواره  چهار  باشد  داشته  آنرا  کشش 
همه  داریم  دوست  و  کرد  خواهیم  برگزار 
مراجعه  ما  به  کنندگان  تولید  و  عزیزان 
و  ظرفیت  ویا  محصول  میتوانیم  ما  و  کنند 
توانمندی آنها را در بازارهای داخل و یا در 
خارج از کشور با توجه به زیر ساخت هایی 
که ایجاد کرده ایم معرفی کنیم و با شرایطی 
که در کشور روسیه و عراق فراهم شده است 
به  را  المللی  بین  بازارهای  توجه  توانیم  می 

سمت محصوالت خودمان جلب کنیم.
جشنواره  برگزاری  درباره  همچنین  اصغری 
برگزاری  توانایی  گفت:ما  هم  محلی  های 
اعتقاد  و  داریم  هم  را  محلی  های  جشنواره 
بازارهای هدف  به  با توجه  توانیم  داریم می 
راهم  خارجی  کنندگان  تولید  حضور  زمینه 
فراهم کنیم و با توجه برنامه های دولت در 
های  برنامه  رود  می  انتظار  توریسم  جذب 
ما ارتباط مناسبی در این زمینه ایجاد کند.

58 اتحادیه ملزم به جمع آوری کاالهای
 قاچاق شدند

محصوالت كشاورزی  را بدون واسطه عرضه كنند؛

معرفی ظرفیت ها و توانمندی های 
کشاورزی ایران

تنها  وارداتی  خودروهای  پیش فروش  مصوبه 
مجاز  نمایندگی  دارای  واردکنندگان  سوی  از 
خودرو در حالی از سوی سازمان حمایت ابالغ 
هم  باز  بازار  در  انحصار  ردپای  اکنون،  که  شد 

شنیده می شود. 
گذشته  ماه   ۶ در  وارداتی  خودروهای  بازار   
چالش های متفاوتی را پیش روی خود داشت؛ 
تامین  به  از جنس ورود دولت  چالش هایی که 
منافع مصرف کنندگان شکل گرفت و در نهایت، 
به  بالتکلیف  میان  این  در  که  گروهی  هم  باز 
سر می برند، همین مصرف کنندگانی هستند که 
بدون  نشانی  و  نام  با  را  خارجی  خودروی  اگر 
دستشان  کنند،  خریداری  رسمی  نمایندگی 
وجود  با  میان،  این  نیست.در  بند  جایی  به 
هیچ  زمان،  گذشت  البته  و  بسیار  بحث های 
یک از این چالش ها به طور کامل و در راستای 
و  نشده  رجوع  و  رفع  مصرف کنندگان  منافع 
واردکننده  شرکت های  ساماندهی  پروژه  از 
است.  مانده  باقی  نام  یک  تنها  اکنون  خودرو، 
مجوز  دریافت  به  ملزم  که  شرکت هایی  همان 
از شرکت های مادر شده بودند و تاکید چندین 
به  تجارت  و  وزارت صنعت، معدن  باره  و چند 
پیش  را  خودرو  تجارت  و  تولید  متولی  عنوان 
ماهه،   ۶ مهلت  این  حال  می دیدند.  خود  روی 
چند روزی است که به پایان رسیده و البته ۳ 
ماه دیگر هم از سوی وزارت صنعت تمدید شده 
است تا شاید بعد از آن، بازار بی سامان واردات 
باشند  و مردم مطمئن  خودرو ساماندهی شود 
کمپانی  طرف  از  رسمی  نمایندگی های  از  که 
چه  هر  می دهند؛  انجام  را  خود  خرید  مادر، 
باشد، برای خرید خودروهای خارجی پول کمی 
میان مصرف کننده و فروشنده جابجا نمی شود.

افزون بر این اما بحث گارانتی و خدمات پس از 
فروش خودروهای وارداتی همیشه محل بحث 
و اظهارات متناقض از سوی مسئوالن و فعاالن 

این بازار بوده و اکنون در کنار همه مشقات آن، 
و جنجال  است  آمده  میان  به  ماجرای دیگری 
برای  کافی  صالحیت  که  شرکت هایی  سر  بر 
ندارند،  را  وارداتی«  خودروهای  »پیش فروش 
سازمان  اطالعیه  اساس  است.بر  شده  مطرح 
تولیدکنندگان،  و  مصرف کنندگان  از  حمایت 
از این به بعد تنها واردکنندگانی که نمایندگی 
با  هم  آن  دارند،  مادر  شرکت های  از  رسمی 
از وزارت صنعت، اجازه پیش فروش  اخذ مجوز 
خودرو را خواهند داشت؛ این در حالی است که 
سازمان حمایت در مصوبه پیشین خود که در 
فروردین ماه سال جاری به شرکت های فروش 
شده  ذکر  بود،  کرده  ابالغ  وارداتی  خودروهای 
که باید به سرعت برای اخذ مجوز پیش فروش 

