
روحانی: مردم به اشتغال امیدوار باشند 
الیحه بودجه ۹۶ یکشنبه به مجلس می رود 

رئیس جمهور گفت: الیحه بودجه سال ۹۶ با چهار اولویت یکشنبه تقدیم مجلس شورای اسالمی خواهد 
شد.

حجت االسالم حسن روحانی در مراسم بهره برداری از بزرگترین تصفیه خانه فاضالب کشور در مشهد با 
اشاره به اینکه این شهر  ۲۸ میلیون میهمان از سراسر کشور دارد گفت: حاشیه نشینی در این کشور برای 
ما بسیار سخت است، حرکت بسیار خوبی در دو سه سال اخیر در حاشیه شهر مشهد از جمله مدارس، 

مسکن، در زمینه برق، آب، فاضالب و گاز و بهداشت و درمان انجام شده است.

موحدی کرمانی: وقت مقابله به مثل با آمریکاست
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه با توجه به تمدید 10 ساله قانون تحریم ایران اینک وقت مقابله به 
مثل با آمریکاست، گفت: برای قطع یارانه نقدی 40 هزار تومانی ده ها جلسه و کمیسیون برگزار می کنید و 

مصاحبه ها انجام می دهید، اما به حقوق های نجومی که می رسد دست روی دست می گذارید.
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عبور قیمت نفت
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هشدار افزایش بیماری 

ایدز در جوانان

حسن زاده بهترین 

بازیکن فوتسال آسیا 

زوایای تاریک برجام؛

 مجوز سوءاستفاده آمریکا برای تمدید داماتو 

7

هدایت گردش های مالی به سمت حساب های اجاره ای؛

۸ میلیون حساب  بانکی بی نام و نشان!
گروه اقتصاد : در ایران، سازمانهای مختلف در حال راه اندازی درگاههای مجازی هستند که به شفافیت اقتصاد و تسهیل کسب و کار کمک می کند. در ایران از آنجا 
که سامانه های نرم افزاری یکپارچه نیست، هر تصمیمی که گرفته می شود بالفاصله بخشی از افراد جامعه که با اقتصاد غیررسمی زندگی می کنند، با سوءاستفاده از 
نقاط ضعف سامانه ها، کار خود را پیش می برند.سرک دولت به حساب های مردم رسما با ابالغیه سازمان امور مالیاتی کلید خورد. حال باید عالوه بر حضور کارت های 
بازرگانی صوری در تجارت، منتظر حساب های بانکی اجاره ای هم باشیم. با ابالغ دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک، دولت رسما به مردم اعالم کرد 
که تراکنش های بانکی شان را زیر ذره بین دارد و دیر یا زود، به حساب بانکی هر یک از شهروندان، سرکی خواهد زد. البته ظاهر دستورالعمل می گوید که قرار است به 

تراکنش های مشکوک بانکی رسیدگی شود تا بلکه آنها که سالیان سال از دادن مالیات فراری بودند، پایشان به بند کشیده شود.

اقتصادی

احتمال کوچ موقت نقدینگی
 از بورس به بازار ارز

1 ۵ 11

صفحه 4

شركت توسعه منابع انرژي توان 

آگهي مناقصه عمومي
گروه صنعتي شهید درخشان در نظر 
درصد   98 سولفوریک  اسید  دارد 
از طریق  نیاز یک ساله خود را  مورد 

مناقصه عمومي خریداري نماید.  
شرایط متقاضي: داشتن شخصیت حقوقي و كد اقتصادي– 
داشتن تجارب و حسن سابقه – داشتن توان مالي در ارائه 

ضمانتنامه هاي الزم 
توانند  مي  شرایط  واجدین  اسناد:  توزیع  محل  و  مهلت 
 جهت خرید اسناد با در دست داشتن فیش نقدي به مبلغ
نزد   458/02 به حساب شماره  )واریز شده  ریال   200.000  
آگهي  چاپ  از  پس  10روز  تا  صباباتري(  شعبه  سپه  بانک 
 – ساوه  تهران  اتوبان   18 كیلومتر  آدرس  به  دوم  نوبت 
)باتري  درخشان  شهید  صنعتي  گروه  صباشهر–  خروجي 

نور( – بازرگاني مراجعه نمایند .
از تحویل  اعتبار قیمت پیشنهادي دو ماه پس  مدت زمان 

اسناد مي باشد 
هزینه دو نوبت چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد 

تلفن تماس : 021-56574900
فكس : 021-56574908 

مدیریت بازرگاني گروه صنعتي شهيد درخشان 

ف
م ال

/2
43
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آگهی مناقصه عمومی 
)نوبت دوم(

بدین وسیله به اطالع كلیه شركتهای خدماتی واجد شرایط میرساند شهرداری هفشجان در نظر دارد عملیات 
مناقصه  طریق  از  و خدمات شهری  عمرانی  های  پروژه  اجرای  را جهت  خود  و خدماتی  پشتیبانی  فعالیتهای 
عمومی به مدت 4ماه )دیماه 95 الی پایان فروردین ماه 96( واگذار نماید، لذا از كلیه شركتهای دارای صالحیت 
و مجاز به شركت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت اخذ اوراق مناقصه از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به 

مدت 10 روز به واحد امور مالی شهرداری هفشجان مراجعه نمایند.
چهارماهه  قیمت  برآورد  كل  و  ریال(  میلیون  سی  و  ریال)نهصد   930/000/000 ماهیانه  اولیه  برآورد  مبلغ   -1

3/720/000/000 ریال میباشد.
2- ارائه سپرده شركت در مناقصه معادل 5 درصد مبلغ كل برآورد بصورت چک بانكی یا ضمانت نامه بانكی 

الزامی میباشد.
3- برندگان اول و دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

4- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
5- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
7- تاریخ بازگشایی پاكت ها روز چهارشنبه مورخ 95/09/24 میباشد.

8- تاریخ انتشار آگهی نوبت اول:  95/09/06 میباشد.
فرهاد باقری  -   شهردار هفشجان9- تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم13 /95/09 میباشد.

جمهوری  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
بین  توافقات  به  که  است  داده  نشان  ایران  اسالمی 
المللی خود پایبند است ولی برای کلیه شرایط پیش 

بینی های متناسب را به عمل آورده است.
دیپلماسی  مرکز  رئیس  و  سخنگو  قاسمی  بهرام 
عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان در 
واکنش به تصویب طرح تمدید تحریم های یکجانبه 
اظهار  کشور  آن  سنای  در  کشورمان  علیه  آمریکا 
عالی  مقامات  توسط  مکررا  که  همانگونه  داشت: 
مجلس  اخیر  مصوبه  است،  شده  اعالم  کشور  رتبه 
ها  تحریم  تمدید  برای  آمریکا  سنای  و  نمایندگان 
علیه ایران مخالف برجام و تعهدات آمریکا در حقوق 
بین الملل مبنی بر عدم مداخله در روابط داخلی و 
بین المللی سایر کشورهاست. بر اساس اصول اولیه 
مسئول  آمریکا  دولت  الملل،  بین  روابط  بر  حاکم 
اجرای تعهدات بین المللی آن کشور است و تحوالت 
سیاسی داخل آمریکا و ارتباطات میان قوای مقننه 
و مجریه آن کشور نمی تواند توجیهی برای اهمال و 
یا استنکاف از اجرای تعهدات بین المللی آن کشور 

محسوب شود.  
قاسمی تصریح کرد: رئیس جمهور ایاالت متحده در 
برجام پذیرفته است که با استفاده از کلیه اختیارات 
خود، از قانونی و اجرایی شدن موارد مخالف برجام، 

منجمله مصوبه اخیر کنگره، جلوگیری کند.  
تاکید  همچنین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
که  است  داده  نشان  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد: 
المللی خود پایبند است ولی برای  به توافقات بین 
عمل  به  را  متناسب  های  بینی  پیش  شرایط  کلیه 
قوی  مؤثر،  پاسداری  برای  الزم  آمادگی  و  آورده 

را  شرایطی  هر  در  ایران  مردم  حقوق  از  مدبرانه  و 
افزود: وزارت  پایان  قاسمی در  ایجاد کرده است.   
امور خارجه، رفتار دولت آمریکا در این زمینه را به 
صورت دقیق رصد کرده و گزارشی کامل به هیئت 
به منظور تصمیم گیری و  برجام  اجرای  بر  نظارت 

اقدام مقتضی ارائه خواهد کرد.

قاسمی در واكنش به تمدید داماتو: مصوبه سنا مخالف برجام است

پیش بینی های متناسب را به عمل آورده ایم
وزیر نفت با بیان اینکه در عین حال که اعضا 
با هم رقابت داشته و بعضا اختالف های شدید 
سیاسی وجود دارد، اما می توان پیش بینی 
کرد که قیمت  هر بشکه نفت باالی ٥0 دالر 

در هر بشکه بایستد.
جمهوری  سیمای  طریق  از  زنگنه  بیژن 
اسالمی ایران در تشریح نتایج یکصد و هفتاد 
و یکمین نشست عادی وزیران و نفت و انرژی 
)اوپک(  نفت  سازمان کشورهای صادرکننده 
با کاهش سهمیه  اوپک  موافقت  به  اشاره  با 
اعضا و در مقابل افزایش سهمیه تولید نفت 
خام ایران گفت: این یک تصمیم مهمی بود. 
بود.  منفعل  بازار  در  سال   ۲ از  بیش  اوپک 
اوپک دیگر مرده است.  بعضی ها می گفتند 
در الجزایر نشانی از زنده بودن اوپک نمایان 
شد و این تصمیم را گرفتیم که تولید اوپک 

را به ٣۲ میلیون و ٥00 هزار بشکه در روز برسانیم، 
در واقع تصمیم نشست 1٧1 اوپک همان است و 
مقدار سهمیه هر کشور برای کاهش در این نشست 

تعیین شد.
وی ادامه داد: با تصمیم نشست 1٧1 اوپک، اعضای 
این سازمان یک میلیون و ۲00 هزار بشکه کاهش 
 ٣۲ به  را  اوپک  تولید  که  داشت  خواهند  تولید 

میلیون و ٥00 هزار بشکه درروز می رساند؛ همه 
کشورها موظف شدند 4,٥ درصد از آخرین تولید 
خود را که بر پایه ماه اکتبر است کاهش دهند جز 
ایران؛ پایه تولید نفت خام ایران، پس از ماهها جنگ 
و  فراوان  بحثهای  و  و رفت  آمد  اعصاب، درگیری، 
اعصاب خرد کن، سرانجام بر مبنای  باالترین رقم 
تولید تاریخی ایران در سال ۲00٥ بر مبنای گزارش 
منابع ثانویه، سه میلیون و ۹٧٥ هزار بشکه در روز 

گذاشته شد و بر این اساس 
تولید  ایران  شد  موافقت 
خود را به طور میانگین ۹0 
رقم  به  نسبت  بشکه  هزار 
آینده  ماه  اکتبر، در ۶  ماه 
تصیم  این  اعتبار  دوره  که 

است، افزایش دهد.
وزیر نفت در پاسخ به این 
سوال که چطور شد اعضا، 
به ویژه عربستان این توافق 
را پذیرفت؟ گفت: این یک 
مطلب بسیار مهم است که 
در  و  خود  زندگی  در  ما 
باید  حکومتی مان  زندگی 
یعنی  کنیم  توجه  آن  به 
و  رقابت  عین  در  می شود 
هم  با  باز  سیاسی  شدید  اختالفهای  داشتن  حتی 
همکاری و تعامل داشت، نمونه خوب این موضوع 
عین  در  واقع  در  یعنی  است  اوپک  اکنون  هم 
حالی که اعضا با هم رقابت دارند و بعضی از مواقع 
اختالفهای شدید سیاسی داریم، اما توانستیم تعامل 

کنیم.
ادامه در صفحه 10

وزیرنفت عنوان كرد:

عبور قیمت نفت از مرز ۵۰دالر

 اگر تحریم ها عملياتی شود نقض برجام است
رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به مصوبه سنای آمریکا درباره تمدید تحریم های 10 ساله علیه ایران گفت: این 

تمدید عمال نقض صریح »برجام« است به ویژه اگر اجرایی و عملیاتی شود.

مقابله به مثل ایران در برابر نقض احتمالی برجام
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: درصورت تمدید تحریم ها و نقض برجام 

ازجانب آمریکا، تولید و غنی سازی اورانیوم را به 1۹0 هزار سو افزایش می دهیم. 33

از  بخشی  انتقال  احتمال  ارز،  نرخ  افزایش  به  توجه  با 
نقدینگی بازار سرمایه به بازار ارز وجود دارد، اما این رخداد، 

به طور قطع كوتاه مدت و دارای ریسک زیادی خواهد بود.
اخیر رشد  از جمله دالر در هفته های  ارزهای عمده  نرخ 
جهشی در بازار آزاد تهران داشته است و در مقاطعی به 39 

هزار ریال هم رسید.

صفحه 2
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پیامبر اکرم )ص(:

کالم  نور

پاسخ شوکه کننده ایران به تمدید 
تحریم های آمریکا

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش 
به تمدید تحریم ها از سوی آمریکا تاکید کرد: 
ایران  علیه  را  جدید  تحریم های  آمریکا  اگر 
اعمال کند، ما به  آمریکا پاسخ شوکه کننده ای 

خواهیم داد.
صفحه  در  یادداشتی  در  رضایی  محسن 
اینستاگرام خود با عنوان ›پاسخ محکم ایران به 
تمدید تحریم ها‹ نوشت: اگر آمریکا تحریم های 
به  آمریکا  ما  کند،  اعمال  ایران  علیه  را  جدید 

پاسخ شوکه کننده ای خواهیم داد. 
ایران  علیه  فقط  جدید  تحریم های  افزود:  وی 
اروپا، چین و  نخواهد بود؛ بلکه دهن کجی به 
شورای  گرفتن  نادیده  بود.  خواهد  هم  روسیه 
بنابراین  بود؛  خواهد  هم  ملل  سازمان  امنیت 
اقدام  آمریکا  علیه  بود که  باز خواهد  ما  دست 
کنیم ولی اقدام ما از آنها اساسی تر و کوبنده تر 

خواهد بود.
سنای آمریکا روز گذشته با اکثریت مطلق)99 
قانون  تمدید  مخالف(  رای  صفر   - موافق  رای 
تحریم ها علیه ایران را برای یک دوره 10ساله 

دیگر تصویب کرد. 
تمدید  آمریکا  نمایندگان  مجلس  این  از  پیش 
برای  آرا  اکثریت  با  را  ایران  تحریم های  قانون 
یک دوره 10 ساله دیگر به تصویب رسانده بود.

نماینده ویژه پوتین، دوشنبه در تهران
امور  در  روسیه  رییس جمهوری  ویژه  نماینده 
دعوت  به  ماه  آذر  دوشنبه، 15  روز  خاورمیانه 
خارجه  امور  وزیر  آفریقایی  و  عربی  معاون 

کشورمان به تهران خواهد آمد.
خارجه  امور  وزیر  معاون  بوگدانف،  میخائیل   
جابری  حسین  با  تهران  به  سفر  در  روسیه 
آخرین  مورد  در  خود  ایرانی  همتای  انصاری، 
تحوالت منطقه از جمله بحران سوریه گفت وگو 

و رایزنی خواهد کرد.
روز پنجشنبه نیز شبکه خبری المیادین از سفر 
ویژه  نماینده  بوگدانوف،  میخائیل  آینده  هفته 
به  خاورمیانه  امور  در  روسیه  رئیس جمهوری 

تهران خبر داده بود.
دفتر  سیاسی  معاون  ابوطالبی،  حمید 
رئیس جمهور نیز عصر روز پنج شنبه در توییتر 
روسای  اخیر  تلفنی  مذاکره  به  اشاره  با  خود 
جمهور دو کشور ایران و روسیه و اثرات مثبت 
وزیر  اخیر  از سفر  کرد: پس  اعالم  رایزنی  این 
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خبر

قانون؛ قانون است

استفاده از اسامي بیگانه ممنوع!

* فرزانه يوسفيان

برنامه  قانون   )22( تبصره  )د(  بند  به  توجه  با 
دوم توسعه استفاده از کلمات و واژه هاي بیگانه 
در گزارش ها و مکاتبات و سخنراني ها تمامي 
دستگاه هاي قانونگذاري اجرایي و قضایي کشور 

و سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتي و کلیه شرکت هایي که 
مشمول قوانین و مقررات عمومي هستند، به منظور حفظ قوت و اصالت 

زبان فارسي، ممنوع است.
این قانون در تاریخ 14 آذر 1375 تصویب و در تاریخ 28 آذر همان سال 
به تایید شوراي نگهبان رسید. قانوني که تصویب و تایید شده است، اما 
بسیاري هنوز تخلفاتي را در این خصوص انجام مي دهند. در این میان 
بسیاري سخنراني ها، همایش ها وجلسات مختلف با استفاده از نام هاي 
بیگانه برگزار مي شود، اما به دلیل تبلیغات محدود و برگزاري آن در 
زمان و مکان مشخص به مدت 1 روزه یا چند روزه تاثیر چنداني در 

ترویج استفاده از کلمات بیگانه ندارد.
اما استفاده از اسامي بیگانه آن هم در تبلیغ مجتمع هاي تجاري، نام 

کاالها و مراکز کسب کمي دور از انصاف است.
نام کاالیي که هر روز مردم با آن سر و کار دارند و نام مغازه، فروشگاه و 
یا مجتمعي تجاري که با استفاده از اسامي بیگانه مزین شده است، هر 

روز در ذهن مخاطبان، شهروندان و مردم تکرار مي شود.
در تبصره 8 قانون منع استفاده از اسامي بیگانه آمده است، تولید و 
توزیع کنندگان کاالها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف 
از این قانون ابتدا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و به دنبال آن 
توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان و اداره شهرستان ها 
اخطار کتبي دریافت مي کنند. در اقدام دوم تعویض عالیم و نشانه ها 
و تغییر اسامي و عناوین توسط وزارت کشور و یا دستگاه هاي ذیربط 
با هزینه متخلف انجام مي شود. در اقدامات بعدي تعطیلي موقت محل 
کار و لغو پروانه کار انجام مي شود. نیروي انتظامي نیز موظف است از 
نصب و استفاده از عالیم به زبان و خط بیگانه توسط مراکز تولید، توزیع 

و صنوف جلوگیري نماید.
در این میان برخي برندها در سطح شهر به دلیل وجود نمایندگي از 
سراسر کشور نامي به خصوص به خود اختصاص مي دهند نام-هایي 
مانند اژدر زاپاتا - نوتالبار، ال سي وایکیکي و... . اما نام هایي که در البرز 
زاده مي شوند و روند ترویج اسامي بیگانه را به دنبال دارند در راه تخلف 

از قانون قدم برمي دارند.
افتتاح مجتمع هاي بسیار آن هم با اسامي بیگانه و بدون اخذ مجوز از 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي معضلي بر معضالت فرهنگي البرز افزوده 
است. تبلیغات محیطي بسیار استفاده از بیلبوردها و استندهاي شهري 
و نگاهِ مخاطبان که هر روز به این تابلوها خیره مي شوند قوت و اصالت 

زبان فارسي را خدشه دار مي کند.
قانون، قانون است. و رعایت از آن براي هر کدام از افراد واجب و ضروري 
است. حال آن که نه شما در ایران بلکه در بسیاري از کشورها و شهرهاي 
دنیا و با توجه به زبان مورد استفاده آن ها در زندگي روزمره استفاده 
از عبارات و کلمات بیگانه بر سر در مغازه-ها و فروشگاه ها ممنوع و 

استفاده از آن ها پیگرد قانوني دارد.
اینکه  با وجود  از قدیمي ترین شهرهاي کانادا  ِکِبک به عنوان یکي 
شهري دو زبانه است، اما مردم این شهر عمدتاً فرانسوي زبان هستند 
و به این زبان تعصب خاصي دارند. استفاده از زبان فرانسوي به صورتي 
است که مي توان ِکِبک را مهد تمدن فرانسه در آمریکاي شمالي و یک 
مرکز مهم اقتصادي دانست. این در صورتي است که اجازه استفاده از 
لغات و اصطالحات انگلیسي در شهري که دو زبانه است به کسبه ي 
آن داده نمي شود و با افرادي که از نام هاي انگلیسي در برند خود و نام 

مغازه استفاده مي کنند برخورد قانوني مي شود.
ندارد. هنگامي که در  اروپا  و  ایران  به  براي همه است. ربطي  قانون 
استفاده از الفاظ و لغات باید پارسي را حفظ کنیم و در صدد ترویج و 
فرهنگ ناب ایراني باشیم، چرا از الفاظ بیگانه در مجتمع ها و برندهاي 

خود استفاده مي کنیم؟
استفاده از پسوند »مال« و »سنتر« در مجتمع هاي تجاري، آن هم 
مجتمع هایي که معرف اقتصاد شهر شده اند، کاري بس نابخردانه است 
و برخورد هر کدام از مسئوالن ذیربط براي مقابله با این الفاظ و استفاده 
از عبارات فارسي بر طبق قانون اساسي درست و بجاست. براي ترویج 
فرهنگ ناب ایران تالش کنیم و خود قانونگذار کاال و حرفه ي خود 
باشیم و نگذاریم انگشت اتهام به سمت ناِم برند، حرفه و شغل ما روانه 

شود.

یازدهمین سالگرد شهدای اصحاب رسانه
یازدهمین سالگرد شهدای اصحاب رسانه که در آذر سال 1384 در 
سانحه سقوط هواپیمای C130 به شهادت رسیدند، روز پنج شنبه 11 
آذرماه با حضور امیر دریادار حبیب اهلل سیاری فرمانده نیروی دریایی 
ارتش و خانواده های شهدای رسانه در قطعه 50 بهشت زهرا)س( تهران 

برگزار شد.

نگاه روز

رئیس جمهور گفت: الیحه بودجه سال 9۶ با 
شورای  مجلس  تقدیم  یکشنبه  اولویت  چهار 

اسالمی خواهد شد.
بهره  مراسم  در  روحانی  االسالم حسن  حجت 
فاضالب  خانه  تصفیه  بزرگترین  از  برداری 
کشور در مشهد با اشاره به اینکه این شهر  28 
گفت:  دارد  کشور  سراسر  از  میهمان  میلیون 
بسیار  ما  برای  کشور  این  در  حاشیه نشینی 
سه  دو  در  خوبی  بسیار  حرکت  است،  سخت 
جمله  از  مشهد  شهر  حاشیه  در  اخیر  سال 
مدارس، مسکن، در زمینه برق، آب، فاضالب و 

گاز و بهداشت و درمان انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه طرح تحول سالمت یکی 
این  افزود:  است  کشور  در  ماندگار  از خدمات 
شهرهای  در  اقدامات  مهمترین  از  یکی  اقدام 

مختلف بود.
مردم  درصد   8۶ اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
نه  نداشتند  چیز  هیچ  شهرها  حاشیه نشین 
بود،  درمانگاهی  نه  بهداشتی،  پایگاه  نه  بیمه، 
ادامه داد: امروز یک حرکت بسیار خوبی آغاز 
مردم،  بهداشت  و  مردم  به  توجه  برای  شده 
آنها  به سالمت  دادن  توجه  و  بیماران  مداوای 

که با این طرح انجام شد.
و  محیط زیست  مشکالت  به  اشاره  با  روحانی 
مشکل  برای  کرد:  عنوان  کشور  کل  در  آب 
از  یکی  دادیم  انجام  فراوانی  کارهای  آب 
برای  است،  بوده  آب  درست  چرخش  آنها 
محیط زیست هم یکی از کارهایی که باید انجام 
دهیم که برای سالمت مردم بسیار مهم است 
حفاظت از منابع زیرزمینی آب و جلوگیری از 

آلوده شدن آن است.
وی گفت: با طرحی که امروز صبح افتتاح شد 
به حمداهلل در هر ثانیه یک مترمکعب آب وارد 
شهر مشهد می کند. این اقدام برای روزهایی 
است،  زیاد  شهر  این  در  جمعیت  فشار  که 
مشکالت کمبود آب را برطرف کرده و کمک 

بزرگی انجام خواهد بود.
بودجه  اینکه الیحه  به  اشاره  با  رئیس جمهور 

سال 9۶ انشاءاهلل یکشنبه آینده تقدیم مجلس 
شورای اسالمی می  شود گفت: در این بودجه 
جزو  که   9۶ سال  برای  دیدیم  اولویت  چهار 
برنامه دولت در برنامه پنج ساله است. اولویت 
در زمینه آب، اولویت در زمینه فاضالب، اولویت 
در زمینه محیط زیست و اولویت در زمینه ریل.
در  را  اولویت  چهار  این  ما  گفت:  روحانی 
بودجه سال 9۶ در نظر گرفته ایم و برای این 
چهاراولویت 10 هزار میلیارد تومان اختصاص 

دادیم.
خانه  تصفیه  بزرگترین  افتتاح  به  اشاره  با  وی 
کشور گفت: این طرح در شرایط سخت ساخته 
شد، همه دست به دست هم دادند تا با استفاه 
از منابع صندوق توسعه ملی بزرگترین تصفیه 
این  در  که  برسد  برداری  بهره  به  کشور  خانه 
بین وزارت اقتصاد، وزارت نیرو و مقامات محلی 
فراوانی  تالش  استان  کل  مدیران  و  استاندار 

انجام دادند.
روحانی با اشاره به آغاز ماه ربیع االول و افتتاح 
مبارک  ماه  این  از  روز  نخستین  در  این طرح 
انتقال آب سد  عنوان کرد: این دو طرح برای 
اراک به شهر مشهد و هم برای افتتاح فاضالبی 

برای  می تواند  که  شد  افتتاح  اینجا  در  که 
مؤثر  و  مفید  کشاورزی  آب  و  مردم  سالمت 

باشد.
وی با اشاره به اینکه با روحیه و نشاط باال و نیز 
تالش مضاعف باید کشور را پیش ببریم عنوان 
کرد: باید به فاضالب، آب، بهداشت، آموزش و 
پرورش و زندگی مردم توجه کنیم. مردم باید 

به اشتغال خود امیدوار باشند.
جای  به  بعضی ها  داد:  ادامه  جمهور  رئیس 
اینکه باران رحمت باشند، ممانعت از زبانشان 
چیز  همه  شب  تا  صبح  آنان  نظر  از  می بارد. 
حرام است. چرا همه چیز را حرام می کنید. ما 
نباید مردم را آزار دهیم، ما باید کمک کنیم به 
ماه  ما متدین هستند و می دانند  مردم. مردم 

عزاداری و شادی باید چه کار کنند.
وی گفت: ببینید مردم از اربعین امام حسین، 
امام  و  هشتم)ع(  امام  و  )ص(  پیامبر  رحلت 
در  کردند.  تجلیلی  چه  )ع(  مجتبی  حسن 
امام صادق  از  ببینید چه تجلیلی  این ماه هم 
می کنند. باید همه دست به دست هم دهیم و 
مشکالت زندگی مردم را حل کنیم. اگر همه 

تالش کنیم این کار شدنی است.

روحانی به اشاره به اجالس روز گذشته اوپک 
کشورهای  با  ماهها  که  تالش هایی  با  گفت: 
مختلف صورت گرفت، دیروز در بخش قیمت 

نفت یک تعامل مثبتی را شاهد بودیم.
وی افزود: توطئه بزرگی علیه ما درست کردند 
می کنند،  مشکل  دچار  را  ما  می کردند  فکر  و 
البته در این ایام مشکل ما از همه کمتر بود، 
ایران  تاریخ  در  ذهن تان  در  جمله  این  فقط 
یازدهم در دو سالی که  برای دولت  بماند که 
گذشت قیمت نفت پایین ترین قیمت نسبت به 
سال های پیش در طول تاریخ ایران بود، یعنی 
در طول تاریخ ایران هیچ گاه قیمت نفت به یک 
تقلیل  ماه  چند  عرض  در  چهارم  یک  و  سوم 

پیدا نکرده بود.
 120 از  نفت  قیمت  داد:  ادامه  جمهور  رئیس 
نفت  کشورهای  همه  رسید.  دالر   30 به  دالر 
خیز و تولیدکنندگان نفت دچار مشکل شدند. 
این کشورها عربستان سعودی که  پولدارترین 
10.5 بشکه نفت در روز تولید می کند در سالی 
از  دالر  میلیارد   100 به  نزدیک  گذشت  که 
ذخایر ارزی خود برای ادار کشور برداشت کرد.
سال  ما  اما  کرد:  عنوان  مجریه  قوه  رئیس 
گذشته، امسال و نیز در بودجه سال آینده 20 
به صندوق  را  نفت  پول  از  درآمد خود  درصد 

توسعه ملی می ریزیم.
این  نتوانست  کشوری  هیچ  گفت:  روحانی 
تولیدکننده  انجام دهد همه کشورهای  را  کار 
ایران  در  فقط  کردند،  استفاده  خود  ذخایر  از 
پولی  ما  نفت،  قیمت  کاهش  آمدن  پایین  با 
این  ارزی ریخته ایم،  را هم به صندوق ذخیره 
که  است  ما  دولت  و  ملت  قدرت  نشان دهنده 

هیچ وقت در رادیو و تلویزیون گفته نمی شود.
وی تصریح کرد: انشاءاهلل خداوند راه گشایش 
یسری  العسر  مع  ان  کند.  فراهم  ما  برای  را 
انشاءاهلل همیشه پیشرفت خواهد بود و انشاءاهلل 
خداوند توفیق بیشتری به مردم و کشور عزیز 

ایران می دهد.

