
هشدار وزیر کشور 
نسبت به تند شدن فضای سیاسی کشور

وزیر کشور با تشریح جزئیات ماجرای لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد هشدار داد که تند شدن فضا به نفع کشور نیست.
وزیر کشور در  نشست خبری خود که دیروز در محل وزارت کشور برگزار  شد، در پاسخ به سوالی درباره عملکرد وزارت کشور 
در برگزاری مراسم اربعین گفت: بنده به نمایندگی از طرف دستگاه های متعدد باید توضیح کاملتری نسبت به این مسئله 

بدهم، منتقل و جابجا کردن بیش از ٢ میلیون نفر در بازه زمانی دو هفته ای کار ساده ای نیست.

اعالم وصول سواالت نمایندگان از 7 وزیر

عضو هیات رئیسه مجلس سوال ملی نمایندگان مجلس از وزرای نفت، اقتصاد، دادگستری، تعاون، علوم و راه و کشور را 
اعالم وصول کرد.

انهدام تیم تروریستی تکفیری  در سیستان و بلوچستان

تیم تروریستی تکفیری که قصد ورود به سیستان و بلوچستان را داشت، توسط نیروهای امنیتی شناسایی و منهدم شد.
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شیوع آنفلوآنزای 
طیور در پایتخت

  برداشت گاز از پارس 
جنوبی افزایش یافت

قرارداد خرید ۱۱۲ 
فروند ایرباس نهایی شد

حضرتآیتا...خامنهای:

کشورهای مستقل در مقابله 
با حوادث تلخ منطقه فعال باشند

انتقادازعملنکردنطرفهایمقابلبهتعهداتتوافقهستهای

۱۱

شکسته شدن خط قرمزهای 
نظام واردات!

شـماره گذاری  ناجـا،  راهـور  پلیـس  اقتصـاد:  گـروه 
خودروهـای غیرآمریکایـی کـه در آمریکا تولید می شـوند 
را متوقـف کـرده؛ حـال وزارت صنعـت بـا ارسـال نامه ای 
بـه نیروی انتظامی، خواسـتار از سـرگیری شـماره گذاری 

آنها شـده اسـت.

درخواست رییس جمهوری اسلوونی  
از 1+5 به پایبندی در برجام

رییــس جمهــوری اســلوونی بــا ابــراز خرســندی از نتیجــه 
ــکر  ــا تش ــه اروپ ــرات 1+5، از اتحادی ــودن مذاک ــش ب بخ
کــرد و گفــت: از همــه طرفیــن درخواســت مــی کنــم بــه 

تعهــدات خــود در قــرارداد پایبنــد باشــند.

خبراقتصادی

صالحیخبرداد:

ارسال ۱۱ تن آب سنگین به عمان
رئیس سازمان انرژی اتمی: 11 تن آب سنگین به عمان فرستاده 

شده و طرف مقابل نیز برای خرید، اعالم آمادگی کرده است.

۲ ۱۱۱0 3

بین المللی  آژانس  اسالمی:  شورای  مجلس  رئیس 
انرژی اتمی و مدیرکل آن در 13 مورد با صراحت 
پایبندی ایران به توافق هسته ای را اعالم کرده است.

جلسه  دستور  از  قبل  نطق  در  الریجانی  علی 
علنی دیروز مجلس شورای اسالمی افزود: پس از 
توافق هسته ای، جدای چند کشور معاند و برخی 
جریان های داخلی امریکا، عموم دولتها و ملت ها با 
نگاه مثبت برای همکاری های گسترده با ایران ابراز 

تمایل کرده اند.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر حدود 50 طرح در 
مجلس نمایندگان امریکا در تقابل این توافق مطرح 
شد که در هفته گذشته نیز دو طرح از تصویب آنان 

گذشت.
الریجانی اظهار داشت: نکته عجیب اظهارات رئیس 
مجلس نمایندگان امریکا در این ماجرا بود که مدعی 

شد ایران نقض برجام کرده است.
اقدامات  بهانه  این  با  اینکه  ادامه داد: به تصور  وی 
غیرمعقول و غیرمسئوالنه خود را توجیه کند حال 
ببینیم آیا این ادعای رئیس مجلس نمایندگان امریکا 

حتی در بین مسئوالن امریکایی قابل تایید است؟
رئیس قوه مقننه تاکید کرد: در طول یک سال و اندی 
که از توافق هسته ای می گذرد حداقل 40 بار مقامات 
امریکا و اتحادیه اروپا و نهادهای بین المللی در این 

باره و نحوه رفتار ایران اظهار نظر کرده اند.
انرژی  و  خارجه  وزرای  جمهور،  رئیس  افزود:  وی 
حتی  و  ملل  سازمان  در  امریکا  نماینده   ، امریکا 
، دبیرکل سازمان ملل  سرویس تحقیقاتی کنگره 
، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی هر یک چند بار در 
باره پایبندی ایران به تعهداتش بیانیه یا گزارش و یا 
اظهارنظر کرده اند. الریجانی ادامه داد: حتی رئیس 
جمهور امریکا در پنجمین اظهارنظر تاییدی خود 

پس از انتخابات اخیر امریکا اعالم کرد استدالل اصلی 
مخالفان علیه توافق هسته ای این بود که ایران تقلب 
خواهد کرد و به تعهداتش عمل نخواهد کرد اما یک 
سال است که دلیل و مدرک داریم که نشان می دهد 
ایران به تعهداتش عمل کرده است و این فقط نظر 
من یا مشاورانم نیست بلکه سازمان اطالعاتی و ارتش 
را این حرف را می زند  و این سخن رئیس جمهور 

امریکاست.
رئیس مجلس تاکید کرد: آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و مدیرکل آن در 13 مورد با صراحت پایبندی 

ایران به توافق هسته ای را اعالم کرده است.
الریجانی ادامه داد: مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در اکتبر ٢016 اینگونه نظر داد که من می 
توانم تایید کنم ایران به تعهداتش پایبند بوده و ایران 
در حال انحام تعهداتی است که به جامعه بین المللی 

وعده داده است.
کل  دبیر  داد:  ادامه  کشور  قانونگذاری  نهاد  رئیس 

سازمان ملل نیز اعالم کرد من جمهوری اسالمی 
انگونه که  ای  تعهدات هسته  اجرای  برای  را  ایران 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرد ، تحسین 

می کنم.
وی ادامه داد: موضوع پایبندی به تعهدات از جانب 
ایران در حدی تکرار شد که مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا یک ماه پیش در نشست وزرای خارجه 
1+5 و ایران اعالم کرد روند هماهنگی و همکاری و با 

آژانس انرژی اتمی بسیار عالی بوده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: باید از رئیس 
مجلس نمایندگان امریکا سوال شود که آیا این همه 
اظهارنظر در تایید انجام تعهدات ایران کافی نیست؟ 
اگر این حجم اظهارنظر تایید شده بی اطالع هستید 
که تاسف آور است ولی بعید است مطلع نباشید ، 
اگر با علم به این اظهارات چنین حرف خالف واقع 

گفته  اید چه هدفی را دنبال می کنید؟ 
ادامهدرصفحه3

الریجانی: ایران با اقدام متقابل آمریکا را سر عقل می آورد

بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  رئیس 
را  ایران  اقتصاد  در  رشد  فرصت های 
فعال سازی  برای  گفت:  و  دانست  مهیا 
پتانسیل ها منابع مالی الزم است که بازار 
سرمایه به سهم خود در تامین مالی پروژه 

ها کمک می کند.
 شاپور محمدی گفت: فرصت های رشد اقتصاد 
ایران با اقتصادهای دیگر قابل مقایسه نیست؛ 
ما  کشور  که  درصدی   5 رشد  همین  یعنی 
تجربه می کند و البته فرصت های رشد ما باالتر 
از کشورهای  بسیاری  در  است،  این حرفها  از 

دیگر مطلقا وجود ندارد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: دنیا 
تابع یک عقالنیت کلی است؛ به هر حال توافق 
مهمی با حضور نه فقط امریکا بلکه کشورهای 

پنج به اضافه یک و نظارت و هدایت سازمان 
ملل متحد انجام شده و من تصور می کنم این 
توافقات، صرف نظر از اینکه چه کسی بر سرکار 
باشد، محکم اجرا خواهد شد و به خوبی پیش 

خواهد رفت.
شاهد  آینده،  در  که  کرد  پیش بینی  وی 
رشدهای خوبی در بازار خواهیم بود و اتفاقات 
تحوالت  برخی  با  همزمان  که  هیجاناتی  و 

اثرات کوتاه  سیاسی جهان رخ می دهد، تنها 
مدت دارد و در بلندمدت مردم و سرمایه گذاران 
به  حتما  پتانسیل ها  روی  کار  و  جستجو  با 

عوامل بنیادی توجه بیشتری دارند.
محمدی اظهار داشت: سرمایه گذاران در بورس 
ما بسیار هوشمند و با تحلیل عمل می کنند و 
این تحلیل ها قطعا عوامل بنیادی و فرصت های 

رشد بازار سرمایه را در نظر خواهد داشت.

در  شده  پیش بینی  سرمایه گذاری های  رقم 
بخش  در  صادرشده  بهره برداری  پروانه های 
صنعت در شش ماهه نخست سال جاری نشان 
به  نسبت  صنعتی  سرمایه گذاری  که  می دهد 
مدت مشابه سال گذشته بیش از 100 درصد 

رشد داشته است.
 بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
شش ماهه نخست امسال ۷۹55 جواز صنعتی 
جدید برای فعالیت بنگاه های اقتصادی صادر شده 
و این در حالی است که تعداد جوازهای تاسیس 
مشابه سال گذشته ۷664  در مدت  صادرشده 
مورد بوده است که این آمار حاکی از رشد 3.۸ 
درصدی جوازهای تاسیس صادره در این مدت 

نسبت به سال گذشته است.
همچنین تعداد پروانه های بهره برداری صادرشده 
در این مدت نیز رشد 11 درصدی را تجربه کرده 
است؛ به طوریکه تعداد پروانه های صادر شده از 
به  گذشته  سال  نخست  نیمه  در  مورد   ٢3٢4
٢5۸0 پروانه در شش ماهه امسال افزایش پیدا 

کرده است.
آمار نشان می دهد که هم جوازهای تاسیس و هم 
پروانه های بهره برداری در شهریور ماه نسبت به 

مرداد امسال افزایش یافته است.
وزارت  سوی  از  شده  ارائه  آمار  در  مهم  نکته 

صنعت، معدن و تجارت افزایش چشمگیر میزان 
جوازهای  در  شده  برآورده  سرمایه گذاری های 
تاسیس و پروانه های بهره برداری امسال نسبت به 

سال گذشته است.
بر پایه این گزارش، پیش بینی سرمایه گذاری در 
جوازهای تاسیس ارائه شده در نیمه نخست سال 
تومان است و  میلیارد  از ۷5 هزار  بیش  جاری 
این در حالی است که با رشد 3.۸ درصدی تعداد 
میزان سرمایه گذاری  تاسیس صادره،  جوازهای 
برآوردشده برای آن ها نسبت به مدت مشابه سال 

قبل با رشد 56 درصدی همراه بوده است.
در بخش پروانه های بهره برداری آمار از جوازهای 
تاسیس هم بهتر است و سرمایه گذاری برآوردشده 
در این پروژه ها افزایش 105 درصدی داشته است؛ 
به طوریکه سرمایه گذاری پیش بینی شده در ٢3٢4 
پروانه  بهره برداری صادر شده در نیمه نخست سال 
گذشته برابر 6000 میلیارد بوده، اما این رقم در 
تعداد ٢5۸0 پروانه  صادرشده در سال جاری به 1٢ 

هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.
ادامهدرصفحه2

رئیس سازمان بورس: 

اتفاقات خوب 
بورسی در راه است

سرمایه گذاری صنعتی ۲ برابر شد

فرصت های رشد اقتصاد ایران

صفحه3

صفحه2

صفحه3
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کالم  نور

بررسی الیحه هوای پاک 
با حضور الریجانی و ابتکار

الیحه هوای پاک در جلسه ای با حضور رییس 
مجلس شورای اسالمی و رییس سازمان حفاظت 

محیط زیست در حال بررسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این جلسه 
مسئوالنی از وزارتخانه های کشور، نفت، صنعت، 
معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، 
کمیسیون  اعضای  و  مجلس  پژوهشهای  مرکز 
های صنایع و معادن، انرژی، حقوقی و قضایی، با 
محوریت کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی 

حضور دارند.
علی الریجانی با مهم خواندن این جلسه گفت: 
پیشتر یک الیحه و یک طرح درباره هوای پاک 
مطرح شده بود که با هم ادغام شد و الیحه هوای 

پاک قوام و شکل گرفت.
وی افزود: چون مالحظاتی درباره صنایع و آلودگی 
منازل وجود داشت الیحه  در  از طریق سوخت 
هوای پاک را دو شوری کردیم و این جلسه شور 
دوم است. الریجانی ابراز امیدواری کرد اشکاالت 
الیحه هوای پاک مرتفع و بزودی این الیحه در 

صحن علنی مجلس بررسی شود.
کلیات الیحه هوای پاک پیش تر در صحن علنی 
مجلس تصویب و در جریان بررسی جزییات آن 
برخی  رفع  برای  اما  شد؛  تصویب  ماده  سه  نیز 
منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  به  ابهامات 

طبیعی بازگردانده شد.

تشکیل تعاونی های بزرگ 
با تجمیع تعاونی های کوچک

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت:  کوچک  تعاونی های  تجمیع  به  اشاره  با 
افزایش  بزرگ  تعاونی های  در  سرمایه  بهره وری 

می یابد.
به گزارش مهر، کار و رفاه اجتماعی حمید کالنتری 
گفت: نگاه حمایتی مانع رشد و تعالی می شود؛ بر 
همین اساس باید در راستای توانمندسازی افراد 
و بنگاههای اقتصادی گام برداشت؛ چراکه صرف 
کمک های دولت برای حمایت از تعاونی ها، موجب 

رشد آنها نخواهد شد.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
دارند  حقوقی  شخصیت  تعاونی ها  کرد:  اظهار 
و به جای ماهی دادن به آنها باید ماهیگیری را 
واگذاری  کار  و  ساز  بهترین  کالنتری،  بیاموزند. 
را مشارکت مردمی عنوان کرد و گفت: این رویه 
در اقتصاد مقاومتی نیز دنبال می شود؛ به همین 
دلیل در صورت برنامه ریزی، تعاونی ها می توانند از 
درون تحول یابند. وی گفت: با فناوری های نوین 
که به عرصه اقتصادی وارد می شوند، باید مدیریت 
تعاونی ها از قالب سنتی خارج شده و خود را با 

فناوری های نوین هماهنگ کنند.
کالنتری همچنین به تجمیع تعاونی های کوچک 
اشاره کرد و گفت: بهره وری سرمایه در تعاونی های 
 ۱۰۰ اساس،  همین  بر  می یابد،  افزایش  بزرگ 
واحد تعاونی کوچک می تواند یک تعاونی بزرگ 
ایجاد کنند و به عنوان یک برند، صادرات و واردات 

داشته و حتی زنجیره تامین را یکسان کنند.
تعاونی ها در کشور  نهضت  باید  تاکید کرد:  وی 
به  نیاز  تعاونی ها  ایجاد  چراکه  شود؛  راه اندازی 

سربازان فداکار دارد.

دور جدید کمک های عربستان به داعش

عربستان در ادامه نقش تخریبی و غیرسازنده خود 
در منطقه خاورمیانه حمایت های آشکار و پنهان 
خود را از گروه تروریستی داعش گسترش داده 

است.
ایرنا در سوریه  رابطان خبری  اساس گزارش  بر 
پنجمین دور کمک های غذایی و دارویی عربستان 
در یک سال اخیر برای عوامل داعش وارد شهر 

بوکمال در شرق دیرالزور سوریه شد.
این کمک ها چندین کامیون حامل مواد غذایی و 
دارویی را شامل می شود و به انبارهای داعش در 
مسیر بین بوکمال به دیرالزور معروف به راه شامل 

انتقال یافته است.
چندی قبل نیز در یکی از عملیات های رزمندگان 
عراقی خودروها و تجهیزات نظامی عربستانی که 
در اختیار نیروهای داعش بود به غنیمت گرفته 

شد.
عربستان  سیاسی  و  نظامی  مالی،  های  کمک 
گروه  این  بقای  موجب  گذشته  سال  چهار  در 
تروریستی و جنگ افروزی در منطقه خاورمیانه 

شده است.
کمک های عربستان موجب شده داعش به عنوان 
تروریستی در سراسر جهان  ثروتمندترین گروه 

شناخته شود.
که  دادند  گزارش  اخیرا  لندن  در  خبری  منابع 
از عوامل  نفر  تامین حقوق ۱۰۰ هزار  عربستان 

داعش در سوریه و عراق را بر عهده گرفته است.
در همین زمینه روزنامه االخبار لبنان اخیرا نوشت: 
بخشی از هزینه های تسلیحاتی و آموزش نظامیان 
داعش که ساالنه بالغ بر یک میلیارد دالر است 

توسط سعودی تامین می شود.
رژیم ریاض از این طریق تالش دارد دامنه نفوذ 
تا  دهد  گسترش  خاورمیانه  منطقه  در  را  خود 
براساس سیاست های راهبردی امریکا و اسراییل، 
آتش افروزی و ناامنی کردن منطقه را تشدید کند.
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درآذرماهصورتمیگیرد؛

عرضه ۱۱ هزار میلیارد ریال سهم و ملک دولتی

ملک  و  سهم  ریال  میلیون   ۶۸ و  میلیارد   ۶۲۱ و  هزار   ۱۱ تعداد 
دولتی در آذرماه امسال از سوی سازمان خصوصی سازی روانه میز 

فروش می شود.
هزار  بهادار، ۱۱  اوراق  و  بورس  از سازمان  نقل  به  مهر  گزارش  به 
و ۶۲۱ میلیارد و ۶۸ میلیون ریال سهم و ملک دولتی در آذرماه 
امسال توسط سازمان خصوصی سازی روانه میز فروش می شود. بر 
اساس این گزارش؛ تعداد ۱۰ هزار سهم پتروشیمی دماوند معادل 
۸۰ درصد سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم ۹۱۹ میلیون 
ریال و ارزش کل پایه ۹ هزار و ۱۹۵ میلیارد و ۴۹۶ میلیون ریال 
و نیز تعداد ۸ میلیون سهم شرکت پتروشیمی ابن سینای همدان 
معادل ۲۰ درصد سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم ۱۷هزار و 
۱۹۳ریال و ارزش کل پایه ۱۳۷ میلیارد و ۵۴۴ میلیون ریال در روز 

یکم آذرماه امسال در فرابورس ایران عرضه می شود.
همچنین تعداد ۸۰ میلیون و ۹۲۷ هزار سهم شرکت پاالیش نفت 
کرمانشاه معادل ۶۰ درصد سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم 
میلیارد و  پایه یک هزار و ۷۹۵  ارزش کل  و  ۲۲هزار و ۱۸۳ریال 
۲۰۷ میلیون ریال؛ تعداد ۱۱۱ هزار و ۷۲۰ سهم شرکت پیمانکاری 
کارهای زیربنایی آب - پیماب معادل ۴۶.۵ درصد سهام این شرکت 
به قیمت پایه هر سهم ۳ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۵۰۰ ریال و ارزش 
سهام  درصد   ۳۶.۱۸ ریال؛  میلیون   ۶۲۳ و  میلیارد   ۳۸۹ پایه  کل 
به  ایران شامل ۸۳ میلیون و ۲۱۶ هزار سهم  شرکت مقره سازی 
قیمت پایه هر سهم ۹۶۱ ریال و ارزش کل پایه ۷۹ میلیارد و ۹۷۱ 
میلیون ریال؛ بلوک ۱۶.۱۵ درصدی سهام شرکت عمران و مسکن 
سازان استان گلستان شامل ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ سهم به قیمت پایه 
هر سهم ۱۱۷ هزار و ۳۰۶ ریال و ارزش کل پایه ۱۸ میلیارد و ۹۴۴ 
به ارزش کل  نیز امالک شرکت نخکار در مجموع  میلیون ریال و 
پایه ۴ میلیارد و ۲۸۱ میلیون ریال در روز دوم آذرماه امسال روی 

میز مزایده می رود.

سازماندامپزشکیاعالمکرد:

شیوع آنفلوآنزای طیور در پایتخت

آنفوآنزای طیور امسال در دو واحد پرورش مرغ تخم گذار در استان 
تهران مشاهده شده است و طبق اعالم سازمان دامپزشکی این سویه 
بسیار به سویه شیوع یافته در اروپا شباهت دارد و پرندگان مهاجر 

مهمترین عامل آن هستند.
پی  در  که  کرد  اعالم  کشور  دامپزشکی  سازمان  ایسنا،  گزارش  به 
دریافت گزارش تلفات غیر عادی در دو واحد پرورش طیور صنعتی 
کشورهای  برخی  در  بیماری  وقوع  با  همزمان  تهران  استان  در 
ضمن  کشور  دامپزشکی  سازمان  کارشناسان    ... و  هند  اروپایی، 
به  اعمال ضوابط قرنطینه ای  آلوده و  حضور در محل کانون های 
به  نسبت  مناطق،  سایر  به  آلودگی  گسترش  از  جلوگیری  منظور 

نمونه برداری های الزم اقدام کرده اند.
براساس نتایج آزمایشگاهی بدست آمده، نوع بیماری آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان و تحت تیپ آن H۵N۸ و مشابه ویروس در گردش 
در اروپا  بوده که در این راستا عملیات معدوم سازی گله های آلوده، 
پاکسازی و ضدعفونی واحدها به شکل بهداشتی و در حداقل زمان 

ممکن صورت گرفته است.
سازمان دامپزشکی در ادامه اطالعیه خود تاکید کرد که الزم است 
ضوابط  تشدید  با  صنعتی  طیور  پرورش  واحدهای  تولیدکنندگان 
ورود  از  جلوگیری  خصوص  در  را  الزم  اقدامات  زیستی،  امنیت 
آلودگی به مزارع انجام دهند و از آنجاکه پرندگان مهاجر به عنوان 
مهمترین عامل ورود آلودگی به کشورها مطرح هستند و می توانند 
تقاضا می شود ضمن  کلیه مردم  از  آلوده کنند،  را  روستایی  طیور 
از  از خرید طیور روستایی  تلفات غیرعادی،  اعالم گزارش هرگونه 

بازارچه ها و قبل از اطمینان از سالمت آن جدا خودداری کنند.
بدیهی است سازمان دامپزشکی کشور به صورت شبانه روزی نظارت 
کامل خود را بر روند تولید گوشت مرغ و تخم مرغ اعمال کرده و 
شهروندان می توانند با تهیه این اقالم از مراکز معتبر و تحت نظارت 

این سازمان از سالمت آن اطمینان خاطر داشته باشند.

وزیرخارجهانگلیس:

لندن به تعهداتش در برجام پایبند است

»بوریس جانسون« وزیر خارجه انگلیس روز چهارشنبه در سخنانی در 
مجلس عوام انگلیس تاکید کرد که به رغم مواضع دونالد ترامپ رییس 
جمهوری منتخب آمریکا، لندن به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند 

است.
به گزارش ایرنا، بوریس جانسون در پاسخ به این سئوال »دولت انگلیس 
چه گفت وگوهایی را با تیم جدید دونالد ترامپ در خصوص مواضع 
این کشور در رابطه با توافق هسته ای وین صورت داده است« گفت: 
دولت انگلیس به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند است، ضمن آنکه 
ما مشتاق هستیم تا همکاری هایمان را با دولت جدید آمریکا آغاز و 

اطمینان حاصل کنیم که برجام به درستی اجرا می شود.
وی در پاسخ به سئوال »جرالد جونز« نماینده مجلس از منطقه »مرتیر 
تیدفیل« که پرسید »با توجه به اینکه دونالد ترامپ در جریان تبلیغات 
انتخاباتی اش توافق هسته ای را بدترین توافق در تاریخ آمریکا خواند، 
موضع لندن در این خصوص چیست« گفت: من قصد ندارم در رابطه با 
اظهاراتی که در کارزار انتخاباتی آمریکا مطرح شد نظر بدهم اما همانطور 
که گفتم ما در انگلیس بر این باور هستیم که این توافق نکات مثبت 

بسیاری دارد.
جانسون بیان داشت: به دنبال توافق هسته ای و لغو تحریم های بین 
المللی علیه ایران، روابط تجاری میان دو کشور ۴۰ درصد افزایش داشته 
است که این نشانه مثبتی از تعامل دو کشور است و بایستی ادامه یابد.

»لیز مکینس« نماینده منطقه »هیوود« در این نشست بیان داشت: 
»توافق هسته ای برای ما بسیار با اهمیت است چون سبب شد تا تهدید 
دسترسی ایران به سالح هسته ای برداشته شود و روند عادی سازی 

روابط با تهران از سرگرفته شود. 
وی افزود: در همین حال برخی از منتقدین این توافق مانند بنیامین 
می  ترامپ  دونالد  از  اکنون  هم  اسرائیل  رژیم  وزیر  نخست  نتانیاهو 
خواهند که برجام را نقض نکند؛ بنابراین من از وزیر خارجه می خواهم 

که بر پایبندی تمام طرف ها به توافق هسته ای تاکید کنند.
این  بر  ما  نماینده مجلس گفت:  این  اظهارات  به  پاسخ  جانسون در 
باور هستیم که این توافق خوبی است. متعاقب همین توافق بود که 
ما سفارتمان را در تهران بازگشایی کردیم و اکنون نیکالس هاپتون به 

عنوان سفیر انگلیس در ایران مشغول به کار است. 
وی افزود: هاپتون از این فرصت برای گسترش روابط ما با تهران، که 
به نظر من از اهمیت فزاینده ای طی سال های آینده برخوردار است 

استفاده خواهد کرد. 
انگلیس اضافه کرد: ما در همین حال این مساله را به  وزیر خارجه 

دوستانمان در واشنگتن و در سراسر دنیا یادآور خواهیم شد.
بوریس جانسون همچنین گفت که دولت انگلیس امیدوار است که 
و  نفوذ  اقداماتش  در  بتواند  ترامپ،  آینده  دولت  به  شدن  نزدیک  با 

تاثیر گذاری داشته باشد.
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به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
حوادث تلخ و دردناک منطقه و نقش برخی 
بر  جنگ  و  بی ثباتی  تحمیل  در  قدرت ها 
اسالمی  جمهوری  کردند:  تأکید  ملت ها، 
همواره کشورهای مستقل را به نقش آفرینی 
فعال در مقابله با فشار بر ملتها فراخوانده و 
از آنها خواسته است که ساکت و تماشاچی 

نباشند.
به گزارش ایسنا، حضرت آیت ا... خامنه ای  
رییس  پاخور  باروت  آقای  دیدار  در  دیروز 
خشن  درگیری های  اسلوونی   جمهوری 
ایجاد  و  آسیا  غرب  منطقه  کشورهای  در 
را  داعش  همچون  تروریستی  گروههای 
قدرت ها  برخی  تحمیل  و  دخالت  نتیجه 
کشورها  همه  وظیفه  افزودند:  و  خواندند 
این  آتش  کردن  خاموش  برای  تالش 
بر  نیز  اسالمی  جمهوری  و  درگیری هاست 
خالف تبلیغات جریان سلطه، با همین هدف 
فعال و تأثیرگذار است اما دخالتی در امور 

کشورهای دیگر نمی کند.
رهبر انقالب اسالمی، ائتالف آمریکایی ها بر 
تبیین  در  و  ندانستند  موفق  را  داعش  ضد 
دیدگاه  دو  به  اشاره  با  ناکامی  این  دلیل 
موجود، خاطرنشان کردند: بر اساس دیدگاه 
ریشه کن  برای  برنامه ای  آمریکایی ها  اول، 
همچون  می خواهند  و  ندارند  داعش  کردن 
انگلیسی ها که در دوران استعمار هند، کشمیر 
را همچون استخوان الی زخم نگه داشتند -و 
در نتیجه دو کشور همسایه هند و پاکستان 
و  اختالف  نیز همواره دچار  امروز  تا همین 
شکاف هستند- در قبال داعش نیز به گونه ای 
عمل کنند که این مشکل به صورت حل نشده 

در عراق یا سوریه باقی بماند.
دوم،  دیدگاه  اساس  بر  افزودند:  ایشان 

داعش  قضیه  حل  به  مایل  آمریکایی ها 
هستند اما سازوکارها به نحوی نیست که آنها 
قادر به انجام این کار باشند که البته نتیجه 
هر دو دیدگاه تاکنون یکسان بوده و امروز 
عراق و به ویژه سوریه در وضعیت بسیار تلخ 

و سختی به سر می برند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به تبعات 
آسیا  غرب  کشورهای  در  بی ثباتی  ایجاد 
پناهجویان،  به  مربوط  مشکالت  جمله  از 

کشورهای  حالی که  در  کردند:  خاطرنشان 
اروپایی نتوانستند به حداکثر چند ده هزار 
که  سالهاست  ایران  بدهند،  پناه  پناهجو 
حدود سه میلیون نفر از مردم افغانستان را 
میزبانی می کند و شرایط تحصیل و زندگی 
سعه  کمال  در  و  کرده  فراهم  آنها  برای  را 

صدر رفتاری انسانی با مهاجرین دارد.
هشت  و  یک سال  اسالمی،  انقالب  رهبر 
کردن  نابود  و  یمن  مردم  بمباران  ماه 

دولت  به دست  کشور  این  زیرساخت های 
این  تلخ  حوادث  از  دیگر  یکی  را  سعودی 
افزودند:  و  برشمردند  منطقه  روزهای 
دولت های مستقل باید با این حوادث مقابله 
کنند، زیرا تحت فشار قرار دادن یک ملت، 
در واقع رنج و دردی برای همه بشریت است.

ادامه،  در  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
را  اسلوونی  و  ایران  ظرفیت های  و  امکانات 
و  خواندند  فراوان  همکاری ها  افزایش  در 
افزودند: امیدواریم آینده، سند محکمی برای 

گفت وگوهای امروز باشد.
به  اشاره  با  اسالمی همچنین  انقالب  رهبر 
انجام کامل تعهدات ایران در جریان توافق 
هسته ای، از عمل نکردن طرف های مقابل به 

تعهداتشان انتقاد کردند.
در این دیدار که آقای روحانی رییس جمهور 
نیز حضور داشت، آقای باروت پاخور رییس 
جمهوری اسلوونی، مذاکرات خود با مقامات 
و  کرد  ارزیابی  خوب  بسیار  را  کشورمان 
گفت: ما به دنبال عمیق تر کردن روابط خود 

با ایران در تمام زمینه ها هستیم.
امنیت  ایران را ستون ثبات و  آقای پاخور، 
و  احترام خواند  قابل  در منطقه و کشوری 
با تمجید از نحوه عملکرد ایران در مذاکرات 
هسته ای و پیشرفت های چشمگیر کشورمان 
در سال های اخیر خاطرنشان کرد: اسلوونی 
زمینه های  و  مشترک  تجربیات  ایران  و 

فراوانی برای همکاری دارند.
رییس جمهوری اسلوونی با اشاره به برنامه 
افتتاح سفارت کشورش در تهران در جریان 
خوب  دوست  ایران  گفت:  جاری،  سفر 
اسلوونی است و ما گشایش سفارت در ایران 
از  برخاسته  و  حکیمانه  و  عاقالنه  کاری  را 

تصمیم و اجماع ملی می دانیم.

حضرتآیتا...خامنهای:

کشورهای مستقل در مقابله با حوادث تلخ منطقه فعال باشند

اد      امه از صفحه1
در  که  شده  پیش بینی  ترتیب  این  به 
جوازهای  رسیدن  سرانجام  به  صورت 
 ۷۵۳ و  هزار   ۱۷۴ صادرشده  تاسیس 
شغل جدید ایجاد شود که این رقم نیز 
نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۷۱ 
رشد  درصد   ۲.۱ بوده  نفر  و ۲۰۳  هزار 

داشته است.
پروانه  با صدور ۲۵۸۰  راستا،  در همین 
ماهه  شش  در  صادرشده  بهره برداری 
نخست سال جاری نیز قرار است ۳۹ هزار 

و ۳۸۳ شغل جدید صنعتی ایجاد شود.
پروانه های  در  ایجادشده  اشتغال  میزان 

مدت  به  نسبت  نیز  صادره  بهره برداری 
رشد  درصد   ۲۷.۷ گذشته  سال  مشابه 

داشته است.
تاسیس  جوازهای  از  بخشی  معموال 
مرحله  به  مختلف  دالیل  به  صادرشده 
بهره برداری نمی رسند اما در صورتی که 
با درصد مشابهی نسبت به سال گذشته 
می توان  شود،  منجر  تولید  ایجاد  به 
سرمایه گذاری  میزان  که  بود  امیدوار 
در بخش صنعت به طور قطعی افزایش 
وضعیت  حدودی  تا  می تواند  و  یافته 
را  کشور  صنعتی  تولیدات  نابسامان 

بهبود بخشد.

شورای  مجلس  نماینده   ۲۲۰ از  بیش 
اقدامات  ای خواستار  بیانیه  در  اسالمی 
اجرای  در  دولت  جدی  و  متقابل 
مجلس  مصوبات  به  واکنش  در  برجام 

نمایندگان آمریکا شدند.
رئیسه  هیئت  عضو  رنجبرزاده  اکبر 
مجلس بیانیه را به این شرح قرائت کرد: 
قانون  اخیراً  آمریکا  نمایندگان  مجلس 
جمهوری  تحریم  مندرس  و  کهنه 
دیگر  سال   ۱۰ برای  را  ایران  اسالمی 
تمدید و همچنین قانون دیگری جهت 
ما  کشور  به  هواپیما  فروش  از  ممانعت 

تصویب کرد.
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  ما 
ریاست  از سخنان  قاطع  ضمن حمایت 
که  اسالمی  شورای  مجلس  محترم 
رصد  ضمن  فرمودند،  ایراد  امروز  صبح 
کامل رفتار مجلس نمایندگان آمریکا و 
اساس  بر  خواهیم  می  دولت  از  کنگره 
اسالمی  شورای  مجلس  مصوب  قانون 
جدی  و  متقابل  اقدامات  برجام  درباره 

اسالمی  شورای  مجلس  و  دهد  انجام 
از  تا  دارد  کامل  آمادگی  باره  این  در 
دستاوردهای انقالب اسالمی در صنعت 

هسته ای و عزت ملی صیانت کند.

درخواست 220 نماینده از دولت؛ اقدام 
متقابل در اجرای برجام

علی طیب نیا در نشست علنی دیروز مجلس 
نیا  محبی  سوال  به  پاسخ  در  اسالمی  شورای 
نماینده مردم در مجلس گفت: موضوع تامین 
مالی پایدار طرح ها و پروژه های زیر بنایی، در 
به صورت عملیاتی  اقتصاد  برنامه های وزارت 

لحاظ شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: سازمان های تابعه وزارت 
اقتصاد برنامه های مذکور را اجرایی نمودند و 
یکی از اولویت های راهبردی بحث تامین مالی 

پایدار دولت است.
طیب نیا گفت: شیوه نادرست تامین مالی دولت، 
عامل رشد اقتصادی اندک در سال های گذشته 
بوده و این مسئله بسیار اهمیت دارد و در برنامه 
های وزارت اقتصاد در زمینه تامین مالی پایدار، 
اصالح نظام مالیاتی، تامین هزینه های دولتی از 
محل اخذ مالیات به صورت شفاف، ارتقاء بخش 
بازار سرمایه و ساماندهی بازار بدهی و همچنین 
تامین مالی و اصالح نظام بانکی کشور مدنظر 

بوده است.
قانون  ماده ۳۲  افزود:  دولت  کابینه  عضو  این 
برنامه و بودجه در خصوص تامین مالی طرح 
های تملک دارایی سرمایه ای موضوعات است و 
در ماده ۳۲ این قانون به صراحت ذکر شده که 

وجوه از محل تامین اعتبارات عمرانی به صورت 
وام خواهد بود و وام گیرنده باید اصل و سود را 

بر مبنای قرارداد بازپرداخت کند.
و  برنامه  قانون   ۳۲ ماده  در  افزود:  نیا  طیب 
بودجه به شورای اقتصاد اجازه داده شده نیمی 
از وجوه مذکور به صورت بالعوض پرداخت شود 
و براساس قانون مسئولیت شناسایی طرح های 
سازمان  عهده  بر  برداری  بهره  زمان  انتفاعی، 
مدیریت است، بخشودگی نیمی از وجوه وام ها 
وزارت  مسئولیت  و  است  اقتصاد  شورای  در 
اقتصاد عقد قرارداد با دستگاه های بهره بردار و 

اقدام الزم برای وصول وجوه از دستگاه ذی ربط 
است.

موضوع  یازدهم  دولت  ابتدای  از  گفت:  وی 
قانون بودجه به  بازپرداخت ماده ۳۲  مدیریت 
عنوان یکی از راهبردها در وزارت اقتصاد مورد 
توجه قرار گرفته و بنده در اولین روز تصدی در 
وزارتخانه اقتصاد دستور تهیه سند راهبردی را 
این  از سال ۹۳  و  برای وزارتخانه صادر کردم 

موضوع اجرایی شده است.
طیب نیا ادامه داد: اجرای ماده ۳۲ قانون بودجه 
مورد توجه قرار گرفته و از سال ۹۳ کارگروهی 
در این رابطه تشکیل شده است و پیگیری هایی 
در زمینه شرکت های مشمول و فعال نمودن 
خزانه معین استان ها و همچنین هماهنگی با 
و  مالیاتی  سازمان  مانند  مرتبط  های  دستگاه 

سازمان برنامه و بودجه انجام شده است.
اقتصاد  وزارت  مشکالت  از  یکی  افزود:  وی 
ضمانت اجرایی در زمینه ماده ۳۲ قانون بودجه 
بوده که در این رابطه همکاری سازمان مالیاتی 
و سازمان مدیریت مهم است و بحث مکانیزه 
کردن سامانه در این رابطه در دستورکار است. 
بحث های تغییر تاریخ و خاتمه طرح ها و یا 
آغاز طرح ها براساس جدول تامین مالی برعهده 

سازمان برنامه و بودجه است و بعد از تائید به 
وزارت اقتصاد اعالم می شود و در صورت عدم 

تفاهم، نظر شورای اقتصاد مالک عمل است.
سال  در  مالی  تامین  بحث  افزود:  نیا  طیب 
پایانی طرح ها و تغییر نوع طرح ها از انتفاعی 
به غیرانتفاعی و نظایر آن منحصرا از سازمان 
طی  اقتصاد  وزارت  است.  بودجه  و  برنامه 
مکاتبات درخواست نموده فهرست طرح های 
انتفاعی خاتمه یافته آماده شود و همچنین بحث 
بازپرداخت وام ها از طریق وزارت اقتصاد در حال 

رسیدگی است.
پیگیری های  نتیجه  داد:  ادامه  اقتصاد  وزیر 
مستمر وزارت اقتصاد این بود که تاکنون جمعا 
قرارداد مربوط به ۱۳۸ طرح عمرانی، انتفاعی 
منعقد گردیده و تا پایان سال تعداد قراردادهای 
منعقده افزایش خواهد یافت. همچینین با توجه 
به مشکالت مربوط به ضمانت اجرای این قانون 
رایزنی هایی با سازمان امور مالیاتی کشور صورت 
قانون   ۴۸ ماده  موضوع  ظرفیت  از  تا  گرفته 
مطالبات  وصول  منظور  به  عمومی  محاسبات 
مقررات  از طریق  از شرکت های ذیربط  معوق 
مستقیم  مالیات های  قانون  موضوع  اجرایی 

استفاده شود.

وزیراقتصاددرمجلس:

تامین مالی پایدار؛ از اولویت های راهبردی وزارت اقتصاد

سرمایه گذاری صنعتی 2 برابر شد

عیادت رهبر انقالب از آیت ا... موسوی اردبیلی
رهبر انقاب اسـامی دیـروز با حضور در یکی از بیمارسـتانهای تهـران از آیت ا... 

موسـوی اردبیلی عیادت کردند.
بـه گـزارش خبرگـزاری صداوسـیما به نقـل از پایـگاه اطاع رسـانی دفتـر مقام 
معظـم رهبـری، حضـرت آیـت ا... خامنه ای رهبـر معظـم انقاب اسـامی صبح 
دیـروز بـا حضور در یکـی از بیمارسـتان های تهـران، از آیت ا... موسـوی  اردبیلی 

کردند. عیـادت 
رهبـر انقاب اسـامی در این عیـادت ضمن دعا بـرای آیت ا... موسـوی اردبیلی، 

از اقدامـات انجام شـده برای معالجه ی ایشـان مطلع شـدند.

نیروهای  از پیشروی  یک فرمانده عراقی دیروز 
ارتش این کشور برای آزادسازی محله ›الظهور‹ 

در شرق شهر ›موصل‹ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ›آسوشیتدپرس‹، ›حیدر 
عراق  ارتش‹  ویژه  ›یگان  فرماندهان  از  فاضل‹ 
صورت  به  شرقی  جبهه  نیروهای  که  گفت 
محله  داخل  در  پیشروی  حال  در  محتاطانه 

پرجمعیت الظهور در شرق موصل هستند.
وی همچنین از حمله های سنگین خمپاره ای و 

راکتی گروه تروریستی ›داعش‹ برای جلوگیری 
از پیشروی این نیروها در شرق موصل خبر داد.

پیشتر ›سامی العریدی‹ از فرماندهان نیروهای 
تحت  نیروهای  که  بود  گفته  ارتش  ویژه  یگان 
امر وی وارد دو محله ›المحاربین‹ و ›علماء‹ در 

شرق شهر موصل شده اند.
›التحریر‹  وی همچنین تصریح کرد که محله 
که همجوار این دو محله است، به طور کامل از 

اشغال گروه تروریستی داعش آزاد شده است.

ارتش عراق عملیات آزادسازی موصل را در تاریخ 
۱۷ اکتبر )۲۶ مهرماه( با فرمان ›حیدر العبادی‹ 

نخست وزیر این کشور آغاز کرد. 
نیروهای عراقی از چند جهت پیشروی به سوی 
ویژه عراق  یگان های  اند.  آغاز کرده  را  موصل 
مدتها است از جبهه شرقی وارد موصل شده اند، 
اما حضور تک تیراندازها و حمله های انتحاری 
تروریستهای داعش، پیشروی این نیروها را کند 

کرده است.

پیرشوی نیروهای 

عراقی در موصل
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فروش        فوری
خانه ویایی واقع در مارلیک مارد، خیابان 

16 متری بهاره غربی، کوچه 21 پاک 933 به 
متراژ 146 متر)دو خوابه( به فروش  میرسد.

 09382611544 میرابی

صالحیخبرداد:

ارسال ۱۱ تن آب سنگین به عمان

رئیس سازمان انرژی اتمی: ۱۱ تن آب سنگین به عمان فرستاده شده و 
طرف مقابل نیز برای خرید، اعالم آمادگی کرده است.

علی اکبر صالحی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز جهانی مقابله با آثار 
جنگ در محیط زیست و در جمع خبرنگاران افزود: تا امروز برجام به 
خوبی پیش رفته و تنها در بحث تحریم ها با کندی هایی روبرو بودیم که 
به علت عملکرد بانک های بزرگ که وزارت امور خارجه به جد این مساله 

را پیگیری می کند.
اتمی تصریح کرد: برجام به خوبی جلو رفته و  انرژی  رئیس سازمان 

برخالف تصورات مشکلی در آینده نخواهیم داشت.
وی در پاسخ به اینکه آیا تغییری پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
وجود داشته است یا خیر؟ گفت: وقتی رئیس جمهور آمریکا عمال سکاندار 
و عهده دار سمت خود شود؛ در چهارچوب واقعیات عمل خواهد کرد زیرا 

برجام برنامه میان دو کشور نیست.
صالحی افزود: تصور ما این است که مشکل چندانی نخواهیم نداشت و 
مسئوالن ما نیز همواره نشان داده اند که در تصمیم گیری ها هشیارانه و 

آگاهانه عمل کردند.
صالحی گفت: میان جنگ و محیط زیست ارتباط وجود دارد و از زمان 
کنفرانس استکهلم بر این مساله تاکید شده و فرازها و فرودهای زیادی را 

طی کردیم تا به درک جمعی در این زمینه برسیم.
وی با بیان اینکه پیشرفت خوبی در این زمینه وجود داشته است، گفت: 
البته اکنون چالش ها در این موضوع شکل پیچیده تری گرفته است بنابراین 

الزم است که کارشناسان به محیط زیست در این زمینه اقدام کنند.
صالحی با بیان اینکه هر روز شاهد مناقشات و اخبار دلخراشی از رنج 
انسان ها و تخریب سکونت گاه هستیم، اظهار کرد: بسیار مهم است که 
برای کنترل این خشونت های افسارگسیخته در سطح منطقه و بین المللی 
جواب مشخصی یابیم و همچنین در زمینه آثار تخریبی جنگ بر محیط 

زیست چه در زمین چه در آب و چه در هوا اقدامی کنیم.
صالحی گفت: مناقشات از آغاز تمدن بشری محیط زیست را تخریب کرده 
است و در زمان ما به علت گسترش ابزارهای جنگی بیشتر شده و به ویژه 
منطقه ما را متاثر کرده است که نیازمند همکاری های بین المللی و حمایت 

جهانی در این زمینه هستیم.
وی ادامه داد: جامعه بین الملل به ویژه سازمان ملل و شورای امنیت در 
جایگاهی قرار نگرفته اند که مناقشات مسلحانه را حل و فصل کنند و از 
پیامدهای آن جلوگیری کنند. ما همه می دانیم جامعه بین المللی از سال 
۱۹۹۲ تالش های جدیدی را برای ایجاد ابزار و مقرراتی برای جلوگیری 
از پیامد مناقشات پیش بینی کرده و کشورهای مختلف در سطح ملی و 
فراملی به آن پرداخته اند و ما نیز توانسته ایم براساس توافقنامه های موجود 

پا به پا به این چالش ها مقاومت کنیم.
صالحی گفت:  اکنون آژانس های بین المللی باید به ابعاد مساله تاثیر جنگ 
بر محیط زیست بپردازند و ادبیات غنی را در این موضع ادامه دهند که 
در این زمینه دو نکته محافظت حقوقی از محیط زیست در زمان جنگ و 

نقش منابع طبیعی در صلح وجود دارد.
از  بعد  صلح ساز  مکانیزم  اتخاذ  داد:  توضیح  خارجه  امور  وزیر  معاون 
مناقشات می تواند به ایجاد ساختارها و نهادهایی کمک کند و از رنج 

انسان ها جلوگیری کند.
وی افزود: می توان مناقشات را حل کرد و به سوی مذاکره رفت. توافق 

هسته ای نشان داد که از طریق دیپلماسی می توان مسیر را هموار کرد.
وی در پایان افزود: ما در سطوح منطقه ای و بین المللی به دیالوگ و 
همکاری متعهد هستیم و در سطوح مختلف و در چهارچوب سناریوی 
برد – برد نقش خود را در زمینه صلح و پیشرفت به عنوان جزء الینفک 

توسعه پایدار انجام می دهیم.