نیز اقدام کنند؛ با این آئین نامه سازمان حمایت، 
با  و  شده  کار  به  دست  شرکت ها  از  بسیاری 
صف  وارد  سختگیرانه شان،  مدارک  تکمیل 
وارداتی  خودروی  پیش فروش  مجوز  دریافت 
شدند.با گذشت زمان اما بار دیگر این سازمان 
تنها  است،  کرده  اعالم  دیگری  تصمیم  در 
از شرکت های  رسمی  مجوز  دارای  شرکت های 
خودرو  پیش فروش  بود،  خواهند  قادر  مادر 
داشته باشند و همین امر، موضوع را دچار یک 
خواهد  مشتریان  برای  چالش  از  جدید  مرحله 
کرد. این در حالی است که بحث نمایندگی های 
مجاز از شرکت مادر همواره اصلی ترین چالش 
می شود  مطرح  کشور  در  خودرو  واردکنندگان 
که هنوز بالتکلیف باقی مانده و وزارت صنعت 

الزام  و  قانون  این  پیاده سازی  در  همچنان  نیز 
از شرکت های  نمایندگی  اخذ  به  واردکنندگان 

مادر ناموفق بوده است.
که  زمانی  چرا  پرسید  باید  اما  حال  همین  در 
امکان دریافت مجوز برای شرکت ها وجود ندارد، 
بازار  وزارت صنعت با وضع قوانین این چنینی 
بر  همچنین  و  متشنج  را  وارداتی  خودروهای 
وارداتی  خودروی  پیش فروش کنندگان  انحصار 
دامن می زند؛ چرا که اکنون اندک شرکت هایی 
در کشورمان وجود دارند که با اخذ نمایندگی از 
شرکت اصلی مشغول فعالیت هستند و بسیاری 
از  مختلفی  مسایل  دلیل  به  شرکت ها  از  دیگر 
شرکت های  همکاری  عدم  و  تحریم ها  جمله 
آنان  به  نمایندگی  اعطای  با  همچنان  مادر، 
مخالفت می کنند؛ زمینه برای شکل گیری یک 

انحصار جدید فراهم می شود.
به هرحال هر تصمیمی که در بازار خودروهای 
وارداتی گرفته می شود، نباید منجر به این گردد 
که مردم خدمات را به بهانه داشتن مجوزهای 
کنند  دریافت  گرانتر  واردکنندگان،  از  عده ای 
بهانه  به  که  باشند  را شاهد  انحصاری  اینکه  یا 
تحمیل  آنها  به  را  بیشتری  هزینه  ساماندهی، 
در  که  دید  و  ماند  منتظر  باید  می کند.حال 
شرکت های  برای  استثنایی  آیا  آینده،  روزهای 
رسمی  مجوز  هنوز  که  خودرو  واردکننده 
اعالم وزارت صنعت هنوز ۳  نگرفته اند و طبق 
یا  گرفته خواهد شد  نظر  در  دارند،  مهلت  ماه 

خیر؟

واردات با شرایط سال گذشته
ثبات  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
داد  خبر  آینده  سال  در  خودرو  واردات  تعرفه 
واردات  تعرفه  افزایش  برای  برنامه ای  گفت:  و 
خصوص  در  نیا  صالحی  نداریم.محسن  خودرو 
آینده، گفت: در  تعرفه واردات خودرو در سال 
واردات  تعرفه  تغییر  برای  برنامه ای  آینده  سال 
کنونی  تعرفه های  همین  با  و  نداریم  خودرو 
با  مهر،وی  گزارش  می گیرد.به  انجام  واردات 
مانند  واردات خودرو هم  تعرفه  اینکه  به  اشاره 
می  تغییر  خاص  شرایط  در  و  سایرکاالهاست 
تعرفه  افزایش  برای  دلیلی  فعال  افزود:  کند، 
قبلی  شرایط  و  ندارد  وجود  خودرو  واردات 
شد.معاون  خواهد  اعمال  واردکنندگان  برای 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینکه در 
مجموع تعرفه کنونی واردات خودرو مشکلی را 
اظهار  نمی آورد،  وجود  به  داخلی  تولید  برای 
داشت: تعرفه ها، مجموعه ای از محدودیت هایی 
است که به منظور مدیریت واردات کشور وضع 
تولید  از  برای حمایت  دنیا  تمام  در  و  می شود 
داخلی اعمال می شود.به گزارش مهر، در حال 
بازرگانی  و سود  حاضر مجموع حقوق گمرکی 
برای خودروهای سواری بنزینی با حجم موتور 
 ۴۰ معادل  مکعب  متر  سانتی   ۲۰۰۰ لغایت 
لغایت  از۲۰۰۱  موتور  حجم  با  و  ارزش  درصد 
درصد   ۵۵ معادل  مکعب  متر  سانتی   ۲۵۰۰
ارزش و با حجم موتور ۲۵۰۱ سانتی متر مکعب 
شده  تعیین  ارزش  درصد   7۵ معادل  بیشتر  و 
بازرگانی  سود  و  گمرکی  حقوق  است.مجموع 
موتور  حجم  با  دیزل  سواری  خودروهای  برای 
 ۳۲ معادل  مکعب  متر  سانتی   ۲۵۰۰ لغایت 
درصد ارزش و با حجم موتور ۲۵۰۱ سانتی متر 
مکعب و بیشتر معادل ۵۵ درصد ارزش تعیین 
شده است. ضمن آنکه واردات خودروهای باالی 
۲۵۰۰ سی سی همچنان به کشور ممنوع است.
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صدای پای انحصار در بازار خودروهای خارجی
ثبات تعرفه واردات خودرو در سال 96
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پاییز  اواسط  که  است  سال  بیست وچهار 
فصل  دانش،  و  علم  شروع  فصل  با  همزمان 
و  برگ ریزان  بلند،  شبهای  و  کوتاه  روزهای 
باران ریز و نم نم؛ هفته ای به مناسبت کتاب 
و کتابخوانی گرامی داشته می شود. هفته ای 
حال  برای  مسئولین  آن  در  است  قرار  که 
بیمار مطالعه در کشور اقدامی هرچند کوتاه 
و  برنامه ها  به وسیله  را  مردم  و  دهند  انجام 
یار  به  بیشتر  عالقه  ایجاد  به  نمایشگاه هایی 