روحانی: مردم به اشتغال امیدوار باشند 
اليحه بودجه ۹۶ يکشنبه به مجلس می رود 

انتخاب  به  اشاره  با  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس 
نگاه  نه  ما  کرد:  تاکید  آمریکا  جدید  جمهور  رئیس 
منفی داریم و نه نگاه مثبت. در این زمینه اظهارنظری 

نداریم زیرا باید ببینیم که در عمل چه می کند.
علی الریجانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی فونیکس 
اظهار  کاسترو،  فیدل  درگذشت  خصوص  در  چین، 
داشت: من از درگذشت فیدل کاسترو متأسف شدم. 
وی از رهبران پرتالش در نیم قرن اخیر جهان بود و 
عنصری بود که واقعا برای کشور خود فداکاری کرد 
و در صحنه های بین المللی نیز عنصری فعال بود و 

اظهارنظر می کرد و تالشگر بود.
دلیل  به  کرد:  بیان  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
با آمریکا داشت درگیری هایی  اختالفات عمیقی که 
و  فعال  رهبر  یک  ایشان  داشت،  زمان  آن  در  هم 
پرتالش در 50 سال اخیر به شمار می رفت، پس از 
پیروزی انقالب اسالمی ایران روابط ما با کوبا بسیار 
نزدیک و تنگاتنگ بود و البته آقای فیدل کاسترو هم 

در ایجاد این روابط بسیار نقش تأثیرگذاری داشت.
ایران داشت  وی افزود: فیدل کاسترو سفری هم به 
و مالقات های خیلی موثری نیز بود. اخیرا هم آقای 
رئیس جمهور روحانی با فیدل کاسترو مالقاتی را در 
کوبا انجام دادند. بین مردم ایران هم به فیدل کاسترو 
رهبری  عنوان  به  وی  از  و  دارد  وجود  مثبتی  نگاه 
فداکار یاد می شود. امیدواریم کوبا در فقدان این رهبر 

خود بتواند همان مسیر را دنبال کند.
الریجانی در خصوص انتخاب دونالد ترامپ به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا بیان کرد: در حال حاضر قضاوت 
کاملی راجع به ترامپ نداریم زیرا وی مباحث مختلفی 
را در زمان تبلیغات  مطرح کرده است و معموال هم 
این شعارها در زمان ریاست جمهوری تفاوت خواهد 
داشت. ما نه نگاه منفی داریم و نه نگاه مثبت. در این 
زمینه اظهارنظری نداریم زیرا باید ببینیم که در عمل 
چه می کند. این بحث ها و حرف ها مهم نیست باید 
ببینیم که در مقام عمل چه مسیری را دنبال می کند.

رئیس قوه مقننه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
ایران رابطه سیاسی با آمریکا ندارد، گفت: این رابطه 
برای کشورهای دیگر که با آمریکا رابطه دارند شاید 

قدری اهمیت بیشتری داشته باشد ولی برای ما خیلی 
موضوع تأثیرگذاری نیست.

علیه  بر  تحریم ها  ترامپ  اگر  اینکه  در خصوص  وی 
ایران تشدید کند، ایران چه اقدامی را انجام خواهد 
داد، گفت: دولت فعلی آمریکا نیز خیلی از این جهت 
تفاوتی نداشته است و دولت اوباما نیز در زمینه های 
مختلف بر علیه ایران تحریم هایی را ایجاد کرد. شاید 
بیشترین تحریم ها در همین دولت موجود در آمریکا 
انجام شد بنابراین ما متناسب با شرایط تصمیم گیری 

می کنیم.
توجه  باید  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
بلکه  نیست  طرفه  دو  توافق  یک  برجام  که  داشت 
از کشورهای مهم  توافقی بین المللی است. ۶ کشور 
دنیا در این زمینه نقش داشتند من جمله چین. بعد 
هم قطعنامه شورای امنیت صادر شد و تخریب این 
توافقنامه مدعیان دیگری هم دارد. کشورهای دیگر 
هم مدعی هستند که چرا این توافقنامه نقض شده 
نیست که هر کس  این یک موضوع دوجانبه  است. 

بتواند راحت هر کاری را انجام دهد.
در  را  قانونی  ما  دیگر  طرف  از  کرد:  بیان  الریجانی 
مختلف  شرایط  برای  که  کردیم  تصویب  مجلس 
اگر  که  دارد  قرار  آن  در  تصمیم گیری  مکانیزم های 
کشوری بخواهد به تعهدات خود عمل نکند ایران چه 

پاسخی می تواند بدهد.
وی در خصوص تصمیم مجلس نمایندگان آمریکا که 
منتج به نقض برجام خواهد شد، گفت: برای تصویب 
این قانون ضابطه هایی وجود دارد. مجلس نمایندگان 
مسیر  باید  ولی  است  گرفته  را  تصمیماتی  آمریکا 
باید به سنا برود و سپس  ابتدا  مشخصی طی شود. 
به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد. ما متناسب با 
را  ما شرایط  کنیم.  می  تصمیم گیری  مسیر حرکت 

رصد می کنیم و در مجلس هم در حال گفت وگو در 
این زمینه هستیم.

رئیس قوه مقننه کشور در خصوص اینکه افرادی که 
احتماال در کابینه ترامپ قرار دارند مواضع تندی را 
مواضع  افراد  این  گفت:  کرده اند،  اتخاذ  ایران  علیه 
تندی را هم علیه چین اتخاذ کرده اند و موضع گیری ها 
اهمیت زیادی ندارد بلکه در مقام عمل باید ببینیم 
که چقدر می توانند به این مواضع خود عمل کنند. 
من باز هم بر این نکته تأکید می کنم که در این 38 
سالی که از انقالب گذشته است گروه های مختلفی از 
دموکرات ها و جمهوریخواهان بر مسند قدرت آمریکا 
تکیه زده اند و ما از این جهت تجربه داریم  و می دانیم 

که اینها چگونه رفتار خواهند کرد.
توجه  گفتارها  به  خیلی  ما  اینکه  بیان  با  الریجانی 
نداریم و بیشتر به رفتارها توجه می کنیم، گفت: باید 
ترامپ سکاندار آمریکا شود و بعد ببینیم که چگونه 

می خواهد حرف هایی را که مطرح کرده پیش ببرد.
مسائل  به  زمان  در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
افراد  افزود:  می کنید،  نگاه  چگونه  برجام  پیرامون 
برای ما خیلی مهم نیستند بلکه ما ضابطه ای داریم. 
همان طور که گفتم برجام توافق با یک کشور نیست 
بلکه کشورهای مختلفی در آن حضور دارند که جنبه 
بین المللی دارد. اگر آنها همین مسیر را ادامه بدهند 
را دنبال  برجام  تعهدات خود عمل کرده ایم و  به  ما 
خواهیم کرد اگر هم مسیر خود را تغییر دهند ما هم 

به تناسب با آن تغییراتی را ایجاد می کنیم.
اینکه  خصوص  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
مواضع آمریکا و اروپا در خصوص برجام متفاوت است، 
گفت: ما با اروپا از گذشته روابط نزدیکی داشته ایم. 
همچنین با اتحادیه اروپا، چین و روسیه نیز ارتباطات 
نزدیکی داریم و روابط تجاری از قبل داشته ایم و بعد 
شده  احیاء  تجاری  روابط  از  برخی  توافقنامه  این  از 

است. ما روابط خود را منوط به این امور نمی کنیم، 
این بحثی است که متناسب با آن تصمیماتی اتخاذ 

می شود.
روابط  شد:  متذکر  کشور  قانونگذاری  نهاد  رئیس 
تجاری و همکاری های منطقه ای با کشورها مسیر 

خاص خود را دارد.
روی  بر  برجام  و  ترامپ  تأثیر  خصوص  در  وی 
خیلی  من  افزود:  ایران  جمهوری  ریاست  انتخابات 
در  جمهوری  ریاست  انتخابات  که  می دانم  بعید 
ایران با این موضوعات نسبتی داشته باشد. در ایران 
به  دارند  و دغدغه هایی که  دارند  مسائلی که مردم 
در  می کنیم  دنبال  ما  که  اساسی  موضوعات  عالوه 
انتخابات نقش دارند. مسائل بیرونی مانند آمریکا و 
کشورهای دیگر خیلی کم اثر هستند و نگاه ها به آن 

سمت نیست.
مایل  شما  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  الریجانی 
به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده 

هستید یا خیر، گفت: من برنامه ای ندارم.
رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال 
که آیا از وضعیت اقتصادی کشور پس از برجام رضایت 
دارید یا خیر، گفت: تحرکات نسبتا خوبی انجام شده 
است ولی نه آنقدری که توقع بوده است. مقداری نیز 
این دلیل است که آمریکایی ها در مقام عمل به  به 
همین  به  و  نکردند  عمل  درستی  به  خود  تعهدات 
دلیل روابط بانک ها به آن سرعتی که باید انجام می 
شد، نشده است ولی در حال پیشرفت است. برخی از 
کشورهای دیگر غیراروپایی هم روابط بانکی خود را 

اصالح نکردند ولی رو به پیشرفت است.
اینکه آیا به آینده اقتصادی کشور  وی در خصوص 
هستم.  خوشبین  حتما  گفت:  هستید،  خوشبین 
این موضوعات است و  به سمت حل  مسیر حرکت 

بلکه  نیست  تحریم ها  به  مربوط  هم  مشکالت  همه 
اصالح  باید  ایران  داخل  در  موضوعات  از  بسیاری 
شود و برخی امور نیز باید تسهیل شود برای مثال 
باید  ایران  در  خارجی  سرمایه گذاری  زمینه های 
تسهیل شود، ما قانونی را در مجلس مصوب کردیم 
ساده تر  را  ایران  در  سرمایه گذاری  زمینه های  که 

می کند.
رئیس قوه مقننه کشور گفت: این سیستم بروکراسی 
فرد  که  می شود  سبب  دارد  وجود  ایران  در  که 
در  بگیرد،  اجازه  نهادها  خیلی  از  باید  سرمایه گذار 
همین زمینه قانونی را در مجلس مصوب کردیم که 
پنجره واحد ایجاد کردیم؛ یعنی اگر کسی می خواهد 
خارجه  وزارت  به  کند  ایجاد  ایران  در  را  صنعتی 
مراجعه می کند و این نهاد مجوزهای دیگر را کسب 
می کند و زمان هم برای این کار در نظر گرفته ایم تا 
سرمایه گذار در ادارات و دستگاه های دیگر سردرگم 
به  ربطی  ایران  داخلی  مشکالت  از  برخی  نشود. 
و  بروکراسی  موضوعات  به  بلکه  نداشت  تحریم ها 

مدیریتی ارتباط دارد که باید حل می شد.
الریجانی در خصوص قرارداد فروش بوئینگ به ایران 
گفت: این موضوع جزو مواردی است که در برجام 
آمده است، خرید هواپیما باید بر اساس برجام تسهیل 
می شد و در حال حاضر هم در حال مذاکره هستیم. 
البته شنیدم در این زمینه مجلس نمایندگان موانعی 
را در این زمینه ایجاد کرده است ولی اگر بخواهند 
این مسیر را ادامه دهند مخالف برجام است و برای 
خودشان هم مشکل ایجاد می کند چون این موضوع 
در برجام به صراحت قید شده است و این از مواردی 

نیست که بتوانند از کنار آن به سادگی عبور کنند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در خصوص وضعیت 
ریاست  انتخابات  از  پس  آن  سرنوشت  و  سوریه 
جمهوری آمریکا بیان کرد: حرف هایی در ارتباط با 
سوریه مطرح شده است که داللت می کند بر اینکه 
رویکرد آنها نسبت به مبارزه با داعش در حال تغییر 
است، این موضوع هم مانند مسئله هسته ای است و 
باید ببینیم که در مقام عمل تغییری در آن ایجاد 

می شود یا خیر.

گفت:  رهبری  بازرسی  دفتر  رئیس 
جامعه  و  مردم  برای  که  انسان هایی 

خیر نداشته باشند، مرده هستند.
حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری 
با  بابل  در  واقف  علمای  همایش  در 
جهت  دو  از  »علما  این که  به  اشاره 
در رابطه با وقف کارهای بسیار خوبی 
که  آن  یکی  داد:  ادامه  دادند«  انجام 
مسلمین  و  اسالم  وقف  را  خودشان 
کرده اند و دیگر آن که وقف را در بین 

مردم گسترش دادند.
دو  و  حیات  نوع  دو  دارای  انسان  گفت:  وی 
نوع مرگ است؛ یک حیات مادی است که در 
مقابل اش مرگ عادی است، حیات عادی از آن 
لحظه ای آغاز می شود که روح در پیکر انسان 
دمیده می شود و مرگ عادی نیز روح از جسم 

انسان خارج می شود.
وی افزود: غریضه های انسانی بطور طبیعی در 
وجود انسان وجود دارد، اما اگر انسان بخواهد 
به دنبال این غرایض برود مانند غرایض جنسی 
و غیره انسان در آن زمان، خود را گم و هدف 
خلقت خود را فراموش کرده است. دوم اینکه 
اختیار خودش، خودش  با  و  با دست خودش 
را بسته،  تکامل خودش  راه  و  زندانی کرده  را 
این انسان از لحاظ حیات مادی زنده است اما از 
لحاظ حیات معنوی مرده است. این انسانی که 
در غرایض نفسانی خود می ماند مانند یک کرم 
ابریشم در پیله خود می ماند و زندانی نفس خود 
است.وقتی انسان خود را وقف جامعه نمی کند 
و بلکه جامعه را می خواهد وقف خود کند، این 

انسان از حیوان نیز مرتبه اش پایین تر می آید.

از ما سوال کنند که در جهان  افزود: اگر  وی 
شریف ترین  و  بزرگترین  و  باالترین  آفرینش 
انسان چه کسی بود، باید گفت باالتر از حضرت 
رسول اکرم )ص( کسی نبوده است. انسانی که 
مانند کرم ابریشم در پیله خود می ماند و خود 
را زندانی می کند، این انسان شعاع وجودی ندارد 

که دیگران بهره مند شوند.
هر  کرد:  تصریح  رهبری  بازرسی  دفتر  رئیس 
فردی عمل صالحی انجام دهد، هم مرد باشد 
و هم زن، این انسان دارای حیات معنوی است. 
خداوند به این انسان حیات معنوی خواهد داد. 
اما  است  باز  و  زیاد  آنقدر  بهشت  به  رفتن  راه 
به  باغی  را نمی دانیم . در اصول کافی  قدر آن 
نام باغ احتیاج مومنین به همدیگر وجود دارد، 
مراجعه کرد و حاجتی  به مومنی  اگر مومنی 
داشت، بتوانیم و انجام ندهیم که این کار قانونی 
و شرعی باشد هم باشد، می فرماید؛ روز قیامت 
صورتش  که  حالی  در  می کنند  محشورش 
سیاه است. این شخص کسی است که به خدا 
خیانت کرده است. این ها آدم های مرده هستند. 
انسان هایی که برای مردم و جامعه خیر نداشته 

باشند، مرده هستند.

ناطق نوری:

انسان هایی بی خیر برای مردم و جامعه، مرده هستند

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
را  فوریتی   3 طرحی  آذر   14 یکشنبه  روز 
برای از سرگیری همه فعالیت های هسته ای 

به صحن علنی ارائه می دهند.
تحریم های  قانون  تمدید  تصویب  پی  در 
شب  رای  با  )داماتو(  ایران  علیه  آمریکا 
از  جمعی  آمریکا،  سنای  نمایندگان  گذشته 
طرحی  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
سه فوریتی را برای از سرگیری همه فعالیت 
تا در جلسه  های هسته ای تدوین کرده اند 
روز یکشنبه 14 آذرماه در دستور قرار گیرد.
مطابق برنامه جامع اقدام مشترک ایران و 1 
برای  ایران  اسالمی  )برجام(، جمهوری   5  +
ایاالت  بویژه  و  غرب  جویی  بهانه  به  پاسخ 

را  بسیاری  محدودیت های  آمریکا،  متحده 
تمام  و  پذیرفت   NPT مقررات  از  فراتر 
تعهدات خود را برای اجرای برجام اجرا کرد.
اما با وجود گذشت حدود 11 ماه از اجرای 
برجام، طرف مقابل هنوز بسیاری از تعهدات 
اجرا  هسته ای  تحریم های  لغو  برای  را  خود 
نکرده و با محوریت ایاالت متحده دست به 

وضع تحریم های جدید نیز زده است.
های  تحریم  تمدید  طرح  تصویب  پی  در 
آمریکا،  مجالس  در  ایران  علیه  آمریکا 
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
پذیرش  ادامه  به  لزومی  دیگر  معتقدند 
برجام  اجرای  و  ای  هسته  های  محدودیت 

وجود ندارد.

درپی رای سنای آمريکا ارائه می شود؛

طرح سه فوریتی برای ازسرگیری همه فعالیت های 
هسته ای ایران

الريجانی: نگاه مثبت يا منفی به ترامپ نداريم

 برجام یک توافق بین المللی است
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از بیماری اوتیسم چه می دانید؟

* فرزانه ابراهيم زاده

نوعی  یا در خودماندگی  اوتیسم  بیان ساده  به 
اختالل رشدی است که با رفتارهای غیر طبیعی 
ارتباطی و کالمی مشخص می شود. این بیماری 
با ایجاد اختالل در رشد طبیعی مغز، در انجام 

تعامالت اجتماعی و مهارت های ارتباطی تاثیر گذاشته از این رو تعامل 
با جهان پیرامون را برای بیماران دشوار می سازد، همین امر موجب بروز 
رفتارهای خود آزاری و پرخاشگرانه در آنها می شود. عالئم اختالل اوتیسم 
از رفتارهای وسواسی گرفته تا حساسیت باال به نور، صدا و یا محرک های 
حسی با شدت و ضعف متفاوت می باشد در صورتی که این عالئم با شدت 
باشد زندگی بیمار را مختل می کند و گاهی او را از انجام کارهای ساده و 

ابتدایی ناتوان می سازد. 
نشانه های اختالل طیف اوتیسم بیشتر قبل از سه سالگی ظهور می کنند. 
ممکن است در ابتدا والدین متوجه شوند که کودکشان شروع به صحبت 
کردن نمی کند و مانند سایر کودکان هم سن خود رفتار نمی کند و یا 
حتی ممکن است مهارت های کالمی خود را از دست بدهد و دچار افت 
تکلم شود. بنابراین عمده ترین عالئم این اختالل، تاخیر در یادگیری تکلم 
و یا صحبت نکردن است. انواع رفتارها و یا بازی های تکراری و کلیشه ای، 
عالقه غیر طبیعی به بعضی اشیاء خاص، ناتوانی در گفتن اسم و برقراری 
ارتباط چشمی، اجتناب از نوازش شدن و به آغوش گرفته شدن، عادت 
غذایی عجیب، رفتارهای خود زنی و همین طور عدم توانایی در شروع 
مکالمه و صحبت با دیگران و در کل عدم ارتباط اجتماعی را می توان از 

دیگر عالئم این اختالل برشمرد. 
تشخیص اوتیسم در کودکی بسیار حائز اهمیت است. اوتیسم را می توان 
در اوایل کودکی تشخیص داد و معموال از سه ماهگی عالئم آن نمود 
پیدا می کند. سن طالیی تشخیص اوتیسم بین 2 تا 5 سالگیست و 
بعد از این سن مشکالت ذهنی و روانی کودکان اوتیسم نمایان می شود. 
بیماری اوتیسم در بسیاری از کودکان تا قبل از مدرسه رفتن تشخیص 
داده نمی شود، در نتیجه درمان های مورد نیاز در سال-های اولیه یعنی 

دوره طالیی درمان از دست می رود. 
تشخیص اختالل طیف اوتیسم بسیار دشوار است زیرا به صورت انواع 
ناتوانی ها نشان نمود پیدا می کند. از ناتوانی های شدید تا ناتوانی های 
بسیار خفیف که کودکان مبتال، تقریبا مانند کودکان سالم مهارت های 
بسیار باالیی دارند تا جایی که گاهی کودکان اوتیسم از هوش و استعداد 
ویژه ای برخوردارند. آنها ممکن است در زمینه نقاشی، موسیقی، ریاضی 
و یا دیگر علوم بسیار با استعداد باشند یا یکی از حواس آنها به گونه ای 
ویژه قوی عمل کند. متاسفانه این استعدادها به دلیل عدم شناخت، نبود 

آگاهی و امکانات آموزشی مناسب عموما هدر می رود. 
خانواده های این بیماران می توانند با باال بردن شناخت و آگاهی خود 
و همچنین داشتن اطالعات جامعی از این طیف بیماری نقش محوری 
در تشخیص و تسریع در مداخالت درمانی ایفا کند. هر چه این مشارکت 
با آگاهی و اطالعات مناسب زودتر آغاز شود تاثیرمستقیم و مثبتی بر 

پیشرفت و بهبود کودکان اوتیسمی خواهد داشت. 
خانواده کودکان با اختالل طیف اوتیسم غالبا با مشکالت و چالش هایی 
روبرو می شوند که یکی از این مشکالت انزوای اجتماعی است. آنها ممکن 
است به دلیل رفتار غیر متعارف کودک خود در جمع خجالت زده یا به 
اتهام تربیت نادرست مورد شماتت قرار گیرند. چرا که آگاهی افراد جامعه 

نسبت به این بیماری بسیار اندک است. 
شناخت و آگاهی خانواده و جامعه می توانند از بسیاری از مشکالت 
احتمالی که برای کودک، خانواده و به دنبال آن جامعه ایجاد خواهد شد 
جلوگیری کند. هر چند که طبق آمار موجود این بیماری رو به افزایش 
است و متاسفانه هیچ علت مشخصی برای اوتیسم کشف نشده و همین 
طور برای درمان آن قطعیتی وجود ندارد ولی با مداخله و آموزش صحیح 
می توانیم تا حد زیادی از پیشرفت این بیماری جلوگیری کنیم و فرد را 

در سطح قابل پذیرشی در اجتماع نگه داریم. 
نکته حائز اهمیت، پذیرش این بیماران در جامعه است، می شود با باال 
بردن آگاهی و فرهنگ سازی، فضای آرام تری برای این افراد و خانواده 

هایشان ایجاد کرد و از آن طریق رنج آنها را کاهش داد. 

عربستان بدهی های خود را افشا کرد
دولت عربستان به رغم توافق سازمان اوپک بر سر کاهش حجم تولید 
اعضا، با اشاره به شرایط اقتصادی نامناسب در این کشور، از حجم بدهی 

های 91 میلیارد دالری خود پرده برداشت.
اعالم کرد که در  دارایی عربستان  وزارت  القبس -  نشریه  به گزارش 
ماههای مه و اکتبر سال جاری نیز در مجموع به ارزش بیش از 27 میلیارد 

دالر به اخذ وام و یا چاپ اوراق قرضه اقدام کرده است .
در همین راستا موسسه اقتصادی و اعتبار سنجی ›فیچ‹ با تاکید بر ادامه 
مشکالت اقتصادی ناشی از کسری بودجه در عربستان سعودی تاکید 
کرد: تدابیر ریاضتی و خصوصی سازی و اخذ مالیات نمی تواند موجب 
بهبود شرایط اقتصادی در این کشور شود. در گزارش تحلیلی موسسه 
›فیچ‹ آمده است: عربستان سعودی امروزه با چالشهای بانکی و مالی فراتر 
از امارات متحده عربی و قطر و کویت روبرو است و کاهش حجم سرمایه 

گذاری های دولتی رشد اقتصادی در این کشور را کاهش می دهد.
این گزارش می افراید: شاخص های رشد شرایط اقتصادی عربستان نیز بر 
این اساس از دید موسسات اعتبار سنجی کاهش خواهد یافت و کسری 
بودجه 80 الی 90 میلیارد دالری برای این کشور محرز شده است . این در 
شرایطی است که آثار منفی ناشی از نوسان قیمت نفت خام در بازارهای 
جهانی بر اقتصاد کشورهایی که در آنها تولید نفت خام بخش عمده درآمد 

ملی را تشکیل می دهد، سایه افکنده است.
شد،  باعث  و  آغاز  میالدی  سال 2014  اواسط  از  نفت  قیمت  نوسان 
کشورهای حاشیه خلیج فارس اقدامات و تصمیمات قاطعی اتخاذ کنند تا 

بتوانند در برابر پیامدهای حاصل از کاهش قیمت مقاومت کنند.

نیروی دریایی،نیرویی سیاسی 
و بین المللی

و  مشاغل  گفت:  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
امکانات زیادی در سواحل مکران ایجا می شود و 
ببینید با توسعه این سواحل چه پیشرفت و آبادانی 

در کشور بوجود خواهد آمد.
ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده  سیاری  ا...  حبیب 
جمهوری اسالمی ایران در پیش از خطبه های 
نیروی  سالروز  مناسبت  به  تهران  جمعه  نماز 
دریایی ارتش اظهار کرد: در شروع جنگ تحمیلی 
که دشمن به مرزهای زمینی و هوایی جمهوری 
اسالمی حمله کرد به علت اینکه 20 ماه از انقالب 
نیروی  که  بود  این  دشمن  تصور  بود،  گذشته 
دریایی آمادگی دفاع از مرزهای آبی ایران را ندارد.
وی گفت: بر همین اساس دشمن هجوم خود را در 
دریا آغاز کرد تا ما را از خلیج همیشه فارس بیرون 
کند و سیادت داشته باشد بر آب های خلیج فارس. 
آنگاه بود که فرزندان امام و انقالب به دستور امام 
در حداقل زمان تجهیزات را آماده کردند و روانه 
دریا شدند و حماسه آفریدند. روز هفتم آذر سال 
59 در حالی که تنها ۶7 روز از جنگ گذشته بود 
حماسه ای به نام عملیات مروارید آفریدند و این 

روز به نام روز نیروی دریایی نامگذاری شد.
سیاری ادامه داد: از نتایج آن عملیات درخشان 
می توان به سیادت ایران در شمال خلیج فارس 
انهدام دو  با  اینکه  یا  و  اشاره کرد  اکنون  تا هم 
توانستیم  عملیات  آن  در  دشمن  نفتی  سکوی 
قدرت اقتصادی آنها را کاهش دهیم و آن عملیات 
ایران  اسالمی  انقالب  دریایی  های  توانمندی 
تا حضرت  شد  باعث  اینها  همه  و  داد  نشان  را 
امام )ره( آن روز را به عنوان روز نیروی دریایی 
نامگذاری کنند و این یک سند افتخار برای نیروی 
دریایی در دوران دفاع مقدس به حساب می آید.

هم  انقالب  معظم  رهبر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تدابیری مهمی در خصوص نیروی دریایی دارند 
دریایی  نیروی  خصوص  در  ایشان  کرد:  اظهار 
بین  راهبردی،  نیروی  یک  که  فرمودند  همواره 
المللی، سیاسی و علمی است و همه این ویژگی ها 
خاص نیروی دریایی است همچنین ایشان تاکید 
بر این مطلب دارند که منافع کشور در دریا کالن 
و فراوان است و ما می توانیم با دانش و اقتدار خود 

از آنها بهره برداری کنیم.
اسالمی  ارتش جمهوری  دریایی  نیروی  فرمانده 
ایران تاکید کرد: مهمترین ساحل ما ساحل مکران 
است که به چهار گوشه جهان ما را مرتبط می 
کند. ما منافع و منابع متعددی را در دریا داریم، 
منابع غذایی، انرژی های نو، حمل و نقل ارزان، 
دریا  در  که  دیگری  متعدد  منابع  و  گردشگری 
آنها جهت پیشرفت کشور  از  باید  و  وجود دارد 

استفاده کنیم.