اعالم وصول سواالت نمایندگان از 7 وزیر

عضو هیات رئیسه مجلس سوال ملی نمایندگان مجلس از وزرای نفت، 
اقتصاد، دادگستری، تعاون، علوم و راه و کشور را اعالم وصول کرد.

غالمرضا کاتب در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسالمی، موارد اعالم 
وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

- سوال ملی ادیانی از وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص عدم مدیریت 
و نظارت الزم نسبت به پرداخت و دریافت حقوق و مزایای غیرمتعارف 
در بانک ها و شرکت های بیمه دولتی، انصراف دادند که اعالم وصول 

می شود.
- سوال ملی محمد دهقان نماینده چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس 
شورای اسالمی از وزیر دادگستری در خصوص اقدامات صورت گرفته 
برای جلوگیری از ورود هزاران میلیارد تومان کاالی قاچاق به کشور اعالم 

وصول می گردد.
- سوال ملی عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی 
از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص علت انتصاب رئیس هیات 
مدیره تامین اجتماعی علیرغم گزارشات نهادهای نظارتی و اطالع از فساد 

مالی نامبرده چیست.
- سوال ملی نصرا... پژمان فر نماینده مشهد و کالت در مجلس شورای 
اسالمی از وزیر دادگستری در خصوص عدم ابالغ آئین نامه قانون شورای 
حل اختالف علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه از اجرایی شدن این قانون اعالم 

وصول می شود.
- سوال ملی آقایان محمد مهدی زاهدی و نصرا... پژمان فر نمایندگان 
کرمان، راور، مشهد وکالت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص 
اجرای برنامه های خالف شرع و چاپ نشریات موهن در دانشگاه اعالم 

وصول می شود.
- سوال ملی ۱۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی از وزیر نفت در 
خصوص تاثیر الگوی جدید قراردادهای نفتی در تضعیف استقالل کشور 

اعالم وصول می شود.
- سوال ملی شهباز حسن پور نماینده سیرجان و بردسیر از وزیر نفت در 
خصوص علت عدم اجرای کامل بند )ی( تبصره )۲( قانون سال ۱۳۹۴ 

کل کشور اعالم وصول می شود.
وزیر  از  مجلس  در  کرمانشاه  نماینده  مصری  عبدالرضا  ملی  سوال   -
دادگستری در خصوص صدور حکم موقت در محاکم دیوان عدالت اداری 
- سوال ملی نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر راه و شهرسازی در 
خصوص علل بی برنامگی در بخش حمل و نقل ریلی اعالم وصول می 

شود.
- سوال ملی ۱۴ تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی از وزیر نفت 
در خصوص اجرایی کردن قراردادهای جدید نفتی علیرغم عدم اصالح 
ایرادات اصلی در الگوی پیشنهادی و تضاد آن با سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی اعالم وصول می شود.
- سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و 

انهدام تیم تروریستی تکفیری 
در سیستان و بلوچستان

تیم تروریستی تکفیری که قصد ورود به سیستان 
امنیتی  نیروهای  توسط  داشت،  را  بلوچستان  و 

شناسایی و منهدم شد.
معاون  میرشکاری  اصغر  ایسنا،علی  گزارش  به 
امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان در جلسه 
ستاد اربعین حسینی در استانداری با  تقدیر از 
نیروهای امنیتی قرارگاه قدس سپاه جنوب شرق، 
سربازان گمنام امام زمان )عج(، مرزبانی و نیروی 
اربعین  زائران  امنیت  تامین  زمینه  در  انتظامی 
حسینی، اظهار کرد: به دنبال هوشیاری و دقت نظر 
نهادهای امنیتی به ویژه سربازان گمنام امام زمان 
)عج( یک تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان 
منهدم شد. افزود: تامین امنیت کار دشوار و سختی 
است اما با تالش همه ارگان های امنیتی و اشراف 
اطالعاتی آنها شرایط بسیار خوب امنیتی در استان 
حاکم است. اواخر شهویور ماه سال جاری بود که 
رزمندگان سپاه نیز تیم ۹ نفره تروریستی گروهک 
»جیش الظلم« وابسته به آمریکا و رژیم آل سعود را 

در سراوان منهدم شد.

ایران و اسلوونی ۳ سند همکاری 
امضا کردند

به  اسلوونی  و جمهوری  ایران  اسالمی  جمهوری 
منظور تحکیم و تقویت همکاری های دو کشور در 
حوزه های اقتصادی، ارتباطات و فناوری نانو، سه 

سند و یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.
همکاری  اسناد  امضای  مراسم  مهر،  گزارش  به 
پس از پایان نشست هیات های عالی رتبه ایران و 
اسلوونی در حضور حجت االسالم و المسلمین دکتر 
روسای جمهوری  پاخور  باروت  و  روحانی  حسن 
دو کشور برگزار شد. در این مراسم »موافقتنامه 
همکاری های اقتصادی ، یادداشت تفاهم همکاری 
در زمینه ارتباطات و فناوری اطالعات و یادداشت 
تفاهم همکاری های علمی در حوزه فناوری نانو« 
توسط مقامهای عالی رتبه ایران و اسلوونی  و در 

حضور روسای جمهوری دو کشور به امضا رسید.

سرشماریعمومی؛

شاخص سازی رقومی برای 
پیشرفت همراه با عدالت

مسکن،  و  نفوس  عمومی  سرشماری  های  طرح 
روشن ترین مسیر برا تهیه نقشه پیشرفت و توسعه 
است. طرح های سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
، دقیق ترین داده ها را برای برنامه ریزی فراهم می 
کند و پیش نیاز توسعه آمایشی به ویژه در دهه 

پیشرفت توام با عدالت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ آمار و تالش 
برای رقم سازی از واقعیت های یک سرزمین همان 
از رفتارها و عملکردهای  روایت رقومی و عددی 
جامعه در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، مسکن 
و دیگر پدیده هاست که شفاف ترین و دقیق ترین 
معیار را برای برنامه ریزی و سیاستگذاری فراهم 
می کند. هر واقعیتی در هرلحظه از زمان ، معادل 
یک عدد و رقم است که در طرح های آمارگیری 

مشخص می شود.
اهمیت آمار در کشورهایی که برای توسعه اقتصادی 
و گذر از مراحل توسعه نیافتگی یا عبور از توسعه 
منابع  و  است  بیشتر   ، کنند  ، تالش می  ناقص 
محدود در مقابل نیازهای نامحدود ایجاب می کند 
که دقت در تخصیص منابع و هوشمندی در ارزیابی 

دستاوردها و نتایج ، بیشتر شود.
دهه پیشرفت توام با عدالت و اقتصاد مقاومتی 

در نظام جمهوری اسالمی ایران هم که به دنبال 
دهه  در  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  اجرای 
پیشرفت همراه با عدالت ) دهه ۱۳۰۹۱ تا ۱۳۴۰( 
است به نظر می رسد مطمئن ترین کار تکیه بر امار 

و ارقام در برنامه ریزی ها و ارزیابی عملکردهاست.
دنبال  به  مقاومتی  اقتصاد  کلی  های  سیاست 
و  ملی  اقتصاد  زای  درون  ظرفیت  حداکثرسازی 
حداقل سازی آسیب پذیری از بحران های محیطی 
است و به شاخص سازی های گسترده رقومی و 

همسنجی عددی با سیاست ها نیاز دارد.
بیش از سه سال است که مسئوالن و کارشناسان 
درباره اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
کاری  کم  مدعی  برخی  و  کنند  می  نظر  اظهار 
هستند و عده ای هم ادعا می کنند کارهای جدی 
در این مسیر شده است اما دستاوردهای رضایت 

بخش نیست.باید با زبان آماری صحبت کنیم .
توسعه آمارگیری در همه کشورها باعث شده است 
روش های نوینی برای کمیت سازی ابداع شود و 
حتی عده ای از کارشناسان آماری مدتهاست روی 
کمی کردن رفتارهای سیاسی شهروندان و نهادها و 
تشکل ها کار می کنند که شاخه آماری سیاست 
سنجی یا پولیتومتریک را تشکیل می دهد و البته 
هنوز در آغاز راه است. امروز هم مهم ترین وظیفه 
مرکز امار ایران تالش برای کمی سازی و شاخص 
سازی دقیق برای سیاست ها، عملکردها و ارزیابی 

های اقتصاد مقاومتی است.
انتظار می رود در طرح سرشماری عمومی نفوس 
و مسکن ۱۳۹۵ که روز اول اذر به پایان رسید ، 
نقطه عطفی برای شاخص سازی رقومی سیاست 
ها و عملکردها و تهیه نقشه راه اقتصاد مقاومتی 

ایجاد شود.
باز  پیش  قرن ها  به  ایران  در  آمارگیری  سابقه 
نظامی  تعریف  قالب  در  آمارگیری  اما  می گردد، 
خاص و با مسئولیت دستگاهی مشخص از سال 

۱۳۰۳ شمسی آغاز شد.
وقت  وزیران  هیئت  شمسی   ۱۳۰۳ دی    ۳۰  
دستگاه  و  ضوابط  چارچوب،  مصوبه ای  با 
گردآوری کننده آمار در کشور را مشخص کرد. در 

سال ۱۳۱۲ شمسی، شورای عالی آمار نام گرفت .
در سال ۱۳۱۸ شمسی، قانون سرشماری از تصویب 

مجلس گذشت.

خبرخبر

اد      امه از صفحه1
الریجانی تاکید کرد:این رفتار نمونه ای از کردار 
غیرصادقانه آنان است که رهبر انقالب حضرت 
بارها  ا... خامنه ای )دامه برکاته( به حق  آیت 
اینها نمی  اینها و قول  اند که به  متذکر شده 

توان اعتماد کرد.
عضو شورای عالی امنیت ملی کشور گفت: البته 
شاید هدف پل رایان که در انتخابات اخیر امریکا 
با الفاظ موهنی در برابر ترامپ موضع گیری کرد 
این است که شرایطی را فراهم آورد تا رئیس 
دردسر جدی  با  ابتدا  از  امریکا  جمهور جدید 
مواجه شود چرا که روشن است ایران با اقدام 

متقابل آنان را سر عقل خواهد آورد.
گرچه  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
ای  منطقه  و  المللی  بین  های  رسانه  برخی 
سیل  مقابل  در  ای  غیرحرفه  واکنش  یک  در 
خروشان عاشقان حسین )ع( لب فروبستند اما 
چنین بغض رسانه ای از ارزش حرکت توفنده 
اربعین نمی کاهد. وی همچنین افزود: مراسم 
اربعین حسینی در نهایت شکوه و عظمت برگزار 
شد و مسلمانان اراده قوی خود را در پیمودن راه 

حسین )ع( به جهانیان نشان دادند.
وی تصریح کرد: اربعین حسینی عالوه بر اینکه 
قلوب مومنین را متحول کرد ، در مقابل انحطاط 
بار  و آشفتگی اخالقی و سیاسی دنیای غرب 
دیگر راهی نو در همبستگی اجتماعی بر مبنای 
معنویت و اخالق را نشان داد تا دلهای دورافتاده 
از یکدیگر و مایوس از آینده بشریت، با دیدن 
اوج فداکاری و ایثار مکتب حسینی خودآگاهی 

فطری خود را بازیابد.
آرزوی  ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
قبولی طاعات و عزاداری های همه مسلمانان به 
خصوص ملت ایران گفت: الزم می دانم از همت 
عالی حکومت و ملت عراق سپاسگزاری کنم که 
با دقت و نظم، سالمت و آرامش راهپیمایان را 

فراهم کردند.
وی گفت : همچنین از وزارت کشور، استانداران 

استانهای غربی و جنوبی سازمان حج و زیارت، 
نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران، هالل احمر، 
وزارت خارجه ، وزارت اطالعات، صدا و سیما و 
سایر دستگاه هایی که در این عزم ملی شور 

افرین انجام وظیفه کردند تشکر می کنم.
الریجانی تاکید کرد: الزم است تمهیدات الزم 

هنگام بازگشت زائران تدارک دیده شود.
é  تروریستها بودن  امید  نقطه  تصور 

رنگ باخته است
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت : ایران  در 
بحران چندسال اخیر بارها همه طرفها را به راه 
حل سیاسی دعوت کرد تا مجال از تروریست ها 
گرفته شود اما ظاهراً تروریست ها برای برخی 
کشورهای منطقه نقطه امید بودند و این تصور 

واهی امروز رنگ باخته است .
دستور  از  قبل  نطق  ادامه  در  الریجانی  علی 
جلسه علنی امروز به حوادث دنیای اسالم اشاره 
کرد و گفت : در سال های اخیر دنیای اسالم در 
پی آشفتگی فاجعه امیز تروریست ها، زیان های 
جبران ناپذیری را نظیر آنچه در سوریه، یمن، 

عراق ، بحرین و لیبی رخ داد تحمل کرد.
وی افزود : اما اقدامات اخیر در عراق و سوریه 

که  بود  همراه  توفیقاتی  با  ها  تروریست  علیه 
از  کوری  انفجارهای  و  دارد   راهبردی  جنبه 
در مسجد  گذشته  روز  تروریستی  اقدام  سنخ 
مسلمانان افغانستان نشانه استیصال آنان است .

رئیس مجلس تاکید کرد : جمهوری اسالمی 
ایران در بحران چندسال اخیر بارها  همه طرف 
ها را به راه حل سیاسی دعوت کرد تا مجال از 
تروریست ها گرفته شود اما ظاهرا تروریست ها 
برای برخی کشورهای منطقه نقطه امید بودند 
و امروز این تصور واهی رنگ باخته است ولی به 
قیمت جان  هزاران نفر و خسارات مادی  فراوان.
با  اسالمی  شورای  مجلس   : گفت  الریجانی 
مسلمانان افغانستان و نیجریه در مصیبت های 

روزهای اخیر همدردی می کند .
رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از سخنان 
لغو  درباره  مشهد  دادستان  اقدام  به  خود 
سخنرانی نایب رئیس مجلس اشاره کرد و گفت 
اقدامی که دادستان مشهد درباره سخنرانی   :
نایب رئیس مجلس انجام داد  و موجب این همه 

بحث در کشور شد تاسف آور است .
برای  را  تامین  شورای  قانونگذار   : افزود  وی 

بررسی همین امور در نظر گرفته است .

به  اطالعاتی  فرضاً    : داشت  اظهار  الریجانی 
با  سخنرانی  این  که  رسیده  مشهد  دادستانی 
مشکل امنیتی مواجه می شود ، راهکار آن طرح 
موضوع در شورای تامین و تصمیم جمعی است.
وی تاکید کرد : بنده نمی خواهم قضاوت نهایی 
محترم  دادستان  سخنان  چون  باشم  داشته 
مشهد را نشنیده ام اما از روز قبل از اربعین در 
جریان قرار گرفته ام و موضوع را با رئیس محترم 
قوه قضاییه در میان گذاشتم، ایشان هم ترجیح 
امر را در بحث شورای تامین و تصمیم گیری 

در آن دانست .
الریجانی گفت : استاندار محترم خراسان رضوی 
هم در تماس با اینجانب گفتند ما از نظر شورای 
تامین استان هیچ مشکل امنیتی پیش بینی 
نمی کنیم . وی ادامه داد : وزیر محترم کشور 
هم در روز اربعین همین معنا را را بیان داشتند 
و شورای تامین برای بررسی همه جانبه همین 
امور است که هر نهاد عضو، اطالعات دست یافته 
خود را مطرح کند تا  در حکومت با نظر صائب 

و قاطع عمل شود .
رئیس مجلس تاکید کرد : اینگونه رفتارهای تک 
روانه در مستندترین وجه آن، خود عامل تفرقه 
و انشقاق در ساختارهای کشور و بروز اختالف 
است که به هیچ وجه به مصلحت کشور آن هم 

در شرایط حساس فعلی نیست .
الریجانی گفت : به نظر می رسد استانداران باید 
در این گونه موارد به عنوان رئیس شورای تامین 
و مسئول امنیت استان، دستور صریح به نیروی 
انتظامی بدهند و قبل از بروز حادثه جلوی این 

اقدامات را بگیرند .
وی در پایان گفت: الزم است کمیسیون شوراها 
و امور داخلی ابعاد این موضوع و موارد مشابه 
را که در خبرها آمده است ، رسیدگی و نتیجه 
نظر  البته  کند  گزارش  مجلس  به  را  نهایی 
مسئوالن مربوط در قوه قضائیه و دولت نیز اخذ 
و نظر جامع ارائه شود تا از تکرار این اقدامات در 

کشور جلوگیری شود .

الریجانی: ایران با اقدام متقابل آمریکا را سر عقل می آورد

رییس جمهوری اسلوونی با ابراز خرسندی از 
نتیجه بخش بودن مذاکرات ۱+۵، از اتحادیه 
طرفین  همه  از  گفت:  و  کرد  تشکر  اروپا 
در  خود  تعهدات  به  کنم  می  درخواست 

قرارداد پایبند باشند.
ایران سفر کرده است،   به  پاخور که  بروت 
در نشست خبری مشترک با حجت االسالم 
مجموعه  در  روحانی  حسن  المسلمین  و 
فرهنگی-تاریخی سعدآباد افزود: معتقدم این 
مذاکرات نشانه ای است که موضوعات را می 
توان از طریق دیپلماتیک حل و فصل کرد. 
ادامه داد: معتقد هستیم حل و فصل  وی 
و  دیپلماتیک  مذاکرات  از طریق  مشکالت 
ایران  اسالمی  جمهوری  بین  مجدد  روابط 
و جامعه بین الملل فرصت ارزشمندی برای 
جمهوری اسلوونی است تا بار دیگر در روابط 
اقتصادی و سیاسی خود اهتمام داشته باشد. 

رییس جمهوری اسلوونی اظهار داشت: امروز 
سفر من به ایران همراه با وزرای امور خارجه 
و اقتصاد اسلوونی و به همراه هیات بزرگ 
نشان  رسمی،  سفر  اولین  بعنوان  تجاری 
کشور  دو  بین  جدیدی  فصل  آغاز  دهنده 

خواهد بود.
وی تصریح کرد: دلیل اصلی تصمیم سفرم 
به ایران به خاطر تعهد عالی و استثنایی بود 
که رهبری و رییس جمهوری ایران برای ارائه 
راهکارهای دیپلماتیک برای پایان دادن به 
جمهوری  رییس  داشتند.   خود  مناقشات 
مذاکرات  که  روزهایی  در  افزود:  اسلوونی 
هسته ای میان ایران و طرف های مذاکره 
کننده در حال انجام بود، در دیدار با آقای 
روحانی و ظریف احساس کردم طرف ایرانی 
رساندن  نتیجه  به  برای  وافر  عالقه  دارای 

موضوع با جامعه بین الملل است.

و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
از تقدیم طرح دو فوریتی نمایندگان با 
بدعهدی  برابر  در  متقابل  اقدام  هدف 
امریکا به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.

به  اشاره  با  فیروزآبادی  دهقانی  کمال 
های  تحریم  تمدید  و  امریکا  بدعهدی 
ضدایران در کنگره اظهار داشت: با توجه 
امریکا  به خصومت های مستمر کنگره 
بر  تعهدات آن کشور  نادیده گرفتن  در 
تصویب  و  برجام  چندجانبه  موافقتنامه 
قوانین متعدد از جمله قانون منع فروش 
مرده  قانون  تمدید  و  ایران  به  هواپیما 
اقدام  اسالمی  شورای  مجلس  داماتو، 
متناسب و متقابل را در نظر گرفته است.

مجلس  در  میبد  و  تفت  مردم  نماینده 

دهم شورای اسالمی ادامه داد: بنابراین 
۱۴۵ نفر از نمایندگان طرح دو فوریتی 
در نظر گرفته اند که با تصویب آن خرید 
کاالی  گونه  هر  واسطه  بی  و  واسطه  با 
مصرفی از جمله فرآورده دامی و زراعی 

از کشور امریکا ممنوع شود.
امنیت  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
تقدیم  طرح  این  داشت:  اظهار  اسالمی 
دو  اگر  و  شد  مجلس  رئیسه  هیئت 
صحن  در  برسد  تصویب  به  آن  فوریت 
بررسی می شود، در صورتی که فوریت 
آن مورد قبول قرار نگیرد بررسی طرح 
کمیسیون  دو  کار  دستور  در  مذکور 
تخصصی امنیت ملی و سیاست خارجی 

و اقتصادی قرار خواهد گرفت.

ارائه طرح دوفوریتی برای  ممنوعیت  
خرید کاال از امریکا

وزیر کشور با تشریح جزئیات ماجرای لغو سخنرانی 
علی مطهری در مشهد هشدار داد که تند شدن 

فضا به نفع کشور نیست.
وزیر کشور در  نشست خبری خود که دیروز در 
محل وزارت کشور برگزار  شد، در پاسخ به سوالی 
برگزاری مراسم  درباره عملکرد وزارت کشور در 
اربعین گفت: بنده به نمایندگی از طرف دستگاه 
های متعدد باید توضیح کاملتری نسبت به این 
از ۲  مسئله بدهم، منتقل و جابجا کردن بیش 
میلیون نفر در بازه زمانی دو هفته ای کار ساده 

ای نیست.
وی ضمن فدردانی از دولت عراق جهت همکاری 
با وزارت کشور گفت: امسال بیش از ۲ میلیون و 
۱۰۰ روادید صادر شد. بیش از ۱۰ هزار اتوبوس 
فقط برای حمل و نقل زوار و بیش از ۲۳۰ هزار 
پارکینگ تعیین کردیم و  ۱ میلیون ۶۲۰ هزار زائر 
تاکنون وارد کشور شده اند و هیچ مورد ترافیکی 

تاکنون گزارش نشده است.
وزیر کشور ادامه داد: در زمینه امنیت با همکاری 
دولت عراق تا االن یک مورد مشکل امنیتی در 
اربعین نداشتیم و این تامین امنیت کار ساده ای 

نیست.
وی در ادامه با  بیان اینکه یکی از مشکالتی که 
مواجه شدیم بحث حضور افرادی بود که بصورت 
غیرمجاز و بدون داشتن روادید در مرزها حضور 
داشتند،گفت:  ما این عشق به اباعبدا... را ستایش 
می کنیم، اما هیچ پیش بینی برای این حجم حضور 
غیرقانونی نشده بود اما این حجم افراد هم کنترل 
شدند. فشار زیادی در مرزها بود؛ خانم، مرد جوان، 
کودک  و پیر در منطقه بودند اما ما وظیفه داشتیم 
مانع خروج این افراد بدون روادید بشویم. در این 

مسئله متاسفانه به نیروی انتظامی حمله و جسارت 
شده و  با سنگ و چوب  به آنان حمله شد اما با این 
حال با خویشتن داری اوضاع را کنترل و ساماندهی 
کردیم. برخی جاده ها  به سمت مهران را بستیم 
تا جلوی فشار را بگیریم.  برای این جمعیت پتو 

و غذا فرستادیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: درباره مسایلی که برخی 
رسانه ها درباره ساماندهی زائران در مرزها مطرح 
کردند، مسایل اینگونه نبوده است. هیچ گونه مشکل 
کشاندن  نداشتیم.  مهران  مرز  در  تغذیه  یا  آب 
اختالفات جناحی و سیاسی به این مسایل گناه 
نابخشودنی است. عرصه تعامالت سیاسی خیلی 
وسیع است و نباید مسایل سیاسی را وارد اعتقادات 

مردم کرد.
وزیر کشور ادامه داد: از مردم های استان خوزستان 
و ایالم به ویژه استان ایالم که بیشترین  ترددها از 
این مناطق انجام شده،  تشکر می کنیم. بیش از ۵۰ 

درصد زوار از مرز مهران جابجا شدند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار درباره حوادث مشهد 
و اینکه چرا این حساسیت ها در خصوص آلودگی 
هوا و مشکالت زایران در ورود به کشور عراق برای 
وزارت کشور وجود ندارد؟: اظهار داشت: هر موردی 
مسئولی دارد، همه اینها باید در جایگاه خودش 
خاصی  شرایط  ما  رکود  بحث  در  شود.  بررسی 
داریم؛ االن دولت توانسته رکود منهای ۸/۵ را به 
منفی ۴/۴ برساند. نگاه دولت ترجیح امری بر امر 

دیگر نیست.
رییس  گذشته  روز  نامه  به  اشاره  با  خبرنگاری 
عنوان  مطهری  علی  نامه  به  پاسخ  در  جمهور 
کرد در نامه آقای روحانی اشاره شده است، ورود 
بفرمایید منظور  افراد به مراکزحساس،  توضیح 

رییس جمهور از نفوذ افراد به مراکز حساس چه 
بوده است؟ که وزیر کشور در پاسخ گفت: منظور 
رییس جمهور را دستگاه اطالعاتی باید بررسی کند 
، ایشان هم نگفته قطعا نفوذ بوده ایشان احتمال 
دنبال  به  عده ای  است  ممکن  حال  هر  دادند.به 
اختالف در کشور و زیر سوال بردن اربعین باشند. 

بیان ایشان شامل دستور است.
خبرنگاری  از وزیر کشور سوال کرد که چرا قرار بود 
نشست علی مطهری در یک مکان دولتی برگزار 
شود؟گفت: اگر تشخیص رییس دستگاه این بوده 
که آن مکان اجاره داده شود مشکلی ندارد؛ مشکل 
خاص قانونی وجود ندارد  و اگر عدالت و انصاف 
رعایت شود اشکالی ندارد. یعنی اینگونه نباشد که 
به یکی اجاره داده شود و به یکی نه. به هر حال 
مکان اولی را دادستانی لغو کرد  در حالیکه امنیت 
تامین شده بود و معاون سیاسی استانداری قول 
تامین امنیت را داده بود، وقتی مجوز صادر می شود 
یعنی امنیت هم تامین خواهد شد و مشکل امنیتی 
عدالت  و  انصاف  رعایت  با  است،  نداشته  وجود 
می شود مکان دولتی را اجاره داد اما زمان انتخابات 

این اجازه داده نمی شود.
خبرنگاری از وزیر کشور سوال کرد گفتید صدور 
مجوز برای برگزاری تجمع و سخنرانی بر عهده 
وزارت کشور است اما در این چندسال تجمعات 
بسیاری در دانشگاه لغو شد، چرا برای آنها نشست 
وزیر  نمی کنید؟ که  اطالع رسانی  و  نمی گذارید 
پاسخ داد:  ما دو جا تجمع داریم؛ یکی محدوده 
های دانشگاه است که مسئولیت آن بر عهده خود 
دانشگاه است و من هم به عنوان وزیر کشور حق 
ورود به دانشگاه را ندارم، نیروی انتظامی هم حق 
ندارد.شورای فرهنگی دانشگاه مجوز این برنامه ها را 

می دهد. در مساجد نیز اماکن مجور می دهد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: آن جایی را ما مجوز 
می دهیم ۱۰۰درصد امنیت آن را تامین می کنیم 
و برای من فرقی نمی کند کدام گروه برگزار کننده 

است ما در وزارت کشور به قانون عمل می کنیم.
وی با اشاره به ماجرای لغو سخنرانی علی مطهری 
در مشهد یادآورشد: در مشهد مجوز گرفته شده 
بود. از نظر من به عنوان وزیر کشور این سخنرانی 
ما  مردم  نمی داد،  رخ  اتفاقی  هیچ  می شد  انجام 
فهیم هستندو جمهوری اسالمی بسیار توانمند 
است. حاال ممکن است گزارشی از تجمع به مقام 
مسئول داده شود که آن مقام هم دادستانی باشد 
که احتمال بی نظمی داده باشد، در این صورت 
مقررات می گوید مسئول امنیت داخلی وزیر کشور 
است و شورای امنیت کشور مسئول این امنیت 

است. در این شورا هم قوه قضاییه، هم سپاه و هم 
سایر قوا و نهادها نماینده دارند.

رحمانی فضلی ادامه داد: آقای مطهری هم به من 
با  افتاده است،  اتفاقی  تلفن کرد و گفت چنین 
استاندار خراسان رضوی تماس گرفتم ایشان گفت 
هم با اقای آملی الریجانی و هم  علی الریجانی 
و هم با دادستان صحبت شده بود، ایشان گفت 
همه قول مساعد دادندو گفتند برگزاری این مراسم 
ایرادی ندارد . من گفتم شما همه مسئولیت را 
قبول کنید. استاندار گفت که  دادستانی محل 
سخنرانی را پلمپ کردهاست. ایشان گفت جا را 
عوض کردم اما نمی دانست که باز هم ممکن است 
مانع شوند. نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است 
و مکان را پلمپ کرده بود هرچند نمی توانست این 
کار را انجام دهد. متاسفانه این مشکل حل نشد 
و مراسم سخنرانی لغو شد. موضوعی که می شد 
تمهیدات مناسبی برای ان مراسم اتخاذ شود و 

سخنرانی صورت گیرد.
وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه همه باید خویشتن 
داری کنیم، تصریح کرد:  تند کردن فضا مناسب 

نیست، همه باید بنشینتد و چاره بیاندیشند.
باید  مسئله  این  در  شد:  یادآور  فضلی  رحمانی 
استنباط دادستان شنیده می شد، هرچند به نظر 
من این استنباط درست نیست. االن نیروهای ما در 
مشهد در حال بررسی این موضوع هستند اما رسانه 
ها و جناح ها هم بایدخویشتن داری کنند زیرا تند 

شدن فضا به نفع کشور نیست.
خبرنگاری سوال کرد که  بارها اعالم شد فرمانداران 
همسو با دولت نیستند و این مشکالت هم بخاطر 
ناهمسویی فرمانداران با دولت شکل می گیرید، چرا 
وزارت کشور تصمیم جدی درباره مدیران ناهمسو 
با دولت اتخاذ نمی کند اخیرا همچنین سخنرانی 
صادق زیبا کالم در قزوین  لغو شد علت آن چه 
داد: در خصوص  پاسخ  فضلی  بود؟ که رحمانی 
قزوین مسئله حل شد. به استاندار دستور دادم 
شورای تامین تشکیل شود و دادستان هم دعوت 
شود که این جلسه برگزار و صورت جلسه شورای 
این  در  دادستان  شد.  فرستاده  من  برای  تامین 
جلسه مجاب شد که سخنرانی برگزار شود. من 
هم گفتم که سخنرانی باید انجام شود.به رییس 
سخنرانی  برای  مشکلی  شد  ابالغ  هم  دانشگاه 
وجود ندارد. رییس دانشگاه باید ۲۴ ساعت قبل به 
استانداری برای بررسی شرایط بیرونی خبر می داد، 
اما خود دانشگاه ابالغ کرده که سخنرانی لغو شده 
است. خود دانشگاه تصمیم گرفته سخنرانی آقای 

زیباکالم در قزوین لغو شود.

هشدار وزیر کشور نسبت به تند شدن فضای سیاسی کشور

درخواست رییس جمهوری اسلوونی 
از ۱+5 به پایبندی در برجام
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دادنامه 
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۳ شعبه   ۹۴۰۹۹۸۲۸۸۲۵۰۱۳۸۶ کالسه  پرونده 

اسالمشهر ) ۱۰۳ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۲۸۸۶۳۰۱۴۲۴ 
شاکی : ۱-  آقای نادر  آفرین امناب   فرزند اسکندر به نشانی شهرستان اسالمشهر - 

انتهای کاشانی - چیچکلو - ک طالقانی - پ ۱۰۷    
۲ -  آقای ناصر آفرین  امناب فرزند نادر  به  نشانی شهرستان اسالمشهر - انتهای 

کاشانی - چیچکلو - ک طالقانی - پ ۱۰۷    
متهم : خانم انسیه جودکی به نشانی مجهول المکان 

اتهام : تحصیل مال یا وجه یا منفعت از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه ای 
رای دادگاه 

درخصوص اتهام خانم انسیه جودکی فرزند نصراله با کارت ملی شماره ۴۱۳۶۰۷۹۹۲۰ 
آزاد به علت عدم دسترسی به او دایر بر سرقت از حساب بانکی از طریق اینترنتی به مبلغ 
۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال موضوع شکایت نادر آفرین امناب و کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر ازتوجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده شرح 
شکایت شاکی اسناد و مدارک ابرازی او نتیجه حاصل از تحقیقات دادسرای عمومی و 
انقالب پاسخ استعالم از بانک صادرات و پلیس فتا عدم حضور مشتکی عنها در تحقیقات 
مقدماتی  ودر جلسه دادرسی نتیجتا عدم دفاع موثر از بزه انتسابی بزهکاری او را محرز 
دانسته وبا انطباق عمل ارتکابی وی با ماده ۷۴۱ از قانون تعزیرات ضمن رد مال ماخوذه 
به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و به  تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم 
می نماید . رای صادره غیابی بوده در ظرف مهلت بیست روز قابل رسیدگی  واخواهی 

دراین دادگاه است . م/الف ۱۸۱۰ 
فیضالهعظیمی-رئیسشعبه103کیفری2اسالمشهر

آگهی تحدید حدود عمومی
سال1395مربوطبهامالکواقع

دربخشسهشهرستانرامهرمز-رامشیر
ماده  موجب  به  و  رامشیر  خیریه شهرستان  امور  و  اوقاف  اداره  درخواست  به  بنا 
امالک تحدید حدود ششدانگ پالک ۵۳بخش ۳رامهرمز  و  اسناد  ثبت  ۱۴قانون 
-رامشیر روستای و خامه علیا که سه دانگ مشاع از ششدانگ به نام موقوفه بانو 
با  تحدید حدود  عملیات  لذا  باشد  می  ثبت  در جریان  السلطنه  فخر  مافی  بتول 
و  رعیتی،باغات  های  خانه  اعیانی  باستثناء  عرفیه  و  شرعیه  لوایح  و  توابع  جمیع 
تاسیسات احداثی حسب درخواستی تولیت موقوفه به تاریخ های هفتم و هشتم 
دیماه یکهزار و سیصد و نود و پنج از ساعت ۹ صبح روزهای مذکوردرمحل شروع 
و بعمل خواهد آمد.لذا به موجب این آگهی به مالکان و صاحبان حقوق ارتفاقی 
و مجاورین پالک های مرقوم اعالم می شود که در روزهای مقرر در محل وقوع 
ملک خود حضور به هم رسانده و چنانچه هر یک از متقاضیان و نماینده قانونی 
آنها درمحل حاضر نباشند ملک آنها برابرماده ۱۵قانون ثبت با حدود اظهار شده از 
طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شدولذاکسانی که نسبت به حدود یا حقوق 
ارتفاقی ملک مورد تحدید حقی بر خود قائل هستند ومعترض می باشند برابر ماده 
۲۰قانون ثبت می توانند تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
اعتراض خود را به مرجع صالحیت دار اعالم و گواهی مشعر بر دعوی را به این 
اداره ارائه نمایند.در ضمن تقاضا کننده ثبتی که خود یا نماینده اش درموقع تحدید 
حدود حاضر نبوده وملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
مطابق ماده ۱۵تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرض حال اعتراض 

دهد.شماره م الف )۱۲/۴۱۷(             تاریخ انتشار:۱۳۹۵/۹/۳چهارشنبه
شیری-رئیسثبتاسنادوامالکرامهرمز

ابالغ
 / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  جانی   تیمی  صفرجشنانی  شاکی   / خواهان 
متهم جمشید مهدی پور ۲- حمیدرضا نجار زاده  به خواسته مطالبه وجه تقدیم 
که  نموده  اسالمشهر  شهرستان  چهاردانگه  بخش  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
بخش  در  واقع  چهاردانگه  بخش  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت 
وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۵۰۹۹۸۲۹۲۹۴۰۰۶۱۷ کالسه  به  و  ارجاع  چهاردانگه 
رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ و ساعت ۰۹:۰۰ تعیین شده است . به علت مجهول 
المکان بودن خوانده / متهم و در خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷۳ 
قانون آیین دادرسی دادگاههای 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 . م / الف ۱۸۳۳ 
منشیدادگاهبخششعبهدومدادگاهعمومیبخشچهاردانگه

احضار متهم
)مریوطبهدادگاهبافرضوجودکیفرخواست(

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
۹۵۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۲۴۵۲  در پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۲۸۸۳۸۰۰۰۱۲   برای رقیه 
بهرامی نیا به اتهام سرقت مستوجب تعزیر  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ساعت 
۰۹:۰۰  تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم  ودر اجرای مقررات مواد ۱۱۵و ۱۸۰  قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م/الف۱۸۰۸  
دفترشعبه103دادگاهکیفریدواسالمشهر

احضار متهم
)مریوطبهدادگاهبافرضوجودکیفرخواست(

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
۹۵۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۲۴۹۳  در پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۲۸۸۲۵۰۲۱۰۳   برای عبداله 
هادی پور کینچاه  و سیاوش عبدالهی و نوید رمضانی فیروزه  به اتهام سرقت مستوجب 
تعزیر  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه  ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ساعت ۰۹:۰۰  تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر اجرای مقررات مواد ۱۱۵و ۱۸۰  قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 

عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م/الف۱۸۰۷ 
دفترشعبه103دادگاهکیفریدواسالمشهر

احضار متهم
)مریوطبهدادگاهبافرضوجودکیفرخواست(

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
برای     ۹۴۰۹۹۸۲۸۸۲۳۰۰۹۹۱ کالسه  پرونده  در    ۹۵۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۲۴۳۲
نموده  کیفر  تقاضای  عمدی  جرح  و  ضرب  اتهام  به  فالح  وعلی  محمدی  منصور 
مورخه   برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که 
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ساعت ۰۹:۰۰  تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر اجرای مقررات مواد ۱۱۵و ۱۸۰  قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
بدیهی  دادگاه حاضر گردد.  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  متهم جهت 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م/

الف۱۸۰۹  
دفترشعبه103دادگاهکیفریدواسالمشهر

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له 

حبیب اله حسن پور با وکالت حمید رضا حسن زاده به نشانی بابل خ شیخ طبرسی 
ساختمان پارسیان طبقه دوم دفتر وکالت  

مشخصات محکوم علیه 
علی دارایی سنکسری فرزند سهراب   نشانی مجهول المکان 

بموجب رای شماره ۲۵۰ تاریخ ۹۵/۴/۱ شعبه  نهم شورای حل اختالف شهرستان 
خواسته  اصل  عنوان  به  ریال   ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ به  است  محکوم  علیه  محکوم  بابل 
الوکاله  است حق  احکام مکلف  اجرای  دادرسی  عنوان هزینه  به  ریال   ۳۰۰/۰۰۰
وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۳/۷/۳ سررسید چک و لغایت وصول محکوم 

می باشد و درحق محکوم له ارسال نماید 
دفترشعبهنهمشورایحلاختالفشهرستانبابل

اگهی رونوشت حصر وراثت 
متولد  قادر  فرزند    ۷۱۴۲ شناسنامه  شماره  دارای  امامیه  رسولی  فریبا  خانم 
۱۳۵۱/۱۱/۲۰ صادره از تهران بشرح دادخواست و به کالسه ۶۸۶/۱/۹۵  از این 
شورا در خواست حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم 
شریفی  فسخودی  فرزند فریدون  به شماره شناسنامه ۵  در تاریخ ۹۲/۹/۱۴  در 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  و  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه 

است به :
۱. فریبا رسولی امامیه               فرزند: قادر       شماره شناسنامه: ۷۱۴۲       

نسبت همسر متوفی 
۲.معصومه خالقی                           فرزند: عبدالباقی                  شماره 

شناسنامه : ۵             نسبت مادر متوفی 
۳. محمدرضا شریفی فسخودی              فرزند: ابوالقاسم                             شماره 

شناسنامه: ۶۶۶۰۳۰۸۷۸۴          نسبت پسر متوفی
نوبت آگی می  را  در یک  ، در خواست مزبور  انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک 
نماید  تا هرکس  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت  یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر 

خواهد شد .م / الف ۱۶۹۸ 
حوزهاولشورایحلاختالفمرکزیرباطکریم

دادنامه 
دو شهرستان  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۱۱۱۳۵۰۲۱۶۷شعبه ۱۰۲ 

بابل ۱۰۲ جزایی سابق 
تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۱۳۰۰۸۳۳ 

شاکی : آقای محمود ولی پور افروزی فرزند علی به نشانی مازندران - بابل جاده 
شهید صالحی روستای پایی سرست 

متهم : آقای حسن کریمی خانقشالقی فرزند گل میرزا به نشانی تهران خانی آبادنو 
تندگویان پالک ۱۸۰ اتهام : کالهبرداری رایانه ای به مبلغ پنج میلیون و چهارصد 

هزار و نهصد تومان 
رای دادگاه 

در خصوص کیفر خواست شماره ۹۵۱۰۴۳۱۱۱۲۵۰۲۹۴۶ دادسرا ی عمومی و 
انقالب شهرستان بابل علیه حسن کریمی خانقشالقی فرزند گل میرزا متولد ۱۳۵۸ 
دائر بر کالهبرداری رایانه ای مبلغ پنج میلیون و چهار صد هزار و نهصد تومان با 
توجه به شکایت شاکی آقای محمد ولی پور افروزی استعالم صورت گرفته از بانک 
ملی و تحقیقات صورت گرفته توسط پلیس فتا و اینکه علیرغم نشر آگهی در جلسه 
دادگاه حاضر نگردیده اتهام وی ثابت تشخیص مستندا به ماده ۷۴۱ قانون مجازات 
اسالمی وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری و استرداد وجه ماخوذه مذکور در 
حق شاکی محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران است 
دادرسیشعبه102دادگاهکیفریدوشهرستانبابل-افشینآذرهوش

اگهی حصر وراثت 
آقای محسن صحبتی  دارای شماره شناسنامه ۱۶۴۰۱۳۲۶۹۴ مطابق دادخواست 
تقدیمی به کالسه پرونده ۵۸۸/۱۶/۹۵  از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم فرخ صحبتی  به شماره شناسنامه 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین  تاریخ ۹۳/۹/۲۲  در  ۸ در 

الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱. کبری ناصری چرلو         شماره شناسنامه: ۱       تاریخ تولد: ۴۹/۵/۱    صادره 

: سراب           نسبت همسر متوفی 
۲.هانیه صحبتی                           شماره شناسنامه : ۱۶۴۰۲۹۵۱۳۵      تاریخ 

تولد: ۷۷/۳/۷    صادره : سراب                    نسبت دختر متوفی 
۳. محسن صحبتی           شماره شناسنامه:۱۶۴۰۱۳۲۶۹۴   تاریخ تولد: ۷۰/۵/۳      

صادره: سراب           نسبت پسر متوفی
۴.زهرا صحبتی              شماره شناسنامه: ۱۶۵۳۰۴۳۹۳۸    تاریخ تولد: ۶۷/۸/۱۶   

صادره : سراب         نسبت دختر متوفی 
۵.هادی صحبتی         شماره شناسنامه:  ۱۶۴۰۲۴۰۵۰۰    تاریخ تولد: ۷۴/۹/۸    

صادر: سراب   نسبت پسر متوفی 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی ، در خواست مزبور را  
با استناد به ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید  تا هرکس  
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت  یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد .م 

/ الف ۱۸۸۴
رئیسشعبه16شورایحلاختالفمجتمعشماره1تهرانبهارستان

دادنامه
کالسه پرونده:۵/۸۰/۹۵

شماره دادنامه:۹۵/۳/۱۹-۲۲۵
خواهان:حسین حسن پور با وکالت حمیدرضا حسن زاده به آدرس:بابل- خیابان 

شیخ طبرسی طبقه دوم دفتر وکالت
خوانده: حسن پور صالحی مقزچی به آدرس: مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دعوی حسین حسن پور با وکالت حمیدرضا حسن زاده بطرفیت حسن 
پور صالحی مقزچی بخواسته مطالبه وجه بمبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت یک فقره 

چک به شماره ۹۱/۹/۵-۶۱۳۶۶۷
و حق  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  احتساب  با  تجارت  بانک  عهده  بر 
که  خواهان  ابرازی  مستندات  و  تقدیمی  دادخواست  مفاد  به  نظر  وکیل  الوکاله 
داللت بر استقرار دین بمیزان و مبلغ خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصول 
و مستندات مذکور در ید خواهان قرینه بر استحقاق وی در طلب مزبور و استمرار 
دین بر ذمه خوانده دارد و خوانده نیز نسبت به دعوی مطروحه و مستندات ابرازی 
دفاع و ایراد موجه بعمل نیاورده است لذا شورا با تمسک به اصل استصحاب و به 
استناد مواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را 
صحیح و ثابت تشخیص و خوانده را به پرداخت مبلغ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان دعوی محکوم 
می نماید و نیز خوانده بپرداخت مبلغی بابت خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید 
مستند مزبور تا زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم که 
دائره اجرای احکام موظف به محاسبه و وصول از محکوم علیه میباشد. رای صادره 
غیابی ۲۰روز پس از ابالغ واخواهی در همین شعبه و سپس پس از ۲۰ روز دیگر 

قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی بابل می باشد.
قاضیشعبهپنجمشورایحلاختالفبابل-سیدمرتضیحسینی

آگهی اجراییه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:

۱-بانک رفاه به مدیریت محمد علی فالح به نشانی: ساری خ امیر مازندرانی اداره 
امور شعب بانک رفاه

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:
۱- حسین رحمانی پیچا- نام پدر: مهدی- نشانی: مازندران-بابل جاده قائمشهرکتی 

شرقی خداداد۳۶تورنج۱۹م ش
۲- حسن فضل اله نژاد- نام پدر: شعبان- نشانی :مازندران- بابل امیرکال درزیکال 

شیخ خیابان شهید گل آقایی پ۲۶
۳- رمضانعلی پاک نژاد متکی عریانی- نام پدر:شعبانعلی- نشانی :مازندران – بابل 

موزیرج ارشاد ۶ آذر ۱۶ مجتمع گلستان بلوک ۳ط ۴
۴- حمزه علی علی نیا- نام پدر:احمد علی- نشانی:مازندران- بابل جاده قائمشهر 

روستای هریکنده پایین محله ولیعصر ۶ م ش
مشخصات نماینده قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه:

مجید گلی- نام پدر: علی- نشانی: ساری خ امیر مازندرانی اداره امور شعب بانک 
رفاه نماینده حقوقی بانک رفاه به مدیریت محمد علی فالح

محکوم به:
و   ۹۵۱۰۰۹۱۱۱۰۶۰۲۷۷۰ شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۰۶۰۰۶۹۲ مربوطه  دادنامه  شماره 
و  خواسته  اصل  بعنوان  ریال   ۵۵۴۳۵۶۱۶۷ پرداخت  به  متضامنأ  را  خواندگان 
نماینده  الوکاله  ریال حق  نیز ۱۴۵۰۴۵۴۸  و  دادرسی  هزینه  ریال   ۱۷۷۱۰۰۰۰
خسارت  است  مکلف  احکام  اجرای  نماید.  می  محکوم  خواهان  حق  در  قضایی 
تاخیر تادیه را از تاریخ ۹۴/۱۲/۱۷ بماخذ۳۱/۵% به نسبت اصل مانده بدهی بمبلغ 
۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال لغایت وصول محکوم به محاسبه و در حق محکوم له ایصال 

نماید. رأی صادره غیابی است و بپرداخت مبلغ نیم عشر اجرایی میباشد.
مدیردفترشعبه6دادگاهعمومیحقوقیشهرستانبابل-احمدعباسی

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری پراید مدل ۱۳۸۶ به شماره انتظامی ایران ۷۲-
 S ۱۴۱۲۲۸۶۰۴۳۰۵۴- ۵۹۶ ج ۶۷ به شماره موتور-۱۸۶۸۱۲۳ به شماره شاسی

به نام حسین بستان مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل آگهی مفقودی

برگ سبز موتور سیکلت کبیران ۱۲۵ مدل ۱۳۸۹ به شماره شهربانی ۴۲۱۶۷/۵۸۶ 
مفقود   NCR***۱۲۵  K  ۸۹۸۶۴۶۲ تنه  شماره   ۵۷۰۱۹۲۴۲ موتور  شماره 

گردیده، فاقد اعتبار است.
بهشهر

اینیاگرام تیپ هاي شخصیتي نه گانه را بر اساس 
مراکز شعور انساني به سه گروه تقسیم مي کند. 
سه  این  از  یکي  توسط  مشخص  طور  به  هرگروه 
که  معني  بدین  شود.  مي  داده  مرکزتشخیص 
است.  مرکز  آن  کنترل  تحت  مشخصاً  شخصیت 
اینیاگرام ترکیبي سه در سه از نه تیپ شخصیتي 
در سه مرکز است. سه تیپ در قسمت »غریزه«، 
در  تیپ  سه  و  »احساسات«  قسمت  در  تیپ  سه 
قسمت »تفکر« قرار دارند. هر یک از مراکز شامل 
آن  هاي  ویژگي  در  که  است  تیپ شخصیتي  سه 

مرکز مشترکند.
هایي  سیستم  مهمتریم  از  یکي  اینیاگرام  شماي 
است که مي توان بر اساس آن تیپ هاي شخصیتي 
خود را تشخیص داد. این شماي بسیار کهن توسط 
بزرگ  فیلسوف  و  معنوي  استعداد  اف«  »گرجي 

روسي- ارمني به دنیاي امروز معرفي شد.
اینیاگرام در واقع فقط یک راهنماست که براي باز 
یافتن ذات اصلي انسان کمک مي کند. با این روش 
مي توان شخصیت شکل گرفته خود را بشناسیم 
براي  که  را  خود  بازدارنده شخصیت  بخش  آن  و 
رسیدن به وحدت یگانگي وجود، سد راهمان است 
کنار بگذاریم، بعد از این شناخت باید آگاهانه در 
جستجوي سرچشمه اصلي اعمال و احساس خود 
باشیم و آنگاه مراحل بازپروري خود را آغاز کنیم.