مهربان؛ تشویق کنند.
و  کتاب  هفته  از  دوره  چهارمین  و  بیست 
که  می شود  برگزار  شرایطی  در  کتابخوانی 
مدیرعامل  هفته،  این  آغاز  از  قبل  روز  یک 
موسسه خانه کتاب اعالم کرد: قرار نیست در 

این هفته کار زیربنایی صورت بگیرد.
یا  دولتی  نهاد  و  ارگان  هر  می رسد  نظر  به 
برای  است  قرار  هفته  این  در  غیردولتی 
توضیحاتش در حوزه مصرف بودجه فرهنگی 

سازمان خود، گزارشی را ارائه کند و به نوعی 
هفته  این  نماید.  تنظیم  را  کاری اش  بیالن 
و  می گذرد  بعدازآن  و  قبل  هفته  مانند  هم 
یکسری  که  است  این  تفاوتش  تنها  گویا 
برای  و...  نمایشگاه ها  میزگردها،  برنامه ها، 
و  می شود  برگزار  هفته  این  گرامیداشت 
بود  بهتر  شاید  داشت.  نخواهد  اندوخته ای 
و  کتابخوانی  کارناوال  این  امکانات  و  بودجه 
می شد  کتابخانه هایی  هزینه  فرهنگی  شوی 
که 350 پرژه اش نیمه کاره رها شده است. 
شاید بهتر بود این بودجه یک هفته ای، صرف 
این  به  بنیادین در پاسخ  انجام پژوهش های 
کاالهای  میان  از  چرا  که  می شد  مسائل 
همه  از  بیش  اقتصادی  مشکالت  فرهنگی، 
گریبان کتاب را می گیرد؟ چرا نمی توان آمار 
در  یا  داد؟  ارائه  ایران  در  مطالعه  از  دقیقی 
نهادهای مختلف  فعالیت های  مورد خروجی 
از  و  گیرد  صورت  پژوهشی  کتاب  هفته  در 

نتایج آن سال های بعد را برنامه ریزی کرد.
این  در  زیربنایی  کار  نیست  قرار  اینکه  اما   
ذهن  به  را  سؤالی  بگیرد،  صورت  هفته 
چه کاری  است  قرار  اساساً  می کند:  متبادر 
این  در  فرهنگی  مسئولین  و  بگیرد؟  صورت 
هفته  این  در  چه کارهایی  سال  بیست وچهار 
انجام دادند که حاال به راحتی مدیران امروز، 

به جای  و  می دانند  مصون  را  خود  این چنین 
پاسخگویی، پژوهش و کار بنیادی، به صراحت 
و بدون هیچ دغدغه مندی عنوان می کنند که 
این هفته، نمایشی است که قرار است مردم را 
به یاد کتاب بیندازد. یادی که نیاز به این همه 
بودجه و نام گذاری هفته و گرامیداشت بیست 

و چهارمین دوره اش ندارد.

هفتهکتابوکتابخوانی

قرار نیست کسی کتاب بخواند!
*رویاéسلیمی

»پیکسل« با پورپا پور سرخ 

به  عنقا  حامد  نویسندگی  و  طراحی  با  »پیکسل«  سریال 
عنوان با حضور جمعی از ستارگان سینما و تلویزیون مدتی 
است که در سکوت کامل خبری تولید خود را به کارگردانی 

محمود معظمی آغاز کرده است.
از طراحی و نگارش سریال »قلب یخی«  حامد عنقا پس 
که عنوان نخستین سریال شبکه نمایش خانگی را با خود 
نویس،  فیلمنامه  و  طراح  عنوان  به  حاال  کشد،  می  یدک 
نخستین سریال »با مشارکت مخاطب در قصه« در ایران 
را به تهیه کنندگی خودش وارد مرحله تولید کرده است. 
در این سریال که مدتی است در تهران جلوی دوربین رفته 
کامبیز دیرباز، پوریا پورسرخ  همراه با لیال اوتادی و سحر 
از ستاره های سینما و  بازی دارند. تعداد دیگری  قریشی 
تلویزیون بزودی به جمع بازیگران»پیکسل« اضافه خواهند 
امید  »پیکسل«،  درپروژه  نامبرده  بازیگران  بر  عالوه  شد. 
حاجیلی نوازنده و خواننده مطرح موسیقی پاپ نیز عهده دار 
یکی از نقش های اصلی است که با این کار ، برای نخستین 
بار حضور در عرصه بازیگری را تجربه می کند.»پیکسل« 
که محمد حسین لطیفی را به عنوان مشاور کارگردان در 
کنار خود دارد ، در ژانر معمایی ساخته می شود. »پیکسل« 
نخستین سریالی است که بینندهها در روند روایت داستان 
در  مردم  و کیفیت مشارکت  دارند. جزئیات  آن مشارکت 

قصه طی هفته های آینده اعالم خواهد شد.