سیاست آتی دولت نوسازی
 واحدهای صنعتی

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و  نوسازی  دولت  آینده  سال  سیاست  گفت: 
بازسازی واحدهای صنعتی، اصالح ساختار فنی 

و مهندسی و ظرفیتی این حوزه است.
چند  از  بازدید  حاشیه  در  نیا  صالحی  محسن 
واحد صنعتی در شهرک صنعتی توس مشهد در 
جمع خبرنگاران افزود: این سیاست شامل همه 
واحدهای صنعتی از جمله صنایع غذایی، نساجی، 

لوازم خانگی و فلزات می شود. 
وی ادامه داد: در همین راستا واحدهای تولیدی 
راستای  باید در  استانها  خراسان رضوی و سایر 
کردن  رقابتی  و  خود  تولیدی  ساختار  اصالح 
برنامه  این  از  بتوانند  تا  بکوشند  محصولشان 

استفاده کنند. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به 
اعطای تسهیالت رونق تولید به واحدهای صنعتی 
صنعتی  واحدهای  از  خیلی  کرد:  بیان  و  اشاره 
کوچک و متوسط توانستند با استفاده از این طرح 
منابع الزم مادی خود را برای رشد بیشتر تولید در 

اختیار بگیرند. 
کل  در  که  تولیدی  واحدهای  تعداد  گفت:  وی 
کشور در فرایند وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
توسط کارگروههای تسهیل استانی برای دریافت 
تسهالت معرفی شده اند هشت هزار و 300 واحد 
بوده است. از این مجرا باید حدود ۶0 هزار میلیارد 

ریال پرداخت شود. 
صالحی نیا افزود: در فرایندی که می بایست بانکها 
تقریبا  نیز  کنند  پرداخت  تولیدی  واحدهای  به 
حدود 110 هزار میلیارد ریال باید به واحدهای 
تولیدی پرداخت شود که سرجمع این مبالغ 170 

هزار میلیارد ریال می شود. 
قالب  در  که  تسهیالتی  جمع  داد:  ادامه  وی 
تسهیالت رونق تولید تاکنون پرداخت شده 120 
هزار میلیارد ریال بوده و امید است با همین روند 
پیش برود تا دولت به اهداف طرح برسد هر چند 
که این طرح باید مستمر و همیشگی ادامه پیدا 

کند.

تاکید انگلیس بر پایبندی 
به توافق هسته ای ایران

توافق  گفت:  بریتانیا  وزیر  نخست  سخنگوی 
هسته ای ایران برای ما بسیار مهم است و برای 

تحقق کامل آن تالش می کنیم.
به گزارش خبرگزاری »الکویتیه« سخنگوی ترزا 
گفت وگوی  یک  در  بریتانیا  وزیر  نخست  می، 
مطبوعاتی گفت: بریتانیا همواره از توافق هسته 
ای ایران حمایت کرده و به دنبال تحقق کامل آن 
است. او با اشاره به اینکه بریتانیا با جدیت از توافق 
هسته ای حمایت خواهد کرد و همچنین خواستار 
اجرایی شدن آن از راه های صحیح است، گفت: 
شدن  اجرایی  برای  فرسایی  طاقت  های  تالش 

توافق هسته ای ایران شده است.
بریتانیا  وزیر  نخست  ترزامی  گفت:  ادامه  در  او 
و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس 
توافق هسته  مورد  در  داشتند  با هم  که  تلفنی 
ای صحبت نکردند، اما مشاوران امنیتی بریتانیا 
و آمریکا طی ماه آینده با هم دیدار خواهند داشت 

و به این مساله خواهند پرداخت.

یادداشتخبر

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه با توجه به 
وقت  اینک  ایران  تحریم  قانون  تمدید 10 ساله 
مقابله به مثل با آمریکاست، گفت: برای قطع یارانه 
نقدی 40 هزار تومانی ده ها جلسه و کمیسیون 
برگزار می کنید و مصاحبه ها انجام می دهید، اما به 
حقوق های نجومی که می رسد دست روی دست 

می گذارید.
آیت اهلل محمد علی موحدی کرمانی در خطبه 
تحریم  قانون  اینکه،  بیان  با  تهران،  جمعه  نماز 
ایران موسوم به داماتو را برای مدت 10 سال دیگر 
در کنگره و سنای آمریکا همین دیشب تصویب 
کردند؛ اظهار داشت: از آمریکا جز دشمنی انتظار 
نمی رود.  وی افزود: رهبر بزرگوار ما قبل از توافق 
فرمودند به این امر بدبین هستم. اخیرا هم گفتند 
طرف مقابل وقتی خرش از پل گذشت به ریش 
شما می خندد. بنده هم عرض می کنم با کسی 

مذاکره کنید که به عهد و پیمانش عمل کند. 
موحدی کرمانی گفت:  فعال حکم قرآنمان را برای 
حکام آمریکایی می خوانم و آن چه دستور العمل ما 
است اینکه ما با صدای رسا فریاد می زنیم آمریکا؛ 
ما از حکومت ننگین شما و از شما عناصر پیمان 
شکن، دروغگو و حیله گر و از رویه شما که ظلم و 
خونریزی است و از ستمگران با تمام وجود بیزاریم. 
اگر به سوی پاره کردن برجام می روید طبق بیان 

رهبری قبل از شما آن را می سوزانیم.
خطیب جمعه تهران همچنین با اشاره به مساله 
حقوق های نجومی گفت: موضوع دیگری که اخیرا 
رهبر معظم انقالب به آن اشاره کردند حقوق های 
نجومی است که گویا به طور کامل به فراموشی 

سپرده شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه وقتی حقوق های نجومی 
مطرح می شود می گویند این ها قانونی گرفته اند. 
حرمت ها را حفظ کرده و مردم را بدبین نکنید. 
کشور ایران جمهوری اسالمی است که قرآن بر 
آن حاکم است. موحدی کرمانی گفت: برای حذف 
یارانه 40هزار تومانی دهها جلسه گذاشته می شود 
اما وقتی به حقوق های نجومی می رسید دست 
روی دست می گذارید. می گویید ماهی 40 هزار 
تومان زیاد است اما آیا ماهی 50 میلیون تومان کم 
است؟ خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به راهپیمایی اربعین گفت: 
عظمت راهپیمایی اربعین امری است که فراموش 
شدنی نیست. در حقیقت نفوذ ایمان و عشق به 
اهل البیت را مردم در این راهپیمایی به نمایش 

گذاشتند. 
موحدی کرمانی ادامه داد: بنده به رهبر عالیقدر 
عرض می کنم ›آقا خدا با شماست و این ملت و 
مردم خوب و این عاشقان اهل البیت هم بهترین 
داعش  متاسفانه  اما  هستند‹  شما  برای  یاوران 
جنایتکار در حله مرتکب جنایت شد و باالخره 
جنایتی عظیم مرتکب گشت که به بازماندگان آن 
جنایت تسلیت می گویم و برای آنها اجر عظیم 
از درگاه خداوند و برای شهدا علو درجات مسالت 

می نمایم. موحدی کرمانی گفت: اینک که حوادث 
فراموش نشدنی را مطرح می کنیم باید یادمان 
داد  انجام  منا  از جنایتی که آل سعود در  باشد 
نام ببریم. جنایات منا هم فراموش نشدنی است و 
معتقدم باید در هر مناسبتی و در خطبه های نماز 
جمعه این جنایان مطرح شود و ناالیقی آل سعود 
در مدیریت حج منعکس شود. به آنها می گویم 

منتظر عذاب الهی باشند. 
امام جمعه موقت تهران در سخنان خود با اشاره 
به حادثه برخورد دو قطار گفت: حادثه دلخراش 
و جانسوز برخورد دو قطار که عازم مشهد مقدس 
بودند از حوادث بسیار دلخراش و در حقیقت فاجعه 
بزرگی بود. اوال به همه مردم ایران باالخص به مردم 
استان آذربایجان شرقی و تبریز تسلیت عرض می 
کنم.  موحدی کرمانی گفت: مسافران و شاهدان 
عینی چنین می گویند و چنین گفته اند که ساعت 
حدود هفت و نیم صبح این حادثه اتفاق افتاده ولی 
ساعت 10 و نیم یعنی سه ساعت بعد بالگردها و 
آمبوالنس ها آمدند آنهم در حالی که هیچ امکاناتی 
حتی کپسول آتش نشانی هم نداشتند. به عبارت 
دیگر، مردم ساعت ها در سرمای استخوان سوز 
بیابان سرگردان بودند و می لرزیدند و عده ای هم 
در داخل آتش زنده زنده در حال سوختن بودند و 

هیچ خبری از کمک نبوده است. 
وی افزود: استعفای مدیرعامل راه آهن در پی حادثه 
برخورد دو قطار واقعا جای تعجب است؛ آقا شما 
چرا استعفا دادید؟ اگر مقصرید باید عزل و محاکمه 
شوید و اگر مقصر نیستید چرا استعفا دادید؟ چرا به 
تقلید از بیگانگان به محض وقوع حادثه استعفا می 
دهید. شنیده ام که گفته شده خدا را شکر که همه 
جانباختگان بیمه بوده اند و از این بابت جای نگرانی 

نیست، این هم سخن عجیبی است.
در  انقالب  معظم  رهبر  گفت:  کرمانی  موحدی 
پیامی به مناسبت این حادثه چنین فرمودند ›این 
حادثه مرا مصیبت زده کرد. قصور و تقصیر و بی 
تدبیری دست اندرکاران، خانواده هایی را عزادار 
کرد. از مسئوالن و دست اندرکاران در هر دو بخش 
داخلی و خارجی می خواهم از این حوادث دردناک 
به آسانی عبور نکنند و دغدغه حل ریشه ای این 

مسایل و امثال آن را در صدر اولویت های خود 
قرار دهند و همه تالش های خود را برای عالج 
مصدومان و انتقال جانباختگان و کاستن از مصایب 
داغداران به کار ببرند. خطیب نماز جمعه تهران 
اضافه کرد: حضرت آیت اهلل سبحانی یکی از مراجع 
تقلید در بیانیه ای فرمودند درگذشت جانسوز این 
عزیزان مرگ طبیعی نبود و معلول مستقیم تقدیر 
الهی نیست بلکه نتیجه سوء مدیریت حمل و نقل 
کشور است و باید این مساله به صورت جدا تعقیب 

شود و مسبب یا مسببان محاکمه شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بعضی 
از آنچه که می شنویم جای تاسف است؛ شنیده 
ام در خصوص پذیرایی از مسافران قطارها مبلغ 
12میلیون یورو با مشارکت یک شرکت هلندی 
سرمایه گذاری شده است؛ آیا وقت آن نرسیده به 
عوض رو آوردن به شرکت های خارجی از شرکت 

های داخلی خودمان استفاده شود؟
موحدی کرمانی گفت: مساله دیگری که اخیرا رهبر 
معظم انقالب به آنها اشاره کردند مساله حقوق های 
نجومی است که گویا به طور کامل به فراموشی 
سپرده شده است. بنا بود موضوع پیگیری شود و به 
مردم اطالع داده شود. کو پیگیری و کو به اطالع 
مردم رساندن؟ گویا قرار است مطالبی آقا بگویند و 
مسئولین مدعی پیرو از رهبری به آن عمل نکنند. 
وی ادامه داد: رهبری معظم در دیدار فرماندهان 
نیروی دریایی ارتش ضمن تقدیر از حضور قدرتمند 
نیروی دریایی در آب های آزاد که بنده هم در این 
جا تقدیر و تشکر فراوان دارم از این عزیزان که 
آرامش در کشور  و  دارند  را عهده  امنیت کشور 
ایجاد می کنند.ضمن تقدیر از این حضور قدرتمند 
بر لزوم پیگیری برنامه ها و کارها تا حصول نتیجه 
تاکید کردند و فرمودند ناتمام ماندن کارها سوال 
و اشکال ایجاد می کند. موحدی کرمانی گفت: 
از جمله موضوعات حقوق های نجومی است که 
نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشده است 

و سواالت در ذهن مردم هنوز باقی مانده است.
در  گوید  می  قضاییه  قوه  سخنگوی  افزود:  وی 
خصوص حقوق های نجومی موردی از سوی دولت 
و یا دیوان محاسبات به قوه قضائیه گزارش نشده 

است. متاسفانه وقتی حقوق های نجومی مطرح می 
شود بعضی می گویند اینها قانونی گرفته اند. آقایان 
حرمت قانون را حفظ کنید و مردم را به قانون 
بدبین نکنید. کشور ایران جمهوری اسالمی است 

که قرآن بر آن حاکم است. 
موحدی کرمانی ادامه داد: کجای این حقوق های 
نجومی با عدل می سازد. مسامحه و غفلتی که در 
رابطه با ابطال این قانون شده را به حساب دین و 
اسالم نیاورید. اگر قانونی گرفته اند چرا وقتی عده 
ای برمی گردانند قبول می کنید. اگر قانونی گرفته 
اند ملک خودشان است و برگرداندن ندارد و اگر 

برگرداندند شما هم حق گرفتن ندارید.
وی افزود: اگر قانونی گرفته اند چرا عذرخواهی می 
کنید؟ عمل به قانون که عذرخواهی ندارد. عجیب 
است برای قطع یارانه 40هزار تومانی دهها جلسه 
و کمیسیون برگزار و مصاحبه ها می کنید اما به 
حقوق های نجومی که می رسد دست روی دست 
می گذارید البد می گویید ماهی 40هزار تومان 
پول زیاد است اما ماهی 50میلیون تومان پول کمی 

است. قدری روی کارهایتان دقت کنید.
با  مبارزه  درمورد  همچنین  کرمانی  موحدی 
تروریست ها در منطقه ، گفت: به حمداهلل لشکر 
نیروی  و  عراق  لشکر  مردمی،  نیروهای  سوریه، 
مقاومت موفق شدند مراکز زیادی که در تصرف 
تروریست های داعش بود پس بگیرند . همچنین 

مردم آواره مظلوم را از چنگ داعش نجات دادند.
وی با اشاره به هفته بسیج هم گفت: من این نعمت 
بزرگ الهی را به مردم ایران تبریک می گویم. . 
حقیقتا بسیج سرمایه بزرگی برای انقالب است. 
مقام معظم رهبری در تحلیل از بسیج فرمودند 
که بسیج از پدیده های شگفت آور دوران انقالب 
و  تعلیم  به  ما  بزرگوار  انقالب  و  است  اسالمی 
الهام الهی این شجره طیبه را پایه گذاری کرد و 

سرنوشت انقالب را به دست جوانان سپرد.
موحدی کرمانی همچنین درگذشت مرحوم آیت 
االسالم شاهرخی  اردبیلی و حجت  اهلل موسوی 
عضو سابق مجلس خبرگان را تسلیت گفت و افزود: 
فوت فیدل کاسترو، آن مردم آزاده و مبارز، شجاع 
و دالور را هم تسلیت می گویم. کاسترو سخنانی 

در مورد امام دارد. 
وی توضیح داد: وی)کاسترو( هنگامی که به ایران 
آمده بود گفت وقتی به مرقد امام رفتم آرامگاه 
یک مرد زاهد فروتن را دیدم مردی که در خانه 
مسکونی ساده ای زندگی می کرد. باز در مورد 
مالقاتی که با مقام رهبری داشت فیدل کاسترو 
به  برای دست دادن  را  می گوید وقتی دستش 
سمت رهبری دراز می کند آقا دست چپ خود را 
جلو می آورد تعجب کرده و سوال می کند چرا با 
دست چپ؟ آقا دست راست را کمی باال می آورد 
به دستشان نگاه کرده و می گوید از ضایعات انقالب 
است در این لحظه کاسترو دست چپ ایشان را به 
نشانه محبت می فشارد و با شرمندگی از سوالش 

می گوید این ضایعات تاریخی و جاودان است.

موحدی کرمانی:

وقت مقابله به مثل با آمریکاست

به مصوبه  اشاره  با  اتمی  انرژی  رییس سازمان 
سنای آمریکا درباره تمدید تحریم های 10 ساله 
علیه ایران گفت: این تمدید عمال نقض صریح 
»برجام« است به ویژه اگر اجرایی و عملیاتی شود.
علی اکبر صالحی افزود: این قانون )»ای اس آ« 
اما  دارد  وجود  اکنون  ساله(  تحریم های 10  یا 
رییس جمهور آمریکا آن را ملغی اثر کرده است و 
فعال آثاری مترتب بر آن واقف نیست اما اگر دوباره 
عملیاتی و اجرایی شود، نقض صریح برجام است.
اقدام  به  ایران  احتمالی  واکنش  درباره  او 
ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  آمریکایی ها 
ضرورتی بر علنی کردن آن )اقدامات متعاقب( 
قبل  از  را  ما پیش بینی های الزم  ندارد،  مساله 
کرده ایم یعنی آمادگی خوبی داریم که بخواهیم 

واکنش نشان دهیم.

بر  نظارت  هیات  در  کرد:  خاطرنشان  صالحی 
اجرای برجام که رییس جمهور پس از سخنان 
بود  داده  تشکیل  را  آن  رهبری  معظم  مقام 
درباره این موضوع صحبت شد و اقدامات الزم را 
مدنظر قرار دادند و گفتند ما سیر تحول »ایسا« 
را رصد و متناسب با آن تصمیمات الزم را اتخاذ 

می کنیم.
رییس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: این گونه 
نبوده است که ما در خالء پیش رفته و عمل کرده 
باشیم چون که پیش بینی های الزم را کرده ایم 
کار  چه  که  کنیم  اعالم  نمی خواهیم  فعال  اما 
خواهیم کرد، چون که این موضوع را گذاشته ایم 
تا مسووالن نظام در زمان مقرر بنا به تشخیص 
به ما اعالم کنند و ما هم اقدامات الزم را انجام 

خواهیم داد.

صالحی:

 اگر تحریم ها عملیاتی شود نقض برجام است

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
تمدید  درصورت  گفت:  مجلس  خارجی 
تحریم ها و نقض برجام ازجانب آمریکا، تولید 
سو  هزار   190 به  را  اورانیوم  غنی سازی  و 

افزایش می دهیم.
عالءالدین بروجردی در گفت وگو با خبرگزاری 
مثل  به  مقابله  اقدام  این  افزود:  صداوسیما، 
شورای  مجلس  قانون  و  مصوبه  راستای  در 
اسالمی اجرا خواهد شد. ما در حال حاضر در 
حال بررسی وضعیت این عهدشکنی از جانب 

آمریکا هستیم.
وی یادآور شد: البته سیاست دولت، شورای 
اجرای  بر  نظارت  هیأت  و  ملی  امنیت  عالی 
زبان  از  شده  مصوب  آنچه  براساس  برجام 
اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  صالحی  آقای 

کشور اعالم شده است.
کشور  هسته ای  موضوع  همچنین  بروجردی 
تمام بخش ها  را یک موضوع ملی خواند که 
از جمله دولت، مجلس و شورای عالی امنیت 
ملی بر آن وحدت نظر دارند و گفت: آمریکا 
و  مذاکره کننده  کشورهای  از  یکی  تنها 
امضاکننده برجام است و تا آنجا که ما اطالع 
داریم اروپایی ها مخالف نقض برجام هستند و 
طبیعتاً نظر روسیه و چین به اقدامات آمریکا 

مثبت نخواهد بود.
آغازگر  نباید  حتما  ما  بنابراین  افزود:  وی 
در  که  اتفاقی  هر  باشیم.  برجام  اجرای  عدم 

صورت  برجام  نقض  جهت  در  عرصه  این 
نام  به  آن  صورتحساب  تردید  بدون  پذیرد 
آمریکایی ها نوشته شده است و آنها نمی توانند 
این هنجارشکنی را که شورای امنیت پشتوانه 

آن است به حساب ایران بنویسند.
مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
آمریکایی ها  بنابراین  شد:  یادآور  همچنین 
و  بپذیرند  را  برجام  اجرای  عدم  عواقب  باید 
ما هم تصمیمات خودمان را با توجه به قانون 
را  کامل  آمادگی  و  گرفت  خواهیم  مجلس 

برای اقدامات الزم داریم.
علیه  تحریم ها  تمدید  همچنین  بروجردی 
ایران را با توجه به اتمام زمان تحریم ها نقض 
صریح برجام دانست و گفت: آنچه فعال وجود 
دارد مربوط به قانون آیسا است که در حال 
حاضر به دستور رئیس جمهور آمریکا غیرفعال 
ترامپ  زودی  به  اینکه  به  توجه  با  و  است 
گرفت،  به دست خواهد  آمریکا  در  را  قدرت 
درمورد  را  اوباما  فعلی  سیاست های  آنها 
غیرفعال کردن این قانون دنبال نخواهند کرد.

قانون  براساس  مقابل  نقطه  در  افزود:  وی 
مکلف  دولت  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
منافع  جهت  در  را  الزم  اقدامات  است  شده 
جمهوری اسالمی ایران در عدم اجرای برجام 
اسالمی  شورای  مجلس  در  ما  گیرد.  به کار 
تعهد  از  خروج  تحریم ها  تمدید  معتقدیم 

آمریکا و نقض برجام است.

عالءالدين بروجردی مطرح کرد:

مقابله به مثل ایران در برابر نقض احتمالی برجام

تحقق خواست جمهوری اسالمی ایران برای اتفاق نظر 
اعضای اوپک در جهت کاهش سطح تولید نفت پس از 
سال ها اختالف در کنار دفاع از منافع و حقوق ایران 
از  که  بود  رخدادی  نفت  جهانی  صادرات  زمینه  در 
نشست صد و هفتاد و یکم اوپک حاصل و سبب شد 
این نشست برجامی نفتی نامیده شود. اعضای سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( چهارشنبه دهم آذر 
برای برگزاری یکصد و هفتاد و یکمین نشست رسمی 
این سازمان در وین گردهم آمدند تا پس از دوره ای 
طوالنی از اختالف نظر و افتراق دیدگاه در مورد میزان 
تولید، چاره ای برای تغییر در وضعیت بهای اندک نفت 
در جهان بیاندیشند. نشست 2 روز پیش، پس از مدت ها 
رایزنی و بر مبنای توافق غیررسمی که اوایل مهرماه در 
الجزایر صورت گرفت سرانجامی موفقیت آمیز برای اعضا 
داشت. بر اساس توافق روز چهارشنبه کشورهای عضو 
اوپک، از ابتدای سال آینده میالدی 1.2 میلیون بشکه 

در روز از مجموع تولید این سازمان کاسته خواهد شد.
به این ترتیب، اغلب اعضا پذیرفتند از میزان تولید خود به 
میزانی مشخص بکاهند. عربستان سعودی که بزرگترین 
تولید کننده نفت اوپک است، بیشترین کاهش میزان 
تولید را به میزان روزانه 48۶ هزار بشکه خواهد داشت. 
این در حالی است که ایران توانست ضمن معافیت از 
این کاهش عمومی، با دفاع از منطق خود برای افزایش 
تولید روزانه 90 هزار بشکه بر سهم تولید خود بیافزاید. 
بر اساس توافق صورت گرفته، ایران از ماه ژانویه 2017 
میالدی تولید خود را از رقم سه میلیون و 707 هزار 
بشکه در روز آغاز می کند و به تدریج روزانه 90 هزار 

بشکه به این رقم خواهد افزود. توافق اخیر 
که طی روزهای گذشته در زمره مهمترین 
رخدادهای جهان قرار گرفت از چند منظر 

قابل بررسی است؛
1- از حدود 2 سال پیش تاکنون، عربستان 
سعودی و کشورهای همسو با سیاست 
های آل سعود، به افزایش سطح تولید 
افزایش  اقدام کردند. توجیه  اوپک  نفت 
سطح تولید این بود که باال رفتن عرضه 
به کاهش قیمت نفت منجر می شود و 
تولیدکنندگان  دیگر  وضعیت،  این  در 
خارج از اوپک )به خصوص آمریکا با تولید 

نفت شیل( قابلیت رقابت موثر را از دست داده و بدین 
ترتیب حضور آنها در بازار کمرنگ خواهد شد. با وجود 
طرح چنین توجیهی، بسیاری هدف سعودی ها از کاهش 
قیمت نفت را ضربه زدن به رقیبانی چون ایران و روسیه 
می دانستند؛ کشورهایی که در پرونده های منطقه ای 
چون بحران سوریه مانع از تحقق اهداف ریاض شده 
بودند. پافشاری سعودی ها و کشورهای همسو با ریاض 
بر افزایش تولید نفت، سبب شد قیمت این کاال بسیار 
فراتر از حد انتظار سقوط کند و در این بین عربستان 
که بزرگترین تولید کننده نفت در اوپک است، بیش از 
همه زیان دید. همراهی سعودی ها با خواست کشورهایی 
چون ایران، از دید بسیاری از ناظران تا حد زیادی ناشی 

از فرونی یافتن چالش های اقتصادی عربستان بود، ضمن 
آنکه نزدیک سازی سعودی ها به جمع بندی کاهش 
تولید نفت بر اساس توافق اخیر فرایندی بود که پس از 
ماه ها تالش و رایزنی های دیپلماتیک به ویژه از سوی 

ایران صورت گرفت.
2- مساله مهم در توافق اخیر، پابرجایی موضع ایران 
در خصوص میزان تولید نفت خود بود. ایران که پس از 
توافق هسته ای به دنبال بازپس گیری سهمش از تولید 
و صادرات نفت بود، بارها اعالم کرد تا زمانی که تولید 
نفت خود را به زمان پیش از تحریم ها نرساند، دست 
از افزایش تولید برنخواهد داشت. در واقع حرف اصلی 
مقام های نفتی ایران این بود که اگر قرار به کاهش تولید 

و تحمیل هزینه بر کشورهای تولید کننده 
را  این هزینه  است، منطق حکم می کند 
کشورهایی بپردازند که سال های با افزایش 
غیرمنطقی سطح تولید سقوط قیمت نفت را 
رقم زدند. این موضع ایران در تمام نشست ها 
و مذاکرات به طور جدی از سوی مسووالن 
نفتی ایران پیگیری شد.  در نهایت، سعودی 
ها که تا پیش از این، کاهش تولید خود را 
منوط به کاهش یا تثبیت تولید نفت ایران 
می دانستند، با مقاومت ایران از موضع خود 
اغلب  توافق،  این  بر اساس  عقب نشستند. 
اعضا موظف به کاهش تولید خود شدند اما 
ایران نه تنها از این امر مستثنا شد بلکه می تواند تا سقف 
معینی تولید خود را افزایش دهد. به عبارت بهتر کاهش 
تولید عربستان و دیگر تولید کنندگان اوپک به سبد 

افزایش تولید ایران سرازیر می شود. 
3- به دست آمدن این موفقیت در عرصه اقتصاد انرژی 
جهان مرهون تالش های پیگیر مسووالن وزارت نفت و 
حمایت های دولت و مجلس از اقدام های این مسووالن 
در فرایند توسعه زیرساخت های استحصال محصوالت 
انرژی، افزایش تولید و رایزنی های بین المللی در راستای 

تامین بیشینه منافع ملی در این حوزه است.
با وجود بسیاری از مخالفت ها، صنعت نفت ایران که 
بازمانده و تولید آن از حدود چهار  از توسعه  سال ها 

میلیون بشکه به زیر 800 میلیون بشکه در روز سقوط 
کرده بود، در کوتاه ترین زمان ممکن توانست از مزایای 
فضای پسابرجامی بهره جوید. در این پیوند، مدیریت 
کارآمد و استفاده از ظرفیت های داخلی برای احیای 
صنعت خموده نفت ایران، جلب سرمایه ها و فناوری 
های نوین خارجی برای توسعه میادین انرژی در کنار 
رایزنی های نفتی با اعضا اوپک و نیز تولیدکنندگان خارج 
از اوپک اقداماتی بوده که در راستای تحول چشمگیر 
اقتصاد انرژی ایران در دستورکار مسووالن وزارت نفت 

قرار داشته است.
4- با تمام تفاسیری که گفته شد، نباید از نقش برجام در 
دستیابی به توافق نفتی غافل شد. اگر برجام نبود و تحریم 
های دست و پا گیرعلیه صنعت نفت ایران ادامه داشت، 
صحبت از تولید و افزایش صادرات نفت ایران بی معنی 
بود. بنابر این می توان گفت این برجام بود که توافق نفتی 

یا به بیان برخی »برجام نفتی« را به ارمغان آورد. 
فرجام سخن اینکه دستیابی به توافقی این چنین بین 
کشورهای صادرکننده نفت یک بار دیگر نشان داد که 
منطق دیپلماسی و تعامل سازنده همیشه برنده است 
و می تواند وضعیت برد- برد را برای طرف های دارای 
بزند.  رقم  متفاوت  های  دیدگاه  با  اما  مشترک  منافع 
همانطور که اختالف های جدی در موضوع فعالیت های 
هسته ای ایران از راه گفت وگو دور میز مذاکره و از طریق 
دیپلماسی سازنده دولت یازدهم حل و فصل شد، این بار 
نیز به رغم اختالف نظر های جدی در عرصه سیاسی 
میان برخی اعضای اوپک، منطق گفت وگو، همکاری 

های اقتصادی در جهت منافع مشترک را میسر کرد.