تیپ1پرفکشنیت)کمالگرا،اصالحگر(
دقیق،  منظبط.  و  منظم  حسابگر،  طلب،  کمال 
در  و  عمل  در  اخالقي.  قیود  به  پایبند  سختگیر 
برخورد با دیگران عبوس است. اصولگرا. در موازین 
اخالقي بسیار سختگیر است. اهل کنترل عواطف، 
کمتر خود را رها مي کند تا دیگران پي ببرند که 
عواطف او چگونه است. دکماتیک. بي انعطاف . از 
خود و دیگران انتقاد مي کنند. از اشتباه کردن مي 
ترسند. از واژه هاي باید و حتما خیلي استفاده مي 
کنند. شیوه تفکرشان »همه یا هیچ« است. اگر به 
حالت بیماري میل کنند نفاق و تزویر در او پیدا 
مي شود. این افراد مناسب مشاغل بازرسي هستند.

تیپ2هلپر،گیور)کمککننده،مهرطلب(
مشفق، کسي که حاضر است خود را فداي دیگري 
بیتوقع، نوعدوست، نیکخواه،  بکند. خادم مهربان، 
در جستجوي این است که دوستش داشته باشند 
افراد قدرتمند  و از طرد شدن واهمه دارد. جذب 
صاحب  فرد  یک  نزدیک  یار  مایلند  و  شوند  مي 
قدرت باشند. در حالت مرضي گله مند از دیگران 
را  او  مهربانیهاي  و  دانند  نمي  را  او  قدر  چرا  که 
پاسخ مناسب و مساعد نمي دهند. مناسب مشاغل 
این  بر  آنچه  زیرا  رساني  امداد  پرستاري-پزشکي 
را  خودش  است  حاضر  که  این  است  غالب  تیپ 

فدا کند.
تیپ3پرفورمر)موفقیتطلب(

شیفته خویشتن، پرستیژ طلب، پول طلب، و رفاه 

طلب. رقابت جو، خودنما، در حالت مرضي فرصت 
کننده  بر  شود  شدیدتر  خیلي  اگر   است،  طلب 
دیگران است زیرا پا گذارنده حقوق دیگران است. 
به جلو رفتن، پیش رفتن و مطرح کردن خود و 
جاه  میاندیشد.  چیزي  هر  از  بیش  خود  پیروزي 
طلب، از لحاظ فردي خیلي به خود مي رسد. وارد 
مقوالت احساسي و عاطفي نمي شود، تا جایي به 
اگر  خورند،  مي  او  درد  به  که  رسند  مي  دیگران 
مناسب  کنند.  مي  رها  را  آنها  نخورند  دردش  به 

مشاغل مدیریتي.
تیپ4آرتیست)رومانتیکمحزون(

دائماً  درونگرا  مبدع،  افسرده،  رومانتیک،  تراژیک 
در خود زندگي مي کند با خود در دورن و ذهن 
پرداخته  و  ساخته  دنیاي  یک  کند.  مي  مکالمه 
عزیز  خیلي  خودش  براي  ابتکارش  دارد.  خودش 
دیگران حسي  با  گرفتن  رابطه  از  عاجز  اما  است. 
پسند  زیبایي  هست،  عملي  بي  آدم  شهودي،  و 
حالت  در  دارد،  اي  قوي  شناختي  زیباي  و حس 
مرضي تا حد خودکشي پیش میرود، زندگي توأم 
مشاغل  مناسب  اضطراب  و  دلهره  و  اندوه  غم  با 

هنري، نویسندگي، طراحي
تیپ5آبزرور)مشاهدهگر،کنجکاو(

مطالعه،  عاشق  تحلیلگر،  متفکر،  و  حرف  کم 
نمي  قاطي  و  با دیگران در گیر  تنهایي،  خواستار 
دارند،  فرق  دیگران  با  نیستند  همه  مثل  شود. 
بي  مقدور  تا حد  بصیر، متخصص،  ناقد،  مکتشف 
طرف، کنترل کننده عواطف خویشتن، احساسات 
خود را به راحتي بروز نمي دهد. از تظاهر کردن به 
شدت تنفر دارد. از تحمیل متنفر است، مي خواهد 
مرضي  حالتهاي  در  بیاورد.  در  سر  چیز  همه  از 
از  بریده  و  توانند دچار وسواس فکري  خیلی مي 

جمع باشد، مناسب مشاغل تحقیقاتي
تیپ ۶ لویا لیست )وفاخو، وفاجو(

و  باید در کسي محو  به غیر،  مرید صفت، متکي 
آزار،  باشند، بسیار وظیفه شناس، خود  حل شده 
مازوخیسم، رنج خود و راحت یاران طلبند مقید به 
خوب بودن در چشم دیگرانند، در مورد خودشان 
غیر  و  مهاجم  منفعل  تیپ  آیند  مي  کوتاه  خیلي 
است،  وفاداري  مشخصشان  صفت  دارند،  مصمم 

مناسب مشاغل امدادرساني- کارمندي
تیپ7جنرالیست)سرخوش،خوشگذران(

ولخرج،  عاشقوش،  پریشان،  آشفته،  صفت،  شیدا 
چند  خوشگذران.  و  جو  لذت  و  متنعم  پرکار 
هر  معمول.  تقیدات  بدون  و  قید  بي  استعداده، 
فزون طلب  گرا،  زندگي  تجربه مي کند،  را  لذتي 
در حالتهاي افراطي آدمهاي سودایي ومالیخولیایي 
تصدي  و  پرچالش  مشاغل  مناسب  وار.  مجنون  و 

پستهاي با ماموریتهاي فراوان.
تیپ8باس)رئیس،رهبر(

ریاست طلب، سلطه جو، مدیر، اینکه دیگران زیر 
دست و تحت فرمان آنها باشند. در شکلهاي خیلي 
نفس، شجاع،  به  معتمد  پرخاشگر،  ویرانگرا،  قوي 
مسلط، گاهي بي رحم، جبار، کار راه انداز. برنامه 
ریز، استاد آشکار کردن نقاط ضعف دیگران، هیچ 
وقت عذرخواهي نمي کند. همیشه عقاید دیگران 
بین  از  مرضي  حالت  در  برند.  مي  سوال  زیر  را 
برنده دیگران، حتي جنایتکار و ضایع کننده حق 

دیگرانند مناسب مشاغل مدیریتي ارائه خدمات.
تیپ9پیسمیکر)مصلح،صلحخووصلحجو(

صبور،  خوشبین،  تنبل،  آسانگیر،  آرام،  قید،  بي 
متعارف.  و  معمولي  هاي  آدم  متواضع،  مدعا،  بي 
و  قضا  ندارند.  پروازي  بلند  ندارند.  زیادي  توقع 
قدري، اهمال کار، همکار خوب و شنونده پرطاقت، 
کنند.  مي  همراهي  همه  با  و  موافقند  دیگران  با 
مشاور و میانجي خوب. مناسب مشاغل بازاریابي و 

هر گونه خدمات مشاوره اي.

بالفاصله پس  اجتماعي  موجودي  عنوان  به  انسان 
تاثیر محیط  تحت  نیز  آن  از  قبل  و حتي  تولد  از 
اجتماعي خود قرار مي گیرد و به واقع شخصیتش 
با این محیط است که شکل مي گیرد.  در تعامل 
را  خود  ارتباطات  اولین  فرد  که  اینکه  به  توجه  با 
ها  رسانه  و  همساالن  گروه  مدرسه،  خانواده،  با 
برقرار مي کند و از آنها تاثیر مي پذیرد ریشه هاي 
گرایش افراد به بزهکاري را نیز مي بایست در دوران 
کودکي و در ارتباط با محیط جست؛ چنانکه دیوید 
فرینگتون در نظریه معروف خود بزهکاري را جزئي 
آن  آغاز  نقطه  داند که  اجتماعي مي  رفتار ضد  از 
خردسالي است که تا بزرگسالي نیز ادامه مي یابد و 
چنانچه انحراف و بزهکاري نوجوانان و کودکان زود 
ناسازگاري  به مزمن شدن  پاسخ داده نشود منجر 
لذا ریشه هاي شخصیت ضد  در آن ها مي شود؛ 
اجتماعي که در بین بزهکاران دیده مي شود را مي 
توان در نوجواني تشخیص داد و نسبت به درمان آن 
اقدام کرد از همین روي فرینگتون پیشگیري هاي 
زودرس یا رشد مدار را به عنوان مداخالتي که براي 
جلوگیري از رشد پتانسیل جرم در افراد موثر است 

معرفي کرده است.
همه تئوریها و پژوهش هاي روان شناختي و عصب 
شناختي به تاثیر مهم دوران کودکي در شکل گیري 
و زمینه سازي آسیب ها، جرایم و بیماریها اذعان 
نیز  مدار  رشد  پیشگیري  متعدد  مطالعات  دارند. 
اجتماعي-  موقعیت ضعیف  است که  آن  از  حاکي 
نادرست  تربیتي  هاي   الگوي  خانواده،  اقتصادي 
والدین و قرار گرفتن در جمع همساالن نابهنجار به 
شدت کودک را در معرض خطر بزهکاري و گرایش 
به مواد مخدر در آینده قرار مي دهد، به همین دلیل 
مداخله مناسب در مسیر و مراحل رشد )خانواده، 
از گرایش  به منظور پیشگیري  مدرسه و اجتماع( 
آنان به ارتکاب جرم و تقویت عوامل حمایتي براي 
به بزهکاري  برابر گرایش  افراد در  تقویت مقاومت 

راهبرد اصلي پیشگیري رشد مدار است.
از جمله دالیل انتخاب این راهبرد کارکرد ضعیف 

سایر انواع اقدامات پیشگیرانه است چرا که به باور 
تنهایي  به  مجازات  اعمال  حوزه  این  متخصصان 
نتوانسته است بر کاهش میزان جرم تاثیر بسزایي 
اعمال  امکان  دلیل  به  بالقوه  خالفکاران  و  بگذارد 
ارتکاب  از  عمومي  انظار  در  شرمساري  و  مجازات 
به  مجازات  در  که  چرا  شوند  نمي  منصرف  جرم 
جرم  زیربنایي  علل  به  پیشگیرانه  راهکاري  عنوان 
توجه نمي شود. در حالي که در پیشگیریهاي رشد 
مدار شناسایي عوامل خطر در مسیر رشد اطفال و 
انجام مداخالت مناسب در مراحل رشد کودک مورد 

تاکید است.
در برنامه هاي پیشگیري هاي رشد مدار با محوریت 
خانواده، آموزش والدین کودک به عنوان اولین گام 
در راستاي پیشگیري از آسیبها به شمار مي رود. 
برنامه ها شامل آموزش مهارت هایي هستند  این 
که به والدین کمک مي کند تا عوامل و محیط رشد 

صحیح فرزندان شان را فراهم سازند.
همانگونه که خانواده میتواند عامل مهم بزهکاري 
دهد،  پرورش  بزهکار  آن  نامطلوب  و شرایط  باشد 
در خانواده  نسبت وجود شرایط مطلوب  به همان 
را  نوجوان  اجتماعي  و  رواني  رشد ذهني، عاطفي، 
از  پیشگیري  در  گام  مهمترین  ساخته،  امکانپذیر 

بزهکاري است.
در کنار خانواده مدرسه نیز با  توجه به کارکردهاي 
شکل  در  موثري  نقش  آموزشي،  محیط  ویژه 
برنامه  اجراي  کند.  مي  ایفا  فرد  شخصیت  گیري 
هاي پیشگیري هاي رشد مدار در سطح مدرسه، 
مي تواند در شیوه تصمیم گیري کودکان در امور 
افزایش  آنها،  نفس  به  اعتماد  افزایش  مختلف، 
مسئولیت  همراه  به  مدرسه  فعالیتهاي  در  شرکت 
پذیري و توانایي حل مسئله کودکان نقش مهمي 
ایفا نماید. این برنامه هاي آموزشي با کمک کردن 
احترام کافي  آوردن  به دست  آموزان در  به دانش 
نسبت به خود، تصویري مناسب از شخصیتشان در 
ذهنشان شکل مي دهد و از این رو کمتر تحت تاثیر 
فشارهاي نابهنجار همساالن خود در محیط مدرسه 

قرار گیرند.
هاي  پیشگیري  آموزش  اهمیت  اخیر  سالهاي  در 
توجه  مورد  آموزان  دانش  و  والدین  به  مدار  رشد 
قرار گرفته است و آموزش و پرورش درهاي مدارس 
ارائه  جهت  مختلف  دستگاههاي  ورود  براي  را 
خدمات آموزشي به والدین و دانش آموزان بازکرده 
است؛ معاونت اجتماعي و پیشگیري از وقوع جرم 
آموزشهاي  ارائه  پیش  سالهاي  از  نیز  قضائیه  قوه 
پیشگیري رشد مدار را مورد توجه ویژه قرار داده 
است و با ابالغ این برنامه به معاونت هاي استاني 
سعي در بسط و گسترش این آموزشها در کشور را 
داشته است. تدوین »سند نظام مراقبت اجتماعي 
تامین  و  رفاه  عالي  شوراي  در  نیز  آموزان«  دانش 
میثاق  بعنوان   ۱۳۹۴ سال  در  کشور  اجتماعي 
ذیربط  دستگاه   ۹ بین  جانبه  چند  هاي  همکاري 
موید اهمیت آموزش پیشگیري هاي رشد مدار به 
دانش آموزان و والدین آنها است چرا که صراحتاً در 
این سند آموزشهاي رشد مدار در زمینه پیشگیري 
و  اجتماعي  هاي  آسیب  پرخطر،  رفتارهاي  از 

بزهکاري مورد تاکید قرار گرفته است.
مطابق این سند از سال ۹۵ در چند استان کشور 
از جمله استان البرز به صورت پایلوت مجموعهاي 
نظام یافته از خدمات و برنامهها، شامل غربالگري، 
آموزش هاي رشد مدار به دانش آموزان، والدین و 
معلمان، توانمندسازي و حمایتهاي رواني اجتماعي، 
رفتارهاي  برابر  در  دانشآموزان  مراقبت  منظور  به 
طریق  از  جرائم  و  اجتماعي  آسیبهاي  پرخطر، 
ذیربط  دستگاههاي  توسط  موثر  و  بموقع  مداخله 

ارائه مي شود.
امید است با اجراي برنامه هاي پیشگیري رشد مدار 
از آسیبهاي اجتماعي که کودکان جامعه  بسیاري 
را تهدید مي کند کاهش یابد و راهکارهاي مقابله 
و  والدین  آموزان،  دانش  میان  در  آسیبها  این  با 
آموزگاران دروني شده و نسلي سالم و مقاوم در برابر 
آسیبهاي اجتماعي تربیت شود، تا تحقق جامعه اي 
مقاوم در برابر آسیبها رویایي دست نیافتني نباشد.

پیشگیري 
رشد مدار، 

سرمایه گذاري 
پایدار

*مهديجوهري

تیپ هاي  شخصیتي  اینیاگرام را بشناسید
زهرهآدینه-کارشناسروانشناسيعمومي
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عوارض جنگ بر محیط زیست 
را مستقیما در کشور می بینیم

 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آثار 
مخرب جنگ و مخاصمات بر محیط زیست گفت: 
در حال حاضر در کشور خودمان به طور مستقیم 

شاهد عوارض جنگ بر محیط زیست هستیم. 
معصومه ابتکار در هشتمین همایش اثرات جنگ 
و مخاصمات بر محیط زیست گفت: اگرچه ما روز 
صلح و محیط زیست را با دو هفته تاخیر برگزار کرده 
ایم اما چون در منطقه ای هستیم که عوارض جنگ 
بر محیط زیست را مستقیما می بینیم به بررسی این 
موضوع در ابعاد مختلف تاکید داریم و خوشحالیم 
که نمایندگان کشورهای مختلف در این همایش 

حضور دارند که این نشانگر اهمیت مساله است.
ابتکار ادامه داد: در بحث گرد و غبار در کشور ما 
چند سالی است که به طور متمادی این پدیده را از 
نزدیک مشاهده می کنیم. یکی از دالیل تشدید این 
شرایط مخاصمات در منطقه و سرزمین های رها 
شده ای است که قبال زمین های کشاورزی بوده و 

اکنون به حال خود رها شده است.
وی تاکید کرد: فقط گرد و غبار در زمره آثار جنگ 
و مخاصمات در محیط زیست نمی گنجد، حمالت 
اخیر داعش به مخازن نفتی یک نمونه دیگر است 
و همچنین حمله داعش به یکی از انبارهای بزرگ 
گوگرد که می توانست باران اسیدی شدیدی را برای 
ما ایجاد کند ما را بسیار نگران کرد اما خوشبختانه 

این ابر گوگردی وارد ایران نشد.
محیط  در  خود  پیامدهای  جنگ ها  افزود:  ابتکار 
زیست را دارند آنچه در عراق می بینیم و مناقشاتی 
که رخ داده به شکل بدی ایران را تحت تاثیر قرار 
داده و مثال ریزگردها را در دهه گذشته و به ویژه در 
سال های اخیر تشدید کرده است. مناطق مختلف 
کشور مدیریت درستی نشده اند و این باعث شده 
کانون های دیگری برای گرد و غبار شکل بگیرد و 
استان های غربی کشور و شهرهایی همچون اهواز، 
کرمانشاه و ایالم را تحت تاثیر قرار دهد. این مساله 

ای است مرتبط با صلح، امنیت و تغییر اقلیم.
ابتکار در پایان گفت: باید صلح را در جامعه و داخل 
کشور و در سطح جهان ایجاد کنیم و برای این کار 
باید ابتدا صلح را در خودمان و درون قلب مان ایجاد 
کنیم وگرنه بدون این نمی توان در سطح جهانی به 
صلح رسید. در سطح جهانی با کشورهایی سر و کار 
داریم که رهبران شان نتوانسته اند به صلح درونی 
دست یابند و با حرص درونی و قدرت طلبی و در 
نتیجه  ماجراجویی های نظامی  رو به رو هستند 
اما ما باید به این سمت حرکت کنیم که با ایجاد 
صلح بتوانیم زندگی زیباتری را برای فرزندان مان 

فراهم کنیم.

زنان همچنان رکورددار 
نرخ امید به زندگی!

می دهد  نشان  جدید  آماری  مطالعه  یک  نتایج 
در حالی که طول عمر بشر افزایش پیدا کرده اما 
همچنان زنان از نظر نرخ امید به زندگی از مردان 
جلوتر هستند.یک تیم از کارشناسان بین المللی به 
بررسی اطالعات بیش از یک میلیون نفر از سراسر 
جهان پرداخته اند.از قرن هجدهم تا کنون مشاهده 
امید به  شده که چند نسل اخیر، بیشترین نرخ 
مثال  طور  به  داشته اند.  بشر  تاریخ  در  را  زندگی 
نرخ امید به زندگی در سوئد در بیش از ۲۰۰ سال 
گذشته از دهه ۳۰ سالگی به ۸۰ سالگی افزایش 
این  از محققان  یافته است.»سوزان آلبرت« یکی 
مطالعه از دانشگاه دوک در آمریکا گفت: به رغم 
افزایش نرخ امید به زندگی که نتیجه پیشرفت های 
حاصل شده در عرصه پزشکی و سالمت عمومی 
است، مردان همچنان نسبت به زنان عمر کوتاه تری 
دارند.به گزارش هلث دی نیوز، محققان معتقدند 
بودن میزان  باال  و  ژنتیک  دالیلی همچون عامل 
رفتارهای پرخطر در مردان عامل پایین بودن طول 

عمر آنها در مقایسه با زنان است.

علل بروز دیابت در کودکان 

معاون اجرایی بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل 
 دیابت ایرانیان گفت: عواملی نظیر ژنتیک، پیشینه 
خانوادگی، سبک زندگی والدین قبل و بعد از تولد 

کودک و... باعث ابتالی کودکان به دیابت می شود.
نیما خسروی ، با اشاره به اینکه عوامل ژنتیکی و 
پیشینه خانوادگی در ابتال به این بیماری موثر است، 
خاطرنشان کرد: گاهی یک سرماخوردگی ساده یا 
حتی آبله مرغان در کودک سبب می شود تا تنش 
ناگهانی روحی در وی ایجاد شود. این موضوع ممکن 
است سبب خاموش شدن پانکراس)لوزالمعده( در 
کودک شده و در نتیجه وی دچار دیابت نوع یک 
شود. وی تصریح کرد: سبک زندگی والدین، قبل و 
بعد از تولد کودک نیز تاثیرگذار است. با توجه به 
اینکه این روزها افراد کمتر به فکر سالمتی خود 
به  به دنیا آمدن کودکان مبتال  هستند، احتمال 

دیابت نیز افزایش یافته  است.
 معاون اجرایی بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل 
 دیابت ایرانیان با اشاره به اینکه در دیابت نوع اول 
بر خالف نوع دوم که ممکن است فرد از ابتال به 
این بیماری مطلع نشود، ادامه داد: در دیابت نوع 
اول در کودکان، خانواده با نشانه های اولیه ای مانند 
شب ادراری، دل درد ناگهانی و شدید، حالت گنگ 
و سرگیجه زیاد، باید به مراکز درمانی مراجعه کرده 
و قند خون او بررسی شود.خسروی در خصوص 
بیماری دیابت، اظهار کرد: در بیماری دیابت توانایی 
بدن در استفاده و سوخت و ساز کامل گلوکز کاهش 
پیدا  افزایش  خون  قند  میزان  که  می کند  پیدا 
کرده و به آن »هایپرگالسمی« گفته می شود. وی 
ادامه داد: افزایش قند خون در درازمدت، عوارض 
میکرواسکوالر دیابت را با تخریب رگ های بسیار ریز 
بدن در پی دارد که بعضی از اعضای بدن مانند کلیه، 
چشم و اعصاب را درگیر می کند. همچنین دیابت 
با افزایش ریسک بیماری های قلبی  و عروقی رابطه 
مستقیم دارد که تشخیص سریع بیماری در افراد با 

ریسک باال، تاثیرگذار خواهد بود.

توقف مقطعی بررسی پرونده 
»امالک نجومی« در وزارت کشور 

وزیر کشور با رد گمانه زنی ها درخصوص واگذاری بررسی این پرونده توسط 
معاون عمرانی به افراد دیگر گفت: این موضوع شخصا توسط معاون عمرانی 

پیگیری شده است.
رحمانی فضلی در نشست درباره آخرین وضعیت بررسی پرونده امالک 
نجومی، گفت: پرونده واگذاری امالک در شهرداری تهران شخصا توسط 
معاون عمرانی وزارت کشور پیگیری شده و به فرد یا افراد دیگری واگذار 
نشده است. در حقیقت برخی گمانه زنی ها درخصوص اینکه این موضوع 
به افرادی که قبال در شهرداری تهران مشغول به کار بوده اند واگذار شده 
که نادرست است ضمن اینکه اگر فردی قبال در دستگاهی مشغول به کار 
بوده، دلیل نمی شود که به این دستگاه حتما تعصب داشته باشد و نتواند 
چنین موضوعی را پیگیری کند اما این موضوع شخصا توسط معاون عمرانی 
وزارت کشور پیگیری شده که هیچ وقت در شهرداری تهران مشغول به کار 

نبوده است.
وی در تشریح آخرین جزییات روند بررسی پرونده امالک در شهرداری 
وزارت  توسط  این موضوع گفت: پرسش هایی  از  تهیه گزارش  و  تهران 
کشور مطرح شده و شهرداری تهران نیز جواب هایی داده است. مجموع 
این جواب ها به معاونت اول ریاست جمهوی ارجاع داده شده تا در آنجا مورد 

بحث و بررسی قرار بگیرد.
وزیر کشور تاکید کرد: البته این موضوع در کمیته مبارزه با مفاسد نیز که 
معاون اول رییس جمهور در آن حضور دارند، مطرح شده و به ما اعالم شده 
که با توجه به بررسی این موضوع در این کمیته و اینکه در حال رسیدن به 
نتایج نهایی هستند، از ما تقاضا کردند فعال بررسی این موضوع را متوقف 
کنیم. آنچه که مورد نظر است، بررسی این موضوع به صورت پرونده ایست 

که نتایج نهایی نیز اعالم خواهد شد.

تاکسی های خطی مجاز 
به حمل مسافر دربستی نیستند

معاون فنی و بهره برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر 
تهران گفت: براساس قوانین و ضوابط، تاکسی های خطی در صورت برخورد 

گزینشی و جابه جایی مسافر به صورت دربستی مرتکب تخلف شده اند.
مهدی ابراهیمی اظهار کرد: در صورت دریافت هرگونه گزارش از سوی 

شهروندان در این خصوص با راننده متخلف برخورد می شود. 
وی تصریح کرد: اما دراین میان، ماهیت اصلی تاکسی ها با کاربری گردشی 
و تلفنی که مقصد در این نوع تاکسی ها از سوی شهروندان تعیین می شود، 

جا به جایی مسافر به صورت دربستی است. 
ابراهیمی اظهار کرد: رانندگان تاکسی های گردشی می توانند با حرکت در 

سطح شهر به حمل مسافر به صورت دربستی اقدام کنند. 
معاون فنی و بهره برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر 
تهران یادآور شد: اگر در روزهای برفی و بارانی در مسیری چهار مسافر 
ایستاده باشند که مسیر سه نفر از آنان مستقیم و یک نفر خواهان تاکسی 
دربستی باشد، در صورتی که راننده تاکسی دست به گزینش و جا بجایی 

یک مسافر دربستی کند این مسأله قابل رسیدگی است. 

تنها 35 درصد زنان تحصیلکرده شاغلند

دبیر فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به اشتغال ۳۵ درصدی زنان 
تحصیلکرده در کشور، گفت: از این میزان تنها ۱۵ درصد در دستگاه های 

دولتی مشغول به کار هستند. 
معصومه آقاپور با اشاره به انتصابات جدید در دولت و به کارگیری زنان 
از  ایران  تحصیلکرده  زنان  افزود:  دولتی  باالی  مناصب  در  تحصیلکرده 
قابلیتهای زیادی برخوردارند، این در حالی است که تنها ۳۵ درصد از 
زنان تحصیلکرده وارد کار می شوند و از این میزان فقط ۱۵ درصد در 
دستگاههای دولت است.وی با تاکید بر لزوم حمایت از زنان شاغل و تصویب 
طرحهایی در پشتیبانی از مادران شاغل ادامه داد: در حال حاضر قانون ۹ 
ماهه مرخصی زایمان الزامی نیست. اگرچه چندین بار لوایحی در مجلس 
آمده و مجلس مصوباتی داشته است، اما به دلیل بار مالی تحمیلی برای 
دولت، شورای نگهبان آن را رد کرده است. در حال حاضر دولت و دستگاهها 
مکلف به اجرای این قانون نیستند با این حال در برخی دستگاههای دولتی 

و وزارتخانه ها و همچنین سازمانهای نظامی در حال اجراست.
دبیر فراکسیون زنان و خانواده مجلس تاکید کرد: مابه التفاوت مرخصی 
شش ماهه و ۹ ماهه زایمان باید از سوی دولت پرداخت شود و این بار 
مالی زیادی را می طلبد. همچنین این رقم در بخش خصوصی باید از سوی 
کارفرما پرداخت شود و در اینجاست که مشکالت مادران شاغل بیشتر 
مشاهده می شود.آقاپور خاطرنشان کرد: فراکسیون زنان مجلس به شدت 

پیگیر این قضیه است تا به نوعی حمایت از مادران شاغل انجام شود.
وی با اشاره به بررسی برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اسالمی گفت: در برنامه ششم توسعه حمایت از زنان بی سرپرست 
و بدسرپرست در اولویت قرار گرفته و این موضوعات در کمیسیون تلفیق 
در حال بررسی است. امیدواریم با اجرای سرفصل عدالت جنسیتی در طول 
برنامه ششم، بخشی از مشکالت زنان از اقشار مختلف حل شود و آثار 
تصمیمات مسئوالن در دولت و مجلس برای جامعه زنان کشور ملموس 

باشد.

قاتل خاموش 53 نفر را در تهران کشت

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران از مرگ ۵۳ تن براثر مسمومیت با 
گازمنواکسید کربن از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه سال جاری خبر داد، 
این نوع مرگ ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۹،۳ درصد افزایش 

یافته است.
به گزارش از اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، این شمار فوتی در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته)۱۳۹۴(با ۴۱ تن فوتی ۲۹،۳ درصد 
افزایش یافته است.بر اساس این گزارش، از فوت شده های هفت ماهه 
امسال بر اثر مسمومیت با گاز منواکسید کربن که به پزشکی قانونی ارجاع 

داده شدند ۳۹ تن مرد و ۱۴تن زن بوده اند.
گاز منواکسید کربن )CO (گازی است سمی که از احتراق ناقص کربن 
به وجود می آید که رنگ و بوی خاصی ندارد و به همین دلیل آن را قاتل 
خاموش می نامند.وقتی CO وارد سیستم تنفسی شخصی شود بالفاصله 
با گلبول های قرمز شخص وارد واکنش شده و باعث می شود تا اکسیژن 
کمتری به اعضای بدن برسد که اولین عوارض این آن در ابتدا سوزش چشم 
ها و پس از سپری شدن زمانی بین ۱ تا ۲ ساعت بسته به غلظت گاز کربن 
منواکسید موجود در مکان فرداحساس خواب آلودگی و احساس خستگی 

مفرط می کند . 
در این حالت اعضای بدن ِگزِگز کرده و اگر بدن شخص حساس باشد دچار 
خونریزی بینی می شود و اگر شخص سعی کند سرپا بایستد دچار سرگیجه 
به همراه حالت تهوع شده و چشم ها در این حالت اغلب سیاهی می رود. 

در ادامه ممکن است شخص دچار بیهوشی شود،افرادی که در یک فضای 
سربسته در معرض استنشاق این گاز قرار می گیرند ابتدا احساس کرختی و 
خواب آلودگی می کنند و در صورتی که هرچه سریعتر مکان را ترک نکنند 

و یا هوای تازه تنفس نکنند دچار بیهوشی و در نهایت خفگی می شوند.
کودکان ،سالمندان ،افراد با سابقه بیماریهای قلبی - ریوی و افراد با مبتال به 
بیماری های خونی بیشتر از سایرین دچار عوارض ناشی از مسمومیت با گاز 
CO می شوند. معاون اجرایی بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل  دیابت 
ایرانیان  گفت: ابتال به دیابت نوع یک در کودکان از  سنین اوایل نوزادی 
شروع شده و تا نوجوانی ممکن است ادامه پیدا کند. در این نوع دیابت، بیمار 
به دلیل از کار افتادن لوزالمعده و خاموشی ناگهانی پانکراس تا آخر عمر ملزم 

به تزریق انسولین است تا از دچار شدن به مشکالت جلوگیری کند.

خبرخبر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران با 
یادآوری خطر افزایش بی سابقه بیماریهای مزمن 
در جهان، غلبه بر این بیماریهای را نیازمند ادغام 
برنامه ریزی شده بین غذا و سالمت به عنوان عامل 

کلیدی توسعه پایدار ملی دانست.
سید»حسن قاضی زاده هاشمی«  که برای شرکت 
در نهمین کنفرانس جهانی ارتقاء سالمت به شهر 
این  است  کرده  سفر  چین  شرق  در  شانگهای 
سخنان را روز سه شنبه در بخش پنل تخصصی 

این همایش مهم بین المللی اعالم کرد.
وی که سخنان خود را با موضوع »حذف گرسنگی؛ 
با تسریع در تحقق هدف دوم از اهداف توسعه پایدار 
از طریق تقویت مدیریت خوب نظام سالمت با اقدام 
همه بخش های دولتی« بیان می کرد، نسبت به 
افزایش بی سابقه بیماریهای مزمن در جهان هشدار 
داد و خواستار توجه همه کشورها به این مهم شد.

هاشمی با اشاره به پیام این همایش که در چهار 
حاکمیت  سالمت،  سواد  سالم،  شهرهای  محور 
مناسب و کشورهای سالم تأکید دارد، یادآور شد 
توسعه  پایه ستونهای  اشاره  که موضوعات مورد 
پایدار در سراسر جهان را تشکیل می دهد که این 

نشان از اهمیت موضوع یاد شده دارد.
مقام عالی وزارت بهداشت کشورمان تصریح کرد که 
توسعه پایدار سالمت بشدت با غذا و امنیت تغذیه 
مرتبط است و گرسنگی چه از نظر کوتاه قدی و 
الغری و کم وزنی و یا از طرف دیگر اضافه وزن، از 
نگرانیهای شدید بهداشت عمومی در کشورهای با 
درآمد باال، متوسط و پایین هستند و این نگرانیها 
در کشورهای با درآمد پایین و متوسط تا ۲۰۲۵ 

شدیدتر می شود.

وی همچنین گفت که در زمان حاضر ۲.۱ میلیارد 
نفر از ساکنان کره زمین دارای اضافه وزن یا چاقی 
بوده که این میزان دو و نیم برابر تعداد کسانی که 

دچار سوء تغذیه هستند، می شود. 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش 
دیگر سخنان خود به تشکیل شورای عالی سالمت 
و امنیت غذایی ایران به ریاست رئیس جمهوری 
اشاره کرد که با حضور دو معاون رئیس جمهوری، 

هفت وزیر و سهامداران دیگر تشکیل شده است.
فرابخشی،  عالی  این سازمان  که  یادآور شد  وی 
تالش دارد زمینه را برای رویکردهای ادغامی به 
مواد غذایی، تغذیه و سیاستگذاریهای سالمت در 
یک راه منسجمی به وجود آورد که بتواند سالمت 

را در تمام سیاستگذاریها تضمین کند.
به گفته قاضی زاده هاشمی، این شورا همچنان 

به  که  بوده  کشور  در  استانی  شعب  دارای 
تمرکززدایی تصمیم گیری و اطمینان از سالمت در 

تمام سیاستها در سطح ملی می پردازد.
عالی،  شورای  این  که  گفت  حال  عین  در  وی 
تغذیه  و  غذایی  مواد  امنیت  سیاستگذاری  سند 
برای سالهای ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۵ را تصویب کرده 
که یک نقشه راه در زمینه سیاستگذاری ملی و 
فرابخشی تغذیه ای است و تمرکز آن بر پیشگیری 
و کنترل عوامل خطر تغذیه ای برای بیماریهای 
غیر واگیر می باشد.او یادآور شد که در طول سه 
سال گذشته دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری 
اسالمی ایران موضوع سالمت را به عنوان اولویت 
نظام  تحول  و طرح  گرفته  نظر  در  دولت  اصلی 
سالمت در اردیبهشت ۱۳۹۲ به منظور دستیابی 
به پوشش همگانی نظام سالمت تا سال ۲۰۲۰ 

در جمهوری اسالمی ایران آغاز شد. به گفته مقام 
عالی وزارت بهداشت کشورمان در خرداد ماه سال 
۱۳۹۴، برنامه اجرایی ملی برای پیشگیری و کنترل 
بیماریهای غیر واگیر با حضور خانم دکتر چان، 
مدیرکل سازمان جهانی بهداشت نیز مورد تصویب 
قرار گرفته است.وی خاطرنشان کرد که این طرح 
ملی، تحت نظارت مستقیم او انجام می شود که 
دارای ۱۴ هدف اصلی بوده که کاهش ۳۰ درصدی 
از خطرات مرگهای زودرس بیماریهای غیر واگیر، 
کنترل افزایش و شیوع چاقی و دیابت از جمله 
موارد آن است. قاضی زاده هاشمی همچنین به 
نامه رسمی ارسالی توسط سازمان جهانی بهداشت 
اشاره کرد که در آن از جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان کشوری که توانسته است پیشرفت سریعی 
برای دستیابی به ۹ هدف بیماریهای غیر واگیر تا 
سال ۲۰۲۰ و اهداف مرتبط با بیماری غیر واگیر 
در برنامه توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ داشته باشد، 
تقدیر به عمل آمد.هاشمی از کاهش ۵۰ درصدی 
واردات روغن پالم در دو سال گذشته خبر داد و 
غذا  مصرف  فرهنگ  اصالح  راستای  در  گفت: 
توانستیم میزان شکر و نمک در محصوالت غذایی 
را کاهش دهیم.بنابر اعالم وبدا،   هاشمی با بیان 
اینکه باید میزان اسید چرب آزاد را تا پنج سال 
آینده به صفر برسانیم، گفت: در خصوص اقدامات 
در  بهداشتی  پایگاه   ۶۰۰۰ بهداشتی  حوزه  در 
مناطق حاشیه شهر احداث شد و  هر ۳ پایگاه 
تشکیل  را  سالمت  جامع  مرکز  یک  بهداشتی 
می دهد. همچنین به ازای هر ۲۰۰۰ ایرانی یک 
در  نیز  تغذیه  کارشناس  یک  و  سالمت  مراقب 

پایگاه های بهداشتی حضور دارند.

کنفرانسبینالمللیارتقاءسالمتدرشانگهای؛

هشدار وزیر بهداشت نسبت به افزایش بیماریهای مزمن

ابراز نگرانی رئیس سازمان غذا و 
دارو از بحران دارویی

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به مطالبات معوقه شرکت 
های دارویی، گفت:مطالبات این شرکت ها باید تسویه شود 
چراکه اگر این کار، انجام نشود واقعا باید نگران بحران دارویی 

در کشور باشیم.
های  شرکت  مطالبات  میزان  کرد:  اظهار  دیناروند  رسول 
تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی تقریبا به چهار هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: این شرکت ها فقط از بیمارستان های 
دولتی طلب ندارند بلکه طلب آنها به مراکز بهداشتی ، درمانی 
و دارویی بخش خصوصی از جمله داروخانه ها نیز مربوط می 

شود؛ اما دو سوم این مطالبات مربوط به بخش دولتی است.
دیناروند تاکید کرد: باالخره این بدهی ها موجب می شود که 

خط تولید کارخانه ای متوقف شود.
طی چند روز گذشته شرکت های تولیدکننده دارو با ارسال 
نامه ای به رئیس جمهوری خواستار حل مشکالت و پرداخت 

مطالبات خود شده اند.
دیناروند طی هفته های گذشته نیز اعالم کرده بود که به خاطر 
بدهی سنگین مراکز درمانی و دارویی به شرکت های توزیع 

نگرانیم که زنجیره تامین دارو دچار خلل شود.
دسترسی  زمینه  در  ها  چالش  برخی  وجود  به  نسبت  وی 
 مردم به دارو تا ۲ ماه آینده به خاطر پرداخت نشدن مطالبات

 شرکت های دارویی هشدار داده بود.

نقش پررنگ سمن ها 
در پیشگیری از اعتیاد 

مشاور و رئیس دفتر جانشین فرماندهی معظم کل قوا در امور 
ناجا گفت: سازمان های مردم نهاد به دلیل درآمدزایی بیشتر در 
حوزه درمان فعال هستند و کمتر در حوزه پیشگیری از اعتیاد 

فعالیت می کنند که باید نقش پررنگ تری داشته باشند.
علیرضا جزینی با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد )سمن( 
ریشه قدیمی در کشور ما دارند، گفت: سایر کشورها نیز در 
فرآیند موضوعات مختلف از سازمان های مردم نهاد استفاده 
می کنند.وی افزود: طلوع انقالب اسالمی که با رهبری حضرت 
امام خمینی)ره( رقم خورد و نقش مردم در قالب سازمان های 
مختلف که اکنون NGO نامیده  می شود، فعال و پر رنگ بود. 
در قوانین و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری و سایر 

مقررات نیز بر نقش مردم و مشارکت آنان تأکید شده است.
مشاور و رئیس دفتر جانشین فرماندهی معظم کل قوا در امور 
ناجا با بیان اینکه ۱۷ هزار سمن در کشور مجوز فعالیت دارند، 
گفت: تعداد اندکی از این سمن ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر 
فعالیت دارند و معتقدم اگر چنانچه مسئله درآمدزایی را کنار 
بگذاریم، سمن ها در حوزه پیشگیری از اعتیاد و کاهش آسیب 
نقش چندانی ندارند.جزینی افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر 
باید به حوزه های پیشگیری و کاهش آسیب با حضور پررنگ 
NGOها اهمیت ویژه ای قائل شود، باید راهبرد مشارکت در 
این باره تدوین شود و سیاست ها و اهداف مورد توجه قرار 

گیرند.

هشدار نسبت شیرخشک تاریخ گذشته 
به نام پودرمکمل بدنسازی 

فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل  بر  نظارت  مدیر کل 
سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف آرد و شیرخشک های 
تاریخ گذشته تحت عنوان پودرهای مکمل بدنسازی هشدار داد.
امیر حسین جمشیدی تاکید کرد: این مکمل های تقلبی که 
عوارض خطرناکی هم برای سالمتی دارد ، بدون مجوز و دست 

ساز است و از کشورهای مجاور به ایران قاچاق می شود.
وی تصریح کرد: این پودرها نه تنها احتماال حاوی آرد و 
شیرخشک های تاریخ گذشته است که حاوی مقادیر باالیی 
کورتون )دسته ای از داروهای دارای عوارض جانبی زیاد( 
است که موجب ایجاد چاقی کاذب در فرد می شود؛ ضمن 
اینکه به دلیل احتباس آب ، می تواند افزایش قند خون، 
فشار خون و تضعیف سیستم ایمنی بدن را همراه داشته 

باشد.
اکسی  تستوسترون،  مانند  داروهایی  داد:  ادامه  جمشیدی 
متولون و اکساندرولون )داروهای مورد استفاده در بدنسازی( نیز 

اغلب به صورت غیرقانونی به ایران قاچاق می شود.
بر  ناپذیری  این داروها عوارض جبران  وی خاطرنشان کرد: 
سیستم هورمونی فرد خواهد داشت تا آن اندازه که ممکن است 
منجر به عقیم شدن دائم، افزایش موهای زائد در بدن، افزایش 

خطر سکته و پرخاشگری شدید در فرد شود.
جمشیدی به مردم توصیه کرد که مکمل ها را فقط با مشورت 

پزشک مصرف و آنها را حتما از داروخانه ها تهیه کنند.