سینما ایران جایزه  
جشنواره آسیا را برد

سه جایزه جشنواره فیلم خانه آسیا به سینمای ایران اهداء 
شد.به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی بنیاد سینمایی 
فارابی، در این دوره جشنواره فیلم خانه آسیا، فیلم »سویوق« 
ساخته برادران ارک در بخش مسابقه رسمی جایزه بهترین 
بهترین  جایزه  همچنین  و  اصلی  داوران  هیات  کارگردانی 
فیلمنامه هیات داوران نوجوان را از آن خود کرد. در بخش 
پانوراما نیز فیلم »تجریش ناتمام ...« ساخته پوریا آذربایجانی 
جایزه بهترین فیلمنامه را به خود اختصاص داد. شایان ذکر 
است در این رویداد سینمایی که به نام »هفته فیلم خانه 
آسیا« نیز مشهور است به اهتمام بنیاد سینمایی فارابی، با 
مساعدت رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در مادرید، 
فیلم های »سویوق« به کارگردانی برادران ارک و »تگرگ و 
آفتاب« به کارگردانی رضا کریمی در بخش رسمی، »آوا« 
به کارگردانی سیامک کاشف آذر در بخش کشف های جدید 
و »تجریش ناتمام ...« به کارگردانی پوریا آذربایجانی، »طعم 
شیرین خیال« به کارگردانی کمال تبریزی، »پدر آن دیگری« 
به کارگردانی یدا... صمدی و »آتش بس 2« به کارگردانی 

تهمینه میالنی در بخش پانوراما به نمایش در آمدند.

»روزهای بهتر« در شمال 

بازیگران اپیزود »آفتابخیران« مجموعه تلویزیونی روزهای 
بهتر مشخص شدند.

پرویز  حاجیان،  آزیتا  گریم  تست  فیلم  بانی  گزارش  به 
مجیدپتکی،  مریم خدارحمی،  نوروزی،  رحیم  پورفالحی، 
اپیزود  بازیگران  پور  حسین  میالد  و  نوری  محمد 
انجام  سیما  یک  شبکه  بهتر  روزهای  سریال  آفتابخیزان 
شد. مجموعه تلویزیونی »روزهای بهتر« به تهیه کنندگی 
احمد زالی در شش قصه پنج قسمتی و در مجموع 30 
قسمت در گروه فیلم و سریال شبکه یک ساخته می شود. 
بازیگران اپیزود اول این مجموعه با نام »آفتابخیزان« به 
کارگردانی حمیدرضا لوافی که به زودی در شمال کشور 
را  اپیزود  این  بازیگران  شدند.  انتخاب  شود،  می  آغاز 
بومی  بازیگران  از  برخی  و  آشنا  نام  بازیگران  از  ترکیبی 
استان گیالن تشکیل می دهند. در خالصه داستان قصه 
است  روستایی  نوجوان  اسفندیار،  است:  آمده  آفتابخیزان 
که رویای بدست آوردن شهرت و ثروت از راه فوتبالیست 
شدن را در سر دارد. او در این راه تالش فراوانی می کند تا 
بدین وسیله به مادرش که سالهاست به تنهایی بار زندگی 

را بر دوش می کشد، کمک کند…

فیلم زن به کارگردانی سیروس الو ند

به  زن  فیلم  از  کند  می  یادی  امروز  زمان  در  ا  خاطره  و  یادها 
کارگردانی سیروس الو ند در سال 13۸۶ در ایران است.

 با بازی نیکی کریمی ،محمدرضا فروتن، آناهیتا نعمتی، امیر آقایی 
و هنگامه قاضیانی

)نیکی  مهتاب  عاشقانه  زندگی  درباره  فیلم  :این  فیلم  خالصه 
می شود.  کشیده  بحران  به  خبری  رسیدن  با  که  است  کریمی( 
می گذارند  ماجرا  به  پا  هرکدام  فراموش شده  گذشتهٔ  از  آدم هایی 
که هر یک تعریفی متفاوت از عشق و حق با خود آورده اند. حادثه 
بر همه چیز سایه می افکند. بهرام )محمدرضا فروتن( و مهتاب در 
موقعیت انتخابی دشوار قرار می گیرند، انتخاب میان خود و دیگری، 

عشق و خودخواهی، خواستن و نخواستن ...
فروتن(:من  بهرام)محمدرضا   : فیلم  این  ماندنی  یاد  به  دیالوگ 

زندگیمونو دوست دارم مهتاب…
é…!دارم éدوست éزندگیمونو éمنم é:)کریمی éنیکی( éمهتاب
éخرابشéاونوéتوéخودéحتیéهیچکسéذارمéنمیéهمینمéواسه
éبه éمنیéپیشéوقتیéکهéبرسمéروزاییéبه éخوامéنمی… éکنی

فکرéاونایی!…یاéوقتیéمنéبهéفکرéتوام،éپیشمéنیستی!

یادها و خاطره ها در زمان .....