بـازتـولید بـرجام در اوپـک
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دادنامه
پرونده کالسه 950998۶۶5۶700020 شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع 
 950997۶۶5۶700087 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  خانواده 
–خرم  لرستان  به نشانی  : خانم ماه دولت درویشی فرزند علی حسن  خواهان 
آباد –گلدشت غربی انتهای خیابان ارم محله نیروهای مسلح منزل میرزاحسن 
درویشی –خوانده :آقای علی اکبر رحمتیان فرزند الون به نشانی مجهول المکان 

–خواسته :مطالبه مهریه 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست ماه دولت درویشی فرزند علی حسین 
مبلغ  به  مهریه  مطالبه  خواسته  به  الون  فرزند  رحمتیان  اکبر  علی  طرفیت  به 
پانزده هزار ریال به نرخ روز مقوم به یک میلیون تومان به انضمام هزینه دادرسی 
با عنایت به جمیع محتویات پرونده از جمله سند نکاحیه که در آن زوج مکلف 
گردیده است مهریه را عندالمطالبه پرداخت نماید و خوانده نیز به اسناد ابرازی 
مشارالیها تعرضی ننموده است و علیرغم ابالغ و نشر آگهی در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال ننموده است و دلیلی بر عدم اجابت خواسته 
خواهان ارائه ننموده است و با توجه به نظریه مشورتی شورا و احراز رابطه زوجیت 
دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به ماده 1082 قانون مدنی و 
تبصره همان ماده و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و بند ج ماده 9 
قانون شورای حل اختالف حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه خواهان 
تادیه نسبت به سال  با تغییر شاخص قیمت ساالنه زمان  به نرخ روز متناسب 
اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد و اجرای احکام مکلف به 
محاسبه آن می باشد و همچنین به پرداخت چهارصدهزارریال  هزینه  دادرسی 
از باب قاعده تسبیب و الضرر در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید و ظرف 
20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین مرجع سپس ظرف 20 روز 

قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – سعيد ساکی. 

آگهی حصر وراثت
خانم کوکب رضائی رایل به شماره شناسنامه: 0018531482 مطابق دادخواست 
این شعبه در خواست گواهی حصر  از  پرونده: 4/95/ 4۶9  به کالسه  تقدیمی 
شماره  رایل  رضائی  شاهرخ  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
شناسنامه: 739 در تاریخ: 95/3/23 در اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :  
1- نام: شهال       نام خانوادگی: مالحسینی حبیب آباد   شماره شناسنامه: 11۶         

تاریخ تولد: 1340     صادره از: نوشهر                  نسبت همسر متوفی 
2- نام: غالمعلی                    نام خانوادگی: رضائی رایل          شماره شناسنامه: 

22۶2     تاریخ تولد: 13۶0    صادره از:    کرج      نسبت پسر متوفی 
3- نام: حمیدرضا                نام خانوادگی: رضائی رایل            شماره شناسنامه: 

39312   تاریخ تولد: 13۶۶    صادره از: تهران   نسبت پسر متوفی 
رایل     شماره شناسنامه:  نام خانوادگی: رضائی  4-نام: محمدرضا           
001044795004   تاریخ تولد:13۶8  صادره: تهران              نسبت  پسر 

متوفی                 
رایل     شماره شناسنامه:  نام خانوادگی: رضائی  5-  کوکب                
0018531482   تاریخ تولد:1374                صادره : تهران            نسبت  
دختر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را با استناد به ماده 3۶1 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی 
می نماید تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر 

خواهد شد. م/الف 1893
رئيس شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان

آگهی تاسیس
 شرکت کوشادریای تجارت جنوب اروند)بامسئولیت محدود(به شماره ثبت5117

جنوب  تجارت  کوشادریای  شرکت  واساسنامه  شرکتنامه  خالصه 
اداره  شماره5117دراین  95/9/3تحت  درتاریخ  محدود(که  اروند)بامسئولیت 
گردیده  تکمیل  ثبت  ذیل  امضاء  ودرتاریخ95/9/3ازلحاظ  رسیده  ثبت  به 
شود:1(موضوع  می  وکثیراالنتشارآگهی  رسمی  درروزنامه  عموم  اطالع  برای 
تعمیرات  ومهندسی  فنی  پیمانکاری  خدماتی  های  فعالیت  کلیه  شرکت:انجام 
نصب،تجهیزات،وماشین آالت وراه اندازی پروژه هاتهیه وتامین تجهیزات وماشین 
احداث  سندپالست  کشی  فنس  صنایع،خریدوفروش  مواداولیه  قطعات  آالت 
ابزاردقیق  برداری  نقشه  وخاکبرداری  آمیزی،انبارداری،خاکریزی  سوله،رنگ 
تامین نیروی انسانی،احداث مجتمع های تجاری اداری،آموزش فرهنگی ورزشی 
ومسکونی،ترخیص کاال، عرضه وتوزیع وبازاریابی)غیرهرمی وغیرشبکه ای(انجام 
شرکت:ازتاریخ  ها،اخذوام.2(مدت  هاومناقصه  درمزایده  امورگمرکی،شرکت 
مدن  خیابان  شرکت:خرمشهراردیبهشت  نامحدود.3(مرکزاصلی  مدت  به  ثبت 
شرکت:مبلغ1000000ریال  4(سرمایه  پالک2۶9کدپستی۶417۶44588  
غالمرضاخرم  شرکت:آقای  مدیران  باشد.5(اولین  می  نزدمدیرعامل  که  نقدی 
عشایری  فیصل  وآقای  مدیرعامل  سمت  به  باکدملی3539279474  آبادی 
باکدملی3539271333به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدودانتخاب 
وبانکی  بهاداروتعهدآوروتجاری  اسنادواوراق  امضاء:کلیه  حق  شدند.۶(دارندگان 
عادی  وقراردادهاومکاتبات  وعقوداسالمی  وبروات  چک،سفته  ازقبیل  شرکت 
شماره  باشد.    معتبرمی  بامهرشرکت  همراه  مدیرعامل  باامضامنفرد  واداری 

م.الف)9/808(
حسين ميرزايی-سرپرست اداره ثبت شرکت ها

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی ( 
آگهی مزایده اموال غیر منقول موضوع پرونده اجرایی کالسه 92000۶2 له پست 

بانک شعبه مرکزی پلدختر و علیه آقای محمد رحیمی 
موجب پرونده اجرائی کالسه 92000۶2 ) ۶۶/2233سنتی (ششدانگ یک باب 
عمارت مسکونی دو طبقه تحت پالک 735 فرعی مجزی شده از 1فرعی از 11۶ 
به مساحت 1۶۶ متر مربع که سند  آباد  پلدختر بخش 7 خرم  واقع در  اصلی 
بنام آقای محمد ثبت و  مالکیت آن 8810 صفحه 119 دفتر امالک جلد 5۶ 
صادر و تسلیم گردیده است .طبق سند رهنی شماره 7092 مورخ 1389/3/30 
شعبه  بانک  پست  رهن  در   ۶35/000/000 مبلغ  قبال  پلدختر  دو  خانه  دفتر 
مرکزی پلدختر قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 890/420/000 
ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 224/۶0 متر مربع اعیانی در دو طبقه با 
قدمت حدودا 15 سال و دارای انشعابات آب – برق – گاز که برابر گزارش مامور 
اجرا در تصرف مستاجر می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 
واقع در  پلدختر  امالک شهرستان  و  و  اسناد  ثبت  اداره  1395/10/4 در محل 
خیابان 7تیر روبروی فرمانداری از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ 
فروخته می  نقدا  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  فروش  ریال   890/420/000
شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز درصورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری 

بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر بر گزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار آگهی :1395/9/13  تاریخ برگزاری مزایده 1395/10/4 

رئيس اداره ثبت اسناد پلدختر –جهانگير آزاد بخت . 

اجراییه 
مشخصات محکوم له 

توحید 1۶  بابل کمربندی غربی  نشانی  به  آقا  فرزند گل  معلم  میرزاده  نادعلی 
زیتون ۶ ساختمان آجری ط 2 منزل شخصی 

مشخصات محکوم علیه 
1-هادی صالحی فرزند محمد علی به نشانی شهرستان بابل شهرک طالقانی بعد 

از مسجد جنب نانوایی سنگک دفتر صندوق کشاورزان 
البرز کرج فردیس فلکه اول خ  2-رضا آل ابراهیمی فرزند شعبانعلی به نشانی 

قریشی فلکه 5 مجتمع فرهنگیان 
3-میر یوسف هادی بلوس فرزند  سید علی به نشانی تهران سه راه یاسر خ صادق 

قمی خ اطف علی میرکانی جنب مسجد ابوالفضل پ 92 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به   محکوم 
 9409971110700771 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9510091110702004
محکوم علیهم محکومند به چهار صد و ده میلیون ریال بعنوان اصل طلب مبلغ 
ماده  با  مطابق  تادیه  تاخیر  دادرسی خسارت  هزینه  بعنوان  ریال   3/005/000
522 قانون آیین دادرسی مدنی از سررسید چک 93/7/9 لغایت وصول محکوم 
به در حق محکوم له و همچنین پرداخت نیم عشر در حق دولت ) رای صادره 

غیابی است (
مدير دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – حسن  گلچوب فيروزجائی 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
ادراه کل ثبت اسناد و امالک لرستان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت شهرستان خرم آباد 
پیرو آگهی های نوبتی و ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک کشورو نیز وفق بند 
289 مجموعه بخشنامه های ثبتی تحدید حدود امالک و مستغالت واقع در ثبت 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل به اطالع میرساند
بخش چهارم خرم آباد

پالک 480 فرعی از 2 اصلی آقای سبزعلی اسمعیلی کلواری فرزند فرضی بگ 
نسبت به ششدانگ یکباب عمارت بمساحت 9۶/99 متر مربع تحت پالک 480 
آباد  در بخش چهار خرم  واقع  باقیمانده  اصلی  دو  از پالک  فرعی مجزی شده 
در مورخه 95/10/7 لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک کشور به 
صاحبان و مجاورین شماره فوق الذکر در این آگهی اخطار میشود در ساعت مقرر 
در محل حضور بهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک و نماینده قانونی 
آنها در وقت تحدید حدود حضور نداشته باشند برابر ماده 15 قانون ثبت اسناد 
و امالک با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد هرگاه 
خواهد  خارج  ردیف  از  حدود  تحدید  مورد  باشند  نداشته  نیز حضور  مجاورین 
شد مهلت اعتراض به حدود و حقوق ارتفاعی برابر ماده 70 و 8۶ اصالحی ثبت 
اعتراض  معترض  که  بود  خواهد  روز   30 حدود  تحدید  مجلس  صورت  تنظیم 
خود را به دادگاه صالحه تحویل داده و دادخواست تنظیم نمایند و یک نسخه از 
دادخواست یا طرح دعوی را جهت ضبط در پرونده به اداره ثبت شهرستان خرم 
آباد تحویل نمایند در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر سند مالکیت بنام 
متقاضیان صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متعرض به دادگاه 

نخواهد بود. م الف 41431        تاریخ انتشار :95/9/13 
رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد – محمدعلی ابراهيمی . 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
قطعه یک ایالم 

1.آقای یوسف صیفی فرزند علی به کدملی 450079۶711 به استناد رای شماره 
ازششدانگ  دانگ  سه  مقدار  مورخ 1395/08/08   1395۶031500100211۶
مساحت  ،به  کل   عرضه  از  قدرالسهم  همکف  طبقه  مغازه  باب  یک  اعیانی 
14/92متر مربع پالک  شماره ۶8 فرعی از37اصلی واقع در ایالم –پاساژرضا ، 

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

صدور سند مالکیت مانع از متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/09/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:95/09/28

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ايالم – صفری

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

های فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   95/8/18-1395۶032400900583۶ شماره  رای  برابر 
رسمی  فاقد سند  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
لیال  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بوشهر  ثبتی  واحد  در  مستقر 
شماره  به  شتستان  د  از  صادره   1 شناسنامه  به  کرم  اله  فرزند  دوست  فارسی 
پالک  100مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  ۶1098۶7497در  ملی 
در  واقع  اصلی340۶  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  340۶اصلی  از  ۶43فرعی 
بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی محمودرستمیان محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم اعتراض طبق سند مالکیت صادر خواهد شد.
سهراب خواجه   م الف:1792

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر
تاریخ انتشار نوبت اول:95/9/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:95/9/28

آگهی احضار متهم 
احمد  آقای  شکایت  خصوص  در   950998۶۶12300719 شماره  پرونده  در 
سلطانی فرزند محمداسماعیل علیه آقای یحیی کشوری فرزند فیض اله به اتهام 
بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمات  بدنی غیر عمدی به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
تا ظرف مدت 30  االنتشار درج  مصوب 92 مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر 
روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه سوم دادیاری عمومی و انقالب خرم آباد واقع 
در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش حاضر و از اتهام 
اظهار  و  رسیدگی  مقرر  موعد  در  حضور  عدم  صورت  در  نمایند  دفاع  انتسابی 

عقیده بعمل می آید. 
داديار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – الهام رحيمی. 

مفقودی 
پاسپورت آقایان :

احسان قادری فرزند شیرجان بشماره 52244 پ                  
  عاصف قادری فرزند احسان بشماره 52245  پ 

عارف قادری فرزند احسان بشماره 52427   پ                      
حامد قادری فرزند احسان بشماره 5224۶  پ 
مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. 

  ) رباط کريم ( 

ابالغ 
شاکی مدیر عامل شرکت حمل و نقل خدمات دریایی با نمایندگی آقای حمید 
رضا خمده متهم آقای مسلم کریمی نژاد کیشکی به اتهام خیانت در امانت نسبت 
به 2949 کیلو گرم روغن پالم  تقدیم دادسرای عمومی شهرستان جویبار نموده 
 101 جویبار  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   101 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
جزایی سابق ارجاع و به کالسه 101/950729 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 95/10/22و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
متهم و در خواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری و  
دستور دادگاه مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر  االنتشار آگهی 
می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 

مدير دفتر شعبه 101 دادگاه کيفری دو شهرستان جويبار 101 جزايی سابق سيد کاظم 
مهدی زاده م. الف 1002

آگهی وقت اجرای قرارتحریر ترکه
بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست خانم کبری جمالی عزیزآبادی 
به طرفیت قرار تحریرترکه مرحوم علی محمد جعفری طی شماره 950170 در 
شورای حل اختالف شعبه ۶ حقوقی شهرستان دلفان صادر و وقت اجرای قرار 
ساعت 10صبح مورخه1395/10/14 تعیین گردیده است، لذا از ورثه یا نماینده 
قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه 
متوفی دارند دعوت می شود در موعد مقرر در محل این شورا واقع درشهرستان 
دلفان به آدرس نورآباد-خیابان مدرس-مجتمع شهید بهشتی شعبه ۶ حقوقی 
شورای حل اختالف حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد 

شد.م الف 321
محمد ملکی رييس شعبه ۶حقوقی شورای حل اختالف

تصویب  در  عجله  معتقدند  نمایندگان مجلس 
سوءاستفاده  باعث  برجام  سند  اجرای  و 
تمدید  نفع  به  آن  مبهم  نقاط  از  آمریکایی ها 
تحریم ها علیه ایران شده است که در صورت 
وارد  اسالمی  جمهوری  آن،  شدن  قطعی 

مرحله تقابل می شود.
حضرت  ملت،  خانه  خبرگزاری  از  نقل   به 
از  جمعی  با  دیدار  در  خامنه ای  اهلل  آیت 
جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی  فرماندهان 
مذاکرات  قضایای  به  اشاره  با  ایران  اسالمی 
بحث  مذاکرات  این  در  فرمودند:  هسته ای، 
های فراوانی راجع به تحریم ها شد اما اکنون 
را  ها  تحریم  تمدید  آمریکا، مسئله  در کنگره 
ها،  این  که  هستند  مدعی  و  می کنند  مطرح 

تحریم نیست، بلکه تمدید است!
کردند:  خاطرنشان  اسالمی  انقالب  رهبر 
شروع  »دوباره  با  تحریم«  یک  کردن  »شروع 
کردن آن پس از پایان زمانش« فرقی نمی کند 
و این دومی نیز تحریم و نقض تعهدات قبلی 

از سوی طرف مقابل است.
عجله  از  ناشی  را  مشکالت  این  بروز  ایشان   
عجله  وقتی  افزودند:  و  خواندند  کار  انجام  در 
داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی 
گاهی  و  می کنیم  غفلت  جزئیات  از  برسانیم، 
رخنه  ایجاد  موجب  جزیی،  امر  یک  از  غفلت 
بنابراین  کار می شود،  آن  در  نقطه ی سلبی  و 
با  و  محکم  متین،  کارها  که  بود  مراقب  باید 

شتاب مناسب انجام شود.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در گفت و 
تأکیدات  به  داشتند  با خانه ملت  گوهایی که 
مقام معظم رهبری اشاره کرده و معتقد بودند 
را  مبهمی  نقاط  از  سوءاستفاده  قصد  آمریکا 
از  و  مانده  جای  بر  برجام  سند  در  که  دارد 
این رو تمدید تحریم داماتو را تحریم جدیدی 
علیه ایران ندانسته و آن را نقض برجام تلقی 
این مورد نقض صریح  نمی کند در حالی که 
برجام است و اقدامات بعدی جمهوری اسالمی 
را در پی خواهد داشت. متن گفت و گوها را 

در ادامه می خوانید:
متضرر اصلی نقض برجام غرب خواهد بود

به  اشاره  با  آبادی  ایمن  جعفرزاده  غالمعلی 
در جمع  رهبری  معظم  مقام  اخیر  فرمایشات 
فرماندهان نیروی دریایی ارتش مبنی بر نقض 

از سوی  ساله  ده  تحریم های  تمدید  با  برجام 
آمریکا گفت: تصویب داماتو ازسوی آمریکایی 
ها دیوانگی است و اگر چنین اقدامی از سوی 
روش  ممکن  زمان  کمترین  در  بزند،  سر  آنها 
تکنولوژی هسته ای خود را به حالت قبل باز 

می گردانیم.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی 
به  زمانی  در  کرد:  تصریح  اساس  همین  بر 
دالیلی مجبور شدیم پای میز مذاکره بنشینیم 
که حتی در جلسه ای حضرت آقا فرمودند کار 
درستی بود و در نهایت نتیجه خوب بود و این 

دبه درآوردن ها باعث آبروریزی آمریکا شد.
 وی در ادامه با یادآوری این مطلب که از ابتدا 
هم می دانستیم آمریکایی ها در اجرای برجام 
انزوا  حالت  امروز  کرد:  عنوان  کنند،  می  دبه 
پیمانان  هم  حتی  و  آمده  وجود  به  آنها  برای 
ممکن  هم  انگلیس  مثل  کشورهایی  و  آنها 

است دیگر با آمریکایی ها همکاری نکنند.
اعتباری  تأکید کرد: بی  آباید  ایمن  جعفرزاده 
دنبال  عدم  در  ما  حقانیت  اثبات  و  آمریکا 
از  ای  هسته  بمب  به  دستیابی  هدف  کردن 
به  ایم  توانسته  امروز  که  بود  مواردی  جمله 
نه  داماتو  تحریم  از  لذا  کنیم  پیدا  دست  آن 
آمریکایی  که  چرا  ناراحت  نه  و  خوشحالیم 
می  که  نتیجه  اند  نتوانسته  نیز  کنون  تا  ها 

خواستند از تحریم ها بگیرند.
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  کشور 
داماتو  تحریم  تمدید  امروز  کرد:  خاطرنشان 
خواهد  آمریکا  خود  برای  بزرگی  خسارت 
برجام  اجرای  در  آمریکا  واقعی  چهره  و  بود 
مشخص به دنیا ثابت شد این در حالی است 
که جمهوری اسالمی همواره به راه خود طبق 

قواعد منافع ملی ادامه می دهد.
سوءاستفاده آمریکایی ها برای تمدید تحریم ها
فرمایشات  به  اشاره  با  زاهدی  محمدمهدی 
فرماندهان  اخیر مقام معظم رهبری در جمع 
با  برجام  نقض  بر  مبنی  ارتش  دریایی  نیروی 
و  آمریکا  از سوی  ساله  ده  تحریم های  تمدید 
علت  به  ای  هسته  توافق  در  مشکالت  ایجاد 
عجله گفت: تفسیر آمریکایی ها از برجام مورد 
قبول جمهوری اسالمی نبوده و در هیچ جای 
سند هم نیامده که تحریم های قبل را مجددا 

می توان تمدید کرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
آنها  کرد:  تصریح  اساس  همین  بر  اسالمی 
نمی  را  یک  نوع  های  تحریم  هستند  مدعی 
داماتو  اما  کرد  لغو  برجام  چارچوب  در  توان 
پایان  به  از نوع یک نیست چرا که مهلت آن 
رسیده و تمدید مجدد آن قانون گذاری جدید 
مصداق  مجدد  تصویب  و  شود  می  محسوب 

نقض برجام است.
به  ها  آمریکایی  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی   
لحاظ حقوقی هم محکوم هستند نقض برجام 
سند  در  است  ممکن  افزود:  اند،  داده  صورت 
باشد که  نیامده  این جمله  به صراحت  برجام 
عدم  یا  تمدید  راه  برایش  قبلی  های  تحریم 
های  برداشت  اما  باشد  داشته  وجود  تمدید 
حقوقی نشان می دهد این قضیه قانون گذاری 

جدید است.
زاهدی اضافه کرد: اینکه مطلبی در برجام قید 
نشده حکایت از وجود نقاط ابهام در این سند 

است که امروز باعث شده آمریکایی ها از آن 
به نفع خود استفاده کنند لذا تصمیم عجوالنه 
تیم مذاکره کننده امروز کشور را دچار چالش 

هایی کرده است.
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: مقام 
معظم رهبری برخی خطوط قرمز را مشخص 
کردند و مجلس نیز قوانینی را در این راستا به 
تصویب رساند که اگر این اتفاق هم نمی افتاد 
امروز کشور در خطر جدی قرار می گرفت با 
این حال در حال حاضر نیز سند برجام زوایای 
پنهان و تاریکی دارد که ممکن است هر روز 

برخی از آنها مشخص شود.
سوی  از  برجام  سند  مبهم  نقاط  شناسایی 

آمریکا؛ تحریم دوباره جمهوری اسالمی 
احمد سالک با اشاره به فرمایشات اخیر مقام 
نیروی  فرماندهان  جمع  در  رهبری  معظم 
تمدید  با  برجام  نقض  بر  مبنی  ارتش  دریایی 
ایجاد  و  آمریکا  سوی  از  ساله  ده  تحریم های 

عجله  علت  به  ای  هسته  توافق  در  مشکالت 
جریان  در  بارها  رهبری  معظم  مقام  گفت: 
قرمز  خطوط  موارد  ای  هسته  مذاکرات 
ابتدا  مذاکره  اصل  در  و  فرمودند  مطرح  را 
شرط   9 موافقت  از  بعد  اما  داشتند  مخالفت 

را نیز برای اجرا قرار دادند.
شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
آیت  حضرت  اینکه  بیان  با  ادامه  در  اسالمی 
اهلل خامنه ای هنگام اجرای برجام نیز مطالبی 
را مدام گوشزد می کردند، اظهار کرد: اکنون 
سوال این است که چرا تیم مذاکره کننده هم 
در جریان توافق و هم در اجرای برجام عجله 
را  اراک  راکتور  قلب  امروز  که  جایی  تا  کرد 
برداشته اند و تولید 20 هزار سانتریفیوژ به 5 
هزار رسیده همچنین در حوزه آب سنگین با 

مشکل روبرو شده ایم.
 وی افزود: مشکالتی که امروز در حوزه توافق 
که  است  ای  عجله  به خاطر  داریم  ای  هسته 
بعضا در امور انجام می دهیم و خود را دچار 

گرفتاری می کنیم.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
تیم  اکنون  پایان خاطرنشان کرد:  اسالمی در 
مذاکره کننده و حتی هیأت نظارت بر اجرای 
ازسوی  آن  اجرای  حسن  بر  باید  که  برجام 
پاسخگو  باید  کرد،  می  نظارت  مقابل  طرف 
اند  کرده  چه  آمریکا  بدعهدی  با  که  باشند 
است  ابهامی  نقاط  به خاطر  اصلی  مورد  البته 
که از ابتدا در سند برجام وجود داشت و امروز 
آمریکا با استفاده از آن تحریم ها را تمدید می 

کند اما آن را نقض برجام نمی داند.
برجام؛  مبهم  نقاط  از  آمریکا  سوءاستفاده 

تصمیم عجوالنه دستگاه دیپلماسی
جبار کوچکی نژاد با اشاره به فرمایشات اخیر 
مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان نیروی 
تمدید  با  برجام  نقض  بر  مبنی  ارتش  دریایی 
ایجاد  و  آمریکا  سوی  از  ساله  ده  تحریم های 
عجله  علت  به  ای  هسته  توافق  در  مشکالت 
دیپلماسی  دستگاه  مسئوالن  متأسفانه  گفت: 
در اجرای مفاد برجام عجله کرده و به صورت 

گام به گام پیش نرفتند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی 
اجرای  روند  در  کرد:  تصریح  اساس  بر همین 
بردارد  قدمی  مقابل  طرف  اینکه  بدون  برجام 
تعهدات خود عمل  به  و  برداشتیم  ما ده قدم 
این  مقابل  طرف  شد  باعث  همین  کردیم 

فرصت را پیدا کند که دبه در بیاورد.
 وی افزود: این در حالی است که حتی طرف 
مقابل بر این باور است به تمامی تعهدات خود 
عمل کرده و حتی تمدید تحریم های ده ساله 

علیه ایران را نقض برجام نمی داند.
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اسالمی  شورای 
توافق  قضیه  به  مجلس  ورود  اجازه  زمانی 
نهایت مجلس  اما در  را نمی دادند  هسته ای 
رهبری شروط  معظم  مقام  و حتی  کرد  ورود 
فرمودند  ابالغ  این خصوص  در  را  ای  گانه   9
روزنه  از  اند  توانسته  ها  غربی  هم  باز  اما 
مبهم  صورت  به  که  برجام  در  موجود  های 
استفاده کنند که همین  مانده  باقی  تاریک  و 
به  در  مسئوالن  عجله  از  حاکی  سوءاستفاده 

سرانجام رسیدن قضیه برجام است.