وزیر رفاه با تأکید بر حمایت از کودکان بازمانده 
مراکز  راه اندازی  زمینه  در  گفت:  تحصیل  از 
کرده ایم  سرمایه گذاری  کودکان  اعتیاد  ترک 
 ۲ در  مراکز  این  حاضر  حال  در  که  به طوری 
حضور  با  ربیعی  است.علی  شده  ایجاد  استان 
در مرکز بهزیستی اردیخانی خطاب به کودکان 
و نوجوانان حاضر در حسینیه این مرکز گفت: 
من در همین خیابان کنار شما بزرگ شده ام 
و به جایگاه فعلی رسیده ام. در آن مقطع اینجا 
از  برخی  بود.  تهران  محالت  ترین  جنوبی  از 
هستید  محروم  والدین  داشتن  نعمت  از  شما 
یا مشکالت ظاهری در جسم خود دارید اما با 
صمیمیت و باور می گویم که محرومیت های 
اجتماعی یا جسمی نمی توانند مانع شوند که 
نوجوانان تحت پوشش در مراکز بهزیستی، به 

مدارج باال دست پیدا کنند.
وی افزود: ما در سازمان بهزیستی شرایط الزم 
برای پذیرفتن کودکانی که خانواده های آنان 

از تمکن مالی برخوردار نیستند فراهم کرده ایم 
و من از خانواده ها درخواست می کنم فرزندان 

خود را رها نکنند.
ربیعی گفت: همچنین برای مادران معتاد نیز 
مراکزی پیش بینی شده تا کودک خود را در 

محیطی امن به دنیا آورند.
اجرای طرح غربالگری ژنتیک  به  اشاره  با  وی 
گفت:  معلول  کودکان  تولد  از  جلوگیری  برای 
برنامه ششم هم آمده و در پنج  این طرح در 
به  ما  و  شده  اجرایی  طرح  این  کشور،  استان 
به  کشور  سراسر  در  آن  کردن  اجباری  دنبال 

ویژه در مناطق محروم هستیم.
وزیر رفاه با تاکید بر حمایت از کودکان بازمانده 
از  از تحصیل ادامه داد: هر سال تعداد زیادی 
به  پرورش  و  آموزش  کمک  با  کودکان  این 
کردیم  تالش  و  می شوند  گردانده  باز  مدارس 
در زمینه راه اندازی مراکز ترک اعتیاد کودکان 
نیز سرمایه گذاری کنیم و در حال حاضر این 

مراکز در دو استان ایجاد شده است.
مراکز  در  که  نوجوانانی  و  کودکان  افزود:  وی 
بهزیستی نگهداری می شوند باید توانمند شوند 
و ما در حال شناسایی توانمندی آنها هستیم و 
سعی می کنیم کودکانی که از بهزیستی خارج 
معرفی  حرفه ای  و  فنی  سازمان  به  شوند  می 

شوند.
به  معلوالن  از  حمایت  الیحه  ارائه  از  ربیعی 
پایان  تا  امیدواریم  گفت:  و  داد  خبر  مجلس 

سازمان  از  بدون شغل  کودکی  هیچ  سال ۹۷ 
شده  سعی  همچنین  نرود.  بیرون  بهزیستی 
این نوجوانان را عضو صندوق کارآفرینی امید 
کنیم یا به صورت انفرادی برای آنها شغل ایجاد 

کنیم.
 ۵۰ از  نگهداری  با  اردیخانی  بهزیستی  مرکز 
سرپرست  بد  سرپرست،  بی  نوجوان  و  کودک 
سازمان  کمک  با  و  خیرین  توسط  یتیم،  و 
بهزیستی در محله قلعه مرغی اداره می شود. 

وزیررفاهخبرداد:

راه اندازی مراکز ترک اعتیاد کودکان

مصرف  و  تجویز  کشوری  کمیته  دبیر 
منطقی داروی سازمان غذا و دارو، گفت: با 
مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها، عفونت 
های مقاوم ایجاد می شود که این عفونت ها 
، گاهی جان انسان ها را به خطر می اندازد 

و قربانی می گیرد.
دکتر فاطمه سلیمانی افزود: امروزه هرچند 
توسط  باکتریایی  های  عفونت  از  بسیاری 
اما شوند  می  درمان  ها  بیوتیک   آنتی 
دفاع  خود  از  آنها  برابر  در  ها  باکتری    

ها  باکتری  وقتی  داد:  ادامه  کنند.وی  می 
بیوتیک روبرو شوند، در  آنتی  با  به دفعات 
مقابل آنها مقاوم می شوند؛ برخی باکتری 
ها تا آن اندازه قوی می شوند که داروهای 
و  ببرند  بین  از  را  آنها  توانند  نمی  دیگر 

سالمت انسان ها به خطر می افتد.
وی ادامه داد: زمانی که آنتی بیوتیک نتواند 
اثر کنند، موجب طوالنی و پیچیده تر شدن 
بیماری، افزایش میزان مراجعه به پزشک ، 
بیمارستان  افزایش موارد بستری شدن در 
و افزایش نیاز به داروهای گران تر و سمی 
بیماران  تنها  صورت  این  در  شود.  می  تر 
نیستند که از این چرخه رنج می برند، بلکه 
افراد سالم جامعه هم ضربه خواهند خورد.

دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی 
شهروندان  به  دارو  و  غذا  سازمان  داروی 
توصیه کرد که هیچگاه خودسرانه و بدون 
نکنند  بیوتیک مصرف  آنتی  پزشک  تجویز 
درمان   ، مشابه  عالئم  با  ها  بیماری  زیرا 
کرد:  تاکید  دارند.سلیمانی  متفاوت  های 
بیوتیک  آنتی  با  درمان  دوره  باید  حتما 
غیرمسئوالنه  درمان  چراکه  شود  کامل 

کن  ریشه  جای  به  تواند  می  خودسرانه  و 
عفونتی  پیدایش  موجب  بیماری،  کردن 
جدی تر و خطرناک تر شود.وی اضافه کرد: 
اغلب عالئم سرماخوردگی و گلودرد ناشی از 
عفونت های ویروسی بوده که آنتی بیوتیک 
در درمان آن بی تاثیر است و معموال عالئم 
تا پنج روز خود به خود بهبود  از سه  پس 

می یابد.
تجویز  پزشک  اگر  بنابراین  داد:  ادامه  وی 
آنتی بیوتیک را برای درمان الزم ندانست، 
بیماران باید توصیه او را بپذیرند و اگر عالئم 
بیماری بعد از یک هفته از بین نرفت باید 

دوباره نزد پزشک رفت.
گیری  تصمیم  است  بهتر  افزود:  سلیمانی 
برای مصرف کردن یا نکردن این داروها را 
ایجاد  از  تا  گذاشت  معالج  پزشک  برعهده 
خطر عفونت های مقاوم در آینده جلوگیری 
تشخیص  کرد:  خاطرنشان  شود.سلیمانی 
آنتی  از  استفاده  برای  موقع  به  و  درست 
بیوتیک ها یکی از هنرهای پزشکان است تا 
بیمار با مصرف کمترین تعداد آنتی بیوتیک 

بهبودی کامل یابد.

دبیرکمیتهکشوریتجویزومصرفمنطقیدارویسازمانغذاودارو:

مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها قربانی می گیرد
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حصر وراثت
سعید دولت یاری به شماره شناسنامه ۱۰۵ مطابق دادخواستی تقدیمی به کالسه 
پرونده ۵۵۶/۵۰۱/۹۵ از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اصغر دولت یاری به شماره شناسنامه ۱۳۴۷ در تاریخ 
۷۸/۱/۳ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
تولد ۱۳۳۰   صادره  تاریخ  یاری ش ش  ۱  به ۱- محمود دولت  است  منحصر 
از گرمسار  نسبت به متوفی فرزند ۲- احمد دولت یاری ش ش ۸۷ تاریخ تولد 
۱۳۲۱ صادره از ساوه  نسبت به متوفی  فرزند ۳- محمد دولت یاری ش ش ۵ 
تاریخ تولد ۱۳۲۷ صادره از زرند  نسبت به متوفی  فرزند ۴- کلثوم دولت یاری 
ش ش ۱۰ تاریخ تولد ۱۳۳۲ صادره از گرمسار  نسبت به متوفی  فرزند ۵- رقیه 
دولت یاری ش ش ۵ تاریخ تولد ۱۳۳۶ صادره از شهریار  نسبت به متوفی  فرزند 
۶- سکینه علی وردیلو ش ش ۶۱۳ تاریخ تولد ۱۳۰۱ صادره از تفرش  نسبت به 

متوفی  همسر
مزبور  خواست  در  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  ومرحوم 
تا هرکس  نوبت آگهی مینماید  امور حسبی در یک  قانون  بااستناد ماده ۳۶۱  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/99564رییسشعبه501شورایحلاختالفمجتمعشماره5تهران

دادنامه
 ۱۷۷ ۹۳۰۹۹۸۰۲۱۰۲۰۰۷۸۳شعبه  کالسه  پرونده 
تهران  بعثت  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه 

تصمیم نهایی شماره۹۵۰۹۹۷۰۲۱۰۲۰۰۲۴۶
فرزند  محمدتوسکی  یار  حسن  ها:آقای  خواهان 
فرزند  فراهانی  سعدآبادی  حسین  وآقای  محمد  اله 
فرزند  آبادی  فتح  مسعود  آقای  وکالت  با  محمدعلی 

علی حیدر وآقای سجاد صالحی فرزند موسی
وخانم  حسن  فرزند  کامیابی  عباس  آقای  خواندگان: 
معصومه  وخانم  حسن  فرزند  مهر  کامیابی  محبوبه 
کامیابی مهر فرزند حسن وعلیرضا کامیابی مهر فرزند 
غالمرضا  فرزند  ولدخانی  زهرا  خانم  وکالت  با  حسن 

ومرضیه کامیابی مهر فرزند حسن
خواسته ها: مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم 

سند رسمی ملک 
گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت 
شعبه  به  ارجاع  از  پس  که  داشته  تقدیم  باال  خوانده 
وثبت به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت 
کنندگان  امضاء  تصدی  به  دادگاه  مقرر  العاده  فوق 
پرونده ختم  به محتویات  توجه  با  است  تشکیل  ذیل 
رسیدگی اعالم وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می 

نماید.
رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای حسن یار محمدتوسکی فرزند 
فرزند  فراهانی  سعدآبادی  حسین  وآقای  محمد  اله 
محمدعلی با وکالت آقای مسعود فتح آبادی فرزند علی 
به طرفیت  موسی  فرزند  وآقای سجاد صالحی  حیدر 
محبوبه  وخانم  حسن  فرزند  کامیابی  عباس  آقای 
کامیابی  معصومه  وخانم  حسن  فرزند  مهر  کامیابی 
فرزند حسن  مهر  کامیابی  وعلیرضا  فرزند حسن  مهر 
قاسمی  وتوران  حسن  فرزند  مهر  کامیابی  ومرضیه 
اسداله  فرزند  اصل  خلخالی  وعلی  اکبر  علی  فرزند 
بار  وتره  میوه  میادین  وسازمان  تهران  وشهرداری 
شهرداری تهران بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی 
سه دانگ از شش دانگ حقوق سرقفلی یک باب مغازه 

تجاری برابر قرارداد شماره ۲۴۳۴۲ مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ 
بااحتساب خسارت  بر پنجاه ویک میلیون ریال  مقوم 
دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی است آقای 
علی خلخالی اصل با داشتن وکالتنامه های رسمی از 
خواندگان ردیف دوم الی ششم وآقای عباس کامیابی 
دانگ  سه  واگذاری  به  اقدام  خویش  ناحیه  از  اصالتا 
در  مغازه  حجره(یکباب  )منافع  مشاع  دانگ  شش  از 
میدان تره بار مرکزی با مشخصات معلوم به خواهانهای 
دعوی می نماید ثمن معامله هفت میلیارد ریال تعیین 
 ۹۲/۱۰/۱۷-۲۴۳۴۲ شماره  قرارداد  مفاد  مطابق  که 
فیمابین واظهارات طرفین فقط دویست میلیون ریال 
باقیمانده که مقرر گردیده در هنگام تنظیم سند  آن 
قرارداد  مفاد  پرداخت شود حسب  رسمی ودر محضر 
گیرنده  انتقال  عهده  بر  سرقفلی  وانتقال  نقل  مالیات 
شهرداری  عوارض  کلیه  پرداخت  وهمچنین  بوده 
بر   ۹۳/۱/۳۰ تحویل  زمان  تا  وغیره  مشاغل  ومالیات 
انتقال گیرنده می  با  از آن  انتقال دهنده وپس  عهده 
باشد وکالی خواهانها مدعی هستند که علیرغم ایفاء 
تعهد موکلین تاکنون خواندگان از حضور در دفتر خانه 
استنکاف  شده  یاد  حجره  منافع  صلح  قطعی  وانتقال 
نموده النهایه ازاین دادگاه تقاضای صدور حکم به شرح 
خواسته را نموده اند شهرداری تهران وسازمان میادین 
وکیل  و  معمول  را  دفاعیات خویش  نیز  بار  تره  میوه 
نیز  خانی  ولد  زهرا  ششم  الی  دوم  ردیف  خواندگان 
انتقال سنمد رسمی به میزان سه دانگ از شش دانگ 
با دریافت حق وحقوق قانونی موکلین خویش را مورد 
فروش  عادی  مستند  اصالت  وبه  است  قرارداده  تایید 
خدشه ای وارد نگردیده ومفروغ عنه می باشد دادگاه 
از توجه به مستندات دعوی واظهارات وکالی خواهان 
حقوقی  روابط  اینکه  به  نظر  دادرسی  جلسات  در  ها 
 ۹۲/۱۰/۱۷ مورخ  عادی  قرارداد  بر  مبتنی  طرفین 
اقاله  ویا  بر فسخ  ودلیلی  است  باقی  به خود  بوده که 
ارائه  دردادگاه  متعاملین  جانب  از  آن  اعتبار  وسلب 
لزوم  فقهی  قواعد  تصریح  بنابر  آن  ومندرجات  نشده 
می  الرعایه  الزم  و  متبع  آن  متعاقدین  برای  وصحت 

باشد وطرفین قرارداد تکلیف دارند تعهداتی را که 
به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل 
نمایند که در صورت امتناع متعهد وفروشنده از ایفای 
تعهدات ومورد معامله طرف دیگرمی تواند با مراجعه 
به حاکم الزام اورا به ایفای تعهدات وقرارداد درخواست 
از  ومدللی  موثر  دفاع  اینکه خواندگان  به  ونظر  نماید 
رو  این  از  اند  نیاورده  بعمل  ابرازی  دعوی ومستندات 
به  مستندا  تشخیص  واقع  به  مقرون  مطروحه  دعوی 
ومواد  مدنی  قانون  از   ۲۲۵/۲۲۴/۲۲۰/۲۱۹/۱۰ مواد 
۵۱۹/۱۹۸  ازقانون آیین دادرسی مدنی وواصول لزوم 
برالزام  وحکم  وعمومات  وقراردادها  عقود  در  وصحت 
رسمی  اسناد  محاضر  از  دریکی  حضور  به  خواندگان 
وانتقال قطعی سه دانگ از شش دانگ منافع یک باب 
حجره در میدان میوه تره بار مرکزی ۳D-۸ سالن ۳ 
واقع در فاز ۲ حجره شماره ۸ در قبال دریافت مبلغ 
توسط  معامله  تتمه  عنوان  به  ریال  میلیون  دویست 
ورثه مرحوم حسن کامیارمهر صادر واعالم می نماید 
هزینه  مکلفند  مذکور  ورثه  نیز  تسبیب  قاعده  باب  از 
های دادرسی وحق الوکاله وکیل را در حق خواهانهای 
دعوی پرداخت نماید ونظر به قرارداد فیمابین تنظیم 
به  دانگ  ویک  دانگ  دو  میزان  به  اجاره  سند رسمی 
خواهد  ودوم  اول  ردیف  خواهانهای  حق  در  ترتیب 
نقل  ومالیات  العقد  ضمن  شروط  به  وباتوجه  بود 
عوارض  کلیه  پرداخت  وهمچنین  وسرقفلی  وانتقال 
بر  تحویل  زمان  از  وغیره  مشاغل  ومالیات  شهرداری 
عهده خواهانها وایضا بیست درصد ارزش افزوده قیمت 
سرقفلی حجره در هنگام صدور حکم قطعی در حق 
شهرداری تهران وانتقال حقوق سرقفلی غرفه قدیم به 
شهرداری تهران که تعهد اخیر به عهده ورثه مرحوم 
حسن کامیابی مهر وسایر تعهدات پیش گفته بر عهده 
خواهانها می باشد رای صادره حضوری وظرف مهلت 
۲۰ روز ازتاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم  

تجدید نظر تهران می باشد.
110/99558رئیسشعبه177دادگاهعمومیحقوقیتهران

آگهی
به  دادخواستی  افشار  احمدی  دخت  ومهین  طهرانچیان  سامان  ها  خواهان 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  تخلیه  خواسته  به  فر  محبی  سعید  خوانده  طرفیت 
یازده  مجتمع شماره  به شعبه ۵۰۱  رسیدگی  که جهت  نموده  تهران  شهرستان 
شورای حل اختالف شهرتهران واقع در تهران – چهارراه ولیعصر – کوچه پشن- 
به  ارجاع  تهران  استان  اختالف  حل  شورای  یازده  شماره  مجتمع   -۲۲ پالک 
کالسه۹۵۰۹۹۸۱۰۵۰۱۰۰۳۲۴ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ 
وساعت۱۶:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان به تجویز ماده۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور 
کثیراالنتشارآگهی می  از جراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  ودستور  مدنی 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد
110/99562دبیرشعبه501مجتمعشماره11شورایحلاختالفتهران

آگهی ابالغ رای داور
در پرونده کالسه ۹۵۰۵۵۸/۵۰ خواهان میر اسمعیل طباطبایی به طرفیت محمد 
رضا لطفی سیاهکرودی به خواسته ابالغ رای داور ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 

دارند ظرف ۲۰ روز پس از انتشار به دادگاه ارائه نمایند.
110/99554مدیردفترشعبه50دادگاهعمومیحقوقیتهران

دادنامه 
دادگستری  انقالب  دادگاه  شعبه    ۹۴۰۹۹۸۲۸۸۲۲۰۱۲۵۷ کالسه  پرونده 

شهرستان اسالمشهر تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۲۸۸۶۸۰۰۰۳۵  
متهم : میثم بیات   به نشانی مجهول المکان 

اتهام : حمل و نگهداری ۶ گرم حشیش 
رای دادگاه 

در خصوص اتهام آقای میثم بیات دایر بر حمل و نگهداری ۶گرم حشیش موضوع 
کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر . گزارش 
مرجع انتظامی .  صورتجلسه کشف مواد مخدر . اظهارات مشتکی عنه در تحقیقات 
مقدماتی عدم حضور در جلسه دادرسی علیرغم ابالغ وقت رسیدگی به وی . نتیجتا 
عدم دفاع موثر از بزه انتسابی و مویدا به سایر قراین و امارات موجود در پرونده 
بزهکاری نامبرده را در حد خرید و نگهداری مواد مخدر محرز دانسته و با انطباق 
الحاق  با مواد مخدر و  قانون مبارزه  قانون اصالح  با بند ۱ماده ۵از  ارتکابی  عمل 
موادی به آن و با رعایت مواد ۲۱۵ -۲۷ از قانون مجازات اسالمی از بابت نگهداری 
مواد مخدر به پرداخت سیصدو شصت هزار ریال جزای نقدی و تحمل شش ضربه 
شالق و ضبط مواد مخدر مکشوفه محکوم می نماید . رای صادره غیابی بوده وظرف 

مهلت بیست روز قابل واخواهی دراین دادگاه است . م/الف ۱۸۱۱ 
فیضالهعظیمی-دادرسشعبهدادگاهانقالباسالمشهر

برگ اجرائیه
زادنام پدر:غالمحسین شغل:- :شاپورنام خانوادگی:فرخ  له:نام  مشخصات محکوم 
۳۴مشخصات  پالک  سجادغربی  خیابان  یک  فاز  اقامت:ماهشهر  محل  نشانی 
محکوم علیه:نام:فریده نام خانوادگی کیانیان نام پدر:غالمعلی شغل:- نشانی محل 
اقامت:ماهشهر خیابان اراک منزل مجاور قلمچی و آژانس ملکی فرهنگ محکوم 
به:به موجب دادنامه ۱۵۰/۹۵مورخ ۹۴/۴/۲۵شورای حل اختالف ماهشهر حوزه 
بابت  ۶۰۰۰۰۰۰۰ریال  پرداخت  به  محکوم  کیانیان  فریده  علیه  محکوم  هشت 
اجاره در حق محکوم له شاپور فرخ زاد بها و تخلیه و پرداخت ۱۵۰۰۰۰ریال بابت 
تا زمان اجرای  ارائه دادخواست  از زمان  هزینه دادرسی و پرداخت تاخیر تادیه 
احکام و نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد )تخلیه یک باب منزل 
نام شاپور فرخ زاد( به استناد ماده  مسکونی ویالیی اصلی یک بخش ۶اهواز به 
اجراییه  ابالغ  از  است پس  مکلف  علیه  اختالف محکوم  ۳۳قانون شوراهای حل 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد درغیر اینصورت طبق قانون اجرای احکام 
مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.شماره م 

الف: )۱۶/۱۱۳۳( 
قاضیشورایحلاختالفمجتمع8شهرستانماهشهر

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۸۴۶۰۳۰۰۶۲۵شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

جوانرود تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۸۴۶۰۳۰۰۸۸۲
فرزند  تنهائی  سروش  آقای  وکالت  با  علی  فرزند  خدری  خبات  آقای   : خواهان 

میراحمد به نشانی کرمانشاه-جوانرود خ قاضی روبروی دادگستری
فرزند محمد صالح  فرد  فاطمه خانی  ۲.خانم  ۱.آقای صدیق محمدی  خواندگان: 

همگی به نشانی مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه بابت ...

رأی دادگاه
آقای  از  وکالت  به  میراحمد  فرزند  تنهائی  سروش  آقای  دادخواست  در خصوص 
صالح  محمد  فرزند  فرد  خانی  فاطمه  خانم  طرفیت  به  علی  فرزند  خبات خدری 
به  ریال مستند  مبلغ ۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰  به خواسته مطالبه  وآقای صدیق محمدی 
رونوشت تصدیق شده قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۹ و خواهان شرح دادخواست 
تقدیمی مدعی بوده است به موجب سند استنادی مبلغ خواسته از خوانده ردیف 
اول طلب دارم و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن متعهد در پرداخت شده است 
و  مرقوم  مراتب  بنابر  دادگاه  است  داشته  را  خواسته  شرح  به  رسیدگی  تقاضای 
اینکه در سند استنادی شرط ذکر شده معلق  مالحظه سند استنادی خواهان و 
بوده و نمیتواند قانونی و صحیح می باشد و خوانده ردیف اول با ابالغ اخطاریه و 
ضمائم در جلسه دادرسی حاضر نشده و دلیلی در رد خواسته خواهان ارائه ننموده 
مواد ۲۱۹-۱۰-۲۱۷  به  و مستندا  است  ثابت  و  وارد  لهذا خواسته خواهان  است 
از قانون مدنی و مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت 
پرداخت مبلغ روزانه دو میلیون  و  بابت اصل خواسته  ریال  مبلغ۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰ 
لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ  تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱  از  ریال به عنوان خسارت 
۱۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه 
اما خواسته خواهان نسبت به خوانده ردیف  در خواهان صادر و اعالم میگردد و 
دوم بعلت معلق بودن شرط ضمن عقد که ضامن متعهد به پراخت مبلغ بدهی 
خوانده ردیف اول بوده است صحیح نمی باشد و مستند به ماده ۶۹۹ قانون مدنی 
چنین ضمانتی باطل و اعتبار قانونی ندارد لذا مردود و حکم به رد آن صادر و اعالم 
قابل  ابالغ  از  روز پس  بیست  مدت  و ظرف  غیابی محسوب  رای صادره  میگردد 
واخواهی در این دادگاه و با انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل 

تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  دفتر  مدیر  اداریست  اصل   برابر  رونوشت 

جوانرود-مالح
رئیسشعبهاولدادگاهعمومی)حقوقی(شهرستانجوانرود-خسروآبادی

دادنامه
پرونده کالسه۹۵۰۹۹۸۱۱۱۰۹۰۰۴۳۹ شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
بابل تصمیم نهایی شماره خواهان: آقای احسان رضائی فرزند علی با وکالت آقای 
محمد جعفر قنبرزاده افروزی فرزند فرضعلی به نشانی بابل خ مدرس جنب بانک 

پارسیان باالی بانک آینده ط۴ واحد ۲۴
خواندگان: 

۱.آقای سید جعفر صالحیان امیری فرزند سید ابراهیم به نشانی مازندران- بابل بعد 
از پل موزیرج جنب رودخانه ارشاد ۱منزل پدری

۲.آقای سید مجید حالج ازغدی فرزند سید ناصر به نشانی مجهول المکان
خواسته:الزام به تنظیم سند خودرو

رأی دادگاه
احسان  آقای  از  بوکالت  افروزی  قنبرزاده  جعفر  محمد  آقای  دعوی  خصوص  در 
رضایی بطرفیت آقایان ۱- سید جعفر صالحیان امیری ۲-سید مجید حالج ازغدی 
بخواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی نسبت به یکدستگاه خودروی پرادو 
مدل ۲۰۰۶ بشماره پالک انتظامی ۵۶۸ د ۵۱ ایران ۱۲ مقوم بمبلغ بیست میلیون 
و یکصد هزار ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی، نظر باینکه مبایغه نامه عادی 
مورخ ۹۴/۰۳/۱۵ داللت بر تحقق عقد بیع فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول 
داشته و با عنایت به مالکیت رسمی خوانده ردیف دوم حسب مفاد پاسخ استعالم 
واصله از پلیس راهور و با توجه به اینکه تنظیم سند از تبعات بیع است خواندگان 
و  عقد  وقوع  احراز  ضمن  لذا  اند  نیاورده  بعمل  مطروحه  دعوی  قبال  در  دفاعی 
است  وارد  دادگاه  بنظر  مطروحه  دعوی  قانونی،  ناقل  سبب  به  خواهان  مالکیت 
آئین  قانون   ۵۱۹ و   ۵۱۵ مواد  و  مدنی  قانون   ۳۶۲،۲۲۰،۲۱۹،۱۰ مواد  باستناد 
دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان 
و پرداخت مبلغ۵/۱۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره نسبت به خوانده 
ردیف اول )سید جعفر صالحیان امیری( به استناد ماده ۳۰۳ قانون اخیر الذکر و 
ابالغ واقعی اخطاریه حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید 
نظر خواهی و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان است.
رئیسشعبهنهمدادگاهعمومیحقوقیشهرستانبابلمصطفیابرازه

 علت متورم شدن صورت چیست؟ 

 از خواب بیدار می شوید و برای شستن دست و صورت خود به سراغ آب و 
آیینه می روید. ناگهان به چهره خود در آیینه نگاه می کنید و با یک صورت 
متورم و پف کرده روبرو می شوید. در حالیکه نوشیدن الکل یا اضافه وزن 
می تواند چهره شما را متورم تر از قبل نشان دهد اما دالیل دیگری نیز برای این 
موضوع وجود دارد. در این مقاله قصد داریم به همین موضوع بپردازیم و دالیل 

متورم شدن صورت را با هم مرور کنیم.

عفونتسینوسی:
اگر خطوط سینوس ها)فضای بین چشم، پشت پیشانی ، بینی و استخوان های 
گونه( ملتهب شده باشد یا عفونت کند، ممکن است با مخاط مسدود گردد. 
فشاری که در این شرایط ایجاد می گردد باعث می شود دردی در اطراف چشم 
ایجاد گردد و مایع زرد مایل به سبزی از بینی خارج شود. این شرایط حتی 
موجب سردرد نیز می شود. اگر چنین مشکلی داشته باشید با دیدن صورت 
پف کرده و متورم خود زیاد متعجب و شگفت زده نشوید. بیشتر اوقات، عفونت 
توسط ویروس ایجاد می شود. استراحت کنید، مایعات زیادی بنوشید و از آنتی 
هیستامین بدون نیاز به نسخه استفاده کنید. اگر شرایط بهبود نیافت با یک 

پزشک متخصص تماس بگیرید.
 

آبسهدندان:
وجود دندان شکسته یا اسیب دیده می تواند باعث ایجاد تورم و التهاب در 
آن گردد. در این شرایط باکتری های متعدد وارد دندان می شوند و شروع به 
تکثیر می نمایند. در این شرایط التهاب و عفونت دهان را فرا می گیرد. ممکن 
است بعد از این موارد درد دندان یا تورمی را در آن احساس کنید. اگر چنین 
شرایطی داشتید به یک دندانپزشک مراجعه کنید. او می تواند با تجویز آنتی 
بیوتیک عفونت را درمان کند. استفاده از آب و نمک و نیز مسکن بسیار مفید 

خواهد بود.
 

آلرژی:
واکنش های آلرژیک به مواد غذایی، گرده گل، دارو یا هر ماده دیگری عالوه 
بر چشمان قرمز و آبریزش بینی ممکن است باعث التهاب در صورت شود. 
استفاده از داروهای بدون نسخه می تواند التهاب را کاهش دهد اما مدیتیشن را 
نیز امتحان کنید. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که افراد پر استرس بیشتر 

از سایر افراد دچار التهاب و نشانه های مرتبط با آن می شوند.
سلولیت:

سلولیت عفونت باکتریایی پوست است که می تواند صورت شما را به سرعت 
ملتهب کند و نشانه های قرمز رنگی بر روی آن به جای بگذارد. اگر چنین 
نشانه هایی را در خود مشاهده کردید)به خصوص اگر تورم در حال توسعه و 
گسترش بود( بهتر است به سراغ یک پزشک متخصص بروید. اگر این شرایط 
درمان نشده رها شود ممکن است باعث ایجاد مشکالت فراوان گردد و حتی 

منجر به مرگ شود.

اوریون:
شیوع این بیماری در میان بیشتر افراد دیده می شود. اگر چنین شرایطی دارید 
ممکن است سردرد، تب و درد عضالت را نیز تجربه کنید. اگر پزشک شما 
وجود بیماری اوریون را تشخیص داد باید منتظر بمانید تا داروهای موجود 
کارشان را به درستی انجام دهند. در بیشتر موارد این بیماری بعد از دو هفته 

بهبود پیدا می کند.

تیروئید:
غده پروانه ای شکل در گلو هورمون هایی را ترشح می کند که برای تنظیم 
متابولیسم و دمای بدن ضروری هستند. اگر ترشح هورمون در آن کم باشد، 
تغییرات متابولیکی می تواند باعث متورم شدن بافت ها شود. همچنین ممکن 
است احساس سرما و ضعف داشته باشید، پوستتان خشک شود یا عادت 
ماهیانه نامنظمی داشته باشید. در این شرایط با یک ازمایش خون ساده 
می توان همه چیز را تشخیص داد. بر اساس همین آزمایش، پزشک قادر است 

داروهایی را برای درمان بیماری تجویز کند.

ژله برای درمان نشانه های 
ضعیف افسردگی در زنان!

امینواسیدهای ضروری در ژله می تواند استرس 
های  نشانه  تواند  می  همچنین  دهد.  کاهش  را 

ضعیف افسردگی در زنان را کاهش دهد.
1.برایپوستخوباست

که  است  طبیعی  آمینواسیدهای  حاوی  ژله 
سلولهای  بازسازی  به  است.  خوب  پوست  برای 
عالئم  پیدایش  از  کند.  می  کمک  بدن  جدید 
پیری پوست جلوگیری می کند. ژله برای تولید 
اسپارتیک  اسید  دارای  ژله  است.  خوب  کالژن 
می  کمک  بازسازی  فرآیند  به  که  است  غنی 
ضرری  میانه  حد  در  آن  خوردن  بنابراین  کند. 

ندارد.
وزن  افزایش  و  کاهش  عملکرد  برای   .2

خوب است
دست  برای  نتیجه  در  دارد  کمی  کالری  ژله 
برخالف  است.  مناسب  آل  ایده  وزن  به  یافتن 
باال  بسیار  آن  قند   ، شیرین  محصوالت  دیگر 

نیست.
3.سیستمایمنیبدنراارتقاءمیدهد

است. غنی   B ویتامین  و  کربوهیدرات  از  ِژله 
از  افزایش ایمنی بدن کمک می کند. خیلی  به 
ورزشی  جلسات  از  بعد  دهند  می  ترجیح  افراد 

ویا در زمان افسردگی ِژله بخورند.
4.برایسالمتموخوباست

برای  که  بوده  فولیک  اسید  غنی  منبع  ِژله 
سالمت مو مفید است.

از نازک شدن و ریزش مو جلوگیری می کند.
5.بهکاهشکلسترولبدکمکمیکند

در  بد  کلسترول  سطح  اگر  که  دانند  می  همه 
بدن افزایش یابد می تواند منجر به حمله قلبی 

شود.
LDL کمک  یعنی  بد  کلسترول  کاهش  به  ِژله 
افزایش  را  بدن  خوب  کلسترول  سطح  و  کرده 

میدهد.
قلبی  های  بیماری  خطر  از  جلوگیری  به  ِژله 

کمک می کند.
6.برایالتهابوورممفاصلخوباست
می  که  است  شده  تهیه  طبیعی  ژالتین  از  ِژله 

تواند نرمی مفاصل را افزایش داده
ِژله  کند  جلوگیری  مفاصل  ورم  و  التهاب  از  و 
مفاصل  درد  از  ناشی  تورم  تواند  می  همچنین 

را کاهش دهد.
7.استرسراکاهشمیدهد

امینواسیدهای ضروری در ِژله می تواند استرس 
را کاهش دهد.

همچنین می تواند نشانه های ضعیف افسردگی 
در زنان را کاهش دهد.

8.ناهنجاریهایپوستراکاهشمیدهد
ژله رده هایی از اینوزیتول و نیاسین دارد که از 
می  جلوگیری  پوستی  های  ناهنجاری  از  برخی 
کند.به گزارش نیک صالحی در حقیقت مصرف 
ناهنجاری هایی نظیر آکنه  به کاهش  ژله  مکرر 
و روزاسه )نوعی بیماری مربوط به بینی و گونها 
مویرگها  شدگی  گشاد  مانند  آکنه  ضایعات  که 

مشخص می شود( را کاهش می دهد.

سالمت و تغذیه

از  تابع تفسیر ما  رفتار اجتماعی و سبک زندگی، 
زندگی است: هدف زندگی چیست؟ هر هدفی که 
ما برای زندگی معین کنیم، برای خودمان ترسیم 
کنیم، به طور طبیعی، متناسب با خود، یک سبک 
زندگی به ما پیشنهاد مي شود. یک نقطه ی اصلی 
باید  را  هدفی  یک  است.  ایمان  آن،  و  دارد  وجود 
ایمان  آن  به   - را  زندگی  هدف   - کنیم  ترسیم 
بخشها  این  در  پیشرفت  ایمان،  بدون  کنیم.  پیدا 

امکان پذیر نیست؛ کار درست انجام نمي گیرد.
تواند  مي  داریم،  ایمان  آن  به  که  آن چیزی  حاال 
باشد،  کاپیتالیسم  تواند  مي  باشد،   لیبرالیسم 
مي تواند کمونیسم باشد، مي تواند فاشیسم باشد، 
مي تواند هم توحید ناب باشد؛ باالخره به یک چیزی 
باید ایمان داشت، اعتقاد داشت، به دنبال این ایمان و 
اعتقاد پیش رفت. مسئله ی ایمان، مهم است. ایمان 
به یک اصل، ایمان به یک لنگرگاه اصلی اعتقاد؛ یک 
چنین ایمانی باید وجود داشته باشد. بر اساس این 

ایمان، سبک زندگی انتخاب خواهد شد.۱
یکی از عیوب ما و جوامع ما در طول زمان این بوده 
است که گاهی فرهنگ خود را متأثر مي کردیم از 
فرهنگ بیگانگان. کسانی این را در میان جامعه ی ما 
و کشور ما به عمد ترویج کردند؛ ما را سوق دادند به 
سمت زندگی کسانی که دل و جانشان خالی بود از 

نور معنویت؛ در سبک زندگی، در کیفیت پوشش، در 
کیفیت راه رفتن، در کیفیت معاشرت ها و ارتباطات 
اجتماعی. اگر هم کسی به آنها اعتراض کرد، گفتند 
که دنیا امروز این جوری است. در حالی که قرآن 
االرض  فی  من  اکثر  تطع  ان  »و  می آموزد:  ما  به 
یضلوک عن سبیل ا... ان یتبعون اال الظن و ان هم 

اال یخرصون«.
آنچه که انسان جا دارد آن را فرا بگیرد و اگر الزم 

بود، از آن تقلید کند، عبارت است از طریق هدایت؛ 
متعال  خدای  از  علیهم«؛  انعمت  الذین   »صراط 
مي خواهیم که ما را هدایت کند به راه کسانی که 
به نعمت الهی واصل و نائل شده اند؛ این است که 
این که حاال  اما  پیروی کرد.  و  تبعیت  از آن  باید 
اکثریت مردم دنیا این جور حرف مي زنند، این جور 
حرکت مي کنند، این جور رفتار مي کنند، ما باید 
عقل خودمان را، دین خودمان را، هدایت الهی را 

معیار قرار دهیم برای رد و قبول. امت مومن و مسلم 
آن امت و ملتی است که معیار را از قرآن مي گیرد، 

از هدایت الهی مي گیرد.
پیروزی  سالهای  از  قبل  تا  ما  مسلمان  جامعه ی 
انقالب، با این که عالقه مند به قرآن بود، عاشق قرآن 
بود، اما مانوس با قرآن نبود. این هم از برکات انقالب 
است که جوان های ما، صاحبان صوت و ذوق و هنر 
تالوت و استعداد و آمادگی برای فراگیری، بحمدا... 
در این میدان وارد شدند و پیشرفت کردند. ولی اینها 
مقدمه است؛ مقدمه ی برای فهم قرآن و تخلق به 
اخالق قرآن. یک مسئله، مسئله ی احترام ظاهری 
و پاسداشتن از حرمت قرآن است به معنای الفاظ 
قرآن، اصوات قرآنی؛ این در جای خود چیز محترم و 
مهمی است. مسئله ی باالتر، تخلق به اخالق قرآنی 

است؛ سبک زندگی را منطبق با قرآن قرار دادن.۲
 

پینوشتها:
۱. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جوانان استان 

خراسان شمالی، ۲۳/۰۷/۱۳۹۱
۲. بیانات مقام معظم رهبری در محفل انس با قرآن، 

 ۱۹/۰۴/۱۳۹۲
منبع: پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم 

رهبری )مدظله العالی(

برگزیده بیانات مقام معظم رهبری درباره سبک زندگی 

 ورزش کردن فواید بسیاری برای بدن انسان دارد 
و در این میان، مطالعات مختلف نشان داده اند که 
چگونه می تواند در نقش یک پشتیبان قدرتمند 

برای عملکردهای مغز نیز ظاهر شود.
مطالعات نشان داده اند که ورزش می تواند تاثیری 
سودمندی بر پنج بیماری مزمن - بیماری قلبی، 
باال، دیابت و چاقی -  ورم مفاصل، فشار خون 
داشته باشد. اما یک بیماری مزمن دیگر نیز وجود 

دارد که ورزش می تواند برای مقابله با آن به کار 
قرار نظر  را کمتر مد  بیماری  این   گرفته شود. 
 می دهیم؛ در حقیقت، حتی دوست نداریم درباره 
آن فکر یا صحبت کنیم، اما بسیاری از ما را تحت 
تاثیر قرار می دهد. این بیماری را با نام آلزایمر 

می شناسیم.
 

آلزایمرچیست؟
 در ساده ترین حالت و همان گونه که بیشتر ما
 می دانیم، آلزایمر یک بیماری مغزی است که 
اختالل و از بین رفتن حافظه افراد را موجب می 
شود. این که چرا چنین اتفاقی رخ می دهد، هنوز 

به طور کامل روشن نشده است، اما پژوهشگران 
 بر این باورند که مکانیزم های خاصی در مغز رخ

 می دهند که به زوال شناختی منجر می شود.
بنابر داده های ارائه شده از سوی کلینیک مایو، 
برای  آلزایمر،  بیماری  که  معتقدند  دانشمندان 
بیشتر افراد، به واسطه ترکیبی از عوامل ژنتیکی، 

این  زندگی شکل می گیرد.  محیطی و سبک 
و  کنند  می  کمک  آلزایمر  پیشرفت  به  عوامل 
همان گونه که تعداد بیشتری از سلول های مغز 
می میرند، اندازه این اندام شروع به کوچک تر 
دهنده  نشان  که  موردی  دو  کند.  می  شدن 
بتا  های  پالک  شامل  هستند  آلزایمر  بیماری 

آمیلوئید و توده های پروتئین تاو هستند.
با  کارکردی مشابه  از  آمیلوئید  بتا  پالک های 
پالک هایی که می توانند در شریان ها جمع 
به  و  سازند  مسدود  را  خون  گردش  شوند، 

نارسایی قلبی یا حمله قلبی منجر می شوند، 
تشکیل  ترتیب،  همین  به  هستند.  برخوردار 
سلول  از  خارج  آنها  شدن  جمع  و  ها  پالک 
 های مغزی می تواند موجب انسداد ارتباط بین 
نورون ها شود که این شرایط به مرگ تدریجی 

سلول ها منجر می شود.

 توده های پروتئین تاو داخل سلول های مغزی 
نقل  و  حمل  سیستم  یک  گیرند.  می  شکل 
داخلی گردش مواد مغذی در سراسر نورون ها را 
انجام می دهد تا از سالمت و عملکرد درست آنها 
اطمینان حاصل شود. عملکرد منظم و طبیعی 
این شبکه حمل و نقل به پروتئینی به نام تاو 
بستگی دارد. در بیماری آلزایمر، این رشته های 
پروتئین تاو در هم پیچیده و شبکه حمل و نقل 
را مسدود می سازند که عدم دریافت مواد مغذی 
مورد نیاز سلول ها برای ادامه حیات را به همراه 

دارد. نتیجه نهایی مرگ نورونی است.
  پیشگیریازآلزایمرازطریقورزش
اگرچه دانشمندان بی وقفه در تالش برای یافتن 
حال  در  هستند،  آلزایمر  بیماری  برای  درمانی 
حاضر، بهترین روش پیشگیری از آن محسوب 
می شود. یکی از موثرترین اقداماتی که در این 
مسیر باید مد نظر قرار بگیرد، ورزش است. اما 

شاید این پرسش مطرح شود که چه ورزشی؟
 پژوهش ها نشان می دهند که فعالیت بدنی 
استقامتی، چه در قالب دوچرخه سواری، شنا 
و یا حتی یک پیاده روی طوالنی می تواند در 
به تاخیر انداختن و پیشگیری از بروز آلزایمر 
نورون  بازتولید  توانایی  از  مغز  باشد.  موثر 
تصادفا،  و  است  برخوردار  و سالم   های جدید 
می  جدید  های  نورون  که  مغز  در  ای  ناحیه 
توانند توسعه یابند، ساختاری به نام هیپوکامپ 
نیز  یادگیری  و  حافظه  مسئول  که  است 

محسوب می شود.
نوروژنز  پدیده  که  اند  داده  نشان  ها  پژوهش 
هیپوکامپی، به عنوان مثال، ایجاد سلول های 
مغزی جدید، از طریق تمرینات هوازی تسهیل 
از  فنالندی  پژوهشگران  در حقیقت،  می شود. 
مقایسه تاثیر تمرینات هوازی در برابر تمرینات با 
وزنه و تمرینات HIIT دریافتند که تاثیر تمرینات 
 HIIT با وزنه و تمرینات از کار  بیشتر  هوازی 

است.
 پیام روشن است. اگر نگران ابتال به بیماری آلزایمر 
هستید، لزومی ندارد کار با وزنه را متوقف کنید، 
اما بهتر است تمرینات هوازی را نیز برای حفظ 
سالمت و تناسب مغز و بدن در برنامه ورزشی 

خود جای دهید.
asriran.com :منبع

اسلحه ای
 در برابر 
آلزایمر
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مفقودی
 برگ سبز پیکان وانت مدل ۸۸ با شماره شهربانی ۷۹۹ص۱۴ ایران ۸۲ با شماره 
موتور ۱۱۴۸۸۰۱۶۳۳۳و شماره شاسی ۸۴۰۴۷۱مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
بابل

مفقودی
دانشجویی  شماره  به  حسین  فرزند  عفراوی  فاطمه  خانم  دانشجویی  کارت 
۹۵۱۱۵۱۱۰۱۷ شماره ملی ۰۰۲۰۷۴۳۳۱۹ مفقود گردیده وفاقد اعتبار می باشد . 