خیالéرویéتوéدرéهرéطریقéهمرهéماست
نسیمéمویéتوéپیوندéجانéآگهéماست

بهéرغمéمدعیانیéکهéمنعéعشقéکنند
جمالéچهرهéتوéحجتéموجهéماست

امروز با حافظ

چطور جرد لتو 
به اعماق شخصیت جوکر نفوذ کرد

بازیگر برنده جایزه اسکار فیلم »مرثیه ای برای یک رویا« می گوید 
وجودش  از  قسمتی  به  جوکر  نقش  ایفای  برای  باید  دانست  می 

رجوع کند که پیش از آن این کار را نکرده بود.
بازیگری سبک  تجربه  درباره  لتو  ایندپندنت، جرد  از  گزارش   به 
بدهای  آدم  فیلم گردهمایی  ایفای نقش جوکر در  متودی اش در 

دی سی یعنی »جوخه خودکشی« صحبت کرده است.
این بازیگر که به خاطر عمق بازیگری اش معروف است، در یک 
ویدیوی پشت صحنه که در بلوری فیلم قرار دارد صحبت می کرد 
و درباره اشتیاقش در کشف سمتی دیگر از شخصیت حرف زد که 
کس دیگری آن را ندیده بود. او گفت: »این نقش همیشه به زیبایی 
تفسیر شده، اما بعد یک سمت و سوی دیگر هم دارد. دیگر چه 
چیزی می توان از او کشف کرد؟«او در ادامه گفت: »این داستان یا 
این زندگی چه قسمت های دیگری دارد، چه کاری می توان کرد 
که قبال انجام نشده است؟ آن بخش من که اکتشاف دوست دارد، 
ماجراجویی دوست دارد و می خواهد محدودیت ها را کنار بزند 
به سرعت به کار افتاد. می دانستم که باید خیلی عمیق وارد این 

شخصیت بشوم و جایی بروم که قبال نرفته ام.«

»دختر« ایرانی به رقابت »گوا« دعوت شد
ایران در  فیلم »دختر« ساخته رضا میرکریمی، نماینده سینمای 

بخش رقابتی جشنواره فیلم »گوا« در کشور هندوستان شد.
امسال  فیلم »گوا« در هند  المللی  بین  چهل وهفتمین جشنواره 
میزبان طیف گسترده ای از محصوالت سینمای ایران است و عالوه 
بر فیلم »دختر« که تنها نماینده ایران در بخش مسابقه رسمی این 
ایرانی در بخش های دیگر  رویداد سینمایی است، 1۹ فیلم دیگر 

این جشنواره به روی پرده می روند.
فیلم »دختر« در بخش اصلی این جشنواره با 14 فیلم از کشورهایی 
چون  آمریکا، هند، روسیه، چک، کانادا، ترکیه و لهستان رقابت 
آن  بین المللی  پخش  که  میرکریمی  ساخته  می کند.آخرین 
بخش  در  را  خود  نمایش  اولین  است،  میرشب  نسرین  برعهده ی 
سودای سیمرغ سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر تجربه کرد و در 
۷ بخش نامزد جایزه شد. این فیلم در اولین حضور بین المللی اش 
نیز جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم مسکو را 
از آن خود کرد.»دختر« امسال یکی از نامزدهای بهترین فیلم بلند 

در جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک نیز هست.

هایائو میازاکی
 آخرین انیمیشن بلندش را می سازد

هایائو میازاکی انیمیشن ساز بزرگ ژاپن و دنیا گفت برای ساخت 
آخرین انیمیشن بلندش آماده می شود.

آخرین  گفت  ژاپنی  مطرح  کارگردان  ریپورتر،  هالیوود  از  نقل  به 
فیلم انیمیشن بلند او ممکن است اولین فیلم انیمیشنی باشد که 

او با استفاده از سیستم کامپیوتری می سازد.
استاد انیمه ۷5 ساله درباره طرحش برای ساخت آخرین انیمیشن 
بلند خود در رادیو تلویزیون ملی ژاپن صحبت کرد و در برنامه ای 
عنوان  با  برنامه  این  کرد.  شرکت  بود  یافته  اختصاص  وی  به  که 

»هایائو میازاکی- مردی که تمام نشده است« روی آنتن رفت.
انیمیشن  کوتاه  فیلم  یک  روی  کار  حال  در  اکنون  میازاکی 
کامپیوتری با عنوان »بورو کاترپیالر« است که قرار است در موزه 
این  میازاکی در  اما  داده شود،  نمایش  توکیو  استودیو جیبلی در 
برنامه که دیشب از تلویزیون ژاپن پخش شد گفت از نتیجه این کار 
راضی نیست و قصد دارد تا این پروژه را به فیلم بلند تبدیل کند.

آن سوی آبها

امواج خروشان سطح اقيانوس هرگز سكون و 
آرامش اعماق آن را بر هم نمي زند.