زوايای تاريک برجام؛

 مجوز سوءاستفاده آمریکا برای تمدید داماتو 



اجتماعیشنبه 13 آذر 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 53371

وزارت بهداشت: 
در کشور قحطی و گرسنگی نداریم

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، 
ضمن اشاره به آمار پنج درصدی ناامنی غذایی در 
کشور، از تدوین برنامه ای عملیاتی و بین بخشی 
برای بهبود این ناامنی دراستان های محروم خبر 

داد.
دکتر زهراعبداللهی ؛ در خصوص وضعیت امنیت 
غذایی در کشور گفت: در آخرین گزارش سازمان 
ناامنی  حاضر  درحال  که  است  شده  اعالم  فائو 
غذایی در ایران کمتر از پنج درصد برآورد شده 
و ما مشکلی از لحاظ امنیت غذایی نداریم؛ یعنی 
ما کشوری نیستیم که قحطی و گرسنگی داشته 
باشیم. حتی در طول دو دهه گذشته نیز روی 
مساله سوء تغذیه کار شده و 75 درصد آن کنترل 

شده است.
وی افزود: ما مشکل ناامنی به صورت نبود غذا و 
گرسنگی نداریم؛ بلکه مشکل اصلی ما بیش خواری 
و چاقی، بد خوری و دریافت انرژی بیش از اندازه 

است.
و  محروم  استان های  اینکه  بیان  با  عبداللهی 
مشکالت  غذایی  امنیت  لحاظ  از  برخوردار،  کم 
ادامه داد: در استان های جنوبی  بیشتری دارند، 
نیز  بهداشت  وزارت  است.  بیشتر  مشکالت  این 
رفع  راستای  در  برخوردار،  کم  استان های  در 
کمبودهای تغذیه ای، با یک برنامه عملیاتی و بین 
بخشی که درقالب سند ملی تغذیه و امنیت غذایی 
که به تصویب شورای عالی سالمت و امنیت غذایی 
رسیده، برنامه های خاصی را در نظر گرفته است.

بحث  مناطق،  این  در  کرد:  تصریح  عبدالهی 
توانمندسازی جوامع محلی و درآمدزایی در نظر 
گرفته شده است تا خانواده بتواند غذای خود را 
و  مکمل یاری  برنامه های  همچنین  کند.  تامین 
و کودکان دچار سوء  زنان  و  شناسایی خانوارها 
تغذیه نیز بخش دیگری از این برنامه های در حال 

اجرا است.
به گفته مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت، بخش بهداشت در این مناطق به ارائه 
خدمات آموزشی و مشاوره ای و بهداشتی - درمانی 
گروه های  شناسایی  از  بعد  همچنین  می پردازد. 
به سازمان های حمایتی مثل  تغذیه،  دچار سوء 
بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( برای 

دریافت سبدغذایی رایگان معرفی می شوند.
وی یکی از اهداف در نظر گرفته شده در استان های 
کم برخوردار را افزایش پوشش خدمات بهداشتی 
- درمانی و مراقبت های تغذیه ای به مردم تحت 
و  کرد  عنوان  درمان  و  بهداشت  شبکه  پوشش 
افزود: همچنین قرار است با محوریت استانداری، 
زنجیره  در  درگیر  بخش های  و  کشاورزی  جهاد 
مدون  عملیاتی  برنامه  یک  غذا،  تامین  و  تولید 
طراحی شود تا در بازه زمانی پنج ساله برای بهبود 

امنیت غذایی این استان ها به اجرا درآید.

پوشش خدمات سالمت برای10 میلیون حاشیه نشین
قائم مقام وزیر بهداشت گفت: با انجام سرشماری خانه به خانه توسط 
وزارت بهداشت بیش از 10 میلیون نفر جمعیت حاشیه نشین در کشور 
شناسایی شده اند که درحال حاضر همه آنها تحت پوشش بیمه قرار دارند.

دکتر ایرج حریرچی در حاشیه برپایی نمایشگاه عملکرد دولت در رفع 
مشکالت حاشیه نشینی در مشهد مقدس، گفت: حاشیه نشینی یکی از 
چالش های عصر حاضر است. به طوری که سازمان ملل آن را معضل 
هزاره سوم دانسته است. در حال حاضر 33درصد جمعیت شهرهای 
دنیا حاشیه نشین هستند که این آمار در کشورهای جنوب غرب آسیا 

25درصد است.
حریرچی افزود: وزارت بهداشت با اشراف بر این موضوع در آغاز کار دولت 
یازدهم برای کاهش مشکالت سالمت حاشیه نشین ها پیشقدم شد و 

برنامه هایی را در این خصوص ارایه کرد.
وی با اشاره به اینکه پیش از آغاز دولت یازدهم و اجرای طرح تحول 
سالمت، 8۶ درصد از مردم حاشیه نشین فاقد بیمه بودند، افزود: به همین 
دلیل با استفاده از سرشماری و مصاحبه های خانه به خانه 10میلیون و 
200هزار نفر حاشیه نشین شناسایی شدند که این میزان بسیار بیش از 

تخمین شش یا هفت میلیون نفری اولیه بود.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین اظهار کرد: با وجود اینکه ۶5 درصد 
این جمعیت حاشیه نشین تا قبل از اجرای طرح تحول سالمت فاقد 
هرگونه امکانات بهداشتی درمانی بودند، اکنون به ازای هر2500 نفر 
از این جمعیت، یک مراقب سالمت در پایگاه های سالمت وجود دارد 
و به ازای هر 25 تا 50 هزار نفر نیز یک مرکز خدمات جامع سالمت در 
نظر گرفته شده است که شامل پزشک، دندان پزشک، پزشک خانواده و 
کارشناس های روانشناسی، تغذیه، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای 
است. حریرچی درباره جمعیت حاشیه نشین در مشهد مقدس نیز گفت: 
در مشهد نیز ما شاهد 3۶ درصد جمعیت حاشیه نشین هستیم و برای 
برخورداری این جمعیت از امکانات بهداشتی درمانی، در هشت پهنه و ۶۶ 
محله، تعداد 119 پایگاه سالمت و 42 مرکز خدمات جامع سالمت ایجاد 

کرده ایم که با تعداد 1003 نفر نیرو آماده ارایه خدمت به مردم هستند.
بنابر اعالم وبدا، قائم مقام وزیر بهداشت در پایان گفت: این برنامه ها 
تا کنون بسیار موثر بوده و برای همین آن را به عنوان الگوی توسعه 
سالمت کالنشهرها و شهرهای با جمعیت باالی 20 هزار نفر برگزیده ایم و 
امیدواریم تا پایان کار دولت بتوانیم پوشش کامل  آن را برای تمام کشور 

اجرایی کنیم.

هشدارمحیط زیست به آنفوالنزای مرغی

مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط 
زیست با هشدار به شکارچیان پرنده در استان های مختلف، از آنها خواست 
تا برای سالمتی خود، خانواده و دیگر افراد جامعه تا اطالع بعدی از شکار 

پرهیز کنند.
علی تیموری گفت: به دلیل شیوع آنفوالنزای مرغی از طریق پرندگان 
مهاجر، پروانه شکار جدید فعال صادر نمی شود و هرگونه شکار هم تا روشن 
شدن وضعیت این بیماری نظر به امکان سرایت آن به انسان ها ممنوع 

است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، وی خاطرنشان کرد، روز 
شنبه طی بخشنامه ای به کلیه استان ها اعالم خواهد شد که با توجه به 
شیوع  ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور، پروانه عادی شکار 
پرنده صادر نشود و شکار پرندگان وحشی برای دارندگان پروانه نیز تا 

اطالع ثانوی ممنوع خواهد بود.

خبرخبر

آگهی
خواهان معصومه خمیرگیران دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا صابری به خواسته 
دستور موقت و الزام به فک پالک خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
مفتح تهران واقع در تهران بلوار آیت اله کاشانی نرسیده به میدان شهرزیبا خیابان 
مخابرات جنب کانون اصالح تربیت ارجاع و به کالسه 95099821۶3500۶07 ثبت 
گردیده است که وقت رسیدگی آن 1395/10/25 وساعت9:00 تعیین شده است.به 
علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/102۳۹۹ منشی دادگاه حقوقی شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی شهيد 

مفتح تهران

آگهی
حسن  محمد  سید  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  بیضاوی  محمدرضا  خواهان 
موسوی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی 
نرسیده  کاشانی  اله  آیت  بلوار  تهران  در  واقع  تهران  مفتح  قضایی شهید  مجتمع 
به میدان شهرزیبا خیابان مخابرات جنب کانون اصالح تربیت ارجاع و به کالسه 
95099821۶3900402 ثبت گردیده است که وقت رسیدگی آن 1395/10/28 
وساعت11:00 تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/102404 مدير دفتر دادگاه حقوقی شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی 
شهيد مفتح تهران

آگهی مزایده
کالسه940202

به موجب اجرائیه صادره از شعبه 104 حقوقی عدالت له محسن طوسی با وکالت 
احمد میرزایی راد و علی رضا احمدی علیه اسماعیل احمدی محکوم به پرداخت 
به  اجرائی جهت وصول محکوم  بعالوه هزینه های  ریال  مبلغ 2/۶90/189/000 
ایران ۶۶ سواری رانا متعلق به  یک دستگاه خودرو به شماره شهربانی 713و92 
محکوم علیه توقیف که کارشناس به شرح ذیل نسبت به ارزیابی آن اقدام نمود.
خودرو مدل 1392 رنگ مشکی شماره شاسی 008458DT چهار سیلندر،دارای 
خوردگی از اطراف و شیشه جلو تعویض، الستیک ها 50 درصد آج دارد و نیاز به 
صافکاری و رنگ به مبلغ دویست میلیون ریال معادل 200/000/000 ریال ارزیابی 
که مقررات در مورخ 95/9/21 از ساعت 11 الی 12 از طریق مزایده حضوری در 
دفتر اجرای احکام مجتمع عدالت به شخصی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهد 
فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی را نقدا و فی المجلس به صندوق 
دادگستری تودیع والباقی را ظرف مدت یک ماه بپردازد.در غیر اینصورت 10 درصد 

پرداختی پس از کسر هزینه ها به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.
دادورز شعبه 104 مجتمع عدالت

اجرائیه 
مشخصات محکوم له:کبری حقیقت فرزند رضا 

مشخصات محکوم علیه:علیرضا نعیمی پور فرزند احمد 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  محکوم 
95100921۶3902288 و شماره دادنامه 95099721۶3900380 محکوم علیه 
بابت وجوه سفته ها ومبلغ  به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال  محکوم است 
۶/2۶0/000 ریال و حق الوکاله وکال مطابق تعرفه رسمی بابت خسارت دادرسی 
و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/11/13 با محاسبه مجری 
حکم در حق محکوم له همچنین پرداخت نیم عشر اجرائی برعهده محکوم علیه 

می باشد. 
110/102۳۸1 مدير دفتر دادگاه حقوقی شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی 

شهيد مفتح تهران

اجرائیه 
مشخصات محکوم له:حمیدرضا ریاضی فرزند محمدرضا 

مشخصات محکوم علیهم:1.شرکت آسان ساز خودرو 2.مژگان امینی فرزند محمد 3.فردین 
زال بیگی  

محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم به شماره 95100921۶3902234 و شماره 
دادنامه مربوطه 95099721۶3900234 محکوم علیهم تضامنا محکوم اند به پرداخت 
مبلغ 185/000/000  ریال بابت  وجه چک و مبلغ ۶/220/000 ریال بابت خسارت 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه با محاسبه مجری حکم در حق محکوم له 

همچنین پرداخت نیم عشر اجرائی بر عهده محکوم علیهم می باشد.  
110/102۳۹۳ مدير دفتر دادگاه حقوقی شعبه 24 مجتمع قضايی شهيد مفتح تهران

آگهی مفقودی
شماره  به  متالیک  خاکستری   84 مدل   20۶ پژو  سواری  مالکیت  شناسنامه 
موتور  شماره  و   10809827 شاسی  شماره  به   72 ایران  4۶4م۶3  پالک 

10FSS15238۶۶1 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. 
فريدونکنار

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و ضمائم و نسخه ثانی دادخواست

فرزندعبدالمحمد  زاده  ولدی  منصور  آقای    950۶80 کالسه  پرونده  حسب 
با  که  نموده  مطرح  صحرایی  مسعود  طرفیت  به  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده و اجازه دادگاه و تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی به وی ابالغ می شود. و در روز 1395/10/14  رأس ساعت 11در 
جلسه دادگاه حاضر و در غیر این صورت دادگاه برابر محتویات پرونده رسیدگی 

خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه 1 حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود                                                     

برگ اجرائیه 
940854

مشخصات محکوم له/محکوم لهم
نشانی:تهران-شهریارخ  پدر:رمضانعلی  نام  خانوادگی:عراقی  نام  نام:احمدعلی  

ولیعصرخ بهشتی شرقی کوچه درجزینی پ8 
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم

1-نام :عباداله    نام خانوادگی :عطائی  نام پدر:-  نشانی: مجهول المکان
2- نام :سعید   نام خانوادگی :جبلی  نام پدر:-  نشانی: مجهول المکان
3- نام :سمانه   نام خانوادگی :جبلی نام پدر:-  نشانی: مجهول المکان

4- نام :پروانه    نام خانوادگی :جبلی  نام پدر:-  نشانی: مجهول المکان
5- نام :روح انگیز   نام خانوادگی :جبلی  نام پدر:-  نشانی: مجهول المکان

۶- نام :صفر   نام خانوادگی :جبلی  نام پدر:-  نشانی: مجهول المکان
7- نام :پوران    نام خانوادگی :جبلی  نام پدر:-  نشانی: مجهول المکان

8- نام :مهرانگیز    نام خانوادگی : جبلی نام پدر:-  نشانی: مجهول المکان
9- نام :محمد    نام خانوادگی :جبلی  نام پدر:-  نشانی: مجهول المکان

10- نام : قربانعلی   نام خانوادگی :جبلی  نام پدر:-  نشانی: مجهول المکان
11- نام :عروج    نام خانوادگی :جبلی  نام پدر:-  نشانی: مجهول المکان

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه
ولیعصر-خ  نشانی:شهریارخ  پدر:احمد  نام  سایبانی  خانوادگی:  نام  نام:دکترعلیرضا 
بهشتی شرقی-ک شهید درجزینی پ8کدپستی3351۶15185 نوع رابطه:وکیل 

محکوم له/محکوم لهم:احمد علی عراقی
مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  محکوم 
دادنامه  شماره9510092۶40800897وشماره  به 
مرحوم  آخر)ورثه  الی  دوم  ردیف  علیهم  مربوطه9509972۶4080030۶محکوم 
علی اکبرجبلی(محکومند به تنظیم سند رسمی انتقال یک قطعه زمین بمساحت 
ومحکومیت  له  محکوم  درحق  اصلی  از51  ثبتی305فرعی  پالک  7200مترمربع 
الوکاله  دادرسی وحق  هزینه  پرداخت  به  عباداله عطایی  آقای  اول  ردیف  خوانده 
وکیل طبق تعرفه درحق محکوم له وپرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت 

اقدام نماید.
ده  ظرف  اجرائیه  ازابالغ  اجرائیه:1-پس  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( .2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3-مالی معرفی کند که اجراء حکم واستیفاء محکوم 
به ازآن میسرباشد چنانچه خود راقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی  
کلیه اموال خودرا شامل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور 
مالی  وموسسات  نزدبانکها  هرعنوان  به  که  نقدی  وجوه  برمیزان  مشتمل  مشروح 
یا خارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه  ایرانی  واعتباری 
ثالث  ازاشخاص  او  مطالبات  وکلیه  دارد  ثالث  نزداشخاص  هرنحو  اوبه  که  اموالی 
ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگر دراموال مذکور اززمان یکسال قبل 
ازطرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضایی ارائه نماید واالبه 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
بمنظور  اموال  صورت  کامل  ازاعالم  علیه  محکوم  4-خودداری   )1394 مالی 
فرارازاجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد ) ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی وماده 20 ق.م ا وماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فراراز ادای دین به نحوی که باقیمانده 
یا  شش  درجه  تعزیری  مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود) ماده 21 قانون نحوه 
روز  ازمهلت سی  اموال پس  مالی 1394( ۶– چنانچه صورت  اجرای محکومیت 
ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه 
یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(.م.الف:2073۶
 مديردفتر شعبه۸دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار-محمدحسين سربيون 

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم /نام :مریم / نام خانوادگی: باقری وانانی

/ نام پدر:علیداد /نشانی:استان چهارمحال و بختیاری- شهرستان شهرکرد- فلکه آبی- 
خیابان 12محرم جنوبی- پاساژولیعصر- طبقه اول- پالک 127- دفتروکالت خانم الهه 

رضایی – شماره همراه:09138822099
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم

نام: بهنام نام خانوادگی: ایزدی نام پدر: یداله نشانی: مجهول المکان
محکوم به:

مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به 
95099738۶920048۶ محکوم علیه محکوم است به پرداخت تعداد 514 عدد سکه 
بهارآزادی بابت مهریه و پرداخت 798000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم 
له و پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت ضمنا با 
توجه به صدور حکم اعسار خواهان دایره اجرا مکلف است در زمان اجرای حکم مبلغ 
150/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی از محکوم له اخذ و به حساب هزینه دادرسی 

واریز نماید/
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.)ماده 34قانون اجرای احکام  مدنی(
2-ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.

3-مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به ازآن میسر باشد ودرصورتي که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت سی روزکلیه اموال خودراشامل 
تعدادیا مقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول ، به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه 
نقدی که به هرعنوان نزدبانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی داردبه همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحونزد اشخاص ثالث داردوکلیه 
مطالبات اوازاشخاص ثالث   ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگری دراموال 
مذکوراززمان یک سال قبل ازطرح  دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام 
قضایی ارایه نماید. واالبه درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد8و3قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(.4ـ خودداری  محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرارازاجرای حکم ، حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد. )ماده 34قانون اجرای 
مدنی وماده 20 ق.م . ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 5ـ انتقال 
مال به دیگری به هرنحو با انگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد. موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هردومجازات می شود. )ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( .  ۶ـ 
چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 

یک ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( .
مديردفترشعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان شهرکرد- طاهری

آگهی احضار متهم
حسب محتویات پرونده شماره 95/87۶10/215/01 شعبه نهم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقای محمد مدهنی فرزند پیری – اسماعیل 
مدهنی فرزند محمد علی – احسان مدهنی فرزند شامحمد به سرقت احشام تحت 
تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز ماده 174 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی 
نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و اتهام 
قانونی  تعیین شده تصمیم  نماید در صورت عدم حضور در مهلت  انتسابی دفاع 

اتخاذ خواهد گردید. 
داديار شعبه دوازدهم دادسراعمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – يونس آزادپور.

آگهی مزایده اموال غیر منقول
 ) مرحله اول (

احکام دادگستری  اجرای  واحد  اجرای شماره 950171  پرونده  اینکه در  به  نظر 
بخش  اصلی   151 پالک  در  براری  ناوخاص  مرحوم  اراضی  دارد  نظر  در  داالهو 
میزان  به   ) دیم   ( زراعی  اراضی  شامل  میرزاحسن  بانیاران  روستای  کرمانشاه   5
۶۶349 متر مربع و دوباب خانه مسکونی روستای شامل دوباب که )خانه کوچک( 
اساسا فاقد اعیانی بوده جمعا به مساحت 47۶ متر مربع عرصه ( به میزان قیمت 
پایه اراضی کشاورزی به مبلغ ۶۶3/490/000 ریال و قیمت خانه مسکونی بزرگتر 
با بخش کوچکی از اعیان به مبلغ 150/000/000 ریال  و بخشی از عرصه خانه 
براورد  و  تعیین  و  ارزیابی  کارشناس  توسط  ریال  مبلغ 30/000/000  به  کوچک 
تاریخ  به صورت حضوری در  و  از طریق مزایده  و  له  تقاضای محکوم  به  گردیده 
1395/10/7 ساعت 11 صبح در واحد اجرای احکام مدنی شهرستان داالهو برساند 

.
در اجرای مواد 118-122-123 قانون اجرای احکام مدنی لذا طالبین می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی 
بازدید و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نماییند و قیمت پایه از 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانیکه باالترین مبلغ پیشنهاد نمایند واگذار ضمنا 
به  ماه  را ظرف یک  الباقی  و  المجلس  را فی  ارزش کل  باید 10/0  مزایده  برنده 
حساب دادگستری واریز نمایید و در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد 
مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر 
از احراز صحت مزایده توسط  نفع دولت ضبط خواهد شد پس  به  هزینه مزایده 
دادگاه دستور صدور انتقال سند اموال غیر منقول بنام خریداری صادر میشود و 

هزینه نقل انتقال سند به عهده خریدار می باشد .
عالی بيگی دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان داالهو

آگهی مزایده
اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بندپی شرقی در نظر دارد جهت وصول محکوم 
به در پرونده های کالسه 9401۶۶ اجرای احکام مدنی محکوم له رمضان نقدی 
اطاقسرا و محکوم علیه سبد محمد و سبد مراد سلیمانی نسبت به فروش اموال 
ذیل از طریق مزایده برای نوبت اول در مورخ 1395/9/29 ساعت 11 صبح روز 
دوشنبه بفروش برساند لذا از متقاضیان درخواست میشود جهت خرید در اجرای 
احکام حضور بهم رساند مشتری باید ده درصد بها را فی المجلس و الباقی ظرف 
را  موصوف  مال  مزایده  از  قبل  روز  پنج  میتواند  و مشتری  نماید  پرداخت  یکماه 

بازدید نماید.
)اموال مزایده بشرح ذیل می باشد(

1-چهار راس گوسفند مولد و یک راس شیشک از نوع نژاد زل که دو راس از این 
گوسفندان با ضریب ناخالص پایین میباشند به قیمت کارشناسی پایه مجموعا به 

مبلغ 20100000 ریال معادل دو میلیون و ده هزار تومان.
بخار  اسب   8/5 قدرت  و  گذشته  مفید  عمر  از  و  باال  قدمت  با  2-تیلرکشاورزی 
همراه با تریلی متصل به آن و آماده به کار با قیمت کارشناسی پایه مجموعا بمبلغ 

50000000 معادل پنجاه میلیون تومان 
رييس اجرای احکام دادگاه عمومی بند پی شرقی – حسين مسلم زاده

آگهی ماده 10 
آئین نامه اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 

مسکن بشرح ذیل اعالم می گردد:
4940094758ششدانگ  ملی  شماره  به  حاجیمراد  فرزند  پیری  سعید  1-آقای 
خریداری  کرمانشاه   5 بخش  کانیزانه  محله   – گهواره  در  واقع  ساختمان  یکباب 
بمساحت  شناسنامه 314۶  محمود شماره  فرزند سید  هدیه  اقبال  آقای سید  از 

125/97 متر مربع تحت قسمتی از پالک 170-اصلی
ضمنا اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
بیست )20( روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و امالک 

داالهو تسلیم نمایند در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد .
تاریخ انتشار : 1395/9/13 

خليل بساطی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک داالهو

عضو کمیته کشوری ایدز، آخرین آمار ابتال به ایدز 
در کشور را تا پایان خردادماه 95 اعالم کرد و 
نسبت به افزایش آمار بیماری در جوانان هشدار 

داد.
دکتر مسعود مردانی ، درباره آخرین آمار مبتالیان 
خردادماه  پایان  تا  گفت:   95 سال  در  ایدز  به 
داده های  مدیریت  جامع  نظام  در  جاری،  سال 
وزارت  در  که  کشور  وی  آی  اچ  الکترونیک 
بهداشت مستقر است، در مجموع 32 هزار و ۶70 
رجیستری  درسیستم  وی  آی  اچ  به  مبتال  نفر 
کشور، شناسایی، ثبت و گزارش شده اند. از این 
زنان  را  را مردان و 1۶ درصد  تعداد 84 درصد 
تشکیل می دهند. همچنین با استناد به این آمار، 
54 درصد موارد ثبت شده نیز در گروه سنی 21 
تا 35 سال قرار دارند که نشان می دهد بیش از 
50 درصد موارد ابتال به اچ آی وی/ ایدز در سنین 
جوانی رخ می دهد؛ سنی که فرد از نظر مقاربت 

جنسی فعال است.
وی ادامه داد: بر اساس این نظام گزارش دهی، 
از تمام موارد شناخته شده ای که ثبت شده اند، 
و 11  فوت کرده اند  امروز  تا  نفر  و 311  8هزار 
هزار و ۶94 نفر نیز به مرحله چهارم که همان 
مرحله  ایدز،  رسیده اند.  است،  ایدز  بیماری 
پیشرفته بیماری است و اگر درمان نشود، بیمار 
دچار عفونت های فرصت طلب، سرطان ها و در 

نهایت مرگ می شود.
سهم  خصوص  در  ایدز،  کشوری  کمیته  عضو 

داد  توضیح  نیز  ایدز   به  ابتال  مختلف  راه های 
به  ابتال  مورد  اولین  که   ۶8 سال  از  گفت:  و 
از  استفاده  به دنبال  و  بیماری گزارش شد  این 
فرآورده های خونی آلوده که از کشور فرانسه به 
ایران آمده بود، یکی از علل ابتال به بیماری، تزریق 
با وسایل مشترک بوده است که رقم آن ۶8.2 
درصد اعالم شد. همچنین رابطه جنسی با 18.5 
درصد و انتقال از مادر به کودک با 1.5 درصد  در 

انتقال این بیماری سهیم بوده اند.
نیز  ابتال  علل  درصد   11 مردانی،  گفته  به 

نامشخصی بود اما، تصور می شود که این تعدا به 
احتمال زیاد از راه مقاربت جنسی مبتال شده اند، 
اما به علت حفظ آبرو و مسائل فرهنگی که در 

کشور وجود دارد، آن را کتمان می کنند.
مردانی با تاکید براینکه شایع ترین راه انتقال اچ 
آی وی/ ایدز در دنیا، مقاربت جنسی است، افزود: 
راه انتقال 0.8 درصد از این موارد نیز فرآورده های 
خونی بوده است که این موارد در سال های جدید 
از  پیش  سال های  در  چرا  است؛  نیفتاده  اتفاق 
اجرای سیاست پاالیش صد در صدی خون توسط 

دقیق  روش  آزمایشگاه ها  خون،  انتقال  سازمان 
شناسایی موارد انتقال اچ آی وی و تست خون را 
نداشتند و در آن موقع عده ای از هموطنان از این 

راه به این بیماری گرفتار شدند.
عضو کمیته کشوری ایدز، با تاکید بر این که الگو 
انتقال بیماری در مردان و زنان تغییر  و درصد 
کرده است، افزود: از کل موارد گزارش شده در سه 
ماه اول سال جاری، 34 درصد موارد ثبت شده 
را زنان  و ۶۶ درصد را مردان تشکیل می دهند.  
همچنین راه احتمالی انتقال در 34 درصد موارد 
 42 که  صورتی  در  است،  بوده  تزریقی  اعتیاد 
این  است؛  بوده  رابطه جنسی  به  مربوط  درصد 
یعنی استفاده از مواد اعتیاد آور و سرنگ مشترک 
که در دهه قبل شایع ترین راه انتقال این ویروس 
بوده است، امروز جای خود را به رابطه جنسی 
داده است. این فوق تخصص بیماری های عفونی 
در ادامه اظهار کرد:  در سه ماهه اول سال 95، 
سه درصد موارد انتقال بیماری از مادر به کودک 
بوده است. همچنین علت 21 درصد موارد ابتال 
در سال جدید اعالم نشده است که اطمینان دارم 
علت ابتال در درصد باالیی از این بیماران نیز به 

دلیل مقاربت جنسی است.
وی تاکید کرد: هیچ مورد جدیدی از ابتال به ایدز 
از راه انتقال خون نداشته ایم؛   در نتیجه مردمی 
که نیاز به دریافت خون دارند، می توانند با خیال 
راحت نسبت به تزریق خون یا فرآورده های خونی 

اقدام کنند.

 آخرين آمار ابتال به ايدز در کشور؛

هشدار افزایش بیماری ایدز در جوانان

کنکور مهمترین عامل عدم تحول بنیادین
 درآموزش و پرورش

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: کنکور مهم ترین 
باید  و  است  پرورش  و  آموزش  در  بنیادین  تحول  عدم  عامل 

دستگاه های ذیربط برای روش جدید برنامه ریزی کنند.
در  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  دبیرکل  نویدادهم  مهدی 
و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  موضوع  به  تلویزیونی  برنامه ای 
پرورش مسائل و مشکالت آن پرداخت و اظهار داشت: این سند 
با توجه به نیازهای زمان و نیز عدم آموزش و پرورش بر نظریات 

و تئوری های اسالمی ایرانی تدوین شده است. 
نوید ادهم با بیان اینکه تحوالت گسترده، عمیق و فراوانی در 
تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور 
رخ داده است، تصریح کرد: شرایط محیطی کنونی با 50 یا 100 
سال گذشته متفاوت است و در نتیجه آموزش و پرورش کنونی 

با آموزش و پرورش گذشته تفاوت های جدی دارد. 
سند  اجرای  مشکالت  موضوع  به  خود  سخنان  پایان  در  وی 
مهم ترین  افزود:  و  پرداخت  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول 
مانع موضوع کنکور است که باید مجلس، شورای عالی انقالب 
فرهنگی و نهادهای ذی صالح روشی جدید طراحی کنند که هم 
نیاز آموزش عالی تامین شود و هم این مانع از آموزش و پرورش 

برداشته شود. 

پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان در سال 96
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری درباره میزان افزایش 
حقوق سال آینده بازنشستگان گفت: پیشنهاد ما همانند سال 
95 افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان است. در الیحه بودجه 
سال 9۶ دولت که هنوز به مجلس تقدیم نشده نیز به همین 
موضوع و تالش برای یکسان کردن حقوق بازنشستگان تاکید 

شده است.
محمدعلی ابراهیم زاده ،درباره سرانجام اصالحات پارامتریک 
صندوق  در  بازنشستگی  محاسبه  فرمول  و  سن  در  تغییر  و 
پیشنهاد  و  نویس  پیش  کرد:  اظهار  کشوری  بازنشستگی 

اصالحات پارامتریک از سوی ما ارائه شده است.
وی درباره احتمال حذف اصالحات پارامتریک از برنامه ششم 
توسعه افزود: ظرفیت هایی در برنامه ششم توسعه وجود دارد 
که استفاده از آن به عهده نمایندگان مجلس است.  قاعدتا باید 
اصالحات پارامتریک انجام شود ولی زمان تصویب و انجام آن 
هنوز مشخص نیست. برنامه ششم توسعه حاوی احکام اجرایی 
مورد نیاز است و مجلس می تواند به این بحث ورود کند و یا 
شاید نخواهد اصالحات پارامتریک را پررنگ ببیند که این امر به 
عهده نمایندگان است و مستندات آن در اختیارشان قرار دارد.

معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری همچنین درباره میزان 
افزایش حقوق سال آینده بازنشستگان گفت: پیشنهاد ما همانند 

سال 95 افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان است.

خودروها تنها مقصر آلودگی هوای تهران نیستند
معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان تهران 
به  توجه  با  پایتخت  هوای  آلودگی  چرایی  به  پاسخ  در 
آلودگی  گفت:صرفا  تهران،  در  ترددها  کاهش  و  تعطیالت 
هوا فقط به بحث ترددها و رفت و آمد خودروها در سطح 

شهر مربوط نمی شود.
اینورژن مواجه  با پدیده  بیان کرد: وقتی  محمد رستگاری 

باشیم قطعا افزایش آالینده ها را شاهد خواهیم بود.
ترددها  بحث  به  مربوط  هوا  آلودگی  صرفا  داد:  ادامه  وی 
نیست و ما روزانه چندین میلیون متر مکعب در تهران گاز 
مصرف می کنیم و هنگامی که امکان خروج این آالینده ها 

در شهر نباشد آالینده ها جمع می شوند.
معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان تهران 
سبب  شهر  سطح  در  آالینده  مختلف  منابع  کرد:  اظهار 
آلودگی هوا شده و فقط خودروها عامل این اتفاق نیستند.
 سعید متصدی معاون سازمان حفاظت محیط زیست پیش 
از این با تاکید بر اینکه اینورژن )وارونگی دما( یک پدیده 
طبیعی است و کسی نمی تواند برای آن راهکار داشته باشد 
گفته بود: باید تالش کنیم کمترین انتشار آلودگی صورت 
گیرد که با اقداماتی چون تعطیلی مدارس و علت یابی این 

موضوع سعی داریم انتشار آلودگی را کاهش دهیم. 
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ماسک و شامپوی خانگی بسازید! 
 امروزه استفاده از لوازم آرایشی طبیعی که از مواد طبیعی تهیه شده 

باشند و نه شیمیایی، طرفداران بسیاری دارد.
بسیاری از شما ممکن است از ماسک های خانگی که خودتان تهیه 
می کنید، استفاده کرده باشید اما شاید ندانید حتی شامپوها و رژلب های 
خانگی هم وجود دارند که به سادگی قابل تهیه هستند و نه تنها به قیمت 
زیبا کردن، آسیبی به شما نمی رسانند، بلکه نقش تقویت کننده هم 

دارند.
  ماسک طبيعی صورت 

• مواد الزم: 1 تخم مرغ، 1 موز، 2 قاشق چای خوری روغن زیتون یا 
روغن نارگیل.

 • طرزتهیه: سفیده تخم مرغ را جدا کنید و در یک کاسه بریزید. سفیده 
تخم مرغ به پوست استحکام می بخشد و باعث تغذیه پوست و کوچک 
شدن منافذ پوست می شود. آبلیمو را به سفیده اضافه کنید. آبلیمو 
خاصیت قابض کنندگی طبیعی دارد و باعث می شود از شر باکتری هایی 

که باعث جوش و دانه های سرسیاه می شود، خالص شوید.
 عالوه بر این، در روشن  کردن رنگ پوست نیز موثر است. سفیده و 
آبلیمو را خوب هم بزنید تا کف کند، سپس عسل را به مواد بیفزایید و 
تمام مواد را کامال هم بزنید. عسل خاصیت ضدباکتری، ضدعفونی کننده 
طبیعی و همچنین خاصیت رطوبت رسانی دارد که باعث طراوت بخشی 
پوست می شود. ماسک حاصل را 15 دقیقه روی پوست قرار دهید و 

بعد با آب ولرم بشویید.
 ماسک عسل و موز 
• مواد الزم: 1 موز و1 قاشق چای خوری عسل.

 • طرزتهیه: عسل را به موز له شده بیفزایید و خوب ترکیب کنید. ماسک 
حاصل را 10 دقیقه روی پوست قرار دهید تا اثر کند. بعد با دستمال 

پاک کنید و با آب ولرم بشویید.
 • ویژگی: این ماسک برای پوست های خشک فوق العاده مناسب است.

 شامپوی آووکادو 
• مواد الزم: 2قاشق چای خوری بیکینگ پودر، گوشت آووکادوی رسیده 

و یک چهارم فنجان آب مقطر.
 • طرزتهیه: آب مقطر را کمی گرم و گوشت آووکادو )له شده( را خوب با 
آب مقطر ترکیب کنید. بکینیگ پودر را به ترکیب اضافه کنید و ترکیب 
یکدست و همگن را از ریشه تا ساقه موها بزنید. چند دقیقه ای اجازه 

دهید تا اثر کند، سپس آن را بشویید.
 • ویژگی: این شامپوی خانگی برای بازگرداندن نرمی به مو ها و همچنین 
مبارزه با چربی در ریشه مناسب است. در ضمن کمک می کند چربی در 

ریشه کنترل شود، بدون اینکه پوست سر یا موها خشک شوند.
شامپوی ليموترش و خيار

• طرز تهیه: خیار را چرخ و با آبلیمو ترکیب کنید. ترکیب کرمی به دست 
آمده را روی موها بزنید و بعد شستشو دهید و خوب آبکشی کنید.

 • ویژگی: این شامپو ترکیب مناسبی برای شستشوی مو و بهبود 
وضعیت پوست سر است.

 ماسک عسل 
• مواد الزم: 1 قاشق غذاخوری خاک رس، 2 قاشق غذاخوری عسل 

مایع و مقدار کمی آب.
 • طرز تهیه: خاک رس، عسل و آب را مخلوط کنید. ترکیب حاصل 
را روی پوست تمیز بزنید. بعد از20دقیقه پوست را با آب ولرم بشویید.

 ماسک آبرسان عسل و خيار 
• مواد الزم: حدود۶0 گرم خیار، حدود 10 میلی لیتر روغن جوانه گندم 

و نصف قاشق غذاخوری عسل.
 • طرز تهیه: مواد را با هم ترکیب کنید و به پوست بزنید بعد از 15 

دقیقه ماسک را با آب ولرم بشویید.
درمان خانگی برای موهای خشک 

• مواد الزم:1 آووکادو رسیده و 1 قاشق چای خوری روغن زیتون.
 • طرز تهیه: گوشت آووکادو را خوب له کنید. روغن زیتون را اضافه 
و خوب ترکیب کنید، سپس با کمک 1قاشق چوبی مواد را روی مو و 
پوست سر قرار دهید و خوب ماساژ دهید. کاله پالستیکی مخصوص 
حمام روی سر قرار دهید و با یک حوله روی آن را بپوشانید. بعد از30 
دقیقه حمام سونا )حوله و کاله( موها را با شامپوی مالیم و آب ولرم 

بشویید.
 شامپوی نشاسته ذرت

• ویژگی: این شامپوی خشک خانگی برای مواقعی که فرصت کافی 
برای شستشو و خشک کردن موها ندارید، توصیه می شود. آرد ذرت 
بهترین جذب کننده چربی موهاست. آن را روی ریشه ها بریزید و تا 

نوک موها شانه بکشید.
 نشاسته ذرت چربی های مو را به خود جذب می کند. نشاسته ذرت 
برای افرادی که موهای روشن دارند و پودر کاکائو برای افرادی که 
موهای تیره ای دارند، به عنوان شامپوی خشک توصیه می شود. پودر 
کاکائو آنتی اکسیدان، ویتامین و مواد معدنی بسیاری دارد و برای موها و 

پوست سر مناسب است.
 • طرز استفاده: این شامپوی خشک را چند دقیقه قبل از خواب نیز 
می توانید استفاده کنید. بعد موها را جمع کنید و با پوششی ببندید تا 

شامپوی خشک چربی های مو را به خود جذب کند.
  منبع: هفته نامه سالمت

قصه گویی 
چه تاثیری در زندگی کودک دارد؟ 
شاید با خودتان بگویید که از چه زمانی می توانید 
برای کودکتان قصه بگویید. از زمانی که کودک توانایی 
توجه کردن به حرف های شما را پیدا می کند، زمان 
قصه گویی شروع می شود. بنابراین از همان نوزادی 
هم می توان قصه گفتن را شروع کرد، صد البته نباید 
توقع داشته باشید که نوزاد شما متوجه کنه مفاهیم 

قصه شود، در این زمان همین ارتباط مهم است.
تأثير قصه در رفتارهای کودکان

 قصه ها، بهترین راه برای گفت وگو با کودکان در 
مورد سوء رفتارهای شان است. واضح است که منظور 
ما نصیحت و سرزنش به شکل مستقیم نیست. قصه 
ها حکم شربت شیرینی را دارند که با آن می توان 
تلخی دارو را به راحتی تحمل پذیر کرد. رفتارهای 
کودک ترسو و خجالتی، کودک پرخاشگر و قلدر و... را 
می توانید با قصه ها درمان کنید البته با این شرط که 

رفتارها را زود تشخیص بدهید و دست به کار شوید.
 ممکن است با خودتان فکر کنید که چطور ممکن 
است یک داستان ساده جلوی پرخاشگری کودک را 
بگیرد یا بر ترس و خجالت کودکی دیگر فائق آید. 
حسی که کودک پس از شنیدن یک داستان خوب 
دارد، مانند احساسی است که ما پس از تماشای یک 

فیلم خوب پیدا می کنیم.
مخاطب هنگام تماشای فیلم با یک یا چند شخصیت 
همانندسازی یا همذات پنداری می کند. کودک نیز 
به همین شکل، هنگام گوش سپردن به قصه، خود را 
به جای شخصیت های داستان می گذارد یا به آنها 

احساس نزدیکی می کند.
چگونه داستان را خوب ترسيم کنيم؟

 قصه گویی آنگونه که ما فکر می کنیم هم کار ساده و 
راحتی نیست. البته اینکه متن داستان را ساده و بدون 
هیچ فعالیت و خالقیت خاصی از روی کتاب برای 
کودک در حال خوابمان بخوانیم و در میان سطور آن 
خمیازه بکشیم هم شیوه ای از شیوه های قصه گویی 
است. اما برای اینکه قصه گوی بهتری باشید و تأثیر 
عمیق تری روی شنونده تان بگذارید باید به این نکات 
دقت کنید: یک قصه گوی خوب در ابتدای امر باید در 

انتخاب قصه دقت کند. 
با توجه به سن و سال مخاطب، روحیه و شرایء 
استعداد و ذهن و فهم او و با توجه به شرایط محیطی 
و نیاز کودک دست به انتخاب قصه هایی بزند که 
آموزه های مورد نظر را به کودک انتقال دهد. در عین 
حال قصه هایی را انتخاب کنید که با آن راحتید و 

خودتان هم آن را دوست دارید.
ضمن اینکه بهتر است داستان هایی با پایان خوش را 
برای کودکتان انتخاب کنید؛ داستان هایی که در آنها 
خوبی بر بدی غلبه می کند، شخصیت خوب داستان 
پیروز می شود و مشکالت و سختی ها برطرف می 
شوند و شخصیت شرور و بد به سزای عملش می 
رسد یا متنبه می شود. شما به عنوان یک قصه گو 
باید قصه را مانند یک تابلوی نقاشی در برابر کودک 

ترسیم کنید.
خيال را تقويت می کند

کودک  حوزه  آذر،پژوهشگر  احمدرضا  دکتر   
برای  گویی  قصه  گوید:  می  ها  قصه  نوجوان  و 

کودکان منجر به تقویت »خیال« خواهد شد. 
 دکتر آذر افزود: باید مراقب باشیم که تالش برای 
رشد خیال و وهم در فرد، منجر به توهم گرایی 
یا القای شبه آگاهی در او نشود. در دوران امام 
سجاد علیه السالم گروه هایی به نام »قصاصین« 
قصه  قدرت  از  آگاهی  با  که  کردند  پیدا  رشد 
گویی و از طریق قصه گویی، افراد را در ارتباط 
اسالمی شان در معرض  باورهای  و  اعتقادات  با 
نقد  مورد  افراد  این  که  بودند  داده  قرار  حمله 
امام سجاد علیه السالم واقع شدند. بنابراین قصه 
گویی آن قدر دارای قدرت است که اگر از این 
ابزار به درستی استفاده نشود،می تواند زمینه را 
برای ایجاد تعارض در فرد فراهم آورد که باید به 
این نکته نیز توجه داشت؛ چرا که قصه گویی به 
شکل منفی،سبب می شود دیدگاه های کودکان 

در معرض آسیب قرار بگیرد. 

بهداشت و سالمتکودکانه

کمال استفاده از زندگی وظیفه ی هر انسانی 
به آن فکر کند وقتی فقط  باید  و هر کس 
دارید،  را  کره  این  در  زندگی  شانس  یکبار 
باید  نبرید؟  از آن  را  استفاده  بیشترین  چرا 
تک  از  را  استفاده  بیشترین  کنید  سعی 
مجموع  در  و  موجود  امکانات  فرصتها،  تک 

لحظات زندگی ببرید.
 1. کارهايتان را به فردا نيندازيد

»خب،  بگوییم،  داریم  عادت  ما  همه ی 
که  چیزی  اصل  در  اما  فردا!«  برای  باشد 
بگذار همین  است، »خب،  این  بگوییم  باید 
در  زندگی  بدهم.«  انجام  را  کار  این  االن 
لحظه ی حال و انجام کارها بجای به تاخیر 
عادت هایی  بهترین  جمله ی  از  انداختنشان 
باشد،  هستند که هر کسی می تواند داشته 
زندگیش  از  را  استفاده  کمال  بخواهد  چه 

ببرد چه نخواهد.
عمر  از  را  استفاده  بیشترین  بخواهید  اگر 
را  دم  و  لحظه  در  زندگی  ببرید  گران مایه 
پیدا  هم  بیشتری  اهمیت  شمردن  غنیمت 
کمک  عادت  این  که  است  واضح  می کند. 
نیست  بد  کرد.  خواهد  شما  به  بسیاری 

امتحان کنید. کار امروز را به فردا نیفکنید.
 2. با افراد جامعه ی خود در تماس 

باشيد
با تمام  انجام می دهید آن را  هروقت کاری 
وجود انجام بدهید. حتی اگر تمایل چندانی 
آن  برای  از وجودتان  ندارید  کار  آن  به  هم 
مایه بگذرید. با این کار حسرتی نمی ماند که 
از  فعالی  عضو  بکنم.  نمیتوانستم  که  چه ها 

جامعه ی خود باشید.
کنید،  کمک  مسجد  در  و  بشوید  دواطلب 
فضای سبز را پاکیزه کنید و یا به سالمندان 
کمک کنید. وقتی دست به این کارها بزنید 
متوجه می شوید که چه احساس فوقالعاد ه ای 
در  که  عواطفی  می کند.  پر  را  شما  وجود 
با قلب خود  باید  قالب کلمات نمی گنجد و 

تجربه کنید.
 ۳. از هر فرصتی برای لذت بردن 

استفاده کنيد
چه  در  و  دارید  حسی  چه  نمی کند  فرقی 
لذت  لحظه  هر  از  هستید،  هوایی  و  حال 
این  در  که  نفس هایی  تک تک  وقتی  ببرید. 
غنیمت  را  شده  شما  نصیب  خاکی  کره ی 
و  می نماید  آسانتر  برایتان  زندگی  بشمارید 

حیات ارزش پیدا می کند. سپاسگزار باشید. 
خدا را شکر کنید.

اطرافتان وجود  در  که  قدر چیزهایی  وقتی 
دارد را بدانید، هر چیزی بهتر بنظر میِ آید. 
زندگی را به چشم هدیه ای ببینید از طرف 
خودتان  به  لطفی  آسمان ها.  خداوندگار 

بکنید و هر فرصتی را برای شاد بودن و لذت 
بردن غنیمت بشمارید. قدر فرصتی که برای 
زیستن به شما داده شده را بدانید. باور کنید 
که اگر این کار را بکنید حالتان هزار بار بهتر 
می شود! احساس بهتری پیدا خواهید کرد! 
خوبی  بسیار  شخصی  تجربه ی  روش  این 

برای من بوده است.
 4. قدرشناس باشيد

بیشتر  و  بیشتر  پی  در  مدام  که  این  بجای 
بیشتر  را  دارید  که  آنچه  هر  قدر  باشید 
باشید حتی  باید قدرشناس  بدانید. همیشه 
می خواهید  شما  که  آنطور  کارها  که  وقتی 
که  هست  زیادی  چیزهای  نمی روند.  پیش 
خانواده،  بدانید:  بیشتر  را  قدرشان  باید 
دوستان، خانه، غذا، کار. شاید همه ی این ها 
که  آنچه  برای  اما  باشید  نداشته  یکجا  را 

دارید قدرشناس باشید..
باید محترم شمرد  را  ها  این داشته  همه ی 
با  و  نمی آیند  دست  به  آسانی  به  چون 
هر  قدر  نمی شوند.  مادی جبران  ارزش های 
آنچه که به شما داده شده را بدانید. ضمانت 

می کنم که کارها به بیشتر به میل شما پیش 
که  می شود  رویایی  همان  زندگی تان،  برود. 
همیشه در سر داشتید. قدرشناسی احساس 
سبکبالی، نشاط و شادی بسیار بیشتری به 
شما هدیه می دهد. و باز هم باید بگویم که 
بوده  شخصیم  تجرب هی  هم  توصیه  این 

است. بد نیست شما هم امتحانی بکنید.
 5. شکرگذار باشيد

همیشه شکرگذار باشید. کمترین چیزی که 
باید برای آن شکر گذار باشید این است که 
زیستن  فرصت  شما  و  آمده  دیگر  روز  یک 
حاضرند  که  کنید  فکر  آن هایی  به  دارید. 
و  بدهند  را  داشته اند  که  چیزهایی  همه ی 
یک دقیقه دیگر بر این کره ی خاکی باشند. 
که  چیزهایی  همین  برای  کردن  شکر  با 
کوچک و ساده می پندارید، هزاران بار بهتر 

و شادتر خواهید بود.
هیچ احساسی بهتر از این نیست که از داشتن 
هر آنچه که دارید شاد و خرسند باشید. به 
کسانی فکر کنید که حتی شرایط ضروری 
باشید  داشته  یاد  به  ندارند.  هم  را  زیستن 
که اقبالتان بلند بوده که هر آنچه در اختیار 
دارید را داشته باشید. پس، شاد باشید و از 
فرصتی که به شما داده شده کمال لذت و 
استفاده را ببرید. هیچ نعمتی باالتر از حس 

شکرگزاری و قدرشناسی نیست.

 ۶. به نيازمندان کمک کنيد
پایه های  اصولی ترین  از  نیازمندان  به  کمک 
انسانیت است. به بیان دیگر، کمک به دیگران 
از  را  استفاده  کمال  است.  انسانیت  مساوی 
انسانی  این کار  بردن در گرو تحقق  زندگی 
به دیگران  به هر نحوی که می توانید  است. 
را  استفاده  کمال  کار  این  با  و  کنید  کمک 
از عمر خود برده اید چون انسانیت را تجربه 

کرد هاید.
اگر دیدید کسی در مقابل شما به کمک نیاز 
دارد درنگ نکنید و بشتابید. می دانید که از 
هر دست بدهیم از همان دست هم می گیریم. 
بله این که می گویند هر چه کنی به خود کنی 
به  نیکی  و  کنید  نیکی  پس  است.  حقیقت 
سوی شما برمی گردد. شاید شما هم نیازمند 
نوبت شما  بشوید. صبر کنید...  نوعی کمک 
هم می رسد. لحظه ای که صبرتان تمام شده 
و با لطف دیگری همه چیز درست می شود. 
شما امروز آن دیگری باشید که لطفش شادی 

بخش است.
 7. به فعاليت هايی بپردازيد که از آنها 

لذت می بريد
سرحال  را  شما  واقعا  که  بکنید  کارهایی 
که  بکنید  کاری  و  بروید  بیرون  می آورند. 
برایتان لذتبخش است، می خواهد اسب سواری 
در  دوچرخه سواری  یا  ماهیگیری،  یا  باشد، 
فضای سبز یا حتی سرزدن به یک دوست. هر 
روز یکی از کارهایی که برایتان شادی بخش 

و نشاظ آور است را انجام بدهید.
 ۸. کارهای تازه ياد بگيريد

وقتی چیزهای نو می آموزیم افق دیدمان را 
فراتر می بریم و جهان درونمان وسعت میابد. 
زبان  یک  آموختن  با  را  دنیایمان  می توانیم 
جدید، سفر کردن، و یا دیدن مکان هایی که 
است  این  هدف  ببخشیم.  وسعت  ندیده ایم 
خوبی  چیز  کند،هر  بازتر  را  شما  دید  که 
آنچه  و  شوید  تسلیم  باشد.  می خواهد  که 
قرار  پایتان  پیش  هستی  عالم  خداوندگار 
برای  زیادی  چیزهای  بپذیرید.  را  می دهد 
یادگرفتن هست! فقط کافی است چشمهایت 
را باز کنی! دنیا زیر پاهای تو است. چشم دلت 
نرود گاهی  یادت  اما خودمانیم...  باز کن.  را 

هم بخوابی!

منبع: راسخون  

8 راه طالیی برای کمال استفاده از زندگی 

لوازم  اغلب  و  کتری  معموال   
دلیل  به  آشپزخانه  استیل 
تماس دائمی با گرما و چربی 
شوند  می  لک  آشپزخانه  در 
کنند.  می  پیدا  کدر  حالت  و 
روش ساده  با  این چگونه  در 
ی برق انداختن لوازم استیل 

آشنا می شویم.
چگونه لوازم استیل ضدخش

 را برق بیاندازیم
قرار  آب جوش  از  ای  قابلمه  درون  را  کتری 
دهید و اجازه دهید چند دقیقه در آن بماند. 
این کار باعث جدا شدن چربی های قدیمی و 

بقایای مواد غذایی می شود.
برطرف شدن چربی  از  اطمینان  برای  سپس 
ها، سطح کتری را با اسفنج نرم و مایع ظرف 
شویی تمیز کنید. برای برطرف کردن چربی 
های سمج تر از مایع فرموال یا غلیظ استفاده 

کنید.
بریزید  دستمال  روی  را  جالسنج  مقداری 

را  جالسنج  بکشید.  کتری  روی  محکم  و 
مستقیما روی کتری نزنید. مقدار کمی از این 

کرم، سطح زیادی از کتری را تمیز می کند.
تمیز  اسفنج  یا  میکروفایبر  دستمال  یک  از 
کنید.  استفاده  جالسنج  بقایای  رفع  برای 
تمیز  کامال  باید  کار سطح کتری  این  از  بعد 
با این حال مقداری لک غیرقابل  شده باشد، 

اجتناب است.
یا  کلر  امونیاک،  حاوی  ی  شوینده  مواد  از   
اسید بر روی استیل خودداری کنید زیرا باعث 
ایجاد لکه های رفع نشدنی سیاه روی سطح 

آن می شوند.

نحوه برق انداختن لوازم استیل ضدخش 
که  است  بهشتی  و  لذیذ  بسیار  ای  میوه  انار 
میوه  این  از  مهربان  خداوند  کریم  قرآن  در 
خاصیت  دارای  انار  خوردن  است.  کرده  یاد 
هم  خوبی  مزه  دلیل  به  و  است  فراوان  های 
که دارد  طرفداران زیادی دارد. در این مطلب 
قصد داریم از بین بیشمار خاصیت این میوه 
تعدای از آن ها را برای شما بیان نماییم.با ما 

همراه باشید.
1 ـ آب انار را با شکر، نشاسته و روغن بادام 

مخلوط کرده و بجوشانید و نیم گرم بخورید.
مفید  بسیار  مثانه  تقویت  برای  مخلوط  این 

است.
میخوش  یا  شیرین  و  ترش  انار  خوردن  ـ   2

باعث تنظیم و اعتدال فشار خون می شود.
نازک  سفید  پوسته های  با  انار  خوردن  ـ   3
درونش باعث تقویت معده و دستگاه گوارش 
می شود و درمان حالت دل به هم خوردگی  و 

استفراغ است.
مضرات  انار  آب  بخصوص  انار  خوردن  ـ   4

باعث  و  می کند  خنثی  را  دخانیات  مصرف 
پاکی خون می شود.

5 ـ انار را با پوست و دانه بپزید و سپس آن را 
بکوبید تا خوب له شود. ضماد به دست آمده 
را روی محل های خارش مانند خارش در اثر 
حساسیت، گزیدگی حشرات و… بگذارید. به 

زودی حالت خارش را از بین می برد.
۶ ـ مزه مزه و غرغرکردن آب انار باعث از بین 
رفتن و درمان جوش و زخم های داخل دهان 

و تقویت لثه ها می شود.
7 ـ خوردن رب انار باعث رفع تشنگی مفرط 
و تب های باال، صافی و شفافی چهره و رخسار 

می شود و نشاط آور است.
حد  تا  و  کرده  سوراخ  را  شیرین  انار  ـ   8
گنجایش درون آن روغن بادام شیرین بریزید 
و کنارآتش بگذارید تا گرم شود سپس مایع 
درمان  برای  کنید.  میل  را  آمده  دست  به 
بسیار  شدید  سرفه های  و  سینه  ناراحتی های 

مفید است.

خوردن انار چه فوایدی برای بدن دارد؟!