آگهی تاسیس شعبه شرکت
 توسعه انرژی تالش گستر)سهامی خاص(

به شماره ثبت ۱۱۵۰۸و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۴۴۸۶
ثبت  ۱۳۹۵۳۰۴۱۸۵۷۱۰۰۳۴۸۶مورخ۹۵/۸/۱۰اداره  شماره  آگهی  استناد  به 
اسنادو امالک گیالن شعبه شرکت در منطقه آزاد اروند به نشانی خرمشهر،کوی 
۶۴۱۵۸۴۴۷۸۸با  پستی  ۴۱۴کد  چپ،پالک  سمت  اول  چهارراه  ،بلوارمهر  آریا 

مدیریت آقای مجید هرسی در این اداره تاسیس گردید. شماره م الف:)۹/۷۸۶(
حسینمیرزایی-سرپرستادارهثبتشرکتها

آگهی ابالغ  وقت رسیدگی
در خصوص اتهام شقایق حسینوند فرزند حسین و پیمان میرعالی فرزند خیر علی 
در پرونده کالسه ۹۵۰۹۱۰این دادگاه دایربررابطه نا مشروع،بدین وسیله به متهمین 
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ساعت  مورخ  چهارشنبه  روز  برای  مقرر  دادرسی  دروقت  تا  ابالغ 
۱۳جهت دفاع از خود و ادای توضیحات در شعبه یکصد و سوم دادگاه کیفری دو 
المکان بودن متهم برابرتجویز  با توجه به مجهول  دزفول حاضر گردد این آگهی 
ماده ۱۸۰قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری دریک 

نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار منتشر می گردد.
دفترشعبهیکصدوسومدادگاهکیفریدودزفول-دیناری

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمایم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان 

خوانده : حسن امامی فرزند محمد 
میگردد  ابالغ  جان شکر  وکالت  با  قنبرزاده  المکان حمید  مجهول  به  بدینوسیله 
خواهان حمید قنبر زاده با وکالت جان شکر دادخواستی دائر مطالبه وجه بطرفیت 
شما در این شورا مطرح که حسب ارجاع و پس از ثبت بکالسه ۳۸۵/۹۵ جهت 
عدم  لیکن  گردیده  وقت  تعیین  صبح   ۷ ساعت   ۹۵/۱۰/۶ بروزدوشنبه  رسیدگی 
دسترسی به نشانیشما مراتب ابالغ وفق ماده ۷۳ آیین دادرسی مدنی و و حسب 
تقاضای خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردددر غیر اینصورت شورا غیابا رسیدگی و تصمیم 
شایسته را اتخاذ خواهد نمود ضمنا چنانچه منبعد نیازی به انتشار آگهی باشد فقط 

یک نوبت و مدت آن ده روز میباشد 
رییسشعبه13شورایحلاختالفشهرستانبابل

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له  غالمرضا زاهدیان فرزند نورا... به نشانی بابل میدان قاضی کتی خ 

سجودی ۱۴ فروشگاه سونی 
مشخصات محکوم علیه : حسن اکبرنیا کمانگر فرزند حسین نشانی مجهول المکان 

بموجب رای شماره ۲۹۹ تاریخ ۹۵/۳/۳ شعبه ۱۳ شورای حل اختالف شهرستان بابل 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلف یکصد و هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار 
ریال به موجب ۷ فقره چک به شماره های مضبوط در پرونده بابت اصل خواسته و مبلف 
۲/۷۳۵/۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین در خصوص خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چکها تا زمان اجرا ی کامل محکوم به که توسط دائر اجرای احکام دادرسی 

خواهد شده در حق خواهان رای صادر ه  غیابی است 
شعبه13شورایحلاختالفشهرستانبابل

برگ اجرائیه 

مشخصات محکوم له 
حسین حسن پور با وکالت حمید رضا حسن زاده به نشانی بابل خ شیخ طبرسی 

ساختمان پارسیان طبقه دوم دفتر وکالت  
مشخصات محکوم علیه 

اسکندر مفیدی  نشانی مجهول المکان 
اختالف  حل  شورای  نهم  شعبه    ۹۵/۳/۲۳ تاریخ   ۲۰۵ شماره  رای  بموجب 
شهرستان بابل محکوم علیه محکوم است به ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل 
خواسته ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی اجرای احکام مکلف است حق 
الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۵/۱۰/۳۰ تقدیم دادخواست لغایت 

وصول محکوم به می باشد و درحق محکوم له ارسال نماید 
دفترشعبهنهمشورایحلاختالفشهرستانبابل

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۱ شعبه    ۹۴۰۹۹۸۸۴۶۵۴۰۰۴۸۱ کالسه  پرونده 

جوانرود)۱۰۱ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۸۴۶۱۳۰۰۶۷۴
شاکی: آقای برهان مرادی  فرزندفرج  به نشانی -جوانرود-فاز یک فرهنگیان خیابان 
شاهد روبروی منازل بنیاد شهید آخرآسفالت منزل فاتح احمد نژاد۰۹۱۸۹۹۳۲۳۹۰
متهم: آقای پوریا کریمی   به نشانی –فرهنگیان فاز ۱ مسکن مهر۰۹۱۸۷۳۷۶۱۳۳

اتهام : ایراد صدمه بدنی عمدی
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای پوریا کریمی  فرزندعطااله  دائر بر ایراد صدمه بدنی عمدی 
پرونده خصوصاً شکایت  اوراق  به  با عنایت  برهان مرادی  دادگاه  آقای  به  نسبت 
شاکی اظهارت شهود تعرفه شده ازسوی شاکی گواهی پزشکی قانونی وعدم حضور 
متهم  در تمامی مراحل دادرسی و متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب جوانرود بزه انتسابی بر متهم محرز است و مستند به مواد ۴۴۹-۴۴۸-
۵۴۹-۵۵۸-۵۵۹-۷۱۰ از قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۹۲ متهم را به 
جرح  مورد  سه  وبابت  وارش  دیه  عنوان  به  کامله  دیه  درصد  ونیم  یک  پرداخت 
حارصه در نواحی آرنج چپ .قفسه صدری وناحیه پشت درحق آقای برهان مرادی 
محکوم می نماید رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این دادگاه می باشد .
رونوشت برابر اصل و اداریست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان 

جوانرود)۱۰۱ جزایی سابق(- اسعد محمدی
رئیسدادگستریودادرسعللالبدلشعبه101دادگاهکیفریدوجوانرود-خسروآبادی

آگهی مفقودی
مدرک کاردانی دانشگاه فنی آزاد اسالمی واحد قائمشهر رشته کاردانی فنی کارهای 
 ۸۹۴۰۴۰۱۲ دانشجویی  شماره   ۴۹۸۰۰۵۷۸۶۱ ملی  شماره  ساختمان  عمومی 

معدل کل ۱۴/۷۶ به نام علی آخوند نتاج بابلی مفقود گردیده است.
بابلسر

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین پراید ۱۳۱ مدل ۱۳۹۰ شماره شهربانی  ۳۲۹ م 
۲۸- ایران ۸۲ شماره موتور ۳۹۶۳۷۴۱ شماره شاسی ۳۴۱۲۲۹۰۸۵۷۵۴۶S بنام 

حسین صادق پور درزی مفقود از درجه اعتبار است.
بابل

تیم ملی سرکل کبدی ایران چهارم جهان شد

تیم ملی سرکل کبدی ایران با قبول شکست در دیدار رده بندی ششمین 
دوره رقابت های جهانی مقابل آمریکا، به مقام چهارم جهان بسنده کرد.

ششمین دوره رقابت های جهانی سرکل کبدی با شرکت ۱۲ کشور از روز ۱۶ 
آبان ماه در ایالت پنجاب هندوستان برگزارشد و تیم آمریکا در دیدار رده بندی 
ضمن جبران شکست مقابل ایران در مرحله مقدماتی مدال برنز مسابقات را 

از آن خود کرد. 
تیم ملی سرکل کبدی ایران در این رقابت ها با کسب ۵ پیروزی متوالی مقابل 
تیم های تانزانیا، استرالیا، آرژانتین، کنیا و آمریکا به عنوان تیم اول گروه دو به 

مرحله نیمه نهایی راه یافت.
ملی پوشان سرکل کبدی ایران در دیدار نیمه نهایی مقابل انگلیس صف آرایی 
کردند و علیرغم ارائه یک بازی برابر و کسب تساوی در امتیاز ۳۵ در وقت 
قانونی مسابقه، در وقت های اضافه ۴۱ بر ۳۹ نتیجه را واگذار کردند تا حریف 

آمریکا در دیدار رده بندی شوند.
مسئوالن تیم ایران در پایان دیدار با انگلیس اعتراض خود را به نحوه قضاوت 

داوران به کمیته اجرایی مسابقات اعالم کردند.
تیم هند نیز فینال ششمین دوره رقابت ها سرکل کبدی با غلبه بر بریتانیا به 

مقام قهرمانی رسید.

شطرنججایزهبزرگبانوانجهان

خادم الشریعه بی شکست باقی ماند

نماینده کشورمان در دور چهارم رقابت های جایزه بزرگ شطرنج بانوان 
جهان مقابل قهرمان سابق اروپا به تساوی دست یافت تا همچنان بدون 

شکست باقی بماند.
ایرنا، دور چهارم از مرحله پنجم و پایانی مسابقات شطرنج  به گزارش 
جایزه بزرگ بانوان جهان در سال ۲۰۱۶، روز سه شنبه در شهر »خانتی 
مانسیسک« روسیه برگزار شد. در این مرحله، »سارا سادات خادم  الشریعه« 
نماینده ایران به مصاف »المیرا اسکریپچنکو« قهرمان سابق شطرنج اروپا 

رفت و این شطرنجباز فرانسوی را متوقف کرد.
خادم  الشریعه پیش از این در سه دیدار قبلی خود به ترتیب مقابل »دروناوالی 
هاریکا« از هند نفر ششم رنکینگ جهان و »الکساندرا کاستنیوک« از روسیه 
نفر پنجم جهان به تساوی رسیده بود و در دور سوم نیز موفق شده بود 

»والنتینا گونینا« قهرمان سابق شطرنج اروپا از روسیه را شکست دهد.
خادم  الشریعه در مرحله دوم رقابت های جایزه بزرگ شطرنج بانوان جهان 

که به میزبانی تهران برگزار شد، به مقام نایب قهرمانی دست یافت.
۱۲ شطرنج باز برتر جهان در مرحله پایانی جایزه بزرگ در ۱۱ دور به 

رقابت می پردازند.

ملی پوش ووشو: مربیان چینی تاثیر زیادی 
در پیشرفت ما داشته اند

 ملی پوش ووشو ایران در بخش تالو بانوان که به تازگی مدال برنز جام 
جهانی ۲۰۱۶ را از آن خود کرد، گفت: مربیان چینی در سال های اخیر 

تاثیر زیادی در پیشرفت ما داشته اند.
»هانیه رجبی« که ابتدای هفته جاری در نخستین دوره جام جهانی تالو در 
شهر »فو ژو« چین به مدال برنز دست یافت در گفت وگو با ایرنا، تصریح 
کرد: در این رویداد نفرات اول تا هشتم مسابقات قهرمانی جهان حضور 

داشتند و همین امر سبب شد تا رقابت سطح باالیی را شاهد باشیم.
وی با تاکید براینکه تالوکاران ایران شناخت خوبی از حریفان داشتند، اظهار 
داشت: تمامی حریفان مطرح در جام جهانی به میدان آمدند و از عملکرد 
خودم در این رویداد مهم رضایت نسبی دارم. رجبی تصریح کرد: در فرم 
های »دائو شو« و »گون شو« به میدان رفته و خوشبختانه مدال برنز فرم 

»دائوشو« را که برایم ارزش زیادی داشت به دست آوردم.
وی که در عین جوانی از سال ۲۰۱۲ به عضویت تیم ملی بزرگساالن ایران 
در آمده است، گفت: نخستین بانوی تالوکار ایران هستم که مدال برنز 

قهرمانی آسیا را کسب کردم و می خواهم روند مدال آوری را ادامه دهم.
ملی پوش ووشو ایران در خصوص حضور مربیان چینی کاربلد در کادر فنی 
تیم های ملی ایران، توضیح داد: خوشبختانه تصمیم فدراسیون کشورمان 
مبنی بر استفاده از مربیان چینی تاثیر مثبتی داشت و آنها کیفیت کار 
تالوکاران ایران را افزایش دادند. البته در این مسیر نمی توان از زحمات 

مربیان داخلی نیز عبور کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال آمریکا 
برکنار شد

یورگن کلینزمن سرمربی تیم ملی فوتبال آمریکا به 
دنبال عملکرد ضعیف این تیم در رقابتهای مقدماتی 

جام جهانی ۲۰۱۸، از سمت خود برکنار شد.
به گزارش ایرنا، یورگن کلینزمن سرمربی سابق تیم 
آلمان که در جام جهانی ۲۰۰۶ به همراه این تیم 
مقام سوم این رقابتها را کسب کرد، از سرمربیگری 

تیم ملی آمریکا کنار گذاشته شد.
کلینزمن ۵۲ ساله که در سال ۱۹۹۰ با پیراهن تیم 
ملی آلمان قهرمان جام جهانی شد، هدایت تیم ملی 

آمریکا را در سال ۲۰۱۱ بر عهده گرفت. 
آمریکا  فوتبال  فدراسیون  رییس  گوالتی  سونیل 
گفـت: ما مطمئن هستیم که بازیکنان خوبی برای 

صعود به جام جهانی ۲۰۱۸ در اختیار داریم.
وی افزود: شرایط تیم تا این مرحله ما را به این نتیجه 

رساند که باید مسیر متفاوتی را در پیش گیریم. 
را  آمریکا  برزیل،   جهانی ۲۰۱۴  جام  در  کلینزمن 
به مرحله یک هشتم نهایی رساند. تیم آمریکا در 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ با نتیجه ۲ بر یک برابر 

مکزیک و ۴ بر صفر برابر کاستاریکا شکست خورد.
در  خود  گروه  قعرنشین  امتیاز  بدون  آمریکا  تیم 
های  تیم  است.   ۲۰۱۸ جهانی  جام  مقدماتی 
کاستاریکا با ۶ امتیازصدرنشین و مکزیک و پاناما 
با ۴ امتیاز در مکانهای دوم و سوم قرار دارند. تیم 
هندوراس با ۳ امتیاز در جایگاه چهارم ایستاده است و 
ترینیداد و توباگو بدون امتیاز جایگاه پنجم را به خود 

اختصاص داده است. 
گوالتی افزود:  ما تا برگزاری دیدار بعدی مقدماتی جام 
جهانی در ماه مارس، چندین ماه فرصت داریم.  ما باید 
بهترین روش را برای تضمین صعود موفقیت آمیز تیم 
به جام جهانی برای هشتمین بار متوالی تعیین کنیم.

کلینزمن در هدایت تیم ملی آمریکا نتایج قابل قبولی 
کسب کرد، ولی در نهایت شکست های زیادی داشت 
و وقت آن بود که از هدایت این تیم کنار گذاشته 
شود. به نظر می رسد که بروس آرنا سرمربی سابق 
آنجلس  لس  تیم  سرمربی  اخیرا  که  آمریکا  تیم 
گلکسی بود، هدایت تیم آمریکا را بر عهده بگیرد. آرنا 
بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ سرمربی تیم آمریکا 

بود و شاید دوباره به همین تیم بازگردد.

درگیری هواداران یوونتوس با سویا
هواداران تیم های یوونتوس و سویا در آستانه دیدار 
لیگ قهرمانان اروپا با یکدیگر درگیر شدند که طی آن 
آن یکی از هواداران یوونتوس بر اثر اصابت ضربات چاقو 

به شدت مجروح شد.
به گزارش ایرنا، در جریان درگیری هواداران دو تیم در 
نزدیکی مرکز شهر سویل در اسپانیا، یک هوادار راهی 
بیمارستان شد و در بخش مراقبتهای ویژه بستری 
شد. دو هوادار دیگر نیز دچار آسیب های جزیی تر 
شدند. تیم فوتبال سویا  لیگ قهرمانان اروپا این حادثه 
را محکوم کرد.  درگیری روز دوشنبه در نزدیکی مرکز 
شهر اتفاق افتاد.  براساس این گزارش، هوادار ۲۵ ساله 
یوونتوس، در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان تحت 
درمان قرار دارد و وضعیت وی باثبات اعالم شده است. 
تیم سویا ضمن محکوم کردن این حمالت، اعالم کرد 
که این افراد نماینده ارزشهای احترام و بردباری باشگاه 
نیستند و چنین حوادثی وجهه باشگاه را خدشه دار 
می کند.  گزارش ها حاکی از آن است که خشونت و 
درگیری زمانی آغاز شد که گروهی از هواداران سویا به 

هواداران یوونتوس حمله کردند.

خبرخبر

 رئیس فدراسـیون شـنا، شـیرجه و واترپلو 
گفـت: وزارت آمـوزش و پـرورش بایـد بـا 
برنامـه  تدویـن  و  شـنا  مـدارس  تاسـیس 
هـای راهبردی، دانـش آموزان با اسـتعداد 
زیـر ۱۰ سـال را آموزش داده تـا آینده این 

رشـته در ایـران شـکل بگیرد.
پـرورش  گفـت:  رضوانـی«  »محسـن 
اسـتعدادهای شـنا نیازمنـد زمـان زیـادی 
اسـت، شـنا یـک ورزش پایه اسـت که نیاز 

دارد. و هدفمنـد  راهبـردی  برنامـه  بـه 
کـه  صورتـی  »در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
امکانـات فراهـم باشـد،  هشـت سـال دیگر 
بـرای  حرفـی  جهـان  و  آسـیا  شـنای  در 
گفتـن خواهیـم داشـت«، گفـت: فقـط بـا 
تاسـیس مـدارس پایه شـنا توسـط وزارت 
آمـوزش و پـرورش و اسـتعدادیابی توسـط 
مربیـان خارجـی، مـی توانیم برای شـنای 
کشـور در آسـیا و جهـان مدالـی متصـور 
شـویم. البتـه بـرای تحقـق این امـر نیار به 

حمایـت دولـت اسـت.
رئیـس فدراسـیون شـنا، شـیرجه و واترپلو 
بـه مشـکالت مالـی برای رسـیدن بـه این 
هـدف اشـاره کـرد و گفـت: تفاهـم نامـه 
ای بـا معاونـت ورزشـی وزارت آمـوزش و 
پـرورش بـه امضا رسـیده اسـت تـا در پنج 
اسـتان بـه خصـوص شـهرهای شـمالی و 

مـدارس  تاسـیس  امـکان  جنوبـی کشـور 
شـنا وجـود داشـته باشـد. 

رضوانـی افـزود: فعال مشـکالت مالـی مانع 
اجرایی شـدن این تفاهم نامه شـده اسـت.

وی دربـاره عملکـرد کاروان اعزامـی شـنا، 
شـیرجه و واترپلـوی ایـران بـه رقابت های 
آسـیایی ژاپـن گفـت: تیـم شـیرجه ایـران 
موفـق شـد در سـکوی ۱۰ متـر هماهنـگ 
بـه مـدال برنـز برسـد. البتـه در دهـه ۶۰ 
میـالدی و در بـازی هـای آسـیایی سـابقه 
و  عسـکری  تقـی  توسـط  مـدال  کسـب 

منوچهـر فصیحـی نیـز وجـود داشـت.
برنامـه  بـا  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  رضوانـی 
ریـزی مـدون مـی توانیـم در بـازی هـای 
اندونـزی موفـق  آسـیایی ۲۰۱۸ جاکارتـا 
آسـیا  در  البتـه  داشـت:  اظهـار  باشـیم،  
ایـن  در  بالمنـازع  قهرمـان  چیـن  کشـور 
رشـته اسـت کـه بیشـتر ورزشـکارانش در 
المپیـک و رقابت هـای جهانی نیـز صاحب 
مـدال هسـتند. بـا این حـال، کسـب مدال 
در رقابـت هـای آسـیایی نشـان داد کـه 
بـا حمایـت و برنامـه ریـزی مـدون امـکان 

رسـیدن بـه مدال های بیشـتر وجـود دارد.
واترپلو  و  شیرجه  شنا،  فدراسیون  رئیس 
برای  فدارسیون  که  ای  برنامه  باره  در 
های  بازی  در  موفقیت  جهت  ورزشکاران 
۲۰۱۸ اندونزی در نظر گرفته است، گفت: 
اگر امکانات سخت افزاری برای ورزشکاران 
نکنید که می  فراهم شود، شک  به خوبی 

توانیم صاحب مدال شویم. 
وی گفـت: اکنـون از نظـر امکانـات تختـه 
پـرش دچـار ضعـف های زیـادی هسـتیم 
و تنهـا ورزشـگاه آزادی و شـیرودی ایـن 

امکانـات را دارنـد.
رضوانـی ادامـه داد: بعضـی از اسـتان های 
شـیرجه  در  فعالـی  ورزشـکاران  کشـور، 
بهـره  بـی  الزم  امکانـات  از  ولـی  دارنـد 
هسـتند کـه بـا تجهیـز شـدن بـه امکانات 
و اسـتخدام مربیـان خارجی مـی توانیم به 
پـرورش اسـتعدادها و توسـعه شـیرجه در 

اسـتان هـا کمـک کنیـم.
بـه عملکـرد تیـم واترپلـو در رقابـت  وی 
تیـم  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  ژاپـن  هـای 
واترپلـو بـرای نخسـتین بار پـس از انقالب 
مقابـل تیـم چیـن در وقت هـای قانونی به 
تسـاوی رسـید و در ضربات پنالتی مغلوب 
شـد. بـا ایـن حـال ایـران اکنـون یکـی از 

قـدرت هـای ایـن رشـته در آسـیا اسـت.

رئیس فدراسیون شنا برای توسعه این رشته از وزارت آموزش و پرورش کمک خواست

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال، 
نام  کمیته  این  امروز  نشست  در  گفت: 
هیچ گزینه ایی برای هدایت تیم زیر ۲۳ 

سال مطرح نشد.
نشست  در  افزود:  معینی«  »فریدون 
در  یابی  استعداد  خصوص  در  امروز 
بحث  پایه  کارهای  و  فوتبال  فدراسیون 

و تبادل نظر شد. 
در  امروز  بحث  دیگر  داد:  ادامه  وی 
رابطه با اولویت تیم ها برای شرکت در 

مسابقات پیش رو بود. 
رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال 
در خصوص وضعیت تیم امید، گفت: در 
این  در  مختلفی  نظریات  امروز  نشست 
رابطه مطرح شد و ابتدا مقرر گردید نظر 
اداره  خصوص  در  المپیک  ملی  کمیته 

این تیم گرفته شود. 
وی در پاسخ به این سئوال که آیا برای 
 ۲۳ زیر  فوتبال  تیم  سرمربی  انتخاب 
سال کمی دیر نشده است، تصریح کرد: 
باید در  امید در تیرماه سال آینده  تیم 
فرصت  هنوز  و  کند  شرکت  مسابقاتی 

زیادی داریم.
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  معینی 
استیلی،  حمید  همچون  هایی  گزینه 
پرویز مظلومی، یحیی گل محمدی، امیر 
برای هدایت  پیروانی و کرانچار  حسین 
است؟  مطرح  المپیک  فوتبال  تیم 
امروز  نشست  در  صحبتی  هیچ  گفت: 
و  نشده  تیم  این  سرمربی  خصوص  در 
تمامی نام هایی که برده می شود، فقط 

گمانه زنی رسانه ای است.

فدراسیون  فوتسال  کمیته  سابق  رئیس 
فوتبال درباره پرداخت پاداش به تیم ملی 
فوتسال گفت: پاداش داده شده از سوی 
وزارت ورزش و جوانان به تیم ملی فوتسال 
از محل منابع تخصیصی فدراسیون فوتبال 

بوده است.
سرپرست  مشاور  افتخاری«  »سیدرضا 
کمیته فوتسال در مورد پرداخت پاداش 
به بازیکنان تیم ملی فوتسال گفت: در 
شده  اعالم  بازیکنان  از  برخی  مصاحبه 
وزارت  طریق  از  پاداش  پرداخت  که 
شده  گرفته  صورت  وجوانان  ورزش 
وزارت  بودجه  بگویم  باید  اوال  است؛ 
ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال از 
یک منبع تامین می شود و فرقی ندارد 

از کدام حساب پرداخت شود. 

وی افزود: بنابر این پاداش پرداخت شده 
به تیم ملی فوتسال همان پاداش پرداختی 
فدراسیون فوتبال است؛ پول تحویل شده 
منابع  محل  از  فوتسال  به  ورزش  وزارت 

تخصیصی فدراسیون بوده است.
عنوان سومی جام جهانی  بدنبال کسب 
کلمبیا از سوی تیم ملی فوتسال، محمود 
گودرزی وزیر سابق ورزش و جوانان اعالم 
کرد که پاداشی دالری برای بازیکنان تیم 
ملی فوتسال در نظر گرفته و بازیکنان این 
دریافت  را  مبلغ  این  که  گویند  تیم می 
کرده اند با این حال همان زمان فدراسیون 
نیز  ریالی  پاداشی  که  کرد  اعالم  فوتبال 
برای ملی پوشان در نظر می گیرند که 
بازیکنان تیم ملی می گویند این پاداش 

تاکنون به آنها پرداخت نشده است.

افتخاری: پاداش وزارت ورزش به فوتسال 
از منابع فدراسیون فوتبال بوده است

معینی: گزینه ای برای هدایت تیم فوتبال 
امید مطرح نیست
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وضعیت نامناسب مدارس روستاهای 
بناب از نظر بهداشتی 

نیروهای  کمبود  گفت:  بناب  مرکزی  بخشدار 
خدماتی باعث شده مدارس روستاهای بناب از 
نظر بهداشتی در وضعیت نامناسبی قرار گیرند.
در  عباس زاده  ناصر  آذربایجان شرقی،  منطقه 
اسالمی  شوراهای  اعضای  و  دهیاران  نشست 
کمبود  به  اشاره  با  بناب  شهرستان  روستاهای 
بناب،  نیروهای خدماتی در مدارس شهرستان 
افزود: طبق دستورالعمل های موجود ۱۷۰ نفر 
نیروی خدماتی باید در مدارس بناب همکاری 
وجود  خدماتی  نیروی  نفر   ۵۶ تنها  که  کنند 
مشکالتی  بروز  باعث  نیرو  کمبود  این  و  دارد 

شده است.
نیروهای خدماتی  وی خاطرنشان کرد: کمبود 
در مدارس باعث شده وضعیت بهداشتی مدارس 
روستاهای بناب در وضعیت نامناسبی باشند که 
نماینده  علی   الخصوص  مسئوالن  داریم  انتظار 
شهرستان در مجلس شورای اسالمی در جهت 

حل این مشکل قدم های اساسی بردارند.
وضعیت  از  گزارشی  ارائه  با  عباس زاده 
روستاهای شهرستان اظهار کرد: با وجود اینکه 
ولی  نشده  ابالغ  دولت  سوی  از  اعتباری  هیچ 
کارهای بزرگی در روستاهای منطقه انجام شده 
است و با مشارکت های مردمی اهالی روستاها 
در  زیرسازی  و  جدول گذاری  مسیرگشایی، 

روستاهای منطقه انجام گرفته است.
وی افزود: از اول سال ۹۲ تاکنون ۴۵ میلیارد 
ریال اعتبار از طریق دولت به روستاهای بناب 

پرداخت شده است.
وی با اشاره به نگاه ویژه دولت یازدهم به توسعه 
روستاها تصریح کرد: از آغاز دولت یازدهم ۸۰۰ 
پوشش  تحت  بناب  کشاورزی  اراضی  از  هکتار 
در  نیز  هکتار   ۳۸۰ و  رفته  آبیاری  نوین  طرح 

آستانه واگذاری به پیمانکار است.
کیلومتر   ۹۰ بناب،  مرکزی  بخشدار  گفته  به 
برای  و  شده  بتنی  بناب  کشاورزی  کانال های 
میلیارد  کانال های کشاورزی ۱۵۵  بتنی شدن 

ریال اعتبار هزینه شده است.

برگزاری جلسه مشترک هیئت مدیره ،هیئت رئیسه وروسای 
نواحی شرکت گاز استان مرکزی

جلسه مشترک هیئت مدیره و هیئت رئیسه و روسای نواحی دراداره 
مرکزی این شرکت و با حضورغالمرضا مشایخی معاون مدیریت گازرسانی 
شرکت ملی گاز ایران جواد مهندس مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی 
برگزار شد. در این جلسه جواد مهندس مدیر عامل بیاناتی در خصوص 
آمادگی نواحی برای ورود به فصل سرما ولزوم پایداری شبکه های گاز 
بهره  معاون  نمودند ودرادامه سمیعی  ایراد  وپیگیری وصول مطالبات 
برداری وروسای نواحی نیز نقطه نظرات و دیدگاه های خود را بیان نمودند.

مشایخی معاون مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ورییس هیئت 
مدیره گاز استان مرکزی در خصوص تدوین استراتژی در سطح کالن 
شرکت به سخنرانی پرداخت و در این خصوص اظهار داشت: به منظور 
جاری سازی استراتژی های مدیریت گازرسانی در کشور از روش کارت 
امتیاز متوازن کمک گرفته شده است و کارتهای بی اس آی برای هر 
وباید آموزشهای الزم جهت کلیه کارکنان  استانی تدوین شده است 
درخصوص پیاده سازی سیستمهای مدیریت ومدل تعالی داده شود.وی 
همچنین دربحث جی آی اس ودرحوزه مهندسی مجدد مطالبی بیان 
نموده و اضافه کرد: شرکت گازاستان مرکزی باید درجهت توانمند شدن 
برنامه ریزی دقیقی انجام داده ودرجهت وصول مطالبات ، اصالح فرآیندها 

و توانمند سازی کارکنان گام بردارد .
مشایخی درپایان افزود: توانمند سازی و رشد نیروهای جوان در شرکتهای 
گاز استانی از مهمترین مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد و 
شرکت گازاستان مرکزی دارای نیروهای جوان وفعالی میباشد وقابلیت 

پرورش مدیران الیق را درسطح شرکت ملی گاز دارد.

ارائه تسهیالت کم بهره به متقاضیان طرحهای گردشگری
چهارمحال و بختیاری 

تسهیالت کم بهره به متقاضیان طرح های گردشگری وخانه مسافرها در 
استان چهارمحال وبختیاری به گزارش روابط عمومی  اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری:مدیر کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان از نشست با مدیر 
کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال وبختیاری خبر داد واظهار 
داشت: در این نشست راهکارهای ارائه تسهیالت کم بهره جهت متقاضیان 
طرحهای گردشگری وخانه مسافرها مورد بحث وگفتگو قرارگرفت. بهمن 
عسگری سوادجانی با بیان اینکه ارائه تسهیالت به خانه مسافرها وطرح 
مقام معظم رهبری وشعار سال  منویات  راستای  های گردشگری در 
)اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل( می باشد ،گفت: ایجاد تعامل سازنده با 
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی وشناسایی مراجعین شرایط دار 
وجلوگیری از سنگ اندازی ومرتفع نمودن شرایط اعطای تسهیالت به 

متقاضیان واجد شرایط است. 
عسگری سوادجانی با اشاره به اینکه متقاضیان دریافت وام کم بهره می 
توانند با مراجعه به اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری 
با روند این تسهیالت وشرایط این وام آشنا شوند گفت: ایجاد تعامل بین 
دودستگاه می تواند در پیشبرد اقتصاد مقاومتی نقش موثری داشته باشد.

در این دیدار که به میزبانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی برگزار 
شد مهندس رئیسی مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال 
نبود  بدون  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  کل  اداره  افزود:  وبختیاری 
محدودیت در پرداخت تسهیالت به خانه مسافرها وطرح های گردشگری 
این اداره کل آمادگی را دارد در کمترین زمان تسهیالت کم بهره را به 

متقاضیان طح های مذکورارائه دهد.

خبر خبر

از  هرمزگان  آبفای  توسعه  و  مهندسی  معاون 
شهر  جهانبار  راه  چهار  فاضالب  پروژه  اتمام 

بندرعباس تا دو هفته آینده خبر داد. 
پروژه  این  گفت:  باره  این  در  صادقی  سعید 
آوری  جمع  و  انتقال  خطوط  اتصال  جهت 
غرب  )شمال  اسالمی  جمهوري  بلوار  فاضالب 
پمپاژ  ایستگاه  اصلی  خط  به  بندرعباس( 
حال  در  که  است  )سورو(   ۴ شماره  فاضالب 
راه  چهار  از  خط  این  اجرای  محدوده  حاضر 
جهانبار تا خط جمع آوری اصلی انتهای بلوار 

جمهوری اسالمی است.
وی افزود: طول این خط ۳۸۵ متر لوله جی آر 
)منهول( فاضالب  آدم رو  با ۵  پی ۱۰۰۰ م م 
بوده و هزینه آن ۶ میلیارد ریال برآورد می گردد 

که تا دو هفته آینده به بهره برداری می رسد. 
نصب انشعابات فاضالب در سطح شهر بندرعباس شبکه های اصلی و فرعی، خطوط جمع آوری و وی اظهار داشت: پروژه های اجرای خط انتقال، 

در مجموع با اعتبار ۲۶ میلیارد ریال در محالت 
پیامبر  و شهرک  امیرآباد  سورو، ۱۴۶ هتکاری، 
پروژه  برای سال جاری  و  اجرا شده  اعظم)ص( 
وصل انشعابات مناطق خیابان دانشگاه و محدوده 
مرکز شهر )حد فاصل بازار زیتون تا میدان شهداء( 
و اجرای شبکه جمع آوری بخشی از کوی ملت و 
محالت حسین آباد و کوی ۲۲ بهمن را با اعتباری 

حدود ۳۱ میلیارد ریال در دستور کار دارد.
به گفته مهندس صادقی؛  با تخصیص اعتبارات 
نقاط مختلف  پروژه ها در  این  اجرای  عمرانی 
بهره  به  جاری  سال  پایان  تا  بندرعباس  شهر 

برداری خواهد رسید.
فرماندار  معاون  همچنین  است؛  گفتنی 
اجرای  روند  از  بازدید  ضمن  نیز  بندرعباس 
قرار  رو  پیش  مشکالت  جریان  در  پروژه،  این 

گرفتند.

معاونمهندسیوتوسعهآبفایهرمزگانخبرداد:

اتمام پروژه فاضالب چهار راه جهانبار تا دو هفته آینده

اجرائیه
محکوم له:مریم امیری چگینی فرزند شیخعلی

محکوم علیه: علی خوشنام فرزند حسن مراد
مربوطه  دادنامه  وشماره  شماره  به  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به:به  محکوم 
۹۰۰۹۹۷۱۰۲۵۹۰۰۸۲۸ محکوم علیه محکوم اند به پرداخت مبلغ چهل میلیون 
ضمنا  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  سی  ومبلغ  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال 
محکوم علیه مکلف است خسارت تاخیر تادیه رااز تاریخ ۹۰/۷/۱ در حق محکوم 

له واریز نماید وبه انضمام پرداخت مبلغ نیم عشره دولتی در حق صندوق دولت .
110/99578دبیرشعبه159مجتمعشماره4شورایحلاختالفشهرتهران

اجرائیه
محکوم له:یوسف اکبریان ابرغانی
محکوم علیه: ناصر علی اکبری ابر

به شماره ۹۵۱۰۰۹۱۰۲۶۴۰۰۱۶۰  اجرای حکم  به:به موجب درخواست  محکوم 
به  اند  محکوم  علیه  محکوم   ۹۵۰۹۹۷۱۰۲۶۴۰۰۵۳۰ مربوطه  دادنامه  وشماره 
ومبلغ ۱/۸۱۰/۰۰۰  اصل خواسته  عنوان  به  ریال  مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰  پرداخت 
ریال بابت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از زمان سررسید علی یوم الوصول صادر 

واعالم می گردد. 
110/99571دبیرشعبه164مجتمعشماره4شورایحلاختالفشهرتهران

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست  و ضمایم آن  

کالسه  پرونده  ۵/۱۶۷/۹۵ سیار 
وقت رسیدگی  ۹۵/۹/۳۰ ساعت ۱۵/۳۰ 

خواهان   احمد اخوش  
خوانده    مصطفی رضائی الکسار

خواسته   مطالبه وجه   
اختالف  حل  شورای   ۴ شماره  مجتمع  به  فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان  
دادگستری تهران تقدیمنموده که به این شعبه ارجاع وبه کالسه ۵/۱۶۷/۹۵ سیار 
ثبت بعلت  مجهول المکان بودن خوانده به در خواست  خواهان  و دستور  دادگاه 
و به تجویز  ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید  
کثیر االنتشار  آگهی میشود  تاخوانده  از تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف یک ماه 
بدفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه دوم دادخواست و 

ضمایم  را دریافت نماید  و اال شورا غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. 
110/99575رئیسشعبه167شورایحلاختالفدادگستریتهران

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست  و ضمایم آن  

کالسه  پرونده  ۵/۱۶۴/۹۵  ۱ سیار 
وقت رسیدگی  ۹۵/۱۰/۶ ساعت ۱۶/۰۰ دوشنبه

خواهان   مهدیه رحمتی  
خوانده    محمد اخوان

خواسته   مطالبه طلب   
اختالف  حل  شورای   ۴ شماره  مجتمع  به  فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان  
دادگستری تهران تقدیمنموده که به این شعبه ارجاع وبه کالسه ۱/۱۶۴/۹۵ سیار 
ثبت بعلت  مجهول المکان بودن خوانده به در خواست  خواهان  و دستور  دادگاه 
و به تجویز  ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید  
کثیر االنتشار  آگهی میشود  تاخوانده  از تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف یک ماه 
بدفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه دوم دادخواست و 

ضمایم  را دریافت نماید  و اال شورا غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. 
110/99567رئیسشعبه164شورایحلاختالفدادگستریتهران

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتي
اراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون 

وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسند

 ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۲۰۰۹ شماره  راي  ۱-برابر 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
اله  آقاي رزاق فکری فرزند عزت  بالمعارض متقاضي 
بشماره شناسنامه ۷۹۶۴ صادره از تکاب در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۱۶۱ مترمربع پالک ۱۴۲۸  
کوچه  تکاب-  درشهرستان  واقع  اصلي  یک  از  فرعي 
هالل احمر- کوچه سیاوش دریایی خریداری از مالک 
محرز  بیک  اوغول  کیانی  حسینعلی  آقای  رسمی 

گردیده است.
 ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۲۰۰۶ شماره   راي  برابر   -۲
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
بالمعارض متقاضي آقاي صدیق بیگلری آقا بگ فرزند 
علی  بشماره شناسنامه ۹ صادره از تکاب در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۱۵۸ مترمربع پالک ۸۷۴۷ 
فرعي از یک اصلي مفروز و مجزي شده از پالک ۱۰۸۳ 
کوچه  آباد-  شریف  تکاب-  شهرستان  در  واقع  فرعي 
شهید امینی خریداری از مالک رسمی آقای چراغعلی 

کشاورز محرز گردیده است.
 ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۲۰۰۷ شماره   راي  برابر   -۳
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي علی سهرابی شیپا فرزند عبداله بشماره 
یک  ششدانگ  در  دیواندره  از  صادره   ۳۵۱ شناسنامه 
باب خانه به مساحت ۱۱۳/۷۷ مترمربع پالک ۸۷۴۸ 
پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي  یک  از  فرعي 
آباد  شریف   - تکاب  شهرستان  در  واقع  ۱۰۸۳فرعي 
-کوچه شهید منصوری خریداري از مالک رسمي کریم 

علیزاده محرز گردیده است.
 ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۲۰۰۸ شماره   راي  برابر   -۴
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
بشماره  عبداله  فرزند  درغال  نادر  آقاي  متقاضي 
یک  ششدانگ  در  دیواندره  از  صادره   ۱۳۷ شناسنامه 
باب خانه به مساحت ۱۸۵/۶۴ مترمربع پالک ۸۷۴۹ 

فرعي از یک اصلي مفروز و مجزي شده از پالک ۱۰۸۳ 
کوچه  آباد-  -شریف  تکاب  شهرستان  در  واقع  فرعي 
محمود  آقای  رسمي  مالک  از  خریداري  بهاری  شهید 

کشاورز محرز گردیده است.
 ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۲۰۱۰ شماره   راي  برابر   -۵
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
بشماره  قهرمان  فرزند  قدیمی  عذرا  خانم  متقاضي 
شناسنامه ۳۷۳ صادره از بیجار در ششدانگ اعیانی یک 
باب خانه)عرصه ملک وزارت راه و شهرسازی است( به 
مساحت ۱۹۱/۰۵ مترمربع پالک ۸۷۵۰ فرعي از یک 
از پالک ۵۰۴ فرعي واقع  اصلي مفروز و مجزي شده 
منتظری  خیابان   - امام  -خیابان  تکاب  شهرستان  در 
خریداري از مالک رسمي رستم بحری و مستان فتاحی 

باد محمود محرز گردیده است.
 ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۲۰۱۱ شماره   راي  برابر   -۶
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
دورباش  شهبازی  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
فرزند رحیم بشماره شناسنامه ۱۲۰۱ صادره از تکاب 
در ششدانگ اعیانی یک باب خانه)عرصه ملک وزارت 
به مساحت ۲۵۹/۴۹ مترمربع  راه و شهرسازی است( 
پالک ۸۷۵۱ فرعي از یک اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالک ۷۴۴ فرعي واقع در شهرستان تکاب - خیابان 
امام - کوچه شهید رحمانی خریداری از مالک رسمی 
ابراهیم هر دو مجیدی محرز گردیده  و  آقایان حسن 

است.
 ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۲۰۱۷ شماره   راي  برابر   -۷
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي قربانعلی نوروزی فرزند عربعلی بشماره 
اعیانی  ششدانگ  در  بیجار  از  صادره   ۹۵۳ شناسنامه 
به مساحت  اوقاف است(  باب مغازه )عرصه ملک  یک 
۱۳/۵۲مترمربع پالک ۸۷۵۲ فرعي از یک اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک ۱۰۵۲ فرعی واقع در شهرستان 
از  خریداري  نژاد  عبدی  کوچه   - امام  -خیابان  تکاب 

مالک رسمی ایوب سلیمانیان محرز گردیده است.
 ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۲۰۱۸ شماره   راي  برابر   -۸
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
فرزند  نوروزی  قربانعلی  آقاي  متقاضي  بالمعارض 

بیجار  از  صادره   ۹۵۳ شناسنامه  بشماره  عربعلی 
در ششدانگ اعیانی یک باب خانه )عرصه ملک اوقاف 
است( به مساحت ۱۵۵/۴۵مترمربع پالک ۸۷۵۳ فرعي 
از یک اصلي مفروز و مجزي شده از پالک ۱۰۵۲ فرعی 
عبدی  کوچه  امام  -خیابان  تکاب  شهرستان  در  واقع 
ایوب سلیمانیان محرز  از مالک رسمی  نژاد خریداري 

گردیده است. 
 ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۲۰۱۹ شماره   راي  برابر   -۹
 ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۲۰۳۹ شماره  اصالحی  رای  و 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي علی دولتیاری فرزند نصرت اله بشماره 
اعیانی  ششدانگ  در  بیجار  از  صادره   ۵۰۸ شناسنامه 
مساحت  به  است(  اوقاف  ملک  مغازه)عرصه  باب  یک 
۱۱/۱۰ مترمربع پالک۸۷۵۴ فرعي از یک اصلي مفروز 
و مجزی شده از پالک ۱۶۱۵ فرعی از ۱۰۴۷ واقع در 
شهرستان تکاب-خیابان امام-روبروی ۱۰ متری انصار 
خریداري از مالک رسمي صفرعلی گرامی محرزگردیده 

است.
 ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۲۰۲۲ شماره   راي  برابر   -۱۰
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
بالمعارض متقاضي آقاي علیرضا بهاری فرزند حسین 
در ششدانگ  تکاب  از  بشماره شناسنامه ۷۵۲ صادره 
مترمربع پالک ۴۷۰  به مساحت ۳۳۸  باب خانه  یک 
فرعي از ۴۳ اصلي واقع در قجور بخش ۱۶ مراغه حوزه 
ثبتی شهرستان تکاب - کمربندی بسیج - جنب تاالر 
اکبری  احمدعلی  رسمي  مالک  از  خریداري  صدف 

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

شد.

محمدطلوعي-رئیسثبتاسنادوامالکتکاب
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۹/۰۳

آگهی موضوع ماده سه قانون
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتوضعیتثبتیواراضیو

ساختمانهایفاقدسندرسمی

تعیین تکلیف  قانون  از هیات موضوع  به شماره ۱۱۶۸-۹۵/۷/۶ صادره  برابر رای 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  ماکو  شهرستان 
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.
 ۲۸۳۰۸۰۴۰۲۳ ملی  کد  و  یک  شناسنامه  شماره  به  جنکانلو  پور  علی  ۱-علی 
صادره از ماکو فرزند مصطفی در۲۰۰۱۹ سهم مشاع از ۱۵۰۶۴۰ سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ ۱۵۰۶۴۰ متر مربع قسمتی از۱۹۸ 
فرعی از ۱۰- اصلی قریه کشمش تپه واقع در استان آذربایجان غربی از بخش سه 

حوزه ثبت ملک ماکو و از نسق محمد عباس زاده و به پرونده ۲۲۷ سال ۱۳۹۳
تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه کثیراالنتشار اولی در مورخه ۹۵/۸/۱۶ و دومین 
چاپ در ۹۵/۹/۳ و .... تاریخ انتشار در دو نوبت روزنامه های محلی اولی در ۹/۸/۱۶ 

و دومین چاپ در ۹۵/۹/۳
محمودعباسپور-رئیسدفترماکو

آگهی موضوع ماده سه قانون
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتوضعیتثبتیواراضیو

ساختمانهایفاقدسندرسمی
از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف  برابر رای به شماره ۹۰۸-۹۵/۵/۱۳ صادره 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  ماکو  شهرستان 
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-علی ابراهیم پور دانالویی به شماره شناسنامه ۹۰۱۹ و کد ملی ۲۸۳۰۰۸۹۶۳۴ 
صادره از ماکو فرزند پرویز در۲۰۱۰ سهم مشاع از ۱۰۷۷۳۲ سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ ۱۰۷۷۳۲ متر مربع قسمتی پالک ۲۷- 
اصلی قریه رند واقع در استان آذربایجان غربی از بخش سه حوزه ثبت ملک ماکو 

و از نسق زراعی یوسف حسن زاده و به پرونده ۶ سال ۱۳۹۵
تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه کثیراالنتشار اولی در مورخه ۹۵/۸/۱۶ و دومین 
چاپ در ۹۵/۹/۳ و .... تاریخ انتشار در دو نوبت روزنامه های محلی اولی در ۹/۸/۱۶ 

و دومین چاپ در ۹۵/۹/۳
محمودعباسپور-رئیسادارهثبتشهرستانماکو

رونوشت آگهي حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   ۲۱۲۷۶ شماره  شناسنامه  داراي  پور  عبداله  ناهید  خانم 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهي  درخواست  شورا  این  از   ۹۵۰۳/۷۷ کالسه 
توضیح داده که شادروان پرویز بی پروا چقوش بشناسنامه شماره ۳۸۵۸ در تاریخ 
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : .................
۱-ابوالحسن بی پروا چقوش متولد ۱۳۳۷ به شماره شناسنامه ۲۴ صادره از سراب 

نسبت پدر متوفی
تهران  از  صادره   ۲۱۲۷۶ شناسنامه  شماره  به   ۱۳۴۶ متولد  پور  عبداله  ۲-ناهید 

نسبت مادر متوفی
مي  آگهي  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
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 و اال گواهي صادر خواهد شد. 