 ویليام جيمز

سخن حكيمانه

کتاب »اسالم و سکوالریسم« 
منتشر شد

امروز«  تا  آغاز  از  سکوالریسم،  و  »اسالم 
تاریخ«  در  حرکت  »دو  کتاب  جدید  عنوان 
و  ویراستاری  با  که  است  زورق  محمدحسن 

تغییراتی تازه بازنشر شده است.
دو  کتاب  این  در  نویسنده  مهر،  گزارش  به 
اکرم  پیامبر  رحلت  از  پس  تاریخی  جریان 
»طوعی«  و  »کرهی«  عنوان  با  را  )ص( 
که  می دهد  توضیح  و  می کند  دسته بندی 
حوادث  از  زنجیره ای  و  »کرهی«  جریان 
که  می کند  ایجاد  را  فرآیندی  زمینه ای 
به  امامت  نظام  تبدیل  آن  حلقه  نخستین 
خالفت و پس از آن تبدیل به نظام سلطنت 
بود به نحوی که سلطنت های اموی و عباسی 
پدیدار و جهان اسالم به شرق  )به مرکزیت 
بغداد( و غرب )به مرکزیت قرطبه( تجزیه شد 
و جنگ های صلیبی، رنسانس، انقالب صنعتی 
و انقالب های بزرگ سکوالر تحت تأثیر همین 

جریان تاریخی قرار گرفت.
زورق در این اثر که از سوی دفتر نشر فرهنگ 
اسالمی همراه با مطالبی افزون بر کتاب قبلی 
و در یک جلد منتشر شده است، در تشریح 
می کند:  اضافه  طوعی  عنوان  با  دوم  جریان 
علی،  حکومت  و  مقاومت  فاطمه،  اعتراض 
تاریخ  در  شیعی  قیام های  حسین،  امام  قیام 
این  مشخصه های  ایران  در  تشیع  تثبیت  و 
جریان دوم است که در طی تاریخ به حرکت 
خود ادامه داده و تا امروز به انقالب اسالمی 
ایران و حرکت های انقالبِی اسالمی در سراسر 

جهان اسالم منتهی شده است.
روح  اسالم  تاریخ  پژوهشگر  و  نویسنده  این 
برابر  در  تمکین  را  »کرهی«  جریان  اصلی 
قدرت حاکم برای حفظ خود و امتیازات خود 
به  اعتراض  را  اصلی جریان »طوعی«  روح  و 

وضع موجود تا مرز بذل جان و مال می داند.
کتاب »اسالم و سکوالریسم، از آغاز تا امروز« 
با توجه به استقبال اندیشمندان و مخاطبان 
کتاب »دو حرکت در تاریخ« در ۹۷2 صفحه 
فرهنگ  نشر  دفتر  سوی  از  وزیری  قطع  و 

اسالمی روانه بازار نشر کتاب شده است. 

در بازار کتاب

و  »رنج  زبانه  سه  و  نفیس  اثر  از  رونمایی  آیین 
با  اسدزاده  محمدرضا  تحقیق  و  تألیف  رنگ« 
مقدمه سیدحسین نصر و محمود فرشچیان، که 
تأیید شورای علمی کمیسیون   ملی یونسکو و  با 
با حمایت بانک پاسارگاد، انجمن فرهنگی فرانسه، 
یافته،  انتشار  فرهنگستان هنر و نشر میراث قلم 
روز دوشنبه 25 آبان 13۹5، همزمان با روز ملی 
برگزار  خاتم  دانشگاه  در  کتابخوانی،  و  کتاب 
اندیشمندانی  و  هنرمندان  مراسم  این  شد.در 
همچون داوری اردکانی رییس فرهنگستان علوم، 
مدیرمسئول  دعایی  المسلمین  و  حجت السالم 
و  پژوهشگر  آموزگار  ژاله  اطالعات،  روزنامه 
انوار  عبداهلل  کزازی،  الدین  جالل  میر  محقق، 
کتاب شناس، نصراهلل پورجوادی، آیدین آغداشلو، 
رضا  محسنیان راد،  مهدی  دولت آبادی،  محمود 
کیانیان، احمد اقتداری، فتح اهلل مجتبایی محقق 
صدرعاملی،  فاطمه  صدر،  حورا  پژوهشگر،  و 
فرهیخته  چهره  ده ها  و  قمشه ای  الهی  خانواده 
سه  اثر   داشتند.این  حضور  دیگر  هنری  و  ادبی 
ملی  کمیسیون    علمی  شورای  تأیید  با  که  زبانه 
یونسکو منتشر شده، آثار مینیاتور خارج شده از 
و  آمریکا  و  فرانسه  موزه های  در  موجود  و  ایران 
آورده  گرد  خود  در  را  ایران  در  موجود  آثار  نیز 
گالسه  رحلی  قطع  در  صفحه،   400 در  و  است 
با  گالینگور،  جلد  و  قاب  با  نقره کوب  و  طالکوب 
به  بانک پاسارگاد  اجتماعی  مسئولیت  و  حمایت 