آگهی
به خواسته  محمدی  اعظم  خوانده  به طرفیت  دادخواستی  نادر حمیدی  خواهان 
دستور فروش ملک مشاع تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح 
خیابان  شهرزیبا  میدان  به  نرسیده  کاشانی  اله  آیت  بلوار  تهران  در  واقع  تهران 
مخابرات جنب کانون اصالح تربیت ارجاع و به کالسه 95099821۶3900581 
ثبت گردیده است که وقت رسیدگی آن 1395/10/2۶ وساعت11:00 تعیین شده 
است.به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
110/10241۶ مدير دفتر دادگاه حقوقی شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی 
شهيد مفتح تهران

آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت سواری رنو لوگان L90 مدل 90 سفید روغنی به 
 NAPLSRALD0114392۶ شماره پالک 544م23 ایران 82 به شماره موتور

و شماره موتور 7709۶320 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
 فريدونکنار

مفقودی
 برگ سبز و کارت ماشین پیکان وانت مدل 88با شماره شهربانی ۶48ج53ایران 
72با شماره موتور 11488089472و شماره شاسی 894323مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه : 9500214

بدینوسیله به فخری ساجدی به نشانی تهران -  امیر آباد خ سیمین دخت شمالی – 
خ شهریور پ 97 بدهکار پرونده کالسه فوق که برابر گزارش مامور شناخته نگردیده 
اید ابالغ می گردد که برابر قرار داد شماره ۶9۶03۶024 بین شما و بانک کشاورزی 
مبلغ 41/5۶1/231 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار در 
خواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق 
در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد 
رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد ./ الف:20739
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهريار

آگهی فروش اموال غیرمنقولـ  نوبت 
اول

مدنی  اجرای   950820 کالسه  پرونده  موجب  به 
دادگستری شهرکرد حکم به محکومیت آقای فریدون 
مبلغ 2/288/۶27/271  پرداخت  به  احمد  فرزند  بهادر 
ریال بعنوان اصل خواسته و تاخیر تادیه و هزینه دادرسی 
در حق خانم فرشته حاجی قربانی فرزند احمد و مبلغ 
4/000/000 ریال حق االجرای دولتی محکوم گردیده 
است که از محکومیت اعالمی مبلغ 55/429/090 ریال 
به  با توجه  باشد که  به هزینه دادرسی می  آن مربوط 
معسر بودن محکوم لها در حین تقدیم دادخواست پس 
از وصول به حساب دادگستری واریز خواهد شد خانم 
فرشته حاجی قربانی در جهت استیفاء حقوق خود اقدام 
به معرفی یک باب منزل مسکونی با مشخصات اعالمی 
در قسمت )ب( آگهی فروش نموده اند که مالکیت سه 
دانگ آن در ید محکوم علیه می باشد و بنا به درخواست 
محکوم لها و بمنظور استیفاء حقوق نامبرده و هزینه های 
جانبی ملک توقیف شده توسط این اجرا توقیف و توسط 
کارشناس توصیف و ارزیابی شده و مقرراست از طریق 
مزایده در روز یکشنبه مورخ 1395/10/5 ساعت ده صبح 
با  و  در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرکرد 
حضور نماینده دادستان به فروش می رسد و هر کس 
باالترین قیمت را پیشنهاد دهد برنده مزایده خواهد شد 
که می بایست 10 درصد مورد مزایده را را به وسیله چک 
تضمین شده واریز و همراه خود بیاورد درغیراین صورت 

وجوه واریزی پس از کسرهزینه مزایده به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.این گواهی برای 
بار در روزنامه محلی منتشر و همچنین در معابر  یک 
عمومی الصاق خواهد شد شرکت در مزایده برای عموم 
و  اقربای سببی  و  اجرا  استثناء مسئولین  به  است  آزاد 
نسبی آنان ضمنا متقاضیان شرکت مزایده می توانند در 
مدت 5 روز قبل از مزایده از طریق این اجرا نسبت به 

چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطالع نمایند.
ب( مشخصات ملک: 1( ملک به شماره پالک 912فرعی 
از 2 اصلی و به مساحت 171/89 مترمربع در قالب دو 
سندسه دانگی از شش دانگ به نام فریدون بهادر و خانم 
فرشته حاجی قربانی شماال در سه قسمت که قسمت 
دوم آن شرقی است اول درب و دیواریست به طول2/3۶ 
متر به کوچه بن بست دوم راه دیوار به طول 10/38 متر 
به ملک شماره 71۶فرعی سوم بطول9/92 متر به پالک 
به  به دیوار  اول دیوار  71۶فرعی و شرقا در دو قسمت 
طول 8/5۶ متر به پالک 713فرعی دوم دیواریست به 
طول3/97 متربه پالک شماره 3۶35 فرعی جنوبا دیوار 
به دیوار به طول 3/54 به پالک شماره ۶0۶7فرعی دوم 
دیواربه دیواربطول 7/87متربه پالک شماره 5917فرعی 
سوم به  طول 11/84 متر به پالک 4140فرعی محدود 
است. الزم به ذکر است سه دانگ سهم آقای فریدون بهادر 
در تاریخ 92/8/4 بابت مبلغ 200/000/000 ریال در رهن 

بانک پارسیان قرارگرفته است.
2(مشخصات ساختمان: ساختمان احداثی بر روی عرصه 

فوق الذکر در یک طبقه بازیربنای 14۶ مترمربع با 
عمری حدود 40سال دارای اسکلت آجری )مصالح بنایی( 
نامه2800  آیین  ضوابط  رعایت  و  بندی  کالف  بدون 
مقررات ملی :سقف از نوع طاق ضربی نمای دیوارهای 
حیاط سیمانی نمای داخلی سالن رنگ روغن و سرامیک 
و خواب ها از نوع کنیتکس کف داخلی سالن و اتاق خواب 
موزاییک کلیه درب و پنجره ها آلومینیومی درب های 
کابینت  موزاییک  بدون  حیاط  آهنیکف  اصلی  ورودی 
آشپزخانه فلزی معمولی کف و بدنه آشپزخانه و سرویسها 
و  مستعمل  بوتان  دیواری  آبگرمکن  سرامیک  و  کاشی 

انشعابات آب و برق و گاز هرکدام یک انشعاب می باشد.
3( ارزیابی ملک: باتوجه به موارد فوق الذکر و بررسی های 
انجام شده و با در نظر گرفتن جمیع جهات و پارامترهای 
موثردر قیمت ملک ارزش آن به شرح ذیل تعیین می 
گردد ارزش عرصه هرمتر 11/000/000 ریال و ارزش کل 
عرصه 1/890/790/000 ریال ارزش اعیانی هرمترمربع 
1/200/00 ریال وارزش کل اعیانی 175/000/000 ریال 
ارزش کل ملک  و  ریال  انشعابات 15/000/000  ارزش 
2/080/990/000 )دومیلیارد و هشتاد میلیون و نهصد و 
نود هزارریال(که باتوجه به سه دانگ از شش دانگ مشاع 
سهم فریدون بهادر سهم ایشان از ملک فوق نصف مبلغ 
کل ملک یعنی 1/040/495/000 )یک میلیارد و چهل 

میلیون و چهارصد و نود و پنج هزارریال( خواهد بود.
دادورز اجرای مدنی دادگستری شهرکرد ـ  کوروش 
تيمورزاده

دادنامه
پرونده کالسه 95099838452001۶2 شورای حل اختالف شماره 12 شهرستان 

شهرکرد تصمیم نهایی شماره 9509973845200395
خواهان: آقای سهراب یوسفیان قهفرخی فرزند علی با وکالت خانم سودابه باقری 
فرزند محمدجان به نشانی شهرکرد خیابان بهارستان خیابان گل بهار کوچه۶ طبقه 

سوم
خوانده: خانم افسانه وزیریه لنجانی فرزند اسداله به نشانی مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه چک
گردشکار-خواهان درخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت مقرر حوزه 
بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از اخذ 
رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  اعضاء ختم رسیدگی  کتبی  نظریه 

مینماید.
»رای شورا«

در خصوص دعوی آقای سهراب یوسفیان قهفرخی فرزند علی با وکالت خانم سودابه 
باقری به طرفیت خانم افسانه وزیریه لنجانی فرزند اسداله به خواسته مطالبه مبلغ 
تجارت  بانک  عهده  به شماره 755988  فقره چک  وجه یک  ریال   190000000
شعبه شهید نصری یک به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه 
و عدم حضور خوانده در وقت رسیدگی شورا علیرغم تبلیغ صحیح وقت رسیدگی و 
نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور 
در اشتغال ذمه وی دارد و از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه 
ماده  به  و مستندا  واستصحاب دین  اشتغال ذمه خوانده  احراز  با  و  مورخ 95/۶/7 
تبصره  تجارت  قانون  از  مواد 310و311و313  و  اختالف  قانون شوراهای حل   11
الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدور چک و مواد 
198و519و522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 190000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
بانک مرکزی و  از ناحیه  تا اجرای کامل حکم بر اساس شاخص اعالمی  سررسید 
پرداخت حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی و پرداخت مبلغ2900000 ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد.رای صادره غیابی است و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست 

روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرکرد میباشد./ر
سليمان شهرياريـ  قاضی شعبه 12شورای حل اختالف شهرکرد

متن آگهی 
به خواسته  بهرامی  به طرفیت خوانده میرحسن  خواهان علی لطوند دادخواستی 
استرداد ثمن معامله و اعالم بطالن معامله تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
حقوقی  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم 
روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  خیابان  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 950998۶۶10400409 ثبت گردیده که وقت 
علت مجهول  به  است  تعیین شده  و ساعت 11:15  آن 1395/10/25  رسیدگی 
المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. 
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذيرش. 

آگهی 950570
وثیق  به طرفیت خوانده محمد جواد  دادخواستی  خانیکی  رمضانی  الهه  خواهان 
که  شهریارنموده  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  نفقه  مطالبه  خواسته  به 
درشهرستان  شهریارواقع  شهرستان  خانواده  شعبه۶دادگاه  به  رسیدگی  جهت 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  وبه کالسه9509982۶40۶005۶5ثبت  شهریارارجاع 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  آن1395/10/22وساعت10/00تعیین 
دادگاههای  دادرسی  آیین  تجویزماده73قانون  وبه  خواهان  ودرخواست  خوانده 
ازجراید  دریکی  نوبت  یک  مراتب  ودستوردادگاه  درامورمدنی  وانقالب  عمومی 
کثیراالنتشارآگهی می شود تا خوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.م.الف:20742
 دفترشعبه۶دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان شهريار
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دو گزینه نهایی هدایت تیم ملی والیبال ایران
بزرگساالن  ملی  تیم  سرمربی  ایران،گفت:  والیبال  فدراسیون  رئیس 

کشورمان، از میان »آناستازی« و »استویچف« انتخاب خواهد شد.
»محمدرضا داورزنی« دیروز در یک گفت و گوی تلویزیونی، اظهار داشت: 
اتفاقاتی که 10 سال گذشته در والیبال رخ داده، ثمره برنامه ریزی و 

استعداد یابی بوده است. 
وی افزود:  وقتی مسئولیت فدراسیون را برعهده گرفتم، بسیاری از کارهای 
خوب مدیریت قبلی را دنبال کردیم و هرجا نیاز بود دست به اصالحات 
زدیم. در رده های پایه برنامه ریزی های خوبی آغاز شده بود که آنرا 

دنبال کردیم.
داورزنی گفت: دو برنامه پنج ساله داشتیم و از سال 200۶ با آمدن »زوران 
گائیچ« که اکنون رئیس فدراسیون صربستان شده است، کارمان را آغاز 

کرده و از همان زمان خانه تکانی در والیبال شروع شد.
رئیس فدراسیون والیبال عنوان کرد: اکثر نفراتی که اکنون در تیم ملی 
بزرگساالن هستند در رده نوجوانان و جوانان پروسه قهرمانی آسیا و جهان 

را طی کرده اند.
وی با اشاره به اینکه حضور »خولیو والسکو« نقطه عطفی در والیبال ایران 
بود، توضیح داد: او دیدگاه ها در والیبال ایران را تغییر داد تا با شعار ›ما می 
توانیم بر بزرگان جهان غلبه کنیم‹ کارش را پیش برد. پنج سال قبل هیچ 
فردی باور نمی کرد که بتوانیم برزیل، ایتالیا و لهستان را شکست بدهیم، 

اما اکنون این مهم بارها اتفاق افتاده است.
داورزنی گفت: سپس »کواچ« که از بهترین مربیان سری آ ایتالیا بود 
استخدام شد که متاسفانه تیم ایران مقداری در زمینه های مختلف با افت 
روبرو شد. رئیس فدراسیون والیبال تصریح کرد: سپس »رائول لوزانو« که 
از مربیات مطرح جهان بود را جذب کردیم تا در کنار » خوان سیچلو« که 

شناخت خوبی از والیبال ایران داشت، تیم را آماده انتخابی المپیک کند.

سجاد استکی برترین گلزن هندبال اروپا

تیم دینامو بخارست در این فصل لیگ هندبال اروپا با داشتن لژیونرهای 
ایرانی می درخشد.

تیم دینامو بخارست در آخرین بازی گروهی خود در لیگ قهرمانان اروپا 
برابر براگا )ABC Braga( قرار گرفت و توانست با درخشش لژیونرهای 

ایرانی، این بازی را با نتیجه 35 بر 29 پیروز شود.
در این بازی سجاد استکی 14 گل، اهلل کرم استکی 8 گل و علیرضا 
موسوی یک گل به ثمر رساندند. سجاد استکی 2۶ ساله در 9 بازی 
دیناموبخارست در لیگ قهرمانان اروپا، با به ثمر رساندن ۶8 گل، برترین 

گلزن این فصل اروپا است.
در حال حاضر تیم دیناموبخارست با سه برد، 2 تساوی و 4 باخت و داشتن 

8 امتیاز در رده چهارم گروه D لیگ قهرمانان اروپا قرار دارد.

احمدی و باقری در جایگاه هفتم رنکینگ جهانی تیراندازی
فدراسیون جهانی تیراندازی رنکینگ تیراندازان را در ماه آخر سال 201۶ 

اعالم کرد.
فدراسیون جهانی تیراندازی رنکینگ تیراندازان را در ماه آخر سال میالدی 
201۶ اعالم کرد. با توجه به اینکه در ماه نوامبر هیچ مسابقه جهانی و بین 
المللی در تفنگ و تپانچه برگزار نشد، تغییری آنچنانی نیز در رنکینگ 
ها دیده نمی شود. حسین باقری و الهه احمدی همچون ماه گذشته در 

جایگاه هفتم تفنگ بادی مردان و زنان هستند.
همچنین نجمه خدمتی در مکان هفدهم و علیرضا داوود آبادی در مکان 

سی و نهم رنکینگ جهانی تفنگ بادی قرار دارند.  

واکنش کمیته انضباطی به اتفاقات بازی 
صبای قم-استقالل  

فوتبال گفت  فدراسیون  انضباطی  رئیس کمیته 
داده  و درگیری های رخ  اسرع وقت حواشی  در 
در بازی استقالل با صبای قم در لیگ برتر فوتبال 
بررسی خواهد شد.  اسماعیل حسن زاده در مورد 
بازی تیم های صبا و استقالل گفت: حوادث این 
دیدار را با دقت و به صورت کامل و در اسرع وقت 
بررسی خواهیم کرد. رئیس کمیته انضباطی تاکید 
کرد: هرچند گزارش ناظران مسابقه صبا و استقالل 
را دریافت نکردیم اما متاسفانه از پخش مستقیم 
تلویزیون و رسانه های گروهی و شبکه های مجازی 
اتفاقات ناپسند این دیدار را دیدیم.در اسرع وقت و 
به صورت کامل حوادث و حواشی این دیدار را در 
مورد درگیری بازیکنان و بخصوص مربیان که باید 
الگوی جوانترها باشند را مورد بررسی قرار خواهیم 
پایان گفت: به هیچ وجه در  داد. حسن زاده در 
سطح اول فوتبال کشور نباید شاهد اینگونه اتفاقات 
باشیم و قطعا رایی صادر خواهیم کرد تا ضمن 
بازدارندگی از سرایت این حوادث به سایر لیگ ها 

نیز جلوگیری شود.

بیمه رازی نایب قهرمان کشتی آزاد 
باشگاه های جهان 

بیمه رازی با باخت نزدیک مقابل تایتان مرکوری 
آمریکا به نایب قهرمانی کشتی آزاد باشگاه های 
دوره  سومین  نهایی  دیدار  در  رسید.  جهان 
رقابت های کشتی آزاد باشگاه های جهان که در 
شهر خارکف اوکراین برگزار شد، تیم های بیمه 
به مصاف  آمریکا  تایتان مرکوری  و  ایران  رازی 
آمریکا  مرکوری  تایتان  پایان  در  که  رفتند  هم 
در دیداری سخت موفق شد با نتیجه 4 بر 3 به 
برتری برسد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند 
و بیمه رازی نیز پس از دو قهرمانی در دوره های 
باشگاه های جهان دست  نایب قهرمانی  به  قبل 

یابد.
از  پس  رحیمی  حسن  کیلوگرم   57 وزن  در 
کسب مدال برنز المپیک در دیداری نه چندان 
سخت موفق شد 5 بر 2 حریف خود را از پیش 
رو بردارد. در وزن ۶1 کیلوگرم مسعود اسماعیل 
پور دارنده مدال های نقره و برنز جهان به مصاف 
والدیمیر خینچگاشویلی قهرمان المپیک 201۶ 
در وزن 57 کیلوگرم رفت و در حالیکه تا ثانیه 
های پایانی با نتیجه یک بر یک پیروز این مبارزه 
بود بدلیل تکرار خطای ضربه دست بر صورت 
حریف و بدنبال آن ضربه عمدی حریف، هر دو 
کشتی گیر از سوی داور دیسکالیفه شدند و این 

مبارزه برنده ای نداشت.
در وزن 74 کیلوگرم نیز رضا افضلی در حالیکه تا 
ثانیه های پایانی 4 بر یک جلو بود توسط حریف 

در خاک نشست و بارانداز شد.

خبرخبر

مفقودی
سیکلت  سبز(موتور  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
 *2920121*NCW150* سیستم سوپر جترو مدل 1388 به شماره موتور  –
و شماره تنه 150D***NCW 888۶720 به نام حمزه احمدی  مفقود گردید 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

مفقودی
138۶با  مدل  روغنی  سفید  رنگ  به  پرایدصبا  سواری  خودرو  سبز  برگ   
شاسی  شماره  1897053با  موتور  شماره  58با  99۶ج44ایران  انتظامی  شماره 
141228۶057843به نام حسینعلی فالح اسمعیل آقا محله مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

رونوشت آگهی انحصاروراثت
به  دادخواست  شرح  شماره۶8۶به  شناسنامه  دارای  توسلی  علیرضا  آقای 
کالسه/3741ازاین شورا دادخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
94/8/13اقامتگاه  شناسنامه35۶درتاریخ  به  قمی  رضوان  زهرا  شادروان  که  شد 

دائمی خود بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
1-علی قنبریان ش.ش338  س.ت1321 پسر

2-نادرتوسلی  ش.ش8 س.ت1338 پسر
3-علیرضا توسلی ش.ش۶8۶ س.ت1347پسر

4-توران توسلی ش.ش8 س.ت1322دختر
5-ایران توسلی ش.ش50س.ت1329 دختر
۶-توران قنبریان ش.ش1 س.ت1321دختر
7-پری توسلی ش.ش11 س.ت 1339دختر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد آن باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.م.الف:20734
 رئيس شعبه2شورای حل اختالف شهرستان شهريار 

ابالغ
خواهان / قاسم فتح اللهی و امیر توبه دادخواستی به طرفیت خوانده/ عمران نبات 
علی و حسن اکبری مهماندوستی و احمد نظیفی و یونس صمد زاده به خواسته 
تامین خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بهارستان  
نموده که جهت رسیدگی به شعبه2  دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان بهارستان  
بلوار  ابتدای  تیر-  هفت  میدان  شهر-  نسیم   -25 کیلومتر  ساوه-  درجاده  واقع 
خیرآباد- خیابان دادگستری- دادگستری شهرستان بهارستان ارجاع و به کالسه 
و   1395/10/21 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت    9509982988200۶8۶
بودن خوانده/ متهم و  المکان  به علت مجهول  است.  تعیین شده  ساعت 10:00 
در خواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م/الف 1913 
متصدی امور دفتری شعبه دوم حقوقی دادگسترس شهرستان بهارستان 

رونوشت آگهی انحصاروراثت
به  دادخواست  شرح  شماره182۶به  شناسنامه  دارای  رمضانی  لیدا  خانم 
کالسه3721ازاین شورا دادخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
شد که شادروان اردشیررمضانی به شناسنامه571درتاریخ 7۶/9/28اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
1-لیدا رمضانی ش.ش182۶  س.ت135۶ دختر
2-سهیال رمضانی  ش.ش59  س.ت13۶2 دختر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد آن باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.م.الف:20733
 رئيس شعبه2شورای حل اختالف شهرستان شهريار 

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه : 9500227

نشانی  به  دو  افتخار ساجدی هر  و  السادات حسین ساجدی  فروغ  به  بدینوسیله 
آدرس  مامور  گزارش  برابر  که  فوق  کالسه  پرونده  بدهکاران  سلمیان  روستای 
شناخته نگردید ابالغ می گردد که برابر قرار داد بانکی بین شما و بانک کشاورزی 
عدم  اثر  بر  که  باشید  می  بدهکار   95/4/14 تاریخ  تا  ریال   ۶۶/93۶/895 مبلغ 
از تشریفات قانونی  پرداخت وجه بستانکار در خواست صدور اجرائیه نموده پس 
اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می 
گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد ./ الف:20738
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهريار

رونوشت آگهی انحصاروراثت
به  دادخواست  شرح  38به  شماره  شناسنامه  دارای  رهگذر  علی  آقای 
کالسه/3742ازاین شورا دادخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
شد که شادروان علی اکبررهگذر به شناسنامه27درتاریخ 95/1/2۶اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
1-علی رهگذر ش.ش38  س.ت1341 پسر

2-محسن رهگذر  ش.ش57  س.ت1344 پسر
3-بتول رهگذر ش.ش1۶57 س.ت1342 دختر
4-حمیده رهگذر ش.ش۶4 س.ت1347 دختر

5-سعیده رهگذر   ش.ش21 س.ت1349 دختر
۶- مریم رهگذر ش.ش4110 س.ت13۶0دختر

7-اقدس رهگذر ش.ش7 س.ت1320همسر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد آن باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.م.الف:2074۶
 رئيس شعبه2شورای حل اختالف شهرستان شهريار 

دادنامه
950444

پرونده کالسه 9509982۶40700434 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان شهریار 
تصمیم نهایی شماره 

1.شرکت حامیان نظم ) در حال تصفیه ( با مسئولیت محدود خواهان ، با وکالت 
آقای مرتضی اسماعیلی فرد فرزند عبدالعزیز به نشانی تهران – شهریار – شهریار 

روبه روی دادگستری ابتدای وائین پ 49 
2.آقای مرتضی اسماعیلی فرد فرزند عبدالعزیز خوانده ، به نشانی تهران – شهریار 

– شهریار روبه روی دادگستری ابتدای وائین پ 49 
3.آقای اکبر علی شهبازی فرزند احمد علی خوانده ، به نشانی مجهول المکان 

خواسته ها : 1- مطالبه وجه بابت ... 2 – مطالبه خسارت
رای دادگاه

مسئولیت محدود  با   ) تصفیه  در حال   ( نظم  حامیان  دعوی شرکت  در خصوص 
اکبر  بطرفیت  فرد  اسماعیلی  مرتضی  آقای  وکالت  با   ، محمد چوگان  مدیریت  به 
احتساب خسارت  با  ریال  مبلغ 550/000/000  مطالبه  به خواسته  علی شهبازی 
تاخیر تادیه و خسارت دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان با تقدیم دادخواست 
منعکس در پرونده مدعی شده است که به موجب مدارک تقدیمی و معرفه نامه 
شماره 95/3005 – 93/4/15 خوانده به عنوان نماینده شرکت به سازمان ملی زمین 
و مسکن جهت پیگیری مطالبالت شرکت معرفی شده است و مشارالیه مطالبات 
شرکت را به میزان خواسته وصول نموده ولی از استرداد آن امتناع نموده است لذا 
تقاضای الزام خوانده به پرداخت آن به شرح خواسته را دارم خوانده نیز با وصف ابالغ 
قانونی در جلسات دادگاه حضور نیافته الیحه ای از وی واصل نگردیده است دلیلی که 
موجب برائت ذمه وی و رد دعوی خواهان باشد ارائه و اقامه ننموده است لذا دادگاه با 
بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به گواهی ذیحسابی سازمان و نیز 
فیشهای پرداختی به حساب خوانده دریافت وجه توسط خوانده محرز و مسلم است 
و دفاع نمایندگی خوانده در دریافت مطالبات فوق به موجب معرفی نامه فوق الذکر 
محرز و مسلم گردیده و خوانده دلیلی بر خالف آن ارائه ننموده است لذا مستنداً به 
مواد 10 – 219 – 198- 515- 519- 520 ق آ د م حکم  به محکومیت خوانده 
550/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/۶50/000 ریال به 
عنوان هزینه دادرسی و نیز مستندا به ماده 3 آئین نامه تعرفه حق الوکاله به پرداخت 
مبلغ ده میلیون ریال به عنوان حق الوکاله و نیز مستنداً به ماده 522 ق آ د م به 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان اظهار نامه شماره 1703574 – 94/۶/8 تا زمان 
وصول در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید و اجرای احکام مکلف به محاسبه 
خسارت مزبور و وصول آن از محکوم علیه و ایصال در حق محکوم له در حق خواهان 
را صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی است ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.الف: 20735
رئيس شعبه هفتم دادگاه حقوقی شهريار – صادقی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  فرشاد جمالپور دارای شناسنامه شماره 555058197 به شرح دادخواست به 
کالسه 950528 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان محمدجمالپوربشناسنامه شماره 8 در تاریخ 1395/8/8دراقامتگاه 

دائمي خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
کدملی555058197  فرشادجمالپورفرزندمحمد   الذکر  فوق  خواهان   –  1

پسرمتوفی  
2 – گشتاسب جمالپورفرزندمحمد  ش ش 755 ت 135۶  پسرمتوفی  

3 – گلبهارجمالپورفرزندمحمد ش ش ۶5 ت 1354  دخترمتوفی  
4 – فریبا جمالپورفرزندمحمد ش ش ۶48 ت 1350  دخترمتوفی  

5ـ مینا جمالپورفرزندمحمد ش ش 948 ت 1357  دخترمتوفی  
۶ـ ناهید جمالپورفرزندمحمد ش ش 4۶2009۶583 ت 13۶9  دخترمتوفی  
7ـ زهرا جمالپورفرزندمحمد ش ش۶۶4 5559923 ت 13۶5  دخترمتوفی  

8ـ زینب جمالپورفرزندمحمد ش ش 55591۶7381 ت 13۶2  دخترمتوفی  
9ـ عذرا جمالپورفرزندمحمد ش ش 55591۶2۶71 ت 1353  دخترمتوفی  

10 ـ صنم جان صفرپورفرزندغالمعلی  ش ش 224  همسرمتوفی  
اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مذبوررادر یک نوبت آگهي می نماید 
تاریخ  از  باشد  او مي  از متوفي نزد  نامه اي  اعتراضي دارد ویا وصیت  تا هرکسی 
نشر آگهي ظرف یک ماه به  این دادگاه  تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
شورای حل اختالف شعبه 2 کوهرنگ

اعالم مفقودي اوراق مشارکت 
با وکالت  بایگاني 950290/44 دعوي نسرین حاجي صادقي  در خصوص پرونده 
شیراز  شعبه  نوین  اقتصاد  بانک  و  ج.ا.ا  مرکزي  بانک  بطرفیت  نیا  نجف  علیرضا 
  25۶3۶2۶8 ، هاي 25۶3۶2۶۶  بشماره  مشارکت  اوراق  ابطال  بخواسته  شمالي 
به  بدین وسیله  ریال  بمبلغ 250/000/000  ، 25۶443۶8 جمعا   25۶3۶2۶7 ،
دارنده سند مجهول اخطار مي شود مطابق ماده 324 قانون تجارت باب پنجم ) 
اسناد در وجه حامل ( هر گاه از تاریخ انتشار اولین اعالن تا  سه سال سند را ابراز 
این اعالن سه دفعه در روزنامه رسمي  ننماید حکم بطالن آن صادر خواهد شد 

انجام مي گردد 
110/۹۸۶۶2   مديردفتر شعبه 44 مجتمع شهيد صدر تهران 

دادنامه
پرونده کالسه  940998024290144  شعبه 281 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 

شهید باهنرتهران تصمیم نهایی شماره 
خواهان:خانم پریناز اسکندری فرزند نصراله 

خوانده:آقای محمد پزشکی فرزند حمید
خواسته :طالق به درخواست زوجه

العاده تشکیل و پرونده  گردشکار-به تاریخ 95/7/17 جلسه دادگاه در وقت فوق 
کالسه 9401457 تحت نظر که ختم دادرسی اعالم و با استعانت از خداوند متعال  