۴۸۳۱۳  م/الف
رئیسشعبهشورايحلاختالف57

آگهی ماده سه قانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

خانم صورت لطفی فرزند فتح اله درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را از 
پالک ۱۴۸فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به زمین 
بهرامی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و  از آقای جمشید  الکناو که 
پرونده نیز تحت کالسه ۹۳ – ۱۷۵ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی طبق رأی ۱۳۹۵۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۴۶۵ مورخ ۲۹ / 
۳ / ۹۵ حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت۳۱ / ۹۲ متر مربع به 
نام خانم صورت لطفی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور وراث حاج 
احمد میراحمدی می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله ۱۵روز آگهی می شود 
تا چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
صالحه ارسال گردد، مقرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم صورت لطفی خواهد نمود صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست
تاریخ انتشار اول۱۸ / ۸ / ۱۳۹۵ تاریخ انتشار دوم۳ / ۹ / ۱۳۹۵

ادارهثبتاسنادوامالکشهرستانجوانرود-عزیزی

آگهی ماده سه قانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آقای آیت اله لطفی فرزند فتح اله درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را از 
پالک ۱۲۸فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به کانی 
خال خاص که از آقایان عبداله عبدالهی و حمید کریمی خریداری و درخواست سند 
مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه ۹۴ - ۵۵ تشکیل و به هیئت موضوع قانون 
فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی طبق رأی ۱۳۹۵۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۴۶۹ 
مورخ ۲۹ / ۳ / ۹۵ حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۸۱ / ۱۳۷ 
متر مربع به آقای آیت اله لطفی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
محمد عبدالهی می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا 
چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه  آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً 
صالحه ارسال گردد، مقرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقاي آیت اله لطفی خواهد نمود صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست
رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانجوانرود-عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۱۸/ ۸ / ۱۳۹۵ تاریخ انتشار دوم۳ / ۹ / ۱۳۹۵

یدکی  قطعات  خرید  رئیس  بهادری-اصفهان: 
مبارکه  فوالد  گردشی  قطعات  و  داخل  تولید 
گفت: با کامل شدن کار طراحی و ساخت موتور 
اصلی قفسه های نورد نهایی واحد نورد گرم فوالد 
سازندگان  جمع  به  عمالً  ایران  کشور  مبارکه، 
باال  توان  با  موتورهای جریان مستقیم  جهانی 

پیوست.
احمد ذوالفقار بیک اظهار کرد: این موفقیت با 
ساخت قسمت چرخان)آرمیچر( موتورهای قفسه 
های نهایی نورد گرم فوالد مبارکه در داخل کشور 
و با همکاری شرکتهای سازنده داخلی حاصل شد.
جریان  آرمیچر  این  ساخت  با  کرد:  تأکید  وی 
مگاوات   ۳.۶ معادل  توانی  که   )DC(مستقیم
دارد، بیش از ۶۰ میلیارد ریال برای فوالد مبارکه 
صرفه جویی حاصل شد و از این پس برای هر بار 
ساخت این تجهیز از خروج مبالغ قابل مالحظه ای 
ارز از کشور جلوگیری به عمل خواهد آمد. رئیس 
خرید قطعات یدکی تولید داخل و قطعات گردشی 
فوالد مبارکه افزود: با توجه به سیاست مدیریت 
عالی فوالد مبارکه مبنی بر استفاده حداکثری از 
توانمندی سازندگان داخلی و مشکالتی که برای 
تأمین این تجهیز از طریق سازنده اصلی خارجی 
به دلیل تحریم ها وجود داشت،واحد خرید قطعات 
یدکی تولید داخل کشور و دفتر فنی تعمیرات 
نورد گرم تصمیم به ساخت آرمیچر موتور ۳۶۸۰ 
کیلوواتی نورد گرم گرفته شد؛بدین منظور ابتدا 
سازندگان توانمند در این زمینه شناسایی و کار 
ساخت داخل تجهیز مذکور با همکاری شرکت 

شد.  آغاز  مبارکه  فوالد  کارشناسان  و  شده  یاد 
وی یادآوری کرد: به دلیل اینکه این تجهیز قباًل 
از شرکتهای آنسالدو و ایراسکو تأمین می شد، 
نقشه ها و مدارک کافی برای ساخت وجود نداشت، 
بنابراین از شرکت برنده درخواست شد، با مراجعه 
به فوالد مبارکه و شرکت در جلسات کارشناسی و 
مهندسی معکوس از روی آرمیچر قبلی،اطالعات 
الزم جهت ساخت را استخراج کند و در نهایت 
طی مدت ۳ سال تجهیز فوق ساخته و تحویل 

فوالد مبارکه شد.
ذوالفقار بیک تصریح کرد: با ساخت این آرمیچر 
عمالً موتور عظیم الجثه ۳۶۸۰ کیلوواتی نورد 
گرم به صورت تقریباً صد در صد ساخت داخل 
شد، چرا که قبالً نیم ثابت کننده های )استاتور(
این موتور نیز توسط شرکت توربوژنراتور ساخته 
شده بود و مدت دو سال است که در خط تولید 
خرید  رئیس  بیک،  ذوالفقار  احمد  دارد.  قرار 
قطعات  و  کشور  داخل  تولید  یدکی  قطعات 
گردشی در پایان از حمایت معاونت و مدیریت 
خرید قطعات یدکی، مدیریت واحد نورد گرم، 
دفتر فنی تعمیرات ناحیه و همچنین تعمیرگاه 
در  و شرکت سازنده که  برق(  )کارگاه  مرکزی 
اجرای این پروژه همکاری نمودند، تشکر نمود 
مدیران  حمایتهای  با  کرد:  امیدواری  اظهار  و 
کارشناسان  همکاری  و  خرید  واحد  از  نواحی 
نواحی تولیدی با بخشهای خرید قطعات یدکی 
ساخت داخل و بومی سازی بتوانیم هرچه بیشتر 
به خودکفایی کامل در قطعات یدکی مورد نیاز 

خطوط تولیدی نزدیک شویم.

باساختآرمیچرموتورقفسههاینوردنهاییواحد51فوالدمبارکهدرداخلکشور:

ایران به جمع سازندگان موتورهای جریان مستقیم 
با توان باال پیوست

بندر شهید رجایی که پس از برجام و بازگشت 
ایران،  به  المللی  بین  کشتیرانی  خطوط 
عملیات  در  درصدی   ۲۷ رونق  اکنون  هم 
روزهای  طی  کند،  می  تجربه  را  کانتینری 
و  تجاری  بلندپایه  هیات  دو  میزبان  اخیر 
حمل و نقلی اعزامی از مهم ترین کشور های 

اقتصادی قاره های اروپا وآفریقا بود.
در نخستین روز آذرماه، یک هیأت اقتصادی 
و تجاری از آفریقای جنوبی که در رأس آنها 
و  حمل  های  وزارتخانه  معاونین  از  دوتن 
از بخش  نیز حضور داشتند،  این کشور  نقل 
ایران  اقتصاد  طالیی  دروازه  مختلف  های 
دیدن کرده و به منظور یافتن نقاط مشترک 
بندر  مدیران  با  گذاری  سرمایه  و  همکاری 
نشستند.  گفتگو  و  مذاکره  به  رجایی  شهید 
در  شرکت  با  نفره   ۱۳ هیات  این  اعضای 
ویژه  منطقه  مسئوالن  با  مشترک  نشستی 
جریان  در  رجایی،  شهید  بندر  اقتصادی 
و  تجهیزات  و  امکانات  توسعه  ها،  فعالیت 
همچنین شرایط سرمایه گذاری در این بندر، 
با  مشارکت  نحوه  و  ها  شرکت  ثبت  قوانین 
گرفتند.  قرار  ایرانی  تجاری  های  شرکت 
معاون  پور«  سعیدی  اصل  علی  »محمد 
بنادر و  اداره کل  بندری و منطقه ویژه  امور 
دریانوردی هرمزگان در این نشست گزارشی 
آن،  امکانات  و  رجایی  شهید  بندر  از  مفصل 
توانمندی ها و فرصت های سرمایه گذاری، 
اهداف کالن و پروژ های آتی توسعه این بندر 

را ارایه کرد. وی همچنین وضعیت بنادر کل 
چند  در  رجایی  شهید  بندر  عملکرد  کشور، 
ساله اخیر و پیش بینی توسعه عملیات آن در 
سال های آینده را نیز برای اعضای این هیأت 

خارجی تشریح کرد.
در بخش پایانی این برنامه، پایانه های شماره 
یک و دو کانتینری، پایانه های کاالی عمومی 
و متفرقه، اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی 
از  فارس  بندر خلیج  نفتی  پایانه  و همچنین 
جمله بخش های پیشرفته ترین بندر تجاری 
ایران بود که مورد بازدید معاونین وزیر حمل 
قرار  همراه  هیأت  و  جنوبی  آفریقای  نقل  و 

گرفت.    
یادآور می شود، اواخر آبان ماه نیز یک هیات 
۱۳ نفره اعزامی از کشور آلمان که نمایندگان 
در  کشور  این  سفارت  و  هامبورگ  بندر 
به  داشتند،  حضور  آنها  جمع  در  نیز  تهران 
استان  بنادر  های  توانمندی  بررسی  منظور 
مشترک  نقاط  یافتن  همچنین  و  هرمزگان 
به  گذاری  سرمایه  های  فرصت  و  همکاری 
مدیران  با  و  کرده  سفر  رجایی  شهید  بندر 
ارشد این بندر به مذاکره و گفتگو پرداختند. 
شایان ذکر است، بندر شهید رجایی طی دو 
گروه  ها  ده  شاهد حضور  همواره  اخیر  سال 
از  بسیاری  گذاران  سرمایه  و  تجاری  های 
و آسیا  اروپا  اقتصادی  نام  کشورهای صاحب 
بوده تا شرایط سرمایه گذاری در این بندر را 

به صورت میدانی بررسی کنند. 

صفسرمایهگذارانخارجیپشتدروازهطالییاقتصادایران؛

 پس از اروپایی ها، نوبت به نمایندگان 
آفریقا رسید
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مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعيالبرز:
حق  مسکن کارگران دو برابر شد

مهندس خلیلي مدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعي 
استان البرز از افزایش دوبرابري حق مسکن کارگران 
هیات  نامه  تصویب  براساس  کار  قانون  مشمول 
اداره  عمومي  روابط  گزارش  به  داد.  خبر  وزیران 
کل تعاون،کارورفاه اجتماعي استان البرز؛ مهندس 
خلیلي با اشاره به  روند این افزایش اظهار داشت : بر 
اساس مصوبه سال۹۳ شورای عالی کار، مقرر گردید 
که حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ 
هزار تومان افزایش یابد و قرار بر این بود که افزایش 
حق مسکن کارگران از ابتدای سال ۹۴ اعمال شود 

که زمینه آن مهیا نگردید.
در  شده  انجام  پیگیریهاي  روند  بر  تاکید  با  وي 
این خصوص خاطر نشان کرد : در واقع، به دلیل 
اینکه افزایش ۲۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن 
کارگران در سال ۹۴ اعمال نشد، این مصوبه مجدد 
در اواخر سال گذشته به تصویب شورای عالی کار 

رسید و قرار شد محاسبه واعمال گردد.
مدیر کل تعاون کارورفاه اجتماعي استان البرزدر 
ادامه  با اشاره به اعالم این خبر از سوي وزیر تعاون 
،کارورفاه اجتماعي در سفرهفته اخیر رئیس جمهور 
در تاریخ ۲۶ آبانماه به استان البرز بر اساس مصوبه 
هیات دولت تصریح کرد :  در نهایت موضوع این 
شورای  در  امسال  خردادماه  در  مجددا  افزایش 
نمایندگان  حضور  با  که  گرایي  جانبه  سه  ملي 
تشکل های کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت 
تعاون،کارورفاه اجتماعي برگزار شد، به تائید رسید؛ 
ضمن اینکه در جلسات مختلف درباره آن بحث و 
بررسی صورت گرفت؛ اما سرانجام با وجود ۳ مصوبه 
شورای عالی کار و شورای مشاوره سه جانبه ملی ، 
در آبانماه ۱۳۹۵ هیأت دولت میزان کمک هزینه 
مسکن کارگران مشمول قانون کار را تصویب کرد 
و حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ 
آقاي  جناب  توسط  و  یافت  افزایش  تومان  هزار 
دکترربیعي وزیر محترم تعاون کارورفاه اجتماعي 

در سفر ریس جمهور به استان البرز اعالم گردید.
نحوه  خصوص  در  همچنین  خلیلي  مهندس 
پرداخت افزایش حق مسکن در فیشهاي حقوقي 
کارگران ابراز داشت :  این حق مسکن از مهرماه 

امسال براي کارگران محاسبه وپرداخت میشود.
شایان ذکر است این افزایش از سوي وزارت تعاون 
کارورفاه اجتماعي جهت اجرا به استانهاي کشور 

ابالغ گردیده است.

بدون مشارکت بخش خصوصی صنعت گردشگری 
شکوفا نمی شود

و  اقتصاد  از  تلفیقی  البرز گفت: گردشگری  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
فرهنگ است.

عبدالناصر میرچی اظهار کرد: گردشگری تلفیقی از اقتصاد و فرهنگ است؛ 
چراکه بدون سرمایه، ایجاد زیرساخت های مناسب گردشگری امکان پذیر 

نیست.
وی ادامه داد: بدون زیرساخت های گردشگری انتظار جذب گردشگران 
افراد  این  چراکه  است؛  بیهوده ای  انتظار  استان  در  خارجی  و  داخلی 
می خواهند بیشترین لذت را از زمان خود برده و از امکانات خدماتی و 

رفاهی مناسبی بهره مند شوند.
میرچی افزود: بدون شک بخش دولتی به تنهایی نمی تواند از عهده تامین 
تمامی هزینه ها برای توسعه زیرساخت های گردشگری بربیاید و در این 

زمینه به مشارکت بخش خصوصی نیاز دارد.
بخش  دخالت  و  حضور  بدون  شک  بدون  داد:  توضیح  مسئول  این 
خصوصی، صنعت توریسم شکوفا نمی شود؛ بنابراین آنچه باید در این 
بخش انجام دهیم این است که سیاست های خود را به سمت و سوی 

حمایت از سرمایه گذار سوق دهیم.
میرچی با اشاره به ظرفیت های موجود در استان برای ساخت هتل افزود: 
اکنون سرمایه گذاری در زمینه ایجاد هتل و مراکز اقامتی در تهران با توجه 
به کمبود زمین و هزینه های تمام شده در این شهر بسیار باالست و این 
موضوع فرصتی برای جذب سرمایه گذاران در کرج به شمار می رود؛ زیرا 
قیمت تمام شده ساخت هتل در کرج در مقایسه با تهران بسیار مناسب تر 
است. مدیرکل میراث فرهنگی البرز در پایان گفت: بدون شک با ساخت 
چند هتل چند ستاره در استان می توان زمینه حضور گردشگران بیشتری 

را ایجاد کرد.

چاه های کاوش معدنی بالی جان گونه های جانوری رودبار
رییس اداره محیط زیست رودبار گفت:چاه هایی که به منظور کاوش 
پیمانکار حفر می شوند،زندگی گونه های مهم  های معدنی توسط 

جانوری این شهرستان را تهدید می کند.
بهروز آژ رییس اداره محیط زیست رودبار از سقوط یک قالده شغال 
به قعر چاهی که به منظور کاوش های معدنی توسط پیمانکار حفر 

شده بود، خبرداد.
ضمن  رودبار  زیست  محیط  حفاظت  یگان  افزود:مامورین  وی 
کردند،ولی  پیدا  حضور  حادثه  محل  در  نشانی  آتش  با  هماهنگی 
متاسفانه بدلیل فقدان وسایل امداد و نجات حیات وحش مناسب در 
ایستگاه خدمات آتش نشانی،مامورین محیط زیست با کمک یکی از 

حفاران محلی چاه، اقدام به نجات شغال کردند.
حفاظت  یگان  مامورین  توسط  شغال  قالده  خاطرنشان کرد:یک  آژ 
محیط زیست شهرستان رودبار از عمق چاهی در اطراف شهر،نجات 

داده شد.
رییس اداره محیط زیست رودبار تصریح کرد:علی رغم سقوط شغال 
از ارتفاع بیست متری به درون چاه خوشبختانه حیوان آسیب جدی 
ار تیمار و تغذیه،آنرا در زیستگاه خود رهاسازی  ندیده بود و پس 

کردند.
وی افزود:تذکر الزم به پیمانکار معدن جهت پوشاندن دهانه ورودی 

چاه داده شد.
بهروز آژ گفت:شهرستان رودبار با داشتن مناطق گسترده کوهستانی 
و جنگلی زیستگاه گونه های مهمی چون خرس، پلنگ، گرگ،گراز و 

انواع پرندگان شکاری همچون عقاب و کرکس است.

خبر خبر

امیررضاصادقی- خبرنگار زمان: معاون استاندار 
تهران ضمن بازدید از بیست و دومین نمایشگاه 
مطبوعات، توسعه همه جانبه کشور را مدیون 
حضور پررنگ رکن چهارم دموکراسی دانست. 
هدایت ا... جمالی پور درغرفه اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان تهران، با تاکید برنقش 
های  حوزه  در  خبر  اصحاب  و  مطبوعات  مهم 
مختلف، اظهارداشت: خبرنگاران و رسانه عالوه 
بر نقش اصالح گر امور، در بسیاری موارد تاثیر 
بازدارندگی خود را نیز به خوبی ایفا کرده اند. 
وی افزود: اصحاب خبر با اطالع دقیق و صحیح 
از ابعاد مشکالت کشور و دولت، ضمن همراهی 
را  ملی  انسجام  و  اتحاد  زمینه   ، مسؤالن  با 
اهمیت  حائز  امر  این  که  کنند  فراهم می  نیز 

فراوانیست.
فرماندار ویژه شهرستان ری، که درغرفه اداره 
با  تهران  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
خبرنگاران سخن می گفت، در ادامه، با تاکید 
بر این نکته که دولت یازدهم، طالب و شنونده 

خاطرنشان  است،  سازنده  نقدهای 
حرفه  اصلی  رکن  تعهد،  ساخت: 
خوشبختانه  و  است  خبرنگاری 
وارد  ویژگی  این  با  که  دوستانی 
بسیار  افراد  شوند  می  خبر  عرصه 
موفقی بوده و همواره مورد اعتماد 
جمهوری  مقدس  نظام  و  مردم 

اسالمی قرار می گیرند. 
که  آنچه  کرد:  تصریح  پور  جمالی 
باعث شکل گیری جامعه پویا می 
گرا،  منصفانه،عقل  نقدهای  شود 

سازنده و هدایت گر است.
و  تهمت  بین  مرز  یادآورشد:  وی 
باریکی  به  سازنده  نقد  با  تخریب 
مورد  بایستی  که  است  تارمویی 
نقاد،  خبرنگاران  دقت  و  توجه 

دلسوز و معتقد قرار گیرد.
خبرنگاران،  که  که  نکته  براین  تاکید  با  او 
پرتاثیرترین  حال  درعین  و  ترین  توقع  کم 

موثر  قشر  این  داد:  ادامه  هستند،  قشرجامعه 
فرهنگی، علی رغم همه کمبودهای اقتصادی، 

فقط در سایه عشق و تعهد به حرفه خود ادامه 
واقعیت،  این  به  علم  با  دولت  لذا   دهد  می 
همچنان از ظرفیت های خود برای حمایت از 

خبرنگاران و رسانه ها استفاده می کند.
صالحی  »سیدرضا  تهران،  استاندار  معاون 
و  دانسته  فرهنگی  غنی  ظرفیت  را  امیری« 
فرهنگ  وزیر  عنوان  به  ایشان  حضور  گفت: 
وارشاد اسالمی با توجه به سطح باالی آگاهی 
برکات  منشا  تواند  می  دارند  حوزه  این  از  که 
فراوانی برای امور فرهنگی- هنری کشور باشد.
جمالی پورهمچنین ضمن قدردانی از زحمات 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  ضرغامی،  تالش  و 
جانبه  همه  برهمراهی  تهران،  استان  اسالمی 
امور  در  ری  شهرستان  ویژه  فرمانداری 
فرهنگی، خبرنگاران و رسانه ها تاکید ورزیده 
و اظهارداشت: فرمانداری ری، قدردان زحمات 
این  تداوم  در  و  بوده  خبر  اصحاب  دریغ  بی 
خواهد  آنها  کنار  در  همواره  پرمخاطره،  مسیر 

بود.

معاوناستاندارتهرانتاکیدکرد:

توسعه کشور، مرهون مطبوعات و رسانه ها

حصر وراثت
به  تقدیمی  دادخواستی  مطابق   ۴۴۱۵۸ شناسنامه  شماره  به  آدابیان  محمود 
کالسه پرونده ۴۰۰/۱۵۷/۹۵ از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر آدابیان به شماره شناسنامه ۷ در تاریخ 
۹۴/۱/۱۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به ۱- محمد آدابیان ش ش  ۴۸۶ تاریخ تولد ۱۳۴۱   صادره از زرند  
نسبت به متوفی فرزند ۲- داود آدابیان ش ش ۳۵۵۷ تاریخ تولد ۱۳۴۶ صادره 
از تهران  نسبت به متوفی  فرزند ۳- محمود آدابیان ش ش ۴۴۱۵۸ تاریخ تولد 
۱۳۵۸ صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند ۴- اقدس آدابیان ش ش ۴۸۷تاریخ 
تولد ۱۳۴۳ صادره از زرند  نسبت به متوفی  فرزند ۵- معصومه آدابیان ش ش 
۲۴۴ تاریخ تولد ۱۳۴۹ صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند ۶-آذرآدابیان ش 
ش ۷۹۵۲ تاریخ تولد ۱۳۵۳ صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند ۷- حاجیه 
به  نسبت  مرکزی   زرند  از  تولد ۱۳۱۵ صادره  تاریخ  نوروزی ش ش ۷۶  خاتون 

متوفی  همسر 
مزبور  خواست  در  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  ومرحوم 
تا هرکس  نوبت آگهی مینماید  امور حسبی در یک  قانون  بااستناد ماده ۳۶۱  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
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حصر وراثت
حسین جداری حسن پور به شماره شناسنامه ۲۳ مطابق دادخواستی تقدیمی به 
نموده  وراثت  این شعبه در خواست گواهی حصر  از  پرونده ۴۲۳/۱۵۷/۹۵  کالسه 
و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا جداری حسن پور به شماره شناسنامه 
۱۳۶۹ در تاریخ ۹۴/۱۲/۱۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- کریم جداری حسن پور ش ش  ۲۳۷ تاریخ 
تولد ۱۳۲۵   صادره از تبریز  نسبت به متوفی برادر ۲- جواد جداری حسن پور ش 
ش ۷۸۲ تاریخ تولد ۱۳۳۰ صادره از تهران  نسبت به متوفی  برادر ۳- حسن جداری 
حسن پور ش ش ۱۲۹۴ تاریخ تولد ۱۳۳۲ صادره از تهران  نسبت به متوفی  برادر 
۴- حسین جداری حسن پور ش ش ۲۳ تاریخ تولد ۱۳۴۳ صادره از تهران  نسبت به 
متوفی  برادر ۵- رباب جداری حسن پور ش ش ۳۴ تاریخ تولد ۱۳۲۸ صادره از تهران  
نسبت به متوفی  خواهر ۶- زهرا سلطان جداری حسن پور ش ش ۱۳۳۲ تاریخ تولد 
۱۳۳۲ صادره از تهران  نسبت به متوفی  خواهر ۷- معراج جداری حسن پور ش ش 
۸۰۴ تاریخ تولد ۱۳۳۷ صادره از تهران  نسبت به متوفی  خواهر ۸- مریم جداری 
حسن پور ش ش ۲۷۶۹ تاریخ تولد ۱۳۳۹ صادره از تهران  نسبت به متوفی  خواهر
ومرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
بااستناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به 

این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/99590رییسشعبه157شورایحلاختالفمجتمعشماره4تهران

اجرائیه
محکوم له:حمیدرضا عقیلی فرزند حبیب ا...

محکوم علیه: مریم محبوب اسیا بر
مربوطه  دادنامه  وشماره  شماره  به  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به:به  محکوم 
محکوم علیه محکوم اند به پرداخت مبلغ هفده میلیون و دویست وبیست وشش 
و  در حق خواهان  اصل خواسته  عنوان  به  تومان  هزار  ونه  وچهل  هزار وششصد 
هزینه دادرسی طبق تعرفه وخسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت 

اجرای حکم براساس شاخص ساالنه بانک مرکزی ونیم عشر دولتی
110/99581دبیرشعبه160مجتمعشماره4شورایحلاختالفشهرتهران

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۳ شعبه   ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۲۷۰۰۴۰۰ کالسه  پرونده   
شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان   ) سابق  جزایی   ۱۰۳( آباد  خرم 
۹۵۰۹۹۷۶۶۱۳۷۰۰۸۴۸ شاکی : خانم سهیال بسطامی فرزند غالم حسن به نشانی 
لرستان خرم آباد اسد آبادی ۱۴ متری نبش نیایش یک جنب پست بانک- متهم 
:خانم آزیتا ملکی فرزند محمد به نشانی خرم آباد خ ستارخان ک بهرامی پالک 

۳۰ - اتهام :مزاحمت تلفنی
تلفن  مالک خط  محمد  فرزند  ملکی  آزیتا  خانم  اتهام  در خصوص   : دادگاه  رای 
به خانم سهیال بسطامی  تلفنی نسبت  بر مزاحمت  شماره ۰۹۳۷۱۸۴۹۶۴۱ دائر 
فرزند غالمحسین با عنایت به شکایت شاکی صورتجلسه خارج نویسی پیامهای که 
از خط تلفن متعلق به متهم برای خط تلفن شاکی ارسال شده است استعالم انجام 
شده از شرکت ایرانسل که خط تلفن فوق الذکر بنام خانم آزیتا ملکی )متهم( می 
باشد عدم شناسایی متهم در نشانی اعالم شده به شرکت ایرانسل و ابالغ وی از 
از طریق نشر در آگهی و عدم حضور وی در جلسه دادگاه و عدم ارسال الیحه ای 
بزهکاری وی محرز است لذا مستند به ماده ۶۴۱ قانون تعزیرات حکم به محکومیت 
نامبرده به تحمل چهار ماه حبس صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیسشعبه103دادگاهکیفری2شهرستانخرمآباد-سیدرضاموسوی.

متن آگهی 
آقای مهرداد ملکشاهی به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب می باشد به واسطه 
دادرسی  آیین  قانون   ۱۱۵ ماده  تجویز  به  و  نامبرده  اقامت  محل  نبودن  معلوم 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مراتب در روزنامه 
آگهی تا ظرف مدت ۳۰ روز 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 نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار 

عقیده به عمل می آید. 
دادیارشعبهدومدادیاریدادسرایعمومیوانقالبشهرستانخرمآباد-سارامیرحسینی.

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۱ ۹۵۰۹۹۸۶۶۹۰۳۰۰۱۳۶شعبه  کالسه  پرونده 
قدوسی شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره - خواهان :آقای رضا منصوری 
فرزند ولی اله به نشانی لرستان - خرم آباد - مطهری خیابان شهید چمران روبروی 
نشانی  به  علی  فرزند  رفیعی  هادی  :آقای  -خوانده   ۱۲ پالک  دولتیاری  مسجد 
از میدان فردوسی  امیر کبیر بعد  آباد -گلدشت شرقی هنرستان  لرستان - خرم 

سمت راست سرایدار هنرستان -خواسته :مطالبه وجه چک ماده ۹ 
العاده جلسه اول  بتاریخ ششم مهر ماه یکهزارو سیصدو نود و پنج در وقت فوق 
پرونده  است  تشکیل  ذیل  امضاکننده  تصدی  به  آباد  خرم  اختالف  حل  شورای 
و محتویات  اوراق  به  توجه  با  است  نظر  و تحت  واصل  دفتر  از  کالسه ۹۵۰۲۳۹ 
به صدور  مبادرت  متعال  از خداوند  استعانت  با  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی 

رای می نماید. 
به  اله  ولی  فرزند  منصوری  رضا  آقای  دادخواست  در خصوص   : قاضی شورا  رای 
طرفیت خوانده آقای هادی رفیعی فرزند علی به خواسته مطالبه مبلغ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره ۰۶۷۶۳۲ عهده بانک صادرات ایران به 
عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
اوراق و محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک -گواهینامه 
عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و بقا اصل چک در ید خواهان که داللت 
از  دعوت  علیرغم  اینکه خوانده  و  دارد  را  ذمه خوانده  اشتغال  و  دین  استقرار  بر 
رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  و   ) بودن  المکان  مجهول  )بدلیل  آگهی  طریق 
حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نداشته و با احراز مدیدنیت خوانده و استصحاب 
بقا دین مستندا به مواد ۳۱۰ - ۳۱۲- ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 
۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ و مواد ۱۹۸- ۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی 
 ۹ ماده  اجرای  در  و   ۱۳۷۹ مصوب  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۱۳۹۴ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۹۸۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ۹۴/۹/۲۱ تا یوم 
االداء  بر اساس نرخ شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
نهاده می شود در حق خواهان  احکام  اجرای  بر عهده  آن  و وصول  که محاسبه 
صادر و اعالم می نماید ضمنا دایره اجرا هنگام محاسبه خسارت تاخیر تادیه هزینه 
دادرسی آن را نیز محاسبه و از محکوم له وصول نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس بیست روز دیگر قابل 

تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضیشعبهاولشورایحلاختالفخرمآباد-سلماناسماعیلی.

دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه   ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۰۴۰۰۲۰۴ کالسه  پرونده 
 ۹۵۰۹۹۷۶۶۱۰۴۰۰۶۰۲ شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
خواهان : آقای هرمز حسنوند فرزند خداکرم به نشانی استان لرستان -شهرستان 
موبایل  راست  سمت  کوچه  انتهای   ۲۵ نگارستان  والیت  -بلوار  آباد  خرم 
مرادی  ۲-مینا  عابد  فرزند  الغیب  حیات  ۱-طیبه   : خواندگان   ۰۹۱۶۶۵۹۱۲۳۶
بیرانوند  مرادی  ۴-میترا  باقر  فرزند  بیرانوند  مرادی  ۳-مجید  باقر  فرزند  بیرانوند 
فرزند باقر  ۵-مهرنوش مرادی بیرانوند فرزند باقر ۶-مهرناز مرادی بیرانوند فرزند 
باقر ۷-سعید مرادی بیرانوند فرزند باقر ۸-مینو مرادی بیرانوند فرزند باقر ۹-حمید 
نشانی  به  باقر همگی  فرزند  بیرانوند  باقر ۱۰-حامد مرادی  فرزند  بیرانوند  مرادی 

مجهول المکان - خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
طرفیت  به  خداکرم  فرزند  هرمز حسنوند  آقای  دعوی  در خصوص   : دادگاه  رای 
۵-حامد  ۴-مینا  ۳-مهرناز  ۲-مهرنوش  ۱-حمید  آقایان  و  ها  خانم  خواندگان 
باقر  فرزندان  بیرانوند  مرادی  همگی  شهرت  ۹-مجید  ۸-مینو  ۷-سعید  ۶-میترا 
۱۰-خانم طیبه حیات الغیب فرزند عابد به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان 
به تنظیم و انتقال سند رسمی تمامیت یک باب عمارت مسکونی روستای گیلوران 
تحت پالک ۱۸۴۵-۲ فرعی بخش ۲ شهرستان خرم آباد مقوم به ۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ارزش منطقه ای ۲/۵۲۰/۰۰۰ ریال بدین توضیح که خواهان اظهار داشته که 
برابر مفاد قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۱ شش دانگ عمارت موصوف را از خانم 
طیبه حیات الغیب به عقد بیع خریداری و نامبرده نیز برابر مفاد قرارداد عادی در 
سال ۱۳۸۷ آنرا از خانم زینب السادات سجادیان به وکالت از مالک آقای باقر مرادی 
بیرانوند خریداری نموده است که تصاویر قراردادها پیوست پرونده می باشد از آنجا 
وکیل مزبور وکالت در انتقال ملک به اینجانب داشته لیکن با فوت وکیل امکان 
خواسته  تحقق  خواستار  مزبور  مدارک  نمودن  پیوست  با  لذا  نشده  میسر  انتقال 
گردیده خواندگان با وصف ابالغ قانونی ایراد یا دلیلی در رد دعوی خواهان ابراز و 
اقامه ننموده اند علیهذا دادگاه با عنایت مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مفاد 
قراردادهای مستند دعوی که موید صحت ادعای خواهان در خرید ملک متنازع 
فیه به ترتیب از مورث خواندگان ردیف یک الی ۹ و دیگر خوانده می باشد و نظر 
از  واصله  نامه شماره ۱۳۹۵۰۶۰۲۵۰۱۶۰۰۲۱۴۵ مورخ ۹۵/۶/۲۸  برابر  اینکه  به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد در پاسخ استعالم این مرجع کماکان 
سند مالکیت پالک مرقوم بنام مورث خواندگان آقای باقر مرادی  بیرانوند می باشد 
که برابر گواهی انحصار وراثت شماره ۸۶/۵/۸۸۳ مورخ ۸۶/۱۱/۷ مشارالیه فوت و 
اینکه خواندگان  باشند و توجها به  الفوت خواندگان مورد اشاره می  وراثت حین 
ایراد یا دلیلی در رد دعوی خواهان ابراز و اقامه ننموده اند و از جمله آثار الزامی 
عقد بیع انتقال رسمی ملک موضوع معامله به مشتری است دادگاه دعوی خواهان 
به  را  بیرانوند(  باقر مرادی  الی ۹ )وراث مرحوم  به طرفیت خواندگان ردیف یک 
عنوان مالکین قهری )قائم مقام ( وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۰و ۲۱۹ و 
۲۲۲ قانون مدنی حکم به الزام آنان به حضور در احد دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و 
تنظیم و انتقال شش دانگ سند مالکیت پالک ثبتی ۲ فرعی از ۱۸۴۵ اصلی بخش 
یک خرم آباد ذیل ثبت ۲۳۲۵۱ بنام خواهان آقای هرمز حسنوند صادر و اعالم می 
دارد دادگاه در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف آخر خانم طیبه 
حیات الغیب نظر به اینکه برابر پاسخ استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالک 
خرم آباد به شرح مورد اشاره سند مالکیت ملک موصوف بنام خوانده اخیر نیست 
لذا وی مالکیت رسمی ندارد تا به خواهان منتقل نماید لذا دعوی متوجه نامبرده 
نبوده و دادگاه به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۴۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار عدم توجه دعوی به خوانده مزبور را صادر و اعالم می دارد حکم صادره 
غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و در انقضاء 
مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
تجدید نظر استان لرستان می باشد و قرار نیز ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان مزبور می باشد. 
رئیسشعبهچهارمدادگاهعمومیحقوقیخرمآباد-کریممیرانپور.

آگهی اجرائیه
قاضی  از شعبه  دادنامه شماره ۲۵۶/۹۴احکام مورخ۱۳۹۴/۸/۳۰صادره  به موجب 
شورای حل اختالف باغملک محکوم علیه  داراب حبیبی یوسفی فرزند -که مجهول 
المکان بوده و ملزم به پرداخت مبلغ۳۲۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
۱۵۰۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۳/۱۱/۲۹تا 
زمان اجرای حکم درحق محکوم علیه آقای اسحاق اژغه فرزند صفر ونیز پرداخت 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شدمی 
نشر  تاریخ  از  روز  اجرائیه ظرف ۱۰  ابالغ  تاریخ  از  مذکور  علیه  محکوم  باشد،لذا 
آگهی ملزم و مکلف به اجرای مفاد اجرائیه می باشد.درغیر اینصورت طبق قانون 
اجرای احکام مدنی از سوی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف اقدام خواهد 

شد.شماره م الف:)۷/۹۵/۱۶۴(
قاضیشورایحلاختالفباغملک-بهنامانصاری

آگهی حصروراثت
بشناسنامه۱۹۴صادره  عبدالحسین  پدر  نام  گاهی  رضا  طاها  علی  محمد  آقای 
داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  ازخرمشهردرخواستی 
که پسرم مرحوم خالد طاها رضا گاهی بشناسنامه ۱۲۹۳صادره بوشهر در تاریخ 
۱۳۹۵/۸/۱۳در اهواز اقامتگاه غیر دائمیش فوت ورثه اش عبارتند از ۱-متقاضی 
شماره  به  گاهی  رضا  طاها  متوفی(۲-یوسف  الذکر)پدر  فوق  مشخصات  با 
شماره  به  گاهی  رضا  طاها  ۳-یاسمن  متوفی(  ملی۱۸۲۰۷۹۰۷۵۴خرمشهر)پسر 
به شماره  ملی ۱۸۲۰۶۱۶۵۵۱خرمشهر )دختر متوفی(۴-کلثوم طاها رضا گاهی 
قانونی  تشریفات  انجام  با  اینک   . غیر  ال  متوفی(و  ۹۲۷آبادان)همسر  شناسنامه 
مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال 
گوهی صادروهر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود از 

درجه اعتبار ساقط است.شماره م الف: )۹/۷۹۰(
رئیسشعبههفتمشورایحلاختالفخرمشهر-سیدمحمدمحمدی

دادنامه
خواهان/ شاکی علی اکبر اصغری دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم تارا باستانی 
و نصرت خانم اصابت طبری و کیارش باستانی وامهان ادهمی جمال و کاوه باستانی 
به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
بابل واقع در استان مازندران- شهرستان بابل- میدان والیت- دادگستری شهرستان 
ثبت   ۹۵۰۹۹۸۱۱۱۰۹۰۰۶۶۰ کالسه  به  و  ارجاع  بابل-کدپستی:۴۷۱۳۶۵۸۷۳۹ 
است.  تعیین شده  و ساعت ۰۹:۴۵  آن ۱۳۹۵/۱۰/۲۵  وقت رسیدگی  که  گردیده 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز 
ماده ۷۳قانون 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.
شهرستان بابل- میدان والیت- دادگستری شهرستان بابل- کد پستی: ۴۷۱۳۶۵۸۷۳۹
مدیردفترشعبه9دادگاهعمومیحقوقیشهرستانبابل-علیرضاذبیحالهنژاداستان
مازندران-

آگهی حصر وراثت
جوانرود  اختالف  حل  شورای  چهارم  شعبه   ۴/۵۷۶/۹۵ کالسه  پروند  حکایت  به 
آقای رحمان شاهمرادی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان 
اقامتگاه دائمی خود  داشته شادروان محمد شاهمرادی  در تاریخ۱۳۸۷/۵/۹  در 

فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱.کریم شاهمرادی  : زایچه ۱۰-۱۳۶۴  پسر متوفی

۲.رحمان شاهمرادی : زایچه ۷۳۸-۱۳۵۹  پسر متوفی
۳.عبدالعظیم شاهمرادی : زایچه ۴۹۵۰۰۹۱۸۰۸-۱۳۷۱ پسر  متوفی

۴.فاطمه شاهمرادی :زایچه ۸۷-۱۳۶۷  دختر متوفی
۵.افروز شاهمرادی :زایچه ۴۳۶-۱۳۵۳  دختر متوفی
۶.فانوس شاهمرادی :زایچه ۱-۱۳۶۱   دختر متوفی

۷.آفتاب شاهمرادی  : زایچه ۴۳۵-۱۳۵۲  دختر متوفی
۸.خاور شاهمرادی : زایچه ۳۲۲۰۰۳۴۸۷۱-۱۳۶۸  دختر متوفی

۹.کوکب فرجی :زایچه ۱۶۶-۱۳۳۴ همسر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبهچهارمشورایحلاختالفشهرستانجوانرود.

آگهی اخطاریه 

در پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۵۹۷۴۰۰۰۳۸ به شماره بایگانی ۹۵۰۰۳۹ شعبه سوم 
دادیاری دادسرای نکا آقای سید جواد طاهری فرزند سید مختار به اتهام خیانت 
در امانت تحت پیگرد می باشد نظر به اینکه نامبرده قبال مجهول المکان می باشد 
وفق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به نامبرده اخطار میشود 
جهت دفاع از اتهام انتسابی ظرف یک ماه پس از نشر آگهی در شعبه سوم دادیاری 
دادسرای نکا حاضر شوید در صورت عدم حضور و انقضاء وقت طبق مقررات اقدام 

خواهد شد م. الف ۹۵/۱۷۸
دادیارشعبهسومدادسرایعمومیوانقالبشهرستاننکاحسینحمزهعلی

حسین محمودی در نشست خبری مطبوعاتی 
حفظ  کرد:  اظهار  حسینی،  اربعین  تسلیت  با 
جمهوری  مقدس  نظام  و  اسالمی  ارزش های 
تفکر  و  بسیج  اصلی  مأموریت های  از  اسالمی 
بسیجی است که با خلوص نیت و عشق به والیت 

انجام می شود.
وی افزود: بصیرت افزایی، آگاهی دادن، شناخت 
از  اطاعت پذیری  و  زمان شناسی  دشمن، 
شاخصه های بسیج است و این خصوصیت ها بسیج 
را تقویت و پشتوانه نظام کرده است و دشمنان 

اسالم و ایران از این تفکر بسیجی هراس دارند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نور تصریح کرد: 
همین تفکر بسیجی، مدافعان حرم را تربیت کرد، 
مسلمانان دیگر کشورها را بیدار کرد و برای دفاع از 
دین متحد ساخت، راهپیمایی اربعین نیز از تفکر 
بسیجی نشأت گرفته و همه را دور پرچم امام 

حسین)ع( جمع کرد.
این مسؤول با تشریح برنامه های هفته بسیج بیان 
کرد: بیش از ۱۰ پیش برنامه از جمله تشکیل ستاد 
گرامیداشت، تشکیل کمیته ها، تشکیل اتاق فکر، 
صدور احکام مسؤولیتی، جذب و ارتقای عضویت، 
شهدا  یادواره های  برگزاری  تبلیغی،  فضاسازی 
و بیش از ۱۰۰ برنامه در طول این هفته توسط 
پایگاه های مقاومت، حوزه ها و ستاد در شهرستان 

اجرا می شود.

محمودی راهپیمایی و دسته روی اربعین حسینی 
عکس،  نمایشگاه  برپایی  شهرستان،  سطح  در 
موضوع  با  مربیان  و  اولیا  روشنگری  نشست 
یادواره های  برگزاری  اجتماعی،  شبکه های 
دانش آموزی، برگزاری المپیاد دانش آموزی، کارگاه 
دخترانه و مادرانه با موضوع سبک زندگی، تجمع 
عزاداران اربعین حسینی را بخشی از برنامه های 

هفته بسیج شهرستان نور اعالم کرد.
وی از دیگر برنامه های این هفته را نشست عاشقان 
والیت، نهضت روشنگری با موضوع اقتصاد مقاومتی 
و جهاد فرهنگی، نشست منتظران موعود، دیدار با 
بسیجیان نمونه و ایثارگر، کارگاه آموزشی طرحی 
به سوی فردا با محوریت افزایش جمعیت، افتتاح 
افتتاح  نیازمندان،  خانه  افتتاح  مقاومت،  پایگاه 
ساختمان تجمیعی حوزه امام سجاد)ع( و حضرت 

رقیه)س( و ... ذکر کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نور برگزاری مسابقات 
بومی محلی، کارگاه مهارت زندگی برای دختران 
باالی ۱۶ سال، افزایش موالید، اقتصاد مقاومتی و 
کارآفرینی، غبارروبی گلزار شهدا، مسابقه تیراندازی، 
پیاده روی،  همایش  حرم،  مدافع  شهید  یادواره 
اجتماع حماسی بسیجیان، میقات صالحین، دعای 
ندبه، حضور سازمان یافته در نماز جمعه، مسابقات 
قرآن و اذان و ... را از دیگر برنامه های اجرایی هفته 

بسیج شهرستان نور عنوان کرد

فرماندهناحیهمقاومتبسیجسپاهنورخبرداد:

 اجرای بیش از 100 برنامه به مناسبت هفته بسیج

بهادری-اصفهان: بنا بر ارزیابی و جمع بندی 
دوره جشنواره  سیزدهمین  در  داوران  هیات 
نژاد  نباتی  هادی  ایران  های  عمومی  روابط 
به  اصفهان  شهرداری  عمومی  روابط  مدیر 
سال  در  عمومی  روابط  برتر  مدیر  عنوان 

۱۳۹۴ انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت. 
از  که  عمومی  روابط  بین المللی  سمپوزیوم 
خاص  موضوع  یک  با  سال  هر   ۱۳۸۵ سال 
و  نظری  ادبیات  توسعه  پی  در  جدید،  و 
عمومی  روابط  حوزه  در  عملی  مهارت های 
است، امسال دوازدهمین دوره خود را تجربه 
 » شعار  با  سمپوزیوم  این  از  دوره  این  کرد. 
پیشرفت«  برای  تغییر  و  عمومی  روابط 
هدف  با  ماه(  آبان   ۲۵  -  ۲۶  ( روز  دو  طی 
علم  تولید  و  افزاری  نرم  جنبش  به  کمک 
و  دستاوردها  نمایش   ، عمومی  روابط  در 
توانمندسازی  عمومی،  روابط  توانمندیهای 
ارتقای  و  عمومی  روابط  اندرکاران  دست 
آنان  های  مهارت  و  دانش  بینش،  سطح 
روابط  ارزنده  فعالیتهای  به  بخشی  اعتبار    ،
عمومی  روابط  اعتالی  به  کمک  ها،  عمومی 
در  المللی  بین  همکاریهای  بسط  کشور،  در 
روابط  آفرینی  نقش  و  عمومی  روابط  حوزه 
المللی در محل  عمومی ایران در سطح بین 

همایش های کتابخانه ملی تهران برگزار شد. 
در بخش مدیر برتر روابط عمومی ایران آثار 
پژوهش  رشته   ۹ در  ها  عمومی  روابط  برتر 
خالقیت  ارتباطی،  ریزی  برنامه    ، ارتباطی 
عمومی،  روابط  راهبردی  مدیریت  نوآوری،  و 
ارباب  تکریم  رسانی،  اطالع  سازی،  فرهنگ 
ارتباطات  و  الکترونیک  ارتباطات  رجوع،  
رسانه ای گزینش می شوند که هادی نباتی 
اصفهان  شهرداری  عمومی  روابط  مدیر  نژاد 
نیز در این دوره توانست حائز مقام برتر شود.  
در این دوره از جشنواره برگزیدگان در بخش 
نژاد  نباتی  :هادی  زیر  شرح  به  مختلف  های 
اصفهان(،  شهرداری  عمومی  روابط  )مدیر 
علی جهانی )بانک صادرات(،  فرشاد فخیمی 
)مدیر عامل روابط عمومی بانک شهر(، داود 
نعمتی انارکی )سازمان صدا و سیما(، مسعود 
ایزدی )بانک مسکن(، محمد ناظمی اردکانی 
جارزاده   بو  مجید  فوالداصفهان(،  )شرکت 
قدیمی  فاطمه  و  ایران(  گاز  ملی  )شرکت 
گفتنی  شدند.  انتخاب  رشت(  )شهرداری 
است بر اساس رای هیات داوران این دوره از 
اصفهان   عمومی شهرداری  روابط   ، جشنواره 
در رشته خالقیت نیز به عنوان روابط عمومی 

برتر انتخاب شده است.