با  رنگ  و  است.رنج  شده  منتشر  نفیس  شکلی 
محمود  استاد  و  نصر  سیدحسین  دکتر  مقدمه 
دکتر  استادان:  از  نفر  پنج  تقریظ  و  فرشچیان 
رضا داوری اردکانی، استاد بهاءالدین خرمشاهی، 
دکتر باستانی پاریزی، دکتر احسان نراقی و استاد 
مراسم  است.در  یافته  انتشار  دامغانی  معلم  علی 
پروفسور  پیام  رنگ«،  و  »رنج  کتاب  از  رونمایی 
استاد  و  متفکر  فیلسوف،  نصر،  سیدحسین 
این  نگارش  مراحل  تمام  که  واشنگتن،  دانشگاه 
اثر زیر نظر ایشان صورت گرفته است، قرائت شد. 
در این پیام آمده است:امروز که اثر »رنج و رنگ« 
از  باید  است  رسیده  ثمر  به  بهزاد  استاد حسین 
و  فلسفه  و  هنر  و  فرهنگ  پژوهشگر  و  نویسنده 
محقق با پشتکار و بصیر آقای محمدرضا اسدزاده 
تشکر کرد که با کوشش های متمادی موفق شدند 
این کتاب نفیس و پرارج را که احیاء کننده نام و 
نشر  بین المللی،  در سطح  است  بهزاد  استاد  آثار 
دهند.در این مراسم همچنین محمدرضا اسدزاده 
از گروه 20  نمایندگی  به  و مولف کتاب،  محقق 
نفره ای که در تهیه  کتاب با وی همکاری داشتند 
پیرامون روند تألیف و انتشار کتاب گفت: در این 
در  و  شد  کامل  تألیف  این  اندک  اندک  سالیان، 
این میانه، بسیاری یاری کننده بودند تا آنکه پس 
از گذشت 12 سال و بسان دو سال کار پیاپی از 
و  ویرایش  و  ترجمه  خورشیدی   ۹5 تا   ۹3 سال 
آماده سازی فنی و هنری و سپس چاپ و صحافی 

که  اینک خرسندیم  رسید.  انجام  به سر  اثر  این 
این اثر در نوامبر 201۶ در نمایشگاه بین المللی 
ارشاد خوش  وزارت  با حمایت  فرانکفورت  کتاب 
آثار  فهرست  در  یونسکو  کمک  با  و  درخشید 
بین المللی در آلمان به ثبت رسید. در به سرانجام 
سرآغاز  در  کوشیده اند  بسیاری  اثر  این  رسیدن 
یاری کنندگان باید از جناب دکتر مجید قاسمی، 
مدیرعامل خبیر و فرهنگمدار بانک پاسارگاد نام 
اقتصاددان است و هم عاشق ادب و  برد که هم 
چاپ  از  این  از  پیش  که  آنگونه  فرهنگ؛  و  هنر 
تاریخ  مجموعه  چاپ  و  طهماسبی  شاه  شاهنامه 
است. کرده  حمایت  دل  دیده ی  به  ایران  جامع 
مدیر  قاسمی،  مجید  دکتر  مراسم،  این  ادامه  در 
خاتم،  دانشگاه  رییس  و  پاسارگاد  بانک  عامل 
از هنرمندان و استادان و قدردانی  ضمن تجلیل 
صالحی  دکتر  آقای  حمایت های  و  مشارکت  از 
به  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  امیری، 
گفت:اثر  هنری،  فرهنگی  اقدامات  نشستن  ثمر 
داشت  پاس  رنگ«،  و  »رنج  زبانه  سه  و  نفیس 
معاصر  مینیاتور  پدر  پشتکار  و  تالش  سال ها 
همت  با  که  است  بهزاد  حسین  استاد  ایران، 
جان آگاه  هنرمندان  همدلی  و  همکاری  و  مولف 
یونسکو،  از سراسر جهان، کمیسیون ملی  ایرانی 
ثمر  به  بانک پاسارگاد،  و  فرانسه  فرهنگی  انجمن 
نشسته است. به لطف خدا، این اثر با دستور وزیر 
محترم ارشاد، در پنل اختصاصی سالن ایران، در 

در  جهان  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  بزرگترین 
ضمن  مراسمی،  در  و  یافته  حضور  فرانکفورت 
سخنرانی کتابشناسان و محققان برجسته، معرفی 
آثار  فهرست  در  نفیس  اثر  این  ثبت  است.  شده 
اقداماتی  دیگر  از  گوته،  جهانی  موزه  بین المللی 
ایران  غنی  فرهنگ  معرفی  راستای  در  که  است 
خرسندی  مایه ی  و  گرفته  صورت  جهانیان  به 
دکتر  گفته  است.به  هنردوستان  و  هنرمندان 
از  ایرانی اسالمی  قاسمی، توجه به فرهنگ غنی 
ابتدای تأسیس بانک، با 524 نفر ساعت مطالعه 
11۹0نام  بین  از  شایسته  نامی  انتخاب  برای 
دهه  یک  از  بیش  طی  و  شده  آغاز  پیشنهادی 
اعتبار  فرهنگی  اقداماتی  با  پاسارگادیان،  تالش 
یافته؛ اقداماتی از قبیل حمایت از انتشار کتابهای 
شاهنامه  خراسان،  شریف  مصحف  چون  نفیسی 
جامع  تاریخ  جلدی  بیست  دوره  شاه طهماسبی، 
برجسته  فیلم های  تولید  از  حمایت  و   ... ایران، 
سینمایی ایران مانند جدایی نادر از سیمین)برنده 