اصفهان، حائز رتبه برتر 
روابط عمومی های کشور شد
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آمادگی 17 سکوی پارس جنوبی
 برای تولید روزانه 420 میلیون مترمکعب گاز

جانشین رئیس عملیات و تولید سکوی فاز ۱ پارس جنوبی )اس پی 
با  جنوبی  پارس  گازی  سکوی   ۱۷ اساسی  تعمیرات  گفت:   )۱ کیو 
موفقیت به اتمام رسید و این سکوها برای تولید روزانه ۴۲۰ میلیون 

مترمکعب گاز غنی تا پایان سال آماده شد.
نظر حجم،  از  سکوها  اساسی  تعمیرات  انجام  افزود:  طاهرپور  بهمن 
وسعت منطقه عملیاتی و شرایط بد جوی بی سابقه، بدون هیچ حادثه 

ای و با رعایت استانداردهای ایمنی به پایان رسید. 
وی با بیان اینکه در این عملیات ۷۳ هزار و ۷۵۲ نفر ساعت کار بدون 
حادثه به ثبت رسید، ادامه داد: سکوی »اس پی کیو ۱« با ۳۱ هزار 

و ۶۲۸ نفر ساعت و سکوی »اس پی دی ۱۲ بی« با یک هزارو ۷۰۸ 
نفر ساعت بیشترین و کم ترین میزان نفر ساعت تعمیراتی را به خود 

اختصاص دادند. 
طاهرپور بیان کرد: در مجموع چهار هزار و ۱۰۰ مورد تعمیراتی در 

بازه زمانی ۱۲۵ روز با همت کارکنان سکوها انجام شد. 
جانشین رئیس عملیات و تولید سکوی فاز ۱ گارس جنوبی گفت: با 
توجه به ماهیت سکوهای پارس جنوبی که به صورت ان ان ام )بدون 
تمامی  تعمیراتی است،  فاقد فضای کارگاهی و  و  نفر( طراحی شده 
پشتیبانی های صورت گرفته از سوی معاونت عملیات و پشتیبانی و 

سکوی فاز ۱ بوده است. 
وی درباره میزان برداشت گاز از ۱۷ سکوی یادشده اظهار کرد: مطابق 
گاز  و  نفت  عملیات  و  تولید  مدیریت  ریزی صورت گرفته،  برنامه  با 
پارس مکلف به تولید روزانه حدود ۴۲۰میلیون متر مکعب گاز غنی از 
این سکوها در شش ماه دوم سال است که به این میزان، تولید حدود 
۱۴ میلیون متر مکعب گاز غنی از سکوی سرچاهی اس پی دی ۲ به 

سمت پاالیشگاه فاز ۱۹ را نیز باید اضافه کرد. 
بر اساس برنامه امسال قرار است بخش دیگری از سکوهای در دست 
راه اندازی نیز به مجموعه سکوهای تولیدی پارس جنوبی افزوده شده 

و ظرفیت برداشت گاز از این میدان افزایش یابد. 
شتاب در توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی در سه سال اخیر 
سبب شده است تا عالوه بر بهره برداری کامل از دو فاز ۱۲ و ۱۵و۱۶، 
بخش عمده ای از سکوهای دریایی شامل فازهای ۱۷و۱۸، ۱۹ و ۲۰ 

و ۲۱ امسال به بهره برداری برسد. 
در سه سال اخیر تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب به ظرفیت 
شود  می  بینی  پیش  و  است  شده  افزوده  جنوبی  پارس  گاز  تولید 
و  و ۲۰  فازهای ۱۷و۱۸، ۱۹  پنج سکوی  از  برداری  بهره  با  امسال 
۲۱ تا اوایل سال آینده ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز به تولید کنونی 
متر  میلیون   ۵۳۰ به  میدان  این  از  برداشت  ظرفیت  و  شود  افزوده 

مکعب در روز برسد. 

مذاکرات با وزیر نفت
 برای عرضه نفت خام در بورس

نفت  وزیر  با  مذاکرات  از  ایران  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  رئیس 
بتوانیم  امیدواریم  برای عرضه نفت خام در بورس خبر داد و گفت: 
در آینده نزدیک قراردادهای آتی و اوراق سلف را در معامالت نفت 

خام داشته باشیم. 
شاپور محمدی اظهار داشت: در خصوص ورود نفت خام به بورس، 
و  بورس  سازمان  نظرات  نقطه  و  ایم  داشته  نفت  وزیر  با  مذاکراتی 

وزارت نفت در جلسات مشترکی به بحث گذاشته شده است.
در خصوص  نفت  وزارت  و  بورس  سازمان  مسئوالن  نظر  افزود:  وی 
امیدواریم  و  است  اوراق سلف مساعد  به صورت  نفت خام  معامالت 
بتوانیم در آینده نزدیک قراردادهای آتی و اوراق سلف را در معامالت 

نفت خام داشته باشیم.
به گزارش تسنیم، دولت به دنبال آن است که بعد از عرضه موفقیت 
آمیز اوراق سلف نفت کوره، اقدام به انتشار و عرضه اوراق سلف نفت 

خام در بازار بورس و اوراق بهادار ایران کند.
مقدار  کننده  عرضه  آن  اساس  بر  که  است  قراردادی  قرارداد سلف، 
ازای  در  قرارداد سلف  اساس مشخصات  بر  را  پایه  دارایی  از  معینی 
بهای نقدی به فروش می رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم 
طی  را  شده  خریداری  پایه  دارایی  معادل  تواند  می  خریدار  کند، 

قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رساند. 
نخستین دستورالعمل اجرایی »عرضه و معامله قرارداد سلف نفت« 
مدیره سازمان  تصویب هیئت  به  آذرماه سال ۹۰  نوزدهم  تاریخ  در 
بورس و اوراق بهادار رسیده بود و با ۵۱ ماده و ۲۳ تبصره به تمامی 
کارگزاری ها ابالغ شد، اما در مدت ۵ سال گذشته با وجود چند نوبت 
عرضه اوراق سلف نفت کوره، توفیقی در عرضه اوراق سلف نفت خام 

حاصل نشد.
برای  را  بهادار جلساتی  اوراق  و  بورس  سازمان  و  نفت  وزارت  اخیراً 
تصمیم گیری در خصوص عرضه اوراق سلف نفتی برای معامالت نفت 
خام در بازار بورس کشور برگزار کرده اند و به نظر می رسد با ادامه 
این جلسات، در آینده ای نزدیک شاهد عرضه اوراق سلف معامالت 

نفت خام در بازار بورس کشور باشیم.

پیش بینی قیمت نفت 54 دالری برای سال بعد

برآورد  اوپک،  توافق  باالی  احتمال  به  اشاره  با  بانک گلدمن ساکس 
خود را از قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ میالدی افزایش داد.

این گزارش، بانک آمریکایی گلدمن ساکس اعالم کرد  بر اساس 
احتمال توافق اعضای اوپک برای کاهش عرضه را باال می داند و به 
همین دلیل، برآورد خود را از قیمت نفت در آغاز سال ۲۰۱۷ میالدی 

افزایش داد.
این بانک اعالم کرد میانگین قیمت نفت در نیمه نخست سال آینده 
میالدی به ۵۵ دالر برای هر بشکه می رسد. برآورد پیشین این بانک 

درباره قیمت نفت در این مقطع، ۴۵ تا ۵۰ دالر بود.
برای  نتوانند  اوپک  اعضای  اگر  کرد  اعالم  همچنین  گلدمن ساکس 
کاهش تولید به توافق برسند، عرضه مازاد نفت در بازارهای جهانی 
در سه ماه نخست سال ۲۰۱۷ میالدی به ۷۰۰ هزار بشکه در روز 

می رسد.
طبق اعالم این بانک این بانک،  هرگونه کاهش تولید نفت اوپک، باید 
از سوی عربستان، امارات، کویت و قطر باشد و تولید کشورهای دیگر 

در نیمه نخست ۲۰۱۷ تغییر نخواهد کرد.
قیمت  میانگین  اعالم کرد در کل سال ۲۰۱۷،  بانک همچنین  این 
و  سنت   ۵۰ و  دالر   ۵۲ به  آمریکا  آی  تی  دبلیو  خام  نفت  شاخص 
برای هر بشکه  به ۵۴ دالر  برنت  میانگین قیمت شاخص نفت خام 

می رسد.

قیمت نفت به باالترین 
حد 3 هفته اخیر رسید

افزایش امیدواری به توافق اعضای اوپک برای کاهش 
تولید نفت سبب شد قیمت این کاال افزایش یابد.

چهار  نفت  قیمت  دیروز  گزارش،  این  اساس  بر 
درصد افزایش یافت که مهمترین دلیل آن، افزایش 
امیدواری به توافق تولیدکنندگان بزرگ نفت در 

هفته آینده برای محدود کردن تولید بود.
کردن  متقاعد  برای  عربستان  تالش های  افزایش 
دیگر تولیدکنندگان نفت برای همراهی با توافق 
کاهش تولید در آستانه نشست هفته آینده اوپک، 
از جمله مهمترین عواملی بود که امیدواری به این 

توافق را باال برد.
قیمت هر بشکه نفت خام برنت در پایان معامالت 
دیروز با دو دالر و چهار سنت رشد به ۴۸ دالر و ۹۰ 
سنت برای هر بشکه رسید و قیمت شاخص دبلیو 
تی آی آمریکا با یک دالر و ۸۰ سنت افزایش به ۴۷ 

دالر و ۸۰ سنت رسید.
بانک آمریکایی گلدمن ساکس اعالم کرد: فرض 
اصلی ما اکنون این است که توافق کاهش تولید 

اوپک اعالم و اجرایی خواهد شد.

روسیه مایل به فریز تولید نفت 
خود در سطح فعلی است 

رئیس جمهور روسیه با بیان این که مانعی بر سر راه 
توافق اوپک در ماه جاری میالدی نمی بیند گفت: 
روسیه مایل به فریز تولید خود در سطح فعلی است. 
پس از پیشرفت در مذاکرات صادر کنندگان نفت 
تولید،  کاهش  مورد  در  اختالفات  بر  غلبه  برای 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه گفت، وی 
مانعی بر سر راه توافق اوپک در ماه جاری میالدی 
نمی بیند. وی تایید کرده که روسیه مایل به فریز 

تولید خود در سطح فعلی است.
پوتین به خبرنگاران گفت: »صد در صد نمی توانم 
بگویم توافقی به دست خواهد آمد یا نه. اما احتمال 
اینکه توافقی به دست بیاید زیاد است... اختالفات 
اصلی در درون اوپک اگر تاکنون برطرف نشده باشد، 

می تواند برطرف شود.«
پس از آنکه مذاکرات اولیه با هدف فریز تولید نفت 
در ماه آوریل امسال شکست خورد، توافقی اولیه در 
ماه سپتامبر در الجزایر برای کاهش تولید اوپک به 
۳۲.۵ تا ۳۳ میلیون بشکه به دست آمد. هرچند 
وعده اوپک برای کاهش تولید هنوز نهایی نشده، 
اما به گفته دو منبع اگاه، روسیه به اتکای مذاکرات 
در این باره، پیش بینی خود از درآمدهای نفتی در 
بودجه سال آینده خود را بیش از ۴۰۰ میلیارد روبل 

)۶ میلیارد دالر( افزایش داده است.
پوتین ضمن تکرار موضع روسیه گفت، در سطح 

فعلی »ما مشکلی برای فریز تولید نداریم.«
بزرگترین صادرکننده نفت جهان پس از کاهش 
شدید قیمت نفت و تحریم های غرب بر سر ماجرای 
اوکراین، با بدترین رکو اقتصادی دو دهه گذشته 
برای  اوپک  مذاکرات  بر  عالوه  است.  مواجه  خود 
کاهش تولید، روابط نزدیک تر مسکو با دولت جدید 
دونالد ترامپ در آمریکا می تواند به این کشور در 

کاهش فشارها بر اقتصادش کمک کند.

تشکیل کمیته ویژه بی پی 
برای فعالیت در ایران

شرکت نفتی بی پی یک کمیته مدیریتی جدید برای 
بررسی فرصت های فعالیت در ایران تشکیل داده 
است اما باب دادلی، مدیر آمریکایی این شرکت به 
منظور اجتناب از نقض احتمالی تحریم های آمریکا 
در آن قرار ندارد.به گزارش ایسنا، این کمیته جدید 
بی پی  مالی  مدیر  گیلواری،  برایان  ریاست  تحت 
به  آگاه  دارد.منابع  قرار  دارد،  انگلیسی  ملیت  که 
این  فعالیت های  گیلواری  کردند:  اظهار  رویترز 
با شرکت  مذاکره  هرگونه  و  ایران  در  نفتی  غول 
ملی نفت ایران را هماهنگ خواهد کرد.این اقدام 
منعکس کننده اهمیت اکتشاف فرصت های جدید 
از سوی شرکت های چند ملیتی برای فعالیت در 
ایران است که پس از سال ها انزوا، از تحریمهای بین 
المللی خارج شده است.اما انتخاب دونالد ترامپ به 
ابهام در مورد تالش ایران برای جذب سرمایه گذاری  
خارجی به منظور احیای اقتصادش افزوده است. 
از  آمریکا  منتخب  جمهوری خواه  جمهور  رییس 
تحت  که  ایران  با   ۲۰۱۵ سال  هسته ای  توافق 
آن فعالیت هسته ای تهران در ازای لغو برخی از 
تحریم های اقتصادی محدود شده، انتقاد کرده است.
تولید  قراردادهای  مورد شرایط  در  عدم شفافیت 
مشکالت  نشده اند،  نهایی  هنوز  که  تهران  جدید 
پیش روی سیستم بانکی به دلیل تداوم تحریم های 
یک جانبه آمریکا و محدودیت های بودجه شدید 
شرکت ها به دلیل قیمت های پایین تر نفت، بیشتر 
شرکت ها را در حاشیه نگه داشته است.تحریم هایی 
ایران تصویب شده اند و  که از سوی آمریکا علیه 
مانع فعالیت شرکت های آمریکایی در این کشور 
می شوند، همچنان به قوت خود باقی  مانده اند.توتال 
نخستین شرکت غربی بزرگی بود که ماه جاری با 
ایران برای توسعه بیشتر میدان گازی پارس جنوبی 
قرارداد امضاء کرد. شرکت DNO نروژ هم برای 
توسعه میدان نفتی چنگوله در غرب ایران موافقت 
کرده است.کمیته مدیریت جدید بی پی شامل برنارد 
لونی - مدیر امور باالدستی با ملیت ایرلندی - دو 
سانیال - مدیر انرژی جایگزین با ملیت هندی و 
روپرت باندی، مشاور کل با ملیت انگلیسی- است.به 
گفته یک منبع آگاه، این ساختار مدیریتی جداگانه 
شامل باب دادلی یا هیچ شهروند آمریکایی دیگری 
نبوده و برای حمایت از شخص باب دادلی به این 
شکل تشکیل شده است.سخنگوی بی پی در این 
باره حاضر به اظهارنظر نشد.این غول نفتی که در 
لندن به ثبت رسیده است، تالش می کند روابطش 
با واشنگتن را از زمان نشت نفت در خلیج مکزیک 
ترمیم کند و با پرداخت بیش از ۵۰ میلیارد دالر 
جریمه و هزینه های پاک سازی موافقت کرده است. 
دادلی که مدت کوتاهی پس از این حادثه، ریاست را 
از تونی هیوارد گرفت، در این رویه سازنده بوده است.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

از  برق  قیمت  درصدی   ۱۰ افزایش  اعمال 
اول مرداد، منجر به اضافه شدن بندی به نام 
»بدهی گذشته« در قبوض دوره )مهر-آبان( 
آنها  به  را  باالیی  مالی  بار  مشترکان شده که 

تحمیل کرده است. 
به گزارش مهر، با گذشت چهار ماه از تصویب 
افزایش ۱۰ درصدی قیمت تعرفه فروش برق 
گرانی  رسانه ای شدن  و  خانگی  مشترکان  به 
قیمت برق در روزهای اخیر، مسئوالن وزارت 
شفاف،  و  صادقانه  اطالع رسانی  جای  به  نیرو 
گرانی ها  درباره  متناقضی  اظهارنظرهای 

می کنند. مطرح 
قائم مقام  محمودی«،  »ستار  اساس  این  بر 
وزیر نیرو اولین مقام مسئول در وزارت نیرو 
خبری  نشست  یک  در  گذشته  روز  که  بود 
برق  قیمت  درصدی   ۱۰ افزایش  درباره 
تاکید  با  و  کرد  اظهارنظر  خانگی  مشترکان 
برق،  تعرفه  درصدی   ۱۰ »گرانی  اینکه  بر 
با  گفت:»امسال  نیست«،  جدیدی  موضوع 

برق  دولت،  اجازه  و  مصوب  قانون  به  توجه 
صورت  به  درصد   ۱۰ تعرفه ها  و  مصرفی 
از  موضوع،  این  که  یافت  افزایش  میانگین 

ابتدای امسال اعمال شده است.«
قائم مقام  اظهارنظر  از  ساعت  چند  گذشت  با 
وزیر نیرو درباره گرانی قیمت برق، »هوشنگ 
فالحتیان« در گفتگوی دیگری که در پایگاه 
افزایش  با رد  خبری وزارت نیرو منتشر شد، 
قیمت برق از ابتدای امسال تا کنون، تصریح 
اول مهرماه  از  برق  تعرفه های  »افزایش  کرد: 

امسال اعمال شده است.«
از  یک  هر  که  است  آن  توجه  جالب  نکته 
برانگیزی  ابهام  نکات  دارای  اظهارنظرها،  این 
حمید  بخشنامه  اساس  بر  زیرا  بودند؛  
درصدی   ۱۰ افزایش  نیرو  وزیر  چیت چیان، 
روز   ۱۲۶( امسال  تیرماه   ۲۸ برق،  قیمت 
تصویب  به  اقتصاد  شورای  نشست  در  قبل( 
صدور  با  نیرو  وزیر  نهایت  در  و  می رسد 
ماه  شهریور   ۱۳ تاریخ  در  که  بخشنامه ای 

امسال صادر شده، مصوبه افزایش قیمت برق 
شرکت های  تمامی  به  را  مختلف  مشترکان 
ابالغ  استانی  برق  توزیع  و  منطقه ای  برق 
به  خطاب  نیرو  وزیر  نامه  در  است.  کرده 
است:  آمده  استانی  برق  توزیع  شرکت های 
برای  آنها  عمومی  شرایط  و  برق  »تعرفه های 
شرکت های  پوشش  تحت  مشترکان  تمامی 
برای  برق،  نیروی  توزیع  و  منطقه ای  برق 

پیوست  به شرح  مردادماه  اول  تاریخ  از  اجرا 
تنظیم  و  به مهر دفتر سرمایه گذاری  )ممهور 

مقررات بازار آب و برق( ابالغ می شود.«
روز   ۷۰ حدود  گذشت  با  دیگر  عبارت  به 
 ۱۰ افزایش  نیرو،  وزیر  بخشنامه  ابالغ  از 
در  خانگی  مشترکان  برق  قیمت  درصدی 
اعمال  امسال  ماه  آبان  و  مهر  دوره  قبوض 

شده است.

ورود بند»بدهی گذشته«به قبوض

  مدیرعامـل شـرکت نفـت و گاز پـارس 
از افزایـش تولیـد گاز در پـارس جنوبـی 
سـرما  جدیـد  مـوج  ورود  بـا  همزمـان 
بـه کشـور خبـر داد و گفـت: ایـران هـم 
اکنـون روزانـه ۴۶۰ میلیـون متـر مکعب 
گاز از ایـن میدان مشـترک برداشـت می 
کنـد. بـه گـزارش شـانا، محمد مشـکین 
فـام با بیـان ایـن مطلب افـزود: طی یک 
مـاه گذشـته تولیـد گاز پـارس جنوبـی 
بیـن ۴۲۰ تـا ۴۳۰ میلیـون متـر مکعب 
در روز بـود و بـا افزایش تولید سـکوهای 

فـاز ۱۹، هـم اکنـون تولیـد گاز در ایـن 
میـدان مشـترک بـه ۴۶۰ میلیـون متـر 
فـاز ۱۹  اسـت.  رسـیده  روز  در  مکعـب 
پـارس جنوبـی معـادل ۲ فـاز اسـتاندارد 
اسـت کـه بـا وارد مدار شـدن کامـل این 
فـاز، روزانـه ۲ میلیـارد فـوت مکعـب به 
میـدان  ایـن  از  گاز  برداشـت  ظرفیـت 

مشـترک اضافـه می شـود. 
وی بـا اشـاره بـه وعـده شـرکت نفـت و 
گاز پـارس مبنـی بـر افزایـش برداشـت 
گاز از ایـن میـدان مشـترک، ادامـه داد: 

براسـاس برنامه ریزی هـای انجام شـده تا 
پایـان آذر مـاه امسـال، تولیـد گاز پارس 
جنوبـی بـه ۵۰۰ میلیون متـر مکعب در 
روز مـی رسـد و ایـن میـزان تولیـد تـا 
پایـان امسـال یـا اوایـل سـال آینـده از 
مـرز ۵۳۰ میلیـون متـر مکعـب در روز 
مـی گذرد.مدیرعامـل شـرکت نفت و گاز 
پـارس بـا اشـاره بـه برنامـه ریـزی برای 
بهـره بـرداری از سـکوی فاز ۲۱ تـا نیمه 
آذرمـاه امسـال، گفت: با وارد مدار شـدن 
ایـن فـاز، روزانـه ۲۸ میلیـون متر مکعب 

بـه برداشـت گاز ایـران از میـدان گازی 
پـارس جنوبـی اضافـه خواهـد شـد. بـر 
پایـه ایـن گـزارش، فازهـای ۲۰ و ۲۱ از 
جملـه فازهایی هسـتند که بـا راه اندازی 
فـوت  میلیـارد   ۲ امسـال  آنهـا،  کامـل 
مکعـب بـه ظرفیـت برداشـت از  میـدان 
گازی پـارس جنوبـی اضافـه مـی شـود. 

مشـکین فـام بـا اشـاره به روشـن شـدن 
مشـعل سـکوی ۱۸B پـارس جنوبی که 
یـک سـکوی اقمـاری اسـت، ادامـه داد: 
بـا آمـاده شـدن خـط لولـه این سـکو به 
زودی ۵۰۰ میلیـون فـوت مکعـب هم از 
ایـن محـل به ظرفیت برداشـت گاز ایران 
از میـدان گازی پـارس جنوبی اضافه می 
شـود. شـتاب در توسـعه میدان مشترک 
اخیـر  سـال  سـه  طـی  جنوبـی  پـارس 
موجـب شـده اسـت تـا عـالوه بـر بهـره 
بـرداری کامـل از فازهـای ۱۲، ۱۵و ۱۶، 
دریایـی  از سـکوهای  ای  بخـش عمـده 
فازهـای ۱۷و ۱۸، ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ هـم 
امسـال بـه بهـره بـرداری برسـد. در بازه 
زمانـی یادشـده، تاکنـون بیـش از ۲۰۰ 
میلیـون متـر مکعـب بـه ظرفیـت تولید 
گاز پـارس جنوبـی افـزوده شـده اسـت. 
پیـش بینـی می شـود بـا بهره بـرداری از 
سـکوهای باقیمانـده از فازهـای نامبرده، 
تـا اوایل سـال آینده ظرفیت برداشـت از 
ایـن میدان بـه ۵۳۰ میلیـون متر مکعب 

در روز برسـد.

  برداشت گاز از پارس جنوبی افزایش یافت

صنایع  ملی  شرکت  سرمایه گذاری  مدیر 
و  پتروشیمی  واحد   ۲ ساخت  از  پتروشیمی 
محورهای  مهمترین  عنوان  به  دانش  انتقال 

همکاری با توتال فرانسه نام برد. 
جدید  مذاکرات  تشریح  در  علیمراد  حسین 
به  فرانسه  توتال  شرکت  با  گرفته  انجام 
صنعت  در  سرمایه گذاری  و  مشارکت  منظور 
گفتگوها  فعلی،  شرایط  در  گفت:  پتروشیمی، 
جزئیات  نهایی کردن  درباره  توتال  مقامات  با 
مشارکت در صنعت پتروشیمی، در حال انجام 
صنایع  ملی  شرکت  سرمایه گذاری  است.مدیر 
پتروشیمی با اعالم اینکه در صورت توافق، به 
توتال  شرکت  سرمایه گذاری  حجم  قطع  طور 
بیش  به  ایران  پتروشیمی  صنعت  در  فرانسه 
از چند میلیارد دالر می رسد، تصریح کرد: در 
کنار ساخت یک واحد اتان کراکر و تولید یک 
و  فنی  دانش  انتقال  پلیمری،  خاص  محصول 
تکنولوژی های نوین به صنعت پتروشیمی نیز از 
دیگر محورهای گفتگو با این شرکت فرانسوی 
توتال  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  است.این 
صنعت  در  پیشگام  شرکت های  جزو  فرانسه 
دامنه  داشت:  اظهار  است،  جهان  پتروشیمی 

در  ویژه  به  فرانسوی  شرکت  این  با  فعالیت ها 
گسترده  بسیار  فن آوری  و  فنی  دانش  حوزه 

خواهد بود.
اینکه در حال حاضر یک  بر  تاکید  با  علیمراد 
و  ایران  بین  توافق  برای  مشخص  زمانی  بازه 
تعریف  پتروشیمی  صنعت  در  فرانسه  توتال 
گفتگوها  قطع  طور  به  کرد:  بیان  است،  نشده 

در صنعت پتروشیمی به ویژه با رویکرد جذب 
برای  رو،  این  از  و  بوده  زمان بر  بسیار  سرمایه 
دستیابی توافق نهایی با توتال هم نمی توان یک 

بازه زمانی مشخص تعریف کرد.
صنایع  ملی  شرکت  سرمایه گذاری  مدیر 
دور  انجام  خصوص  در  همچنین  پتروشیمی 
صنایع  ملی  شرکت  بین  گفتگوها  جدید 

پتروشیمی و توتال هم توضیح داد: پیش بینی 
می شود دور جدید گفتگوها تا کمتر از یک ماه 

آینده در تهران یا پاریس انجام شود.
معاون  شاهدایی،  مرضیه  حال  همین  در 
وضعیت  آخرین  تشریح  در  پیش تر  نفت  وزیر 
مشارکت  منظور  به  فرانسه  توتال  با  مذاکرات 
در صنایع پتروشیمی ایران، گفته بود: بر اساس 
مذاکرات انجام شده، دو پیش شرط ایران برای 
پتروشیمی  ساخت  منظور  به  توتال  شرکت 
کنار  در  فرانسوی ها  و  شده  مطرح  کشور،  در 
و  گاز  خوراک  ترکیبی  سبد  یک  از  استفاده 
و  ارزش  زنجیره  تکمیل  به  نسبت  باید  مایع، 
ایجاد صنایع تکمیلی پتروشیمی در حاشیه این 

بخش باالدستی پتروشیمی اقدام کنند.
پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
یک  ساخت  خواستار  توتال  اینکه  بر  تاکید  با 
مختلف  گریدهای  با  پتروشیمی  مجتمع 
با  بود:  کرده  اظهار  است،  ایران  در  پلی اتیلن 
برای  باید  توتال  شده،  انجام  که  مذاکراتی 
گاز  خوراک  از  ترکیبی  از  پتروشیمی  ساخت 
اتان و خوراک مایع همچون میعانات گازی یا 

نفتا برای ساخت پتروشیمی اقدام کند.

۳ محور مذاکرات ایران-توتال فرانسه در صنایع پتروشیمی

دو  در  بارش ها  حجم  شدید  کاهش 
و  )مهر  جاری  آبی  سال  ابتدای  ماه 
استان  هفت  تا  شده  باعث   )۹۵ آبان 
آب  شدید  کمبود  وضعیت  در  کشور 

گیرند. قرار 
و  آمار  آخرین  گزارش،  این  اساس  بر 
آب  منابع  مدیریت  شرکت  اطالعات 
ابتدای  از  که  می دهد  نشان  ایران 

سال  آغاز  زمان  که  امسال  مهرماه 
آبی ۹۶-۹۵ نیز محسوب می شود، در 
گزارش  بارش  میلی متر   ۱۳ مجموع 
اول  ماه  دو  در  میزان  این  که  شده 
سال گذشته ۶۹ میلی متر بوده است.

مختلفی  شاخص های  اساس،  این  بر 
حجم  استان،  بارش  روند  همچون 
رون آب های  میزان  و  سدها  ذخیره 
آب  منابع  موجودی  سطحی، 
اساس  بر  را  مختلف کشور  استان های 
رتبه بندی  آب  تامین  و  دسترسی 
استان   ۷ میان،  این  در  که  می کند 
بوشهر،  اصفهان،  جمله،  از  کشور 
قزوین،  زنجان،  شمالی،  خراسان 
آبی  شدید  کمبود  با  یزد  و  هرمزگان 
نامناسب تری  وضعیت  و  روبرو هستند 
کشور  استان های  سایر  به  نسبت 

دارند.
این گزارش حاکی از آن است که ۲۱ 
آذربایجان شرقی،  استان کشور شامل 
ایالم،  اردبیل،  غربی،  آذربایجان 

بختیاری،  و  چهارمحال  البرز،  تهران، 
جنوبی،  خراسان  رضوی،  خراسان 
بلوچستان،  و  سیستان  خوزستان، 
کرمانشاه،  کردستان،  قم،  فارس، 
گلستان،  احمد،  بویر  و  کهکیلویه 
نیز  لرستان، مرکزی و همدان  گیالن، 

با تنش آبی شدید روبرو هستند.
گذشته  سال  گزارش،  این  اساس  بر 
مهرماه  ابتدای  از  روزهایی،  چنین  در 
در  استان   ۳ فقط  آبان ماه  پایان  تا 
وضعیت کمبود و ۸ استان در وضعیت 
سال  در  ولی  بودند؛  آب  شدید  تنش 
جاری با افزوده شدن ۱۷ استان دیگر 
به این لیست، تعداد استان های دارای 
 ۲۸ به  آب  کمبود  و  آبی شدید  تنش 

استان رسیده است.
با وقوع بارش های مناسبی در روزهای 
اخیر در نیمه شمالی کشور ثبت شده 
تا  امیدواری به وجود آمده  این  است، 
از  بارش ها  کمبود  از  بخشی  حداقل 

ابتدای سال جبران شود.

7 استان کشور در وضعیت کمبود
 و 21 استان در تنش شدید آب 
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رشد صادرات نیازمند حمایت دولت است

*محمدتقیمقدمفرد
نائبرییساتاقبازرگانیاستانزنجان

 
بازاریابی  بحث  صادرات  در  مهم  اصول  از  یکی 
است یعنی اینکه کشوری بتواند برای ظرفیت ها و 
تولیدات داخلی خود مشتری بیابد در این خصوص 
بخش خصوصی  توانسته فعالیت های قابل توجهی 

داشته باشد .صادرات و روابط تجاری از مهم ترین بخش های اقتصاد 
کشورها به حساب می آید و با توجه به سیاست گذاری های دولت می 
تواند به بهره برداری از بسیاری از ظرفیت ها کمک کند.با توجه به این و 
با بهره برداری صحیح از قابلیت هایی که در کشور وجود دارد می توانیم 
از این امر در ایجاد رونق در اقتصاد استفاده کنیم، با این وجود شاهد آن 
هستیم که بستر مناسبی برای رشد و توسعه تجارت و مراودات تجاری در 
ایران وجود ندارد.رشد صادرات همواره نیازمند حمایت دولت از تولیدات 
داخلی می باشد که متاسفانه در حال حاضر این اتفاق نیفتاده است. اگر 
چه در این چند سال اخیر نظر دولت این بوده که با بخش های تولیدی 
همکاری کند و طرح هایی چون اعطای تسهیالت داشته اما به دلیل بی 
توجهی بانک ها نتوانسته آنچنان که انتظار می رفت عمل کند.چنان که 
شاهد آن هستیم که بسیاری از بنگاه ها در خواست تسهیالت داده اند اما 
بانک ها در این باره اقدام نمی کنند، همین مسئله موجب کاهش نقدینگی 
و ناتوانی این فعاالن در تولید می شود لذا در فعالیت های صادراتی که 
به شکل مستقیم تحت تاثیر تولیدات داخلی هستند موفق نمی شویم.

امید است که دولت به عنوان یک دستگاه اجرایی سیاست های کاربردی 
تری را بکار ببندد تا بتوانیم از تمام ظرفیت های موجود در این حوزه 

استفاده کنیم.
 

کشاورزی
کیفیت گندم تولیدی ایران بسیار باالست  

معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: طبق اعالم پژوهشکده غالت، 
گلوتن گندم تولیدی ما ۲۶ و پروتئین آن ۱۲ درصد است که در حد گندم 
های بسیار خوب دنیاست.عبدالمهدی بخشنده در پاسخ به اینکه انجمن 
صنایع غذایی اعالم کرده که گلوتن گندم داخلی در حد مطلوب نبوده و 
باید مقداری گندم با گلوتن باالتر وارد شود، با تکذیب کامل این موضوع 
به فارس گفت : ما براساس مطالعات صحبت می کنیم، براساس تحقیقات 
پژوهشکده غالت که ۵ تا ۶ هزار نمونه گندم را از مناطق مختلف کشور 
گرفته و خودش درصد پروتئین و گلوتن را آزمایش کرده چنین موضوعی 
صحت ندارد.وی تاکید کرد: میزان پروتئین گندم در کشور باالی ۱۲ 
درصد است که در دنیا جزو گندم های خوب و بسیار خوب طبقه بندی 
می شود و در عین حال گلوتن گندم نیز ۲۶ درصد است که در دنیا گندم 

خوب بین ۲۶ تا ۳۰ درصد گلوتن دارد.

سکهوارز
سکه طرح قدیم ده هزار تومان گران شد

در بازار آزاد )سه شنبه( تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
به روز گذشته  نیز ۱۰ هزارتومان نسبت  تومان و طرح قدیم   ۹۱۰۰
افزایش یافت؛ دالر هم البته مرز ۳۷۰۰ تومانی را رد کرده است.روزگذشته 
)سه شنبه( قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۹۱۰۰ تومان 
افزایش نسبت به روز دوشنبه، به یک میلیون و ۱۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان 
رسیده؛ ضمن اینکه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۰ هزارتومان 
افزایش قیمت نسبت به دوشنبه ، یک میلیون و ۹۵ هزار تومان در بازار 
معامله می شود.همچنین قیمت نیم سکه هم اکنون ۵۵۸ هزار تومان، ربع 
سکه ۲۹۷ هزار تومان، سکه یک گرمی ۱۸۴ هزار تومان، هر اونس طال 
در بازارهای جهانی ۱۲۱۸ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱۱۰ هزار 
و ۵۶۶ تومان است.هر دالر در بازار آزاد تهران، ۳۷۰۴ تومان، یورو ۴۰۰۵ 
تومان، پوند ۴۶۷۹ تومان، درهم امارات ۱۰۱۷ تومان و لیر ترکیه ۹۵۵ 

تومان است.
 

تولیدوتجارت
افزایش 30 برابری صادرات به سوییس

در هفت ماهه سال جاری ۹ هزار تن به ارزش ۳۳ میلیارد تومان اعم 
از انواع کف پوش، موم های نفتی و معدنی، زعفران، پسته و زرشک به 
سوئیس صادر شده است.بر اساس اطالعات گمرک ایران در هفت ماه 
سال جاری ۹ هزار و ۳۰۰ تن به ارزش ۳۳میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان 
کاال به سوییس صادر شده است. عمده کاالهای صادراتی به سوئیس به 

این شرح هستند
 

موتورسیکلت مشمول خسارت توقف در تعمیرگاه شد
براساس اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
خودرو، تولیدکنندگان موتورسیکلت در صورت تاخیر در تعمیر محصوالت 
باید خسارت توقف )خواب( موتورسیکلت در تعمیرگاه  تولیدی خود 
داخلی  تمام عرضه کنندگان خودروهای  قانون  پرداخت کنند.طبق  را 
تعمیر و حل عیب  ایران موظف هستند در صورتی که  و خارجی در 
خودروهای تحت گارانتی آنها در شبکه خدمات پس از فروش بیش از دو 
روز کاری یا مدت زمان استاندارد تعمیرات به طول انجامد، به مالک آن 
خسارت توقف خودرو در تعمیرگاه را پرداخت کنند.در اصالحیه آیین نامه 
اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو جریمه توقف در 
تعمیرگاه به موتورسیکلت ها نیز تسری یافته و تولیدکنندگان این محصول 

نیز ملزم به پرداخت این خسارت شده اند.
 

اقتصادکالن
سایت سرشماری تا 4 آذر فعال است

بنا بر اعالم ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سایت سرشماری 
۹۵ برای ثبت نام خانوارهای غائب تا روز ۴آذر ماه فعال خواهد بود.با اعالم 
ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سایت سرشماری ۹۵ برای ثبت 

نام خانوارهای غائب تا روز ۴آذر ماه فعال خواهد بود.
با توجه به اینکه تعدادی از خانوارهای ایرانی در زمان مراجعه ماموران 
سرماری غائب بوده اند،  با پایان یافتن مهلت سرشماری حضوری از غائبان 
خواسته شده است برای ثبت اطالعات خود به سایت سرشماری ۹۵ 
مراجعه نمایند.در اطالعیه ستاد سرشماری آمده است،  سامانه سرشماری 
به مدت دو روز از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۳آذر ۹۵لغایت ساعت 
۲۴ روز پنج شنبه ۴آذر ماه برای دریافت اطالعات خانوارهای غائب در 

دسترس می باشد.

مشارکت بانک ملی در ساماندهی 
پیاده روی اربعین 

سامانه  توسعه  و  طراحی  با  ایران  ملی  بانک 
عتبات  به  اعزام  متقاضیان  )ساماندهی  سماح 
عالیات بویژه در ایام خاص(، افتخار همراهی و 
مشارکت در ساماندهی پیاده روی اربعین امسال 
را در کنار سازمان های متولی در کارنامه خود 

ثبت کرد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
ملی ایران، سامانه سماح به عنوان یک حرکت 
به  اعزام  متقاضیان  اعزام  ساماندهی  برای  موفق 
عتبات عالیات بویژه در ایام خاص و دریافت روادید 
کشور عراق براساس تفاهمنامه سازمان حج و زیارت 
و سفارت عراق از سال گذشته با کوشش و تالش 
سداد  داده ورزی  شرکت  و  اطالعات  فناوری  تیم 

بانک ملی ایران طراحی و اجرا شد. 
امسال نیز این سامانه در تاریخ ۱۵ مرداد ماه مطابق 
برنامه زمان بندی سازمان حج و زیارت، با تالش و 
پشتکار بخش فناوری اطالعات و شرکت داده ورزی 

سداد بانک ملی ایران عملیاتی شد. 
سامانه سماح تمامی فرایندهای مرتبط با ثبت نام، 
دریافت روادید، مدیریت زائران، مجوزهای تردد و .... 
را شامل می شود و با ارائه بیش از ۵۰ نوع گزارش، 
کمک شایانی برای تسهیل مدیریت و نظارت بر این 
رویداد بزرگ را فراهم می کند. همچنین بیش از ۲۰ 
نهاد و سازمان کشور از خدمات و گزارش های این 
سامانه بهره مند می شوند. طی ۳ ماه گذشته، بیش 
از ۳۰۰ مورد درخواست توسعه در سامانه سماح به 
بخش فناوری اطالعات و شرکت داده ورزی سداد 
بانک ملی ایران ارائه شده که غالب درخواست ها 
عملیاتی  و  پیاده سازی  کوتاهی  زمانی  مدت  در 
شده است.  در عین حال براساس آمار، ۷۲ درصد 
پیاده روی  ثبت نام مراسم  برای هزینه  پرداخت ها 
اربعین امسال، از طریق درگاه اینترنتی بانک ملی 

ایران صورت گرفته است.

معدن
افزایش صدور پروانه بهره برداری معدنی

رئیس هیات عامل ایمیدرو قبال اعالم کرده بود که 
برای تحقق رشد اقتصادی پنج درصدی باید حوزه 
معدن حداقل هشت درصد رشد را هدف گذاری 
نخست  نیمه  در  معدن  بخش  آمارهای  که  کند 
به سال  نسبت  این بخش  نشان می دهد  امسال 
گذشته رشد مناسبی را به همراه داشته است.وزارت 
صنعت، معدن و تجارت همچنین اعالم کرد که نرخ 
رشد بخش معدن در سه ماهه بهار به ۴۱.۴ درصد 
رسید؛ در حالی که نرخ رشد این بخش در کل سال 
گذشته برابر با ۱.۷ درصد بود. در همین حال نرخ 
رشد بخش صنعت و معدن در سه ماهه نخست 
امسال به ۱۰.۹ درصد رسید.با بررسی دقیق تر آمار 
مربوط به حوزه معدن در نیمه نخست امسال ۳۶۵ 
پروانه اکتشاف معدنی صادر شد که در مقایسه با 
نشان  افزایش  درصد  قبل ۵.۵  مشابه سال  دوره 
می دهد.همچنین در کنار صدور ۲۸۰ فقره گواهی 
کشف معدن، پروانه های صادره بهره برداری معدن 
در شش ماه نخست سال جاری برابر با ۴۰۱ فقره 
بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 
فقط ۳۶۱ پروانه صادر شد با رشد ۱۱.۱ درصدی 

همراه بوده است.
 

 با آلودگی هوا معادن تعطیل می شوند
در پی آلودگی هوا طی چند روز اخیر که منجر 
به تعطیلی معادن استان تهران شد، معاون امور 
معادن و صنایع معدنی این استان اعالم کرد که 
هر زمان که با آلودگی هوا مواجه شویم معادن این 
استان موقتا تعطیل می شوند تا آلودگی هوا کنترل 
شود.علی عبدی با بیان اینکه ۸۰ درصد آلودگی 
صنایع  برخی  و  خودروها  خاطر  به  تهران  هوای 
است و معادن نقش چندانی در این پدیده ندارند،به 
ایسنا  گفت: امروز معادن استان تهران در سطح 
استاندارد قرار دارند و مشکل چندانی در خصوص 
مسائل زیست محیطی ندارند، اما با این وجود به 
خاطر همکاری که برای کنترل آلودگی هوا داریم، 
در شرایط بحرانی، این معادن به حالت تعطیل در 
می آیند که در روزهای گذشته که آلودگی هوا اوج 

گرفته بود نیز طبق این روند عمل شد.
 

صنعت
رشد 24 درصدی تولید فوالد ایران

انجمن جهانی فوالد رشد فوالد خام ایران را طی 
 ۱۰ برای  و  درصد   ۲۴ حدود  اکتبر۲۰۱۶،  ماه 
ماهه سال میالدی، بیش از ۹ درصد اعالم کرد.
بر اساس گزارش انجمن جهانی فوالد ایران در ماه 
اکتبر ۲۰۱۶ میالدی، یک میلیون و ۶۴۰ هزار تن 
فوالد خام تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال 
گذشته، یک میلیون و ۳۲۴ هزار تن بود.همچنین، 
از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ماه اکتبر ۲۰۱۶ میالدی، 
۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تن فوالد خام تولید شد که 
نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۵ میالدی )۱۳ 
میلیون و ۵۵۵ هزار تن(، ۹.۶ درصد رشد نشان 
می دهد.۶۶ کشور فوالد ساز جهان در ۱۰ ماهه 
میالدی، یک میلیارد و ۳۳۳ میلیون و ۴۹۲ هزار 
تن فوالد خام تولید کردند. این رقم در مدت مشابه 
سال گذشته، یک میلیارد و ۳۳۴ هزار و ۷۴۷ هزار 
تن بود که یک دهم درصد کاهش نشان می دهد. 
اما میزان تولید ماه اکتبر ۲۰۱۶ فوالد سازان جهانی 
)۱۳۶ میلیون و ۵۲۳ هزار تن ( نسبت به میزان 
تولید ۲۰۱۵ )۱۳۲ میلیون و ۱۲۸ هزار تن( نشان 

می دهد که این روند ۳.۳ درصد رشد کرده است.
 

بازارسرمایه
نوسان شاخص بورس در ارتفاع 79 هزار واحد

شاخص بورس در جریان دادوستدهای روزگذشته 
جریان  یافت.در  افزایش  واحد   ۳۵ سرمایه  بازار 
معامالت روزگذشته  بازار سرمایه تعداد ۶۴۶میلیون 
سهم و حق تقدم به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان در 
۶۱ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص 
ارتفاع ۷۹  افزایش ۳۵ واحدی در  با ثبت  بورس 
هزار و ۳۹۳ واحد قرار گرفت.شاخص های اصلی 
بازار سرمایه هم روز متعادل و مثبتی را پشت سر 
ــ  )وزنی  قیمت  شاخص  که  به طوری  گذاشتند 
ارزشی( ۲۶ واحد، کل )هموزن( ۳۵ واحد، قیمت 
)هموزن( ۲۸ واحد، آزاد شناور ۴۲ واحد و شاخص 

بازار اول ۱۶۰ واحد رشد کردند.

یادداشت خبر

به زودی برای مدیریت مطلوب منابع و امکانات 
مالی، سامانه خزانه داری الکترونیک آغاز به کار 
خواهد کرد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی که 
در پاسخ به سوال نماینده میاندوآب در خصوص 
نحوه هزینه کرد منابع ماده ۳۲ قانون اساسی در 
مجلس سخن می گفت، اظهار کرد: تامین مالی 
و مدیریت این فضا و ارتقاء جایگاه بازار سرمایه، 
 توجه به تامین مالی خارجی، اصالح نظام بانکی 
و بهبود شرایط مالیاتی در این مسیر از برنامه 
های دولت است.وی افزود: براساس قانون وزارت 
اقتصاد موظف است در مسیر هزینه کرد منابع 
ماده ۳۲ به عقد قرارداد با دستگاه های بهره بردار 

براساس همکاری ها و تاییدیه ها از سوی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اقدام کند و طراحی نظام 
بازپرداخت و مدیریت منابع را بر عهده بگیرد.
وی افزود: در اولین روز حضور در وزارت اقتصاد 
اقدام به تدوین سند راهبردی این وزارتخانه در 
اولویت قرار گرفت و در همین سند موضوع ماده 
۳۲ قانون مورد توجه جدی قرار گرفت. اما در این 
مسیر مشکالتی وجود دارد،  یکی از این مشکالت 
همکاری  که   است  ماده  این  ضمانتی  مساله 
سازمان امور مالیاتی در این حوزه راهگشاست، 
همچنین بکارگیری نظام خزانه داری الکترونیک 

نیز در این مسیر یاری رسان ما خواهد بود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی از نهایی شدن 
ایرباس  هواپیمای  فروند   ۱۱۲ خرید  قرارداد 
خبر داد و گفت:  تامین مالی ۷۷ فروند ایرباس 
نهایی شده است.چند روز پیش پایگاه اینترنتی 
بوئینگ  مقامات شرکت  از  نقل  به  ژورنالز  بیز 
گفتند، اگر دولت ترامپ فروش هواپیما به ایران 
را ممنوع سازد، این شرکت به این تصمیم احترام 
خواهد گذاشت.تیم نیل، سخنگوی سیاستگذاری 
عمومی هواپیماهای تجاری بوئینگ در این باره 
گفت: »)این قرارداد( وقتی اتفاق بیافتد، اتفاق 
خواهد افتاد.وی افزود: اگر دولت ترامپ سیاست 
آمریکا در قبال ایران را تغییر دهد و فروش جت 

های مسافربری به این کشور را ممنوع سازد، 
بوئینگ به این تصمیم احترام خواهد گذاشت.
این در حالی است که اصغر فخریه کاشان قائم 
مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سفر دیروز 
نمایندگان ایرباس به ایران به اخبار منتشر شده 
فروش  قرارداد  شدن  بالتکلیف  خصوص  در 
کشورمان  به  بوئینگ  و  ایرباس  هواپیماهای 
اینکه  گفت:  این باره  در  داد.وی  نشان  واکنش 
شرکت امریکایی بوئینگ با سیاست های احتمالی 
توافق های  نقض  برای  این کشور  دولت جدید 
فروش هواپیما به ایران موافقت کند شاید طبیعی 
باشد ولی نظر اروپایی ها با آن کامالً متفاوت است.

آغاز به کار نظام خزانه داری الکترونیک ؛بزودی

شماره گذاری  ناجا،  راهور  پلیس  اقتصاد:  گروه 
تولید  آمریکا  در  که  غیرآمریکایی  خودروهای 
صنعت  وزارت  حال  کرده؛  متوقف  را  می شوند 
از  انتظامی، خواستار  نیروی  به  نامه ای  ارسال  با 
است.پلیس  شده  آنها  شماره گذاری  سرگیری 
به  مربوط  خودروهای  شماره گذاری  ناجا  راهور 
کمپانی های غیرآمریکایی که در این کشور تولید 
می شوند را متوقف کرده است. پیش از این البته، 
آمریکایی  کمپانی های  خودروهای  شماره گذاری 
این تصمیم  نیز ممنوع اعالم شده بود. در واقع 
پس از آن گرفته شد که وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ثبت سفارش خودروهای آمریکایی که قصد 
ورود به ایران را داشتند، ممنوع اعالم و سیستم 
ثبتارش را بر روی این خودروها، قفل کرد.اکنون 
اما پلیس راهور ناجا، شماره گذاری و ارایه پالک به 
تمام خودروهایی که از مبدا آمریکا ثبت سفارش 
شده اند را متوقف کرده؛ در حالیکه از نظر وزارت 
برای  ممنوعیتی  هیچ  تجارت  و  معدن  صنعت، 
ندارد  وجود  کشور  داخل  به  خودروها  این  ورود 
نمی شوند. محسوب  آمریکایی  خودروی  آنها،  و 
بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
از  خواستار  ناجا،  راهور  پلیس  به  نامه ای  ارسال 
سرگیری شماره گذاری خودروهای غیرآمریکایی 
که در آمریکا تولید می شوند را داشته است. فرهاد 
احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از 
با  وزارت صنعت  مسئوالن  روزدوشنبه    جلسه 
واردکنندگان خودرو و پلیس راهور ناجا خبرداد و 
گفت: همچنین این وزارتخانه در نامه ای مکتوب به 
پلیس راهور، خواستار ازسرگیری شماره گذاری این 
خودروها شده است.وی افزود: منظور از خودروهای 
آمریکایی، خودروهایی با برندهای این کشور است 
و خودروهای تولیدی سایر خودروسازان دنیا که 
در آمریکا تولید می شوند، ذاتا آمریکایی به شمار 
نمی روند و ثبت سفارش آنها نیز بنا به تشخیص 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی 
صنعت خودرو و واردات آن، ممنوع نیست؛ بنابراین 

این خودروها به صورت مرتب در  ثبت سفارش 
حال انجام است و محدودیتی برای آنها از سوی 
دولت، در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین پلیس 
راهور تنها مسئولیت شماره گذاری خودروها را دارد 
و در جایگاهی نیست که بتواند تفسیر خاصی از 
آمریکایی بودن یا نبودن خودروها داشته باشد، بلکه 
این دستگاه تنها یک نهاد اجراکننده سیاست های 
است.به  امر شماره گذاری  در  نهادهای ذی صالح 
گفته احتشام زاد، تفسیر موضوع آمریکایی بودن یا 
نبودن یک خودرو به عهده وزارت صنعت، معدن 
و تجارت است و هم اکنون که شماره گذاری این 
خودروها متوقف شده، روزانه ۲۰۰ میلیون تومان 
ضرر به واردکنندگان تحمیل می شود؛ چراکه در 
حال حاضر ۱۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی وجود 
دارد که به دلیل تفسیر پلیس راهور، شماره گذاری 
نمی شوند.وی اظهار داشت: تعدادی از واردکنندگان 
رفتار  این  خصوص  در  ذی صالح  دادگاههای  به 
پلیس راهور شکایت کرده اند، چراکه آنها حقوق 
قانون، مسئولیت هر  مکتسبه ای دارند و مطابق 
گونه ممنوعیت پیش روی شماره گذاری خودروها 
با دستگاههایی همچون وزارت صنعت، سازمان 

ملی استاندارد یا سازمان حفاظت محیط زیست 
وزارت  در  جلسه ای  برگزاری  از  است.احتشام زاد 
با حضور  اول آذرماه(  صنعت، در روز )دوشنبه- 
نمایندگان سازمان ملی استاندارد و سازمان حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان خبر داد و گفت: علیرغم 
اعالم قبلی، پلیس راهور ناجا در این جلسه حضور 
نداشت. بر همین اساس، وزارت صنعت، معدن و 
شکایت  خودرو،  واردکنندگان  انجمن  و  تجارت 
قانونی را در دادگاههای ذی صالح در این خصوص 
انجام داده اند که از مراجع قضایی نیروهای مسلح 

نیز این موضوع در حال پیگیری است. 
پیگیریشمارهگذاری1500خودرو

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره 
گذاری  شماره  برای  صنعت  وزارت  پیگیری  به 
خودروهای آمریکایی گفت: مشخص نیست چرا 
به  را  این خودروها  واردات  وزارت صنعت سنگ 
سینه می زند و چرا دولتمردان پیگیر این موضوع 
هستند؟میثم رضایی با اشاره به پیگیری مسئوالن 
خودروهای  پالک گذاری   برای  صنعت  وزارت 
آمریکایی وارد شده به کشور، اظهار داشت:  طی 
سال جاری حدود هزار تا ۱۵۰۰ دستگاه خودرو 

آمریکایی به کشور وارد شده که از گمرک ترخیص 
شده اند، اما در حال حاضر با مشکل پالک گذاری 
خودروها  این  اکثر  داد:  ادامه  هستند.وی  روبه رو 
دارای برند BMW و تویوتا هستند که در بین آنها 
بی ام و X۴ و  Z۴ و همچنین تویوتا کمری ساخت 
آمریکا به چشم می خورد.رضایی با ابراز تعجب از 
تالش مسئوالن وزارت صنعت برای شماره گذاری 
که  شرایطی  در  گفت:  آمریکایی،  خودروهای 
آمریکایی ها در موضوع برجام کارشکنی می کنند 
می شوند،  محسوب  ایران  دشمن  همچنان  و 
واردات کاالهای ساخته شده و لوکس از این کشور 
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  نیست.وی  قبول  قابل 
دارو  مانند  کاالهای ضروری  ارائه  از  آمریکایی ها 
و همچنین وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه 
هواپیما به ایران خودداری می کنند و در مقابل، 
حاضرند کاالهای لوکس مانند خودروهایشان را به 
ایران صادر کنند که باید جلوی آن گرفته شود.
وی تصریح کرد: ما به مراجع باالدستی گزارش های 
الزم را ارائه کرده ایم تا بر اساس خط قرمزهای نظام 
از واردات خودروهای آمریکایی جلوگیری شود، چه 
ساخت آمریکا باشد و چه با برندهای غیرآمریکایی 
در آمریکا تولید شده باشد.رئیس انجمن صنفی 
واردکنندگان خودرو با بیان اینکه خودروهای تولید 
شده در آمریکا حتی با برندهای غیرآمریکایی نیز 
باعث ایجاد ارزش افزوده در آمریکا می شود، گفت: 
این خودروها برای کارگران آمریکایی اشتغال ایجاد 
می کنند و با واردات به ایران، هزینه این خرید در 
نهایت صرف امور ضد ایرانی در آمریکا می شود.
به گفته وی، در حال حاضر بخشی از خودروهای 
برندهای  تولید  کشور،  به  وارداتی  آمریکایی 
غیرآمریکایی هستند اما در آمریکا تولید شده اند. 
در چنین شرایطی برخی واردکنندگان به دلیل 
دسترسی راحت تر و قیمت مناسب تر، نسبت به 
واردات این خودروها با مبدأ آمریکا اقدام می کنند 
در حالی که همین خودروها در کشورهای دیگر 
مانند آلمان نیز تولید می شوند که پالک گذاری آنها 

در ایران مشکلی ندارد.

شمارهگذاریخودروهایوارداتیآمریکاییمتوقفشد؛

شکسته شدن خط قرمزهای نظام واردات!

مدیـرکل مدیریت بدهی هـای وزارت اقتصاد 
بدهـی  از  تومـان  میلیـارد  هـزار  تهاتـر  از 
شـرکت های دولتـی بـه بخـش غیردولتـی 
در یـک و نیـم سـال اخیـر خبـر داد.مهدی 
بنانـی درخصـوص رونـد تسـویه بدهی های 
دولـت بـه روش تهاتر، اظهارداشـت: از زمان 
ابـالغ قانـون رفع موانـع تولید )اردیبهشـت 
میلیـارد  هـزار  حـدود  تاکنـون   )۹۴ مـاه 
میلیـارد تومـان از بدهی  هـای شـرکت های 
دولتـی بـه اشـخاص غیردولتـی تهاتر شـده 
و هـر شـخصی درخواسـت بدهد ما بررسـی 
و اقـدام خواهیـم کـرد.وی افـزود: در صورت 
درسـت بودن مسـتندات، تاییدیه را در قالب 
مصوبـه تهاتر بدهـی و مطالبات درخواسـت 
کننـده، بـه دولت ارسـال می کنیـم و دولت 
هم آن را بررسـی و تصویب می کند.مدیرکل 
مدیریـت بدهی های وزارت اقتصاد در پاسـخ 
بـه ایـن سـوال که چـه میـزان از بدهی های 
می توانـد  دولتـی  شـرکت های  و  دولـت 
بـه روش تهاتـر تسـویه شـود، گفـت: ایـن 
بسـتگی درخواسـت افراد طلبکار-بدهکار از 
دولـت )اشـخاص حقیقـی و حقوقـی که در 

کنـار مطالبـات از دولـت، بـه دولـت بدهکار 
اسـت( و میـزان بدهـی و مطالبـات قابـل 
تسـویه آنهـا اسـت.وی بـا تاکیـد بـر اینکـه 
تهاتر بدهی در صورت درخواسـت اشـخاص 
حقیقـی و حقوقـی انجـام می شـود، تصریح 
کـرد: تاکنون هر درخواسـتی که ارائه شـده 
را عملیاتـی کرده ایـم و هـر فـرد بدهـکار- 
طلبـکاری درخواسـت بدهـد، ایـن فراینـد 
بـرای او طـی خواهـد شـد.بنانی بـا بیـان 
اینکـه تهاتـر بدهی ها براسـاس بنـد پ ماده 
۲ قانـون رفـع موانـع تولیـد انجام می شـود، 
افـزود: بـا توجه بـه دائمی بودن ایـن قانون، 
ایـن روش تسـویه بدهی هـا ادامـه خواهـد 
داشـت.مدیرکل مدیریت بدهی هـای وزارت 
اقتصـاد در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا 
بانک هـای غیردولتـی هـم می تواننـد بدهی 
خـود را بـا دولت تهاتـر کنند، گفـت: دولت 
بـرای  را  قانـون  ایـن  احـکام  اسـت  مجـاز 
بانک هـا و بیمـه هـم انجـام دهد.بـه گزارش 
فـارس، در بنـد پ مـاده ۲ قانـون رفع موانع 
تولیـد آمـده اسـت: دولـت موظـف اسـت: 
در صـورت درخواسـت اشـخاص حقیقـی و 

حقوقی خصوصـی و تعاونـی، مطالبات خود 
از آنـان را بـا بدهـی شـرکت های دولتـی به 
آنهـا، تهاتـر کند. شـرکت دولتی کـه به این 
ترتیـب جایگزیـن بدهـکار می شـود، موظف 
اسـت مبلغ بدهی تسویه شـده را به حسـاب 
درآمـد عمومـی نـزد خزانه داری کل کشـور 

کند. واریـز 
تصویـب  بـا  به تازگـی  راسـتا  همیـن  در 
میلیـارد   ۳۵۹ از  بیـش  وزیـران  هیـات 
تومـان از مطالبـات شـرکت های گسـترش 

انـرژی پاسـارگاد، گـروه گسـترش نفـت و 
گاز پارسـیان، پـارس سـوئیچ، نیـرو ترانـس 
و تولیـد بـرق پـره سـرمپنا از شـرکت های 
بـه  بـا بدهـی همـان شـرکت هـا  دولتـی 
سـازمان امـور مالیاتـی و سـازمان خصوصی 
بدهـی  اسـاس  ایـن  شـد.بر  تهاتـر  سـازی 
مالیاتـی،  بدهـی  بـا  دولتـی  شـرکت های 
خصوصـی سـازی و بدهـی شـرکتهای غیـر 
دولتـی بـه سـازمان ها و نهادهـای دولتـی 

تهاتـر مـی شـود.

1000 میلیارد تومان از بدهی دولت به بخش خصوصی تهاتر شد

وضعیت دستمزد کارگران، اصالحیه قانون کار و 
ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی در میزگردی با 
حضور دو نماینده کارگری از کانون عالی شوراهای 
صنفی  انجمن های  عالی  کانون  و  کار  اسالمی 
کارگران، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.ابوالفضل 
انجمن های  عالی  کانون  رییس  ،نایب  الهی  فتح 
صنفی کارگران در ابتدای این میزگرد به ماده ۲۵ 
برنامه پنجم توسعه اشاره و اظهار کرد: برابر این ماده 
دولت مکلف بود که سند کار شایسته را بر اساس 
مصوبات سازمان جهانی کار و حقوق بنیادین کار 
به شکل سه جانبه تنظیم کند و در ماده ۷۳ همین 
برنامه،  اول  سال  پایان  تا  که  بود  مکلف  برنامه 
اقدامات قانونی الزم برای اصالح قانون کار را تدوین 

و از طریق دولت به مجلس ارسال کند.
وی ادامه داد: متاسفانه اتفاقی که در برنامه پنجم 
افتاد این بود که کار شایسته به صورت سه جانبه 
تدوین نشد و تنها به یک همایش بسنده شد در 
کار شایسته  و سند  کار  قانون  اصالح  حالی که 
الزم و ملزوم هم بودند.فتح الهی افزود: در دولت 
دهم وزارت کار وقت حدود ۱۴ جلسه در خصوص 
اصالح قانون کار با کارگران و کارفرمایان برگزار 
کرد و مقرر شد تا طرفین نظرات خود را اعالم 
و پیشنهاداتشان را ارائه کنند ولی نه تنها نظرات 
طرفین در تدوین اصالحیه و در تغییر مواد لحاظ 

نشد بلکه دولت موادی از قانون را به تشخیص خود 
تغییر داد و این تغییرات را به صورت عجوالنه و در 
قالب پیش نویس به مجلس ارائه کرد.نایب رییس 
کارگران تصریح  انجمن های صنفی  عالی  کانون 
کرد: عمر مجلس نهم هم کفاف نداد به این الیحه 
ورود کند و همواره اعتراضات کارگران نسبت به این 
الیحه مطرح بود که اگر خود را قانونمند می دانیم 
و پایبند قوانین هستیم باید به طور سه جانبه و با 
حضور شرکای اجتماعی اصالحیه بررسی شود اما 
این امر محقق نشد تا اینکه طی چند ماه گذشته 
مقامات  و  شد  جدی  اصالحیه  بررسی  موضوع 
وزارت کار اذعان داشتند که نظر آنها را هم تامین 
نمی کند.این مقام مسئول کارگری درباره آخرین 
اخبار روند بررسی اصالحیه قانون کار در مجلس 
گفت: به دلیل مخالفت کارگران و تالش گروههای 
کارگری برای بازگشت آن، بررسی اصالحیه فعال 
در مجلس متوقف شده است البته وزیر کار بارها 
در سخنرانی های خود اعالم کردند که این الیحه 
را پس می گیرند ولی برخی مسئوالن وزارت کار 
اصرار دارند که الیحه در مجلس بماند و قرار است 
تا جلسات مشورتی و هم اندیشی میان کارگران و 
کارفرمایان در وزارت کار برگزار شود تا پس از به 
نتیجه رسیدن، پیشنهادات و نظرات طرفین به 

مجلس ارسال شود.

زماناصالحقانونکارمناسبنیست
وی با بیان اینکه قانون کار باید به منظور تنظیم 
افزود:  شود،  اصالح  کارفرما  و  کارگر  بین  روابط 
عنوان  همواره  کارفرمایان  و  کارگران  نمایندگان 
کرده اند که اصالح آن در این زمان جزو ضرورتهای 
این اصالح  ما نیست و وقتی دو گروه راضی به 
نیستند اصرار وزارت کار و مجلس کمی معنا دار 
و  کارفرمایی  گروه  دو  هر  افزود:  الهی  است.فتح 
کارگری مخالفتی با اصالح قانون ندارند فقط زمان 
اصالح را مناسب نمی دانند و معتقدند مادامی که 
تغییر قانون کار در بین نباشد و منظور از اصالح به 
روز کردن آن باشد خواست همه گروهها و تشکل ها 
است.نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران درعین حال به اختالف نظر با کارفرمایان 
در برخی مواد قانون کار اشاره کرد و گفت: یکی از 
مواد مورد اختالف ما فصل ششم است ولی دلیل بر 
این نیست که نتوانیم پشت یک میز بنشینیم تا با 
تشریک مساعی این مواد را به نفع جامعه کارگری 
و کارفرمایی حل کنیم. چند ماده از قانون کار مثل 
ماده ۷، ۲۷ و ۱۹۱ برای کارگران بنیادین و اساسی 
است و اهمیت بسیاری دارد که اصالح آنها باید با 
احتیاط انجام شود.این مقام مسئول کارگری با بیان 
اینکه وقتی هزینه ماهانه سبد خانوار کارگری به مرز 
۳ میلیون تومان رسیده دستمزد ۸۰۰ هزار تومانی 

کمکی به معیشت کارگران نمی کند، تصریح کرد: 
در حال حاضر ۱۳ میلیون کارگر ایرانی وجود دارد 
که با محاسبه خانواده هایشان جمعیت ۴۵میلیون 
نفری را شامل می شوند. وقتی تحریم هستیم و 
کاالی داخل به دلیل کیفیت پایین صادر نمی شود 
تولید باید به مصرف داخل برسد اما با قدرت خرید 
پایین مردم چه کسی کاالی ایرانی می خرد؟علی 
اصالنی عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار نیز 
در ادامه گفت: دستمزد کارگران سالها است که 
مشکل دارد و هیچ سالی حقوق و دستمزد کارگران 
اندازه تورم واقعی پرداخت نشده است.وی با بیان 
اینکه ماده ۴۱ اصالحیه قانون کار خطرناک و به 
ضرر کارگران است و در آن خانوار چهار نفره را سه 
نفره کرده اند، گفت: تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار 
می گوید دستمزد باید اندازه نرخ تورمی که بانک 
مرکزی و مرکز آمار اعالم می کند افزایش یابد ولی 
هیچ گاه تبصره دو ماده ۴۱ و هزینه سبد خانوار را 
نمی بینند.این مقام مسئول کارگری در عین حال 
به اثرات تعیین مزد منطقه ای اشاره کرد و گفت: 
در حال حاضر زیربنای اقتصاد ایران جوابگوی این 
شیوه تعیین مزد نیست و اگر برخی کشورها مثل 
آلمان یا فرانسه مزد منطقه ای دارند برای آن است 
که بیمه بیکاری، بازنشستگی، سنوات و همه چیز 

در آنجا در چارچوب قانون انجام می شود.

دستمزد 800 هزار تومان، هزینه خانوار 3 میلیون تومان!

قرارداد خرید 112 فروند ایرباس نهایی شد



سرداران  یادواره  پانزدهمین  در  رویان  شهردار 
و ۸0 شهید رویان که در گلزار شهدای مسجد 
جامع این شهر برگزار شد، با بیان اینکه برگزاری 
یادواره شهدا تکریم مقام واالي شهید و ترویج 
همراه  به  را  جامعه  در  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
در  اسالمی  ایران  اقتدار  و  امنیت  گفت:  دارد، 
برکت  به  منطقه،  زده  آشوب  کشورهای  میان 
خون شهدا و رهبري ولي امر مسلمین حضرت 

امام خامنه اي مدظله العالي است.
احمد توکلي بیان داشت: مردم شهر رویان افتخار 
بزرگي را کسب نموده اند. تقدیم هشتاد شهید 
و  رزمندگان  ایثارگران  سرافراز،  جانباز  و صدها 
غواص  شهید  دو  از  میزباني  و  عزیز  بسیجیان 
گمنام نشان دهنده ریشه دار بودن اعتقادات و 
والیتمداري و عشق به حضرت اباعبدا... الحسین 
ع و پایبندي به آرمانهاي انقالب ونظام جمهوري 
علیرغم  که  است  ساحلي  شهر  یک  در  اسالمي 
توریستي  و  ساحلي  اي  منطقه  در  قرارگیري 
بودن این شهر قبل از انقالب، در پیروزي انقالب 
و هشت سال جنگ تحمیلي، شهدا و ایثارگران 

سرافرازي را تقدیم انقالب کرده است.
شهردار رویان گفت: هدف دشمنان برای حمله 
با  ولي  است  ایران  تصرف  منطقه  کشورهای  به 
وجود جوانان ما در سوریه در قامت پاسداران و 
مدافعان حرم که نشان مي دهد در باغ شهادت 
همچنان باز است و وجود پاک شهدا و ایستادگی 
رزمندگان در ۸ سال دفاع مقدس موجب ترس 

نکردن  حمله  علت  و  دشمن 
ایران  مقدس  خاک  به  دشمنان 

است.
اینکه  بیان  با  توکلي  مهندس 
یک  اسالم  فرهنگ  در  شهدا 
داشت:  ابراز  هستند،  واال  الگوي 
ایثار،  امروز کشور مدیون  امنیت 
رشادت  ها،  سلحشوری  گذشت، 
ها و از خودگذشتگی های شهدا 

و ایثارگران است.
اینکه  به  اشاره  با  رویان  شهردار 
زمینه  شهدا  یادواره  برگزاری 
آشنایی جوانان و نسل هاي بعد 
آنها  اهداف  و  شهدا  افکار  با  را 
ما  رسالت  کند گفت:  فراهم می 
پاسداشت خون شهیدان و انتقال 

فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های بعدی است.
امروز اگر درخت تنومند جمهوری اسالمی ایران 
رشد کرده و به شکوفایی رسیده است و ما در 
سایه سار آن زندگي آرام و امني داریم از برکت  
ها  بالندگی  این  وسرمنشا  بوده،  شهیدان  خون 
و  عاشورا  نهضت  ي  فلسفه  در  ها  مقاومت  و 
هاي  آموزه  و  مکتب  و  الذله«  من  فریاد»هیات 
زماني  وتا  است  ا...  اباعبدا... سالم  قیام حضرت 
که این اعتقادات اسالمي و شور و شعور حسیني 
و فرهنگ ایثار و شهادت در مردم کشور اسالمي 
ایران وجود دارد از برکت وجود مبارک حضرت 

مقام معظم  داهیانه ي  و رهبري  ولي عصر عج 
دشمنان  و  آفات  گزند  از  کشور  این  رهبري 
امام  که  نویدي  با  انشاا...  و  بود  خواهد  مصون 
حکومت  به  انقالب  این  بودند  داده  ره  راحل 
جهاني حضرت ولي عصر امام زمان مهدي موعود 
عجل ا... تعالي فرجه الشریف پیوند خواهد خورد.

ملتایراناسالمیسلطهاستکباررا
نمیپذیرد

کرد:  اظهار  یادواره  این  در  اکبرنژاد  سردارعلی 
شهدا حاضر شدند جان خود را در راه خداوند و 
اسالم تقدیم کنند و باید شخصیت و جایگاه آنها 

را به جامعه معرفی کنیم.
این علم  بر روی  آثاری که  افزود: نخستین  وی 
و  اعتقادی  عمیق  بصیرت  و  آگاهی  حک شده، 
معرفتی است و احساسات نیست و نبود، دومین 
اعتقادشان  استقامت در  این علم، صبر و  بر  اثر 
است که جان خود را برای اعتقاد و ایمان خود 

می دهند و هیچ تردیدی ندارند.
کرد:  تصریح  مقدس،  دفاع  دوران  یادگار  این 
اگر امروز علم شهدا بر دوش مدافعان حرم قرار 
ایمانی  اعتقاد  و  بصیرت  از همین  نشان  گرفته، 
است که  در میدان دشواری که مدعیان دین در 

مقابل هستند، در سوریه و توسط جوانان ما به 
نمایش گذاشته شده است.

میدان  در  که  امروز  جوانان  کرد:  بیان  اکبرنژاد 
جدید دفاع مقدس  و دفاع از حرم قرار گرفتند 
الگو گرفتند و تا  از شهدای دفاع مقدس دیروز 
پای جان بر عهد خود وفادار هستند که همراه 
میدان  در  مقدس  دفاع  از  مانده  جا  مجاهدان 
مقاومت به دنبال شهدا می روند و در این میدان 

دشوار عقیدتی جان می دهند.
کرد:  عنوان  مقدس  دفاع  دوران  یادگار  این 
مجاهدت، ایمان، اعتقاد، صبوری و والیتمداری 

که  راهی  به  باشد،  یقین  با  توأم  که 
شهدای ما رفتند می رسیم.

جایگاه  شناخت  داد:  ادامه  اکبرنژاد 
شهدا  علم  شاخصه های  دیگر  از  حق 
است که باید در میدان دشوار حق و 

باطل آن را شناخت.
وی ادامه داد: دشمن روزی بنا داشت 
انقالب ما را برچیند و اگر نشد محدود 
کند ولی امام فرمود: »ما انقالب خود 
را صادر خواهیم کرد« و امروز انقالب 
خاورمیانه،  مرزهای   از  فراتر  در  ما 
فریاد  مدیترانه،  و  آمریکا  و  اروپا 
اجازه  و  می دهد  سر  استکبارستیزی 
سلطه گری را نمی دهیم و سلطه گری 
و سلطه پذیری را هم نمی پذیریم چون 

این فرهنگ شهدای ما است.
بیان  با  مقاومت  جبهه  رزمنده  این 
با  مقدس  دفاع  شهدای  دست پروردگان  اینکه 
و  استکبار  روزگار  از  دمار  لبنان  در  قلیل  عده 
رژیم صهیونسیتی درآوردند، عنوان کرد: تالش 
و  مقاومت  ا...،  حزب  دادن  قرار  هدف  دشمنان 
سوریه بود تا به ایران برسند ولی اراده خداوند 

است تا مؤمنان پیروز شوند.
قدرت  را  ایران  اسالمی  جمهوری  اکبرنژاد 
باید  شهدا  یادواره  گفت:  و  دانست  منطقه  برتر 
با  مقابله  اعتقاد، صبر و  ایمان،  با معرف،  همراه 

سلطه گری باشد.

شهرداررویان:

امنیت کشور، از برکت خون شهدا و وجود رهبري فرزانه در رأس امور است
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم هم اندیشی با اصحاب نشر 
و قلم پس از شنیدن دغدغه های اهالی این حوزه گفت: االن در 
جلوی چشم بسیاری از همکاران ما کتاب شان به راحتی چاپ و 
توزیع می شود و ما نمی توانیم کاری انجام دهیم. این مساله ای است 
که امنیت اهل قلم را به چالش می کشدبه گزارش گروه فرهنگی 
پیام زمان، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
مراسم هم اندیشی با اصحاب نشر و قلم که  یکم آذرماه برگزار شد، 
پس از شنیدن دغدغه های اهالی نشر گفت: االن که می خواستم از 
هیات دولت به اینجا بیایم خدمت رییس جمهور رفتم و گفتم برای 
دیدار این جمع می روم. آقای رییس جمهور گفتند سالم شان را به 
اهالی نشر ابالغ کنم و تاکید کردند که مسائل اهالی نشر را بشنوم و 
به ایشان منعکس کنم. ایشان تاکید کردند که همه تالشم را برای 

رفع دغدغه های این جامعه بزرگ به کار ببرم.
صالحی امیری سپس با اشاره به برخی از دغدغه های اهالی نشر از 
جمله چاپ غیرقانونی و غیرمجاز برخی از کتاب ها، بیمه، مالیات، 
ایجاد  ممیزی،  واسپاری،  نشر،  کارگاه های  تسهیالت  یارانه ها، 
اتحادیه های صنفی به صورت منطقه ای و توسعه شبکه های توزیع 
که در این مراسم مطرح شد گفت: اگر بناست در یک کشور توسعه 
شکل بگیرد نقطه عزیمت آن فرهنگ است و آغاز این عزیمت از 
کتاب شروع می شود. ما نمی توانیم توسعه پیدا کنیم مگر اینکه ریل 
توسعه از فرهنگ آغاز شود و  این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه 
مساله کتاب و نشر به عنوان امر مقدس در ذهن جامعه قرار بگیرد.
او گفت: اگر امروز فقر و فحشا و ارتشا در جامعه داریم ریشه این 
آسیب ها به مسائل فرهنگی می رسد. اگر در حوزه اجتماعی اعتیاد، 
ناامنی و ایدز داریم ریشه در مسائل فرهنگی است. اگر در حوزه 

سیاسی انگ زنی،  بداخالقی و اتهام زنی وجود دارد 
ریشه این در مسائل فرهنگی دارد.وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با بیان اینکه باید بین اهالی نشر و 
کتاب و کتابخوانی با دیگر صنوف به خاطر میزان 
تاثیرگذاری شان در جامعه تمایز قائل شد گفت: 
اینکه  مگر  نیست  امکان پذیر  مفهوم  این  درک 
بدانیم ناشران، کارگزاران اصلی توسعه فرهنگی در 
کشور هستند. از این منظر مشاغلی مثل انتشاراتی 
مقدس  امر  و  است  مقدس  امری  کتابفروشی  و 
باید پاس داشته شود.او در ادامه با تاکید بر حل 
مشکالت جامعه نشر کشور گفت: امسال 5 جلسه 
با نخبگان این حوزه برگزار کردم و امروز عالوه بر 

اینکه دغدغه مند هستم خود نیز مسئول هستم و باید پاسخگو باشم 
باید بپذیریم که راه نجات دولت پذیرش اصل پرهیز از تصدی گری 
و متولی گری است. من موافقم که دولت باید به تدریج از حوزه نشر 
خارج شود. حمایت، سیاست گذاری و نظارت بر عهده دولت است. 
اگر ما بتوانیم این نگاه را اصالح کنیم که دولت سیاست گذار خوبی 
است اما کارگزار خوبی نیست روشن خواهد شد که ما وظیفه ای جز 
حمایت و نظارت نداریم و همه امور باید در اختیار نهادهای صنفی 
باشد.او گفت: ما به عنوان دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
الزاما باید رویکرد عدالت محوری را در این حوزه سرلوحه کار خود 
قرار دهیم. بی عدالتی به مثابه موریانه ای است که می تواند یک 
ساختمان را فرو بریزد. رسالت ما در حوزه فرهنگ عدالت محوری 
است.صالحی امیری همچنین از اختصاص یافتن بیمه تکمیلی به 6 
هزار نفر از اعضای صندوق هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران 

سخن گفت و اعالم کرد: 1٢ هزار و ٢00 نفر دیگر از اعضای این 
صندوق در نوبت عضویت برای تعلق گرفتن معافیت های بیمه ای 
هستند.او گفت: یکی از اهداف اصلی ما این است که تمامی اعضای 
این صندوق از این معافیت بهره مند شوند. این نویسنده همچنین 
درباره امنیت شغلی نویسندگان و پدیدآورندگان گفت: متاسفانه 
در کشور ما نویسندگی، مترجمی و ویراستاری شغل محسوب 
نمی شود و این مشاغل در وزارت کار تعریف نشدند. اهالی قلم و 
نشر دغدغه بیمه تامین اجتماعی دارند واین مساله برای جمهوری 
اسالمی زیبنده نیست. این موضوع از مواردی است که آرامش و 
امنیت نویسندگان را می گیرد.او مساله کپی رایت را یکی دیگر از 
دغدغه های اهالی نشر عنوان کرد و گفت: االن در جلوی چشم 
بسیاری از همکاران ما کتاب شان به راحتی چاپ و توزیع می شود و 
ما نمی توانیم کاری انجام دهیم. این مساله ای است که امنیت اهل 

قلم را به چالش می کشد.

صالحیامیری:

 کپی رایت امنیت اهل قلم را به چالش می کشد

سالم بمبئی و بلیت300هزارتومانی

اکران  ماه  آذر  از 11  که  بمبئی«  فیلم »سالم  کننده  تهیه 
می شود،گفت: با توجه به اینکه هزینه افتتاحیه فیلم و حضور 
می شود،  تومان  میلیارد  یک  حداقل  ایران  در  هندی  گروه 
اجباری برای خرید بلیت 300 هزار تومانی نیست چرا که 
برنامه  ویژه ای تدارک دیده ایم.مراسم رونمایی از پوستر و تیزر 
فیلم »سالم بمبئی« ٢ آذرماه در پردیس سینمایی کورش با 
حضور تهیه کننده، کارگردان و سرمایه گذار این فیلم در حالی 
برگزار شد که قرار بود محمدرضا گلزار و بنیامین بهادری هم به 
عنوان بازیگران این اثر سینمایی حضور داشته باشند، اما هیچ 
کدام به این مراسم و نشست خبری نیامدند.جواد نوروزبیگی 
ـ  تهیه کننده فیلم »سالم بمبئی«ـ  با اشاره به اینکه از بهمن 
۹4 که فیلمنامه را خوانده است حدود 10 ماه زمان گذشت تا 
فیلم کلید بخورد، یادآور شد: در هند با دردسرهای زیادی برای 
فیلمسازی روبرو شدیم، چون فکر می کردیم فقط لوکیشن ما 
در آن کشور است و باقی ماجرا مثل ایران دنبال می شوداو 
درباره بلیت فروشی مراسم افتتاحیه به قیمت 300 هزار تومان 
هم با تایید آن توضیح داد: بلیت فروشی از شب گذشته )اول آذر 
ماه( طبق مصوبه شورای صنفی نمایش  آغاز شده و در مدت 

خیلی کوتاهی تمام صندلی ها خریداری شد. 

کربال تراژدی عاشقانه بزرگی است

از  تلویزیونی خط سوم  برنامه  با حضور در  بایگان  افسانه 
تجربه سفر به کربال و مراسم پیاده روی  اربعین گفت.

مجری  سوال  به  پاسخ  در  تلویزیون  و  سینما  بازیگر  این 
در  شرکت  و  کربال  به  سفر  از  خود  حس  درباره  برنامه 
شخصی  تجربه  مسائل  این  کرد:  اظهار  اربعین،  مراسم 
است. من احساس شعف، سبکی و کودکی دارم. مسائل 
کرده  تغییر  زندگی  به  نگاهم  و  شده  ساده  برایم  زندگی 
است. قلمم  نیز به سمت سادگی و شوخی سوق پیداکرده 
است و  هیچ چیز در زندگی برایم جدی نیست که بتواند 

من را درگیر کند.
بایگان در پاسخ به سوال مجری درباره تفاوت سفر حج و 
کربال گفت: در سفر حج تو و خداوند هستی و حال فردی 
را داری که می خواهد همه بندها را بازکند و به معبود 
برسد. کربال یک تراژدی عاشقانه بزرگ است که هرلحظه 
غریبی  عاشقانه  درد  و  می افتد  آدم  در  پرشور  اتفاق  یک 
در این سفر وجود دارد که در سفرهای دیگر نیست. امام 
حسین همه دار و ندارش را عاشقانه فدا کرد و باید بدانیم 

که زندگی در این ایثار عاشقانه است.

 صاحب صدای نوحه ماندگار
 »زینب، زینب« درگذشت

»سلیم موذن زاده اردبیلی« صبح دیروز )سه شنبه ٢ آذر( به 
دلیل عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.

»َودود موذن زاده«، پسر مرحوم موذن زاده اردبیلی ، درگذشت 
این مداح سرشناس را تایید کرد.

وی گفت: ایشان بعد از اقامه نماز صبح به دلیل ایست قلبی 
مرحوم  تشییع  مراسم  وی،  گفته  گفت.به  وداع  را  فانی  دار 
زادگاهش  شهر  در  امروز)چهارشنبه(  اردبیلی«  »موذن زاده 
برگزار خواهد شد، با این حال جزئیات برگزاری این مراسم پس 
از جلسه شورای شهر اردبیل مشخص می شود.مرحوم سلیم 
موذن زاده از مداحان سرشناس بود که نوحه ماندگار او در وصف 
حضرت زینب شهرت فراوانی دارد. وی متولد 1315 در شهر 
اردبیل بود که بیشتر نوحه های خود را به زبان ترکی آذربایجانی 
سرود.پدرش شیخ عبدالکریم مؤذن زاده اردبیلی نخستین مؤذن 
رادیوی ایران بود. برادر وی »رحیم موذن زاده« بود که اذان 
بی مانند او در دستگاه بیات تُرک، در فهرست آثار معنوی ایران 
به ثبت رسید. وی چند سال قبل بر اثر بیماری دعوت حق را 
لبیک گفت.»سلیم موذن زاده اردبیلی« به طور متوسط روزانه 
پنج ساعت از عمرش را صرف مداحی کرده بود و بیش از دو 
هزار عنوان نوار کاست مربوط به برنامه های او از زمان پیدایش 
ضبط صوت تاکنون به زبان های ترکی، فارسی و عربی موجود 

است.

یادهاو خاطره ها در زمان امروز یادی می کند از فیلم  یک بوس 
کوچولو فیلمی سینمایی به کارگردانی بهمن فرمان آرا  محصول 

سال 13۸4 است.
ایران  به  طوالنی  سال های  از  پس  نویسنده  فیلم:یک  خالصه 
است،  نویسنده  هم  او  که  دیگرش  دوست  خانه  به  و  برمی گردد 

می رود. آنها سفری را به چند شهر ایران آغاز می کنند... 
)رضا  سعدی  محمدرضا  فیلم:  این  ماندنی  یاد  به  دیالوگ 
کیانیان(:غربت مثل سرطان پوست می مونه؛ اول می شه با کرم 
و 100 تا چیز دیگه مخفیش کنی و نشونش ندی. ولی آخرش تو 

پوست و گوشت و استخونت نفوذ می کنه و از پا در میاردت…
نویسنده و کارگردان: بهمن فرمان آرا

یادها و خاطره ها در زمان .....

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است 
 یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است

تا به گیسوی تو دست نا سزایان کم رسد 
 هر دلی از حلقه ای در ذکر یا رب یا رب است

امروز با حافظ

روح  من  سرمایه  تنها   ، ندارم  ومکنتی  مال 
شاد من است . 

هلن کلر

سخن حکیمانه

»روزها، ماه ها، سال ها« 
در کتابفروشی ها

ماه ها،  »روزها، 
نویسنده  اثر  سال ها« 
لیانکه«  »یان  چینی 
»محمود  ترجمه  با 
سوی  از  گودرزی« 
منتشر  هیرمند  نشر 

شد.
یان  مهر  گزارش  به 

نویسنده معروف چینی در سال 1۹5۸  لیانکه 
در ناحیه فقرزده سونگ از استان هنان به دنیا 
آمد. پدر و مادرش که کشاورزان بی سوادی بودند 
و استطاعت این را نداشتند که او را به دانشگاه 
بفرستند، فرزندشان را تشویق کردند تا در ارتش 
مشغول به خدمت شود، جایی که لیانکه پله های 

ترقی را طی کرد و نویسنده متون تبلیغاتی شد.
یان لیانکه پس از بازگشت به زندگی غیرنظامی 
او در 30 سال گذشته  آورد.  نویسندگی رو  به 
که  کرده  خلق  متعددی  آثار  از  وسیعی  طیف 
شامل رمان، داستان کوتاه و نقد می  شود. به رغم 
آنکه دو رمانش در چین ممنوع اعالم شد و سه 
سال اجازه نداشت گذرنامه بگیرد و به خارج از 
کشور سفر کند، هنوز هم از تأثیر سانسور دولتی و 
خودسانسوری بر نویسندگان معاصر چینی سخن 

می  گوید.
نویسنده کتاب »روزها، ماه  ها، سال  ها« با استفاده 
از ماجرایی ساده و پیش پا  افتاده حماسه  ای 
را میان مردی و سگش نقل می  کند، داستان 
مواجهه مردی را با طبیعت. اراده و شجاعت بشر 
در رویایی با حوادث است که او را به سرمنزل 

مقصود می رساند.

در بازار کتاب

حضور فیلم »گیتا«
 در جشنواره »کالورسیتی« آمریکا

کالورسیتی  جشنواره  سومین  رقابتی  بخش  به  »گیتا«  سینمایی 
کالیفرنیا آمریکا دعوت شد.

فیلم سینمایی »گیتا« به کارگردانی مسعود مددی به بخش رقابتی 
سومین جشنواره »کالورسیتی« کالیفرنیا آمریکا دعوت شد.

روز  نخستین  در  آذرماه   13 دارد،  مادرانه  داستانی  که  »گیتا« 
مجموعه  در  آمریکا  کالیفرنیا  »کالورسیتی«  جشنواره  سومین  از 
این  برگزاری  محل  که   ArcLight Hollywood سینمایی 

رویداد سینمایی است، اکران می شود.
تا  با 13  برابر  تا ۹ دسامبر  از 3  سومین جشنواره »کالورسیتی« 
آن  در  و  می شود  برگزار  آمریکا  کالیفرنیای  ایالت  در  آذرماه   1۹

فیلم هایی از سراسر جهان به نمایش درمی آیند.
فجر  فیلم  جشنواره  چهارمین  و  سی  در  این،  از  پیش  »گیتا« 
فیلم  مسابقه جشنواره  بخش  به  نیز  قبل  و چندی  داشت  حضور 
و  مددی  مسعود  کارگردانی  به  دعوت شد.»گیتا«  مکزیک  اوهاکا 
موسسه  مشترک  تولیدات  از  انصاری  شیخ  مجید  تهیه کنندگی 
است.  تجربی  و  مستند  سینمای  گسترش  مرکز  و  شهر  تصویر 
این فیلم از نیمه آذرماه به سرگروهی پردیس سینمایی آزادی در 

سینماهای کشور اکران می شود.

آن سوی آبها