موزه  برپایی  و   ... بهمن،  ملبورن،  اسکار(،  جایزه 
که  پاسارگاد  بانک  معاصر  تجسمی  هنرهای 
معاصر  هنرمندان  آثار  از  ارزشمند  مجموعه ای 
در  است  است.گفتنی  گردآمده  آن  در  ایران 
به  نفیس  اثر  این  از  مراسم، یک جلد  این  پایان 
ایرانی  اندیشمندان  و  هنرمندان  به  یادبود  رسم 
مرحوم  یاد  به  اثر  این  شد؛  اهداء  ایران،  اسالمی 
ایشان سرکار  به  همسر  دکتر صادق طباطبایی 
بانو  مرحومه  یاد  به  صدرعاملی،  فاطمه  خانم 
یاد  به  ایشان،  خانواده   به  قمشه ای  الهی  مهدیه 
صدر  حوراء  خانم  سرکار  به  صدر   موسی  امام 
استاد  اردکانی،  داوری  رضا  دکتر  ایشان،  دختر 
استاد  قیداری،  احمد  دکتر  انوار،  عبداهلل  سید 
ژان  دکتر  آموزگار،  ژاله  دکتر  آغداشلو،  آیدین 
استاد  پورجوادی،  اهلل  نصر  دکتر  بیریگودیو،  پیر 
جالل الدین  دکتر  استاد  آبادی،  دولت  محمود 
کزازی، استاد رضا کیانیان، دکتر محسنیان راد، 

دکتر فتح اهلل مجتبایی اعطاء شد.

باحضورهنرمندانواندیشمندانبنامانجامشد،

رونمایی از کتاب رنج و رنگ با حمایت بانک پاسارگاد 

هنری  فرهنگی  سازمان  فرهنگی  معاون 
سازمان  این  برنامه های  تهران  شهرداری 
و  کتاب  هفته  دوره  چهارمین  و  بیست  در 

کتابخوانی را تشریح کرد.
سازمان  خبری  رسانه  زمان،  پیام  گزارش  به 
فرهنگی هنری شهرداری تهران، حجت االسالم 
سازمان  فرهنگی  معاون  ناصری پور،  حسن 
این  جریان ساز  نقش  درباره  هنری  فرهنگی 
سازمان در توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی 
کشور گفت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
متمرکز  شبکه های  بزرگترین  از  یکی  تهران 
کتابخانه های عمومی در سطح کشور و منطقه 

را داراست.
در  کتاب  هفته  برنامه های  تشریح  در  وی 
سازمان فرهنگی هنری گفت: برنامه های هفته 
هدف  با  جاری  سال  در  سازمان  این  کتاب 
و  فعالیت ها  هم افزایی  بیشتر،  هماهنگی  ایجاد 
بهره گیری حداکثری از مشارکت های مخاطبان 
فعال  فرهنگی  نهادهای   سایر  همکاری  با 
سازمان  اساس  این  بر  و  است  پیش بینی شده 
ده ها  بر  بالغ  تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی 
ترویج  جمله  از  مناطق  سطح  در  را  رویکرد 

کتابخوانی  نهادینه سازی  کتاب،  هبه   فرهنگ 
محصوالت  توزیع  و  تولید  کودکان،  میان  در 
ظرفیت های  کارگیری  به  و  مرتبط  فرهنگی 
فرهنگی و هنری برای ترویج کتاب و کتابخوانی 
را در سطح مناطق 22گانه و مراکز خاص دنبال 

خواهد کرد. 
هنری  فرهنگی  سازمان  فرهنگی  معاون 
کتابخانه«  »دوستان  برنامه  تهران  شهرداری 

کتاب  هفته  شاخص  برنامه های  از  یکی  را 
کتابخانه«  »دوستان  برنامه  افزود:  و  برشمرد 
در  کتابخوانی  مروجان  گروه های  حضور  با 
ارتش،  خانواده  خمینی،  امام  بیمارستان های 
سینا، دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی، 
جمعه،  نماز  سینما،  و  نمایش  تاالرهای 
و  حسین)ع(  امام  میدان  و  مترو  ایستگاه های 
توزیع محصوالت  کتاب،  هفته  تکریم  و  ترویج 

ثبت نام  و  کتابخانه  معرفی  بروشور  فرهنگی، 
رایگان و توزیع محصوالت برگزار خواهد شد.

ناصری پور افزود: در هفته کتاب، نام نویسی در 
هنری  فرهنگی  سازمان  کتابخانه های  تمامی 
به صورت کامال رایگان انجام می شود و تالش 
داریم تا در مراسمی از کتابداران، خادمان کتاب 

و کتابخوانان برتر شهر تهران تقدیر کنیم.
وی با بیان اینکه »کتاب؛  تکریم زندگی« شعار 
بر  افزون  داد:  ادامه  است،  هفته  این  محوری 
برای  اختصاصی  صورت  به  که  برنامه ها  این 
شده اند،  پیش بینی  کتاب  هفته  بزرگداشت 
هنری  فرهنگی  سازمان  کتابخانه های 
جاری  سال  کتاب  هفته  در  تهران  شهرداری 
آذر،  یکم  تا  آبان   24 دوشنبه  روز  از  یعنی 
قالب   در  را  اجرا   20۸ با  برنامه  عنوان   114
کتابخانه های  روزنگار  مصوب  برنامه های 

سازمان خواهند داشت. 
برنامه های  جزییات  می توانند  عالقه مندان 
کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران را از طریق پورتال کتابخانه های عمومی 
تهران   شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان 

www.Tlib.ir دریافت کنند.
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فعالیت های سازمان فرهنگی هنری در هفته کتاب تشریح شد