مبادرت به صدور رای می نماید.
                  رای داگاه

محمد  آقای  طرفیت  به  نصراله  فرزند  اسکندری  پریناز  خانم  دعوی  در خصوص 
پزشکی فرزند حمید دایر به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه 
طالق بدلیل ترک منزل و نپرداختن نفقه و اعتیاد به شیشه وکراک که از لحاظ 
دلیل اعتیاد با توجه بع دادخواست تقدیمی و مالحضه تصویر مصدق رونوشت سند 
ازدواج شماره 138۶-83/5/18 دفتر 187 اردکان با احراز رابطه زوجیت دایم بین 
زوجین و اینکه مساعی دادگاه جهت اصالح ذات الین موپر نبوده و داوران توفیق 
مورخه  رسیدگی  جلسه  در  خواهان  توضیحات  مالحظه  با  و  نیاوردند  دست  به 
95/2/25 و خوانده از طریق انتشار آگهی دعوت که دفاعی بعمل نیاورده و پاسخ 
شماره 178-95/5/2 دادگاه انقالب اسالمی در خصوص سوابق خوانده در ارتباط با 
مواد مخدر ضمن پذیرش خواسته مستندا به مواد 1119 و 1130 و 1143 و بند 
11453 قانون مدنی و مواد 2۶ و 29 و 31 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 
امکان سازش  از شروط ضمن عقد حکم گواهی عدم  بند 7  91/12/1 مجلس و 
با توجه به مهریه و کلیه حقوق مالی را بذل نموده و  صادر و اعالم می گردد و 
فرزندان بنامهای ملیکا 11 ساله و مبینا 8 ساله خارج از حضانت و نزد پدرشان 
هستند طبق اقرار حامله نمی باشد که هنگام اجرای صیغه طالق به پزشک متعمد 
معرفی خواهد شد می تواند با اعمال وکالت در طالق و قبول بذل از طرف زوج 
جهت ثبت طالق از نوع خلع اقدام نماید این رای غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی  در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و اعتبار آن پس از 

قطعیت رای 3 ماه می باشد.
110/102۳42    رئيس شعبه 2۸1 دادگاه حقوقی مجتمع قضايی شهيدباهنر تهران

دادنامه 
پرونده کالسه  940998024290113  شعبه 281 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 

شهید باهنرتهران تصمیم نهایی شماره 9509970242900442
علی  خانم صفورا  وکالت  با  تقی  محمد  فرزند  اعظم  پور  تقی  فریبا  خواهان:خانم 

زاده فرزند حسن
خوانده:آقای سید قاسم نامنی فرزند سید محمد 

خواسته ها:1.مطالبه مهریه2.مطالبه خسارت دادرسی 
گردشکار-خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
وقت مقرردادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و باتوجه به محتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
 رای داگاه

در خصوص داد خواست تقدیمی خانم فریبا تقی پور اعظم با وکالت خانم صفورا 
علی زاده به طرفیت آقای سید قاسم نامنی فرزند سید محمد به خواسته مطالبه 
بخشی از مهریه 57 عدد سکه تمام بهار با احتساب خسارات دادرسی با مالحظه 
تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره 4۶05 مورخ 90/۶/10 تنظیمی در دفتر 
رسمی ثبت شماره 384 تهران علقه زوجیت فی مابین زوجین با مهریه ای به شرح 
ازادی و هزینه یک سفر حج تمتع برای دادگاه محرز  114 عدد سکه تمام بهار 
است از ان جا که به مجرد عقد نکاح زوجه مالک مهریه می گردد و مهریه خواهان 
نیز حسب مندرجات سند نکاحیه عند المطالبه می بایست به زوجه پرداخت گردد 
و با مطالبه وی حسب دادخواست تقدیمی حال گردیده و مالحظه الیحه ارائه شده 
وکیل خواهان مثبوت به شماره 2324-94/12/10 و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونی ضمن عدم حضور الیحه ای نداده و وکیل در همان الیحه خواسته را به 
این میزان کاهش داده لذا دادگاه ضمن استصحاب بقائ دین و احراض اشتغال 
ذمه خوانده دعوی خواهان را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده و مستندا به 
مواد 1078 و1082 و1118 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و آیین نامه تعرفه حق الوکاله 
بابت اصل  بهار آزادی  به پرداخت 57 عدد سکه تمام  بر محکومیت خوانده  رای 
خواسته و پرداخت مبلغ 1۶120000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق 
الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز پس از آن 

قابل تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
110/102۳۳۸ رئيس شعبه 2۸1 دادگاه عمومی خانواده

آگهی
خواهان عبدالوهاب فخر یاسری داخواستی به طرفیت خوانده سیروس فخر یاسری 
های  دادگاه  تقدیم  نامه   وصیت  تنفیذ  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به 
به شعبه 90 دادگاه عمومی  نموده که جهت رسیدگی  تهران  عمومی شهرستان 
مطهری-خ  شهید  تهران-خ  در  واقع  تهران  شهیدصدر  قضایی  مجتمع  حقوقی 
میرعماد-مجتمع قضایی شهید صدر ارجاع و به کالسه 94099821۶2201019 
ثبت گردیده.به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم نظریه کارشناسی را دریافت نموده و با مالحظه نظریه کارشناس 
و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر این صورت مطابق 

مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
110/102۳4۶ مديردفتر دادگاه حقوقی شعبه ۹0 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی 

شهيد صدر تهران

»علی اصغر حسن زاده« ملی پوش باتجربه ایران 
به عنوان بهترین بازیکن سال فوتسال آسیا انتخاب 
شد. مراسم انتخاب برترین های سال فوتبال قاره 
کهن، پنجشنبه شب به میزبانی امارات و در شهر 

ابوظبی برگزار شد.
در بخش فوتسال، »علی اصغر حسن زاده« از ایران 
و  داشت  جهانی  جام  در  درخشانی  عملکرد  که 
همراه با ایران به مقام سوم رسید به عنوان بهترین 
و  پور«  اسماعیل  »احمد  شد.  انتخاب  بازیکن 
»فرهاد توکلی« دیگر ملی پوشان فوتسال ایران نیز 

نامزدهای عنوان بازیکن سال آسیا بودند.
حسن زاده که عضو باشگاه گیتی پسند اصفهان 
است، سال 2014 نیز به این عنوان مهم دست 

یافته بود.
** »عمر عبدالرحمن« هافبک تکنیکی تیم ملی 
امارات نیز که با تازگی عنوان نایب قهرمانی لیگ 
قهرمانان آسیا را همراه العین امارات کسب کرد به 
عنوان بازیکن سال قاره کهن انتخاب شد. وونگ لی 

از چین و احمد حمادی از عراق دیگر نامزدهای 
دریافت جایزه بازیکن برتر فوتبال آسیا بودند.

**جایزه بهترین بازیکن لژیونر آسیا به »شینجی 

اوکازاکی« بازیکن ژاپنی تیم لستر سیتی انگلیس 
اهداء شد.

**»کایتلین فورد« از استرالیا به عنوان بهترین 

بازیکن زن انتخاب و جایزه خود را دریافت کرد.
**»ریتسو دون« از ژاپن به عنوان برترین بازیکن 

جوان سال 201۶ معرفی گردید.
**»چوی کانگ هی« که توانست تیم چونبوک 
موتروز کره جنوبی به عنوان نخست لیگ قهرمانان 
آسیا برساند، جایزه برترین سرمربی فوتبال آسیا در 

بخش مردان را از آن خود کرد.
»علی کفاشیان« مسئول فوتسال و فوتبال ساحلی 
آسیا که نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران است 
و »مهدی مهدوی کیا« که به دعوت کنفدراسیون 
نمایندگان  بود،  شده  امارات  راهی  آسیا  فوتبال 
فوتبال ایران در مراسم انتخاب برترین های سال 
سفر  عنوان  به  کیا  مهدوی  بودند.  آسیا  فوتبال 

فوتبال پایه در مراسم فوق حضور داشت.
»مهدی تاج« رئیس فدراسیون فوتبال ایران در 
اعتراض به عدم وجود نام ایران در بسیاری از بخش 
های اهدای جوایز این مراسم از سفر به ابوظبی 

سرباز زد.

حسن زاده بهترین بازیکن فوتسال آسیا

دروازه بان تیم ملی هندبال و تیم نیروزمینی ارتش اظهار کرد 
به دنبال لژیونر شدن است و این هدف اصلی او به شمار می رود.
سعید برخورداری در گفت وگو با ایسنا، بازیکنان تیم نیرو زمینی 
را بازیکنان موفقی دانست و اظهار کرد: بازیکنان تیم ما بازیکنان 
جوانی هستند. فکر نمی کنم استعدادهایی که در این تیم است، 
در هیچ کدام از تیم های دیگر وجود داشته باشد. با تجربه ای که 
این بازیکنان در دوران خدمتشان به دست می آورند، آینده موثری 

خواهند داشت و می توانند بهترین های هندبال ایران باشند.
او در ادامه خاطر نشان کرد: سال های پیش بازیکنانی چون 
سجاد استکی، امین یوسفی نژاد و خیلی دیگر از بازیکنان موفق 
کنونی در این تیم حضور داشتند و توانستند خود را به سایر 
تیم ها نشان بدهند و لژیونر شوند. 100 درصد این اتفاق برای 
بازیکنان تیم ما هم خواهد افتاد. تالش می کنم تجربه و سابقه 
10 ساله ای که در لیگ برتر هندبال و تیم ملی دارم را در اختیار 
این بازیکنان قرار بدهم و کمک کنم تا برای آینده هندبال 
کشورم، هندبالیست های خوبی را پرورش بدهیم. برخورداری 
در مورد سطح لیگ برتر هندبال نیز اظهار کرد: لیگ کنونی 
مثل سالیان گذشته نیست. در این لیگ همه تیم ها به هم 
نزدیک هستند. برد و باخت برای همه تیم ها در سرتاسر لیگ 

اتفاق خواهد افتاد و فاصله تیم ها از یکدیگر زیاد نخواهد شد.
او در ابتدای این فصل با تیم فوالد مبارکه سپاهان قرارداد بسته 
بود اما به دلیل مشکالت تحصیلی ، سرباز شد و به تیم نیروی 
شدن  لژیونر  را  اصلی اش  هدف  برخورداری  پیوست.  زمینی 
عنوان کرد و توضیح داد: خدمت وظیفه است و باید تمام شود. 
با مساعدت آقای حیدرپور و امیر سرتیپ حسن پور به این تیم 
آمدم. تمام تالشم این است که بتوانم در این تیم دیده شوم. 
تنها دلیلم لژیونر شدن است و برای رسیدن به آن تمام تالش 

می کنم.

سعيد برخورداری: 

هدف اصلی من لژیونر شدن است
ملی پوش جوان تیم ملی پینگ پنگ بانوان که 
در رقابت های انتخابی تیم ملی توانست در رده 
بزرگساالن مقام نخست را کسب کند، بزرگ ترین 

آرزوی خود را رفتن به المپیک اعالم کرد.
در  که  است  جوانی  نخستین  جمالی فر  فاطمه 
کسب  به  موفق  بزرگساالن  انتخابی  رقابت های 

عنوان قهرمانی شده است.
گفت:  خود  آرزوی  بزرگ ترین  درباره  جمالی فر 
نخستین بار است که در رقابت های بزرگساالن، 
یک جوان مقام نخست را کسب می کند. توانستم 
در رقابت های انتخابی تیم ملی، اول شده و وارد 
بتوانم پرچم  اردوی تیم ملی شوم. ان شاءاهلل که 
جوانان را باال ببرم. بزرگ ترین آرزو ی من رفتن 

به المپیک و سپس رکوردشکنی در آن است.
ملی پوش آینده دار تیم ملی پنگ پنگ بانوان از وزیر جدید 
ورزش و جوانان نیز خواست به این رشته توجه بیشتری شود. 
پنگ  پینگ  در  آوری  مدال  کرد:  اظهار  هم  زمینه  این  در  او 
بسیار سخت است. از وزیر جدید ورزش خواهش می کنم به 
پنگ  پینگ  بازیکنان  بیشتری شود چراکه  توجه  پنگ  پینگ 
پتانسیل خوبی دارند ولی حمایت نمی شوند. اگر امکانات بیشتر 
شود و مریبان و بازیکنان خارجی آورده و شرایط مهیا شود، 

بازیکنان می توانند 100 درصد خود را نشان بدهند.
او در ادامه افزود: یکی از مشکالت اساسی ما کمبود توپ است. 
فدراسیون همه چیز را برای ما مهیا کرده است ولی در ایران 

توپ کم و به دست آوردن توپ خوب سخت است.
پینگ  ملی  تیم  اردوی  حاضر  حال  شرایط  درباره  فر  جمالی 
زمان  مدت  است.  خوب  اردو  شرایط  گفت:  نیز  بانوان  پنگ 
در حال حاضر  است.  بیشتر شده  به گذشته  نسبت  تمرینات 

حداقل روزی 7 ساعت تمرین داریم. روانشناس، دکتر تغذیه و 
فیزیوتراپ در کنار تیم حضور دارد.

جمالی فر به همراه شهسواری و صامت، عازم مسابقات فنالند 
است. او در این باره نیز عنوان کرد: در فدراسیون گذشته چنین 
چیزی نبود که برای آمادگی ملی پوشان در رقابت های جهانی 
و آسیایی، اردویی در نظر گرفته شود ولی خداراشکر فدراسیون 
کنونی این کار را انجام می دهد و برای حضوری موفق تر در 
رقابت های جهانی و آسیایی، ملی پوشان به تور ها اعزام می 
به  بیشتر  بازیکنان  جهانی،  و  آسیایی  های  رقابت  در  شوند. 
خاطر ترس و استرس نتایج را واگذار می کنند. حضور در این 

تور ها باعث از بین رفتن ترس و استرس می شود.
فاطمه جمالی فر در پایان تصریح کرد: از قارداشی، کیوانی و 
نظری به خاطر اردو هایی که برگزار می کنند تشکر ویژه ای 
دارم. در گذشته اردو های 20 روزه نداشتیم ولی در حال حاضر 
3 اردوی 20 روزه داریم که این باعث ایجاد همبستگی بیشتر 

ملی پوشان می شود.

فاطمه جمالی فر:

 بزرگ ترین آرزویم رفتن به المپیک است
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آگهی تحریر ترکه
به  یداله  فرزند  عزیزی  سروگل   -2 عزیزی  تهمینه   -1 آقای/خانم   خواهان 
وکالت لیال یعقوبی منفرد با تقدیم دادخواستی به کالسه بایگانی 950143 در 
شورای شعبه 4 حقوقی دلفان درخواست تحریر و تقسیم ترکه شادروان یداله 
عزیزی پشت تنگ  متولد 130۶/7/3 به ش ش 18۶ در تاریخ 1371/8/20 در 
اقامتگاه دائمی خود درگذشته است حال باانجام تشریفات مقدماتی روز یکشنبه 
فوق  متوفی  ترکه  تقسیم  و  تحریر  مورخ 1395/10/12 ساعت ده صبح جهت 
الذکرتعیین وطی یک نوبت در روزنامه های کثیراال نتشار آگهی می گردد. از 
ورثه یا نماینده قانونی متوفی،بستانکاران و مدیونین به متوفی و اشخاص حقیقی 
با  میشود  خواسته  دارند  ذکرشده  متوفی  بر،ترکه  دیونی  یا  که حق  یا حقوقی 
الذکرجهت  فوق  تاریخ  در  قانونی  مدارک  داشتن  وبادر دست  مراجعه حضوری 
اینصورت  غیر  دلفان حضوریابند،در  در شعبه 4 حقوقی  تقسیم  و  ترکه  تحریر 
وفق مادتین 210و213 قانون امور حسبی و قانون شوراهای حل اختالف ترکه 
نخواهد  اثر  ترتیب  مقرر  موعد  از  اعتراضات خارج  به  و  تحریر  یاد شده  متوفی 

شد.م الف 318
فرهاد گلمحمدی-مسئول شورای حل اختالف شعبه 4  دلفان

متن آگهی 
شرح  به  چگنی  نادری  طهماسبی  رضا  محمد  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 950998۶۶97201044 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیده 
فاطمه حسینی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 

آن منحصر است به :
رضا ش ش 40۶1452495 ت  کرم  فرزند  نادری چگنی  1-سونیا طهماسبی 

ت 1383 فرزند 
فرزند کرم رضا ش ش 40۶1112۶8۶ ت ت  2-محمدرضا طهماسبی چگنی 

1378 فرزند 
3-مبینا طهماسبی نادری چگنی فرزند کرم رضا ش ش 40۶1248499 ت ت 

1380 فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می شور تا 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. 
قاضی شورا شعبه 54 حصر وراثت شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – محمد 
سپهوند. 

 آگهی تحریر ترکه
با  خودش  وکالت  به  نورکرم  فرزند  سرابی  حاتمی  مریم  آقای/خانم   خواهان 
حقوقی   4 شعبه  شورای  در   950158 بایکانی  کالسه  به  دادخواستی  تقدیم 
دلفان درخواست تحریر و تقسیم ترکه شادروان حاتم بیگ حاتمی سرابی  متولد 
1292/۶/9 به ش ش 4۶0 در تاریخ 13۶9/3/8در اقامتگاه دائمی خود درگذشته 
است حال باانجام تشریفات مقدماتی روز شنبه مورخ 1395/10/11 ساعت11 
جهت تحریر و تقسیم ترکه متوفی فوق الذکرتعیین وطی یک نوبت در روزنامه 
های کثیراال نتشار آگهی می گردد. از ورثه یا نماینده قانونی متوفی،بستانکاران و 
مدیونین به متوفی و اشخاص حقیقی یا حقوقی که حق یا دیونی بر،ترکه متوفی 
با مراجعه حضوری وبادر دست داشتن مدارک  ذکرشده دارند خواسته میشود 
قانونی در تاریخ فوق الذکرجهت تحریر ترکه و تقسیم در شعبه 4 حقوقی دلفان 
حضوریابند،در غیر اینصورت وفق مادتین 210و213 قانون امور حسبی و قانون 
شوراهای حل اختالف ترکه متوفی یاد شده تحریر و به اعتراضات خارج از موعد 

مقرر ترتیب اثر نخواهد شد.م الف 319
فرهاد گلمحمدی-مسئول شورای حل اختالف شعبه 4  دلفان

ابالغ 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای جواد احمدی اسور 
و شعبانعلی پرمو که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
95099711144000071صادره از شعبه 11 دادگاه بابل در پرونده شماره 9401۶0 
محکوم به پرداخت مبلغ دوبیست و پازده میلیون ریال بابت اصل خواسته از تاریخ 
سررسید لغایت اجرای حکم و پرداخت ششصد و چهل و پنج هزار تومان بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق محکوم له شرکت گلرنگ 
پخش به شماره ثبت 1۶7055 به مدیریت آقای مهر تاش شاملی کازرونی و نیم عشر 
دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد 
اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
مدير دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – حميد محمديان 

متن آگهی 
به  دریکوند  مهوش  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  بهرامی  نورمحمد  خواهان 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
حقوقی  عمومی  دادگاه  هفتم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم 
بلوار  انتهای  آباد خیابان ولیعصر  آباد واقع در خرم  دادگستری شهرستان خرم 
به کالسه 950998۶۶10700312  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/08 و ساعت 10:00 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد رضا نقی زاده. 

متن آگهی
 خواهان / شاکی فریبا میر چگنی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم سمیرا 
شاکرمی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه سفته تقدیم 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در لرستان –

خرم آباد خیابان امام خمینی )ره( میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان 
ارجاع و به کالسه 950998۶۶12001218 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/10/11 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – حميد 
گوهری سراب 

متن آگهی 
نوین  شرکت  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  اسانرو  صنعت  کار 
از شعبه 19 در پرونده شماره  دادنامه شماره 950997۶۶93100138 صادره 
بابت  ریال   87/000/000 مبلغ  پرداخت  به  محکوم   950998۶۶93100035
اصل خواسته و مبلغ 1/385/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 3/132/000 
تادیه  تاخیر  بدوی و پرداخت خسارت  الوکاله وکیل در مرحله  بابت حق  ریال 
بانک  بر اساس شاخص اعالمی  لغایت اجرای حکم  تاریخ تقدیم دادخواست  از 
مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه می گردد در حق محکوم له شرکت توسعه و 
عمران لرستان با مدیریت سید مجتبی صورتیان و نیم عشر دولتی شده اید ظرف 
ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نماید 
در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1۹ شورای حل اختالف مجتمع امام خمينی 
)ره( شهرستان خرم آباد – خديجه ترکارانی. 

متن آگهی 
شرح  به  چگنی  نادری  طهماسبی  رضا  محمد  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
این دادگاه  از  به کالسه 950998۶۶97201045  تقدیمی ثبت شده  دادخواست 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کرم رضا 
طهماسبی نادری چگنی  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 
الفوت آن منحصر است به : 1-سونیا طهماسبی نادری چگنی فرزند کرم رضا ش ش 

40۶1452495 ت ت 1383 فرزند 
2-محمدرضا طهماسبی چگنی فرزند کرم رضا ش ش 40۶1112۶8۶ ت ت 1378 

فرزند 
3-مبینا طهماسبی نادری چگنی فرزند کرم رضا ش ش 40۶1248499 ت ت 

1380 فرزند 
4-خانم بزرگ قالئی فرزند شیر ولی ش ش 92 ت ت 1323 مادر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می شور تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
قاضی شورا شعبه 54 حصر وراثت شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – محمد سپهوند.

بهسازی 32 هزار واحدمسکونی 
روستایی در استان بوشهر  

استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
قالب  در  تاکنون   84 سال  از  گفت:  بوشهر 
واحد  هزار  روستایی 32  بهسازی مسکن  طرح 

مسکونی در این استان بهسازی شد.
و  سی  افتتاح  آیین  در  بریدی  حیدری  حمید 
دو هزارمین واحد مسکونی طرح ویژه بهسازی 
افزود:  مسکن روستایی استان بوشهر در گناوه 
احداث 2500 واحد  این طرح  قالب  امسال در 
مسکونی در۶40 روستای این استان بوشهر در 

برنامه قرار گرفته است.
و  احداث  تسهیالت  سقف  کرد:  اضافه  وی 
بهسازی واحدهای مسکونی روستایی امسال به 

180تا 200 میلیون ریال افزایش یافته است.
با مساحت 88  واحد مسکونی روستای تل تل 
در  واحد  دوهزارمین  و  عنوان سی  به  مترمربع 
روستاهای  در  واحد   425 و  هزار  دو  و  استان 
 150 مسکن  بنیاد  که  است  گناوه  شهرستان 
درصد   5 کارمزد  با  تسهیالت  ریال  میلیون 
ساخت  برای  بالعوض  وام  ریال  میلیون   40 و 
اعطا کرده است. بیش از 20 درصد از جمعیت 
92 هزارنفری گناوه در شمال استان بوشهر در 

روستاها سکونت دارند.

خبر

تجهیز راهدارخانه های چهارمحال وبختیاری 
برای عملیات زمستانی

جاده اي  ونقل  وحمل  راهداري  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
تجهیز  و  شده  انجام  برنامه ریزی های  با  وبختیاری؛  چهارمحال 
کامل  آمادگی  استان  راهداری  نیروهای  استان،  های  راهدارخانه 
امدادی  دستگاه های  سایر  کنار  در  مسافران  به  خدمات رسانی  برای 
قالب  در  راهدار   297  : گفت  خبر  این  اعالم  با  زاده  دارند.سلمان  را 
و  سنگین  آالت  ماشین  دستگاه   235 با  همراه  سیار  و  ثابت  اکیپ   38
نمک  خور،  برف  کامیون،  گریدر،  لودر،  بلدوزر،  شامل  سنگین   نیمه 
زمستانی  طرح  در  جاری  آذرماه  نیمه  از  تراکتور  دستگاه   52 و  پاش 
و  راهداري  کل  مدیر  زاده  باشند.منوچهرسلمان  می  فعال  استان  این 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  بختیاری  و  چهارمحال  جاده اي  ونقل  حمل 
منطقه  در  قرارگرفتن  و  وبختیاری  چهارمحال  استان  جوی  شرایط 
ادامه  در  است.وی  را دو چندان کرده  آمادگی  این  کوهستانی ضرورت 
گفت: محورهای ارتباطی استان چهارمحال و بختیاری که بخش عمده 
یکهزار  بزرگراه،  کیلومتر   215 شامل  است  برفگیر  و  کوهستانی  آن 
راه  کیلومتر   381 و  هزار   2 و  فرعی  و  اصلی  راه  کیلومتر   13۶ و 
راهداری  نیروهای  گرفته  انجام  برنامه ریزی های  با  است.که  روستایی 
سایر  کنار  در  مسافران  به  خدمات رسانی  برای  کامل  آمادگی  استان 
و  بحران  مدیریت  هالل احمر،  راه،  پلیس  مانند  امدادی  دستگاه های 

اورژانس را دارند.
شایان ذکر است :اکیپ های راهداری در گردنه ها و نقاط سخت گذر 
اکیپ ها  این  هستند   فعال  سال  طول  تمام  در  بختیاری  و  چهارمحال 
عالیم،  نظافت  قنوزنی،  پاشی،  نمک  روبی،  برف  مانند  مسئولیت هایی 
یا  برف  بارش  هنگام  در  نیاز  مورد  خدمات  ارائه  و  روشنایی ها  ترمیم 

سایر موارد در اسرع وقت به مسافران جاده ای را بر عهده دارند.

آذربایجان  استان   دامپزشکی  کل  مدیر 
شرقی بر ضرورت بیمه مرغداریها با توجه به 
برودت هوا و احتمال تضعیف سیستم ایمنی 

طیور تاکید کرد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی 
بهداد  حسین  امیر  دکتر  شرقی،  آذربایجان 
مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی 
خبر  مرکزی  واحد  خبرنگار  با  مصاحبه  در 
صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی گفت: 
یکی از عوامل تضعیف کننده سیستم ایمنی 
که  است  سرمایی  استرس  پرورشی  طیور 
عوامل  معرض  در  را  پرورشی  طیور  میتواند 
تنفسی  زای  بیماری  باکتریایی  و  ویروسی 

قرار دهد. 
وی یادآور شد: با توجه به مهاجرت پرندگان 
آزاد پرواز در فصل سرما، عوامل بیماری زا که 
عمدتا ویروسی می باشند، می توانند در اثر 
عدم رعایت شرایط قرنطینه ای و بهداشتی، 
به واحد های پرورشی طیور صنعتی و طیور 

بومی روستایی منتقل شوند.
تلف شدن  اینکه در صورت  به  اشاره  با  وی 
طیور پرورشی و بومی مرغداران و روستائیان 
اداره  به  باید  را  تلفات  اقدام موارد  اولین  در 
افزود:  دهند  اطالع  استان  دامپزشکی  کل 
موجب  بیماری  موارد  موقع  به  اطالع  عدم 
زا  بیماری  عوامل  پراکنده شدن  و  گسترش 
مرغداران  پرورشی  طیور  جمعیت  بین  در 
شده و همچنین ممکن است دیگر مرغداری 
ها را نیز دچار بیماری نماید، لذا از مرغداران 

از  جلوگیری  جهت  شود  می  درخواست 
زا،  بیماری  عوامل  هرگونه  انتقال  و  شیوع 
بهداشتی  های  دستورالعمل  رعایت  ضمن 
ای،  قرنطینه  موارد  زمینه  در  دامپزشکی 
مبادی  در  ضدعفونی  های  حوضچه  حتما 
مواد  با  را  مرغداری  های  سالن  به  ورودی 
افراد،  تردد  و  نموده  پر  کننده  ضدعفونی 
را  استفاده   مورد  غذایی  مواد  و  تجهیزات 
به  را  مرغداری  های  سالن  و  نموده  کنترل 

های  دوره  طول  و  بین  در  مداوم  صورت 
از  تا  نمایند  ضدعفونی  و  شستشو  پرورشی 
کاسته  محیط   در  زا  بیماری  اجرام  میزان 
بتوانند  عوامل،  این  کنترل  ضمن  و   شده 
دوره های پرورشی را به سالمتی طی نمایند. 
دکتر بهداد یادآور شد: ممانعت از دسترسی 
پرندگان آزاد پرواز به خوراک طیور پرورشی، 
انتقال  از  جلوگیری  های  راه  عمده  از  یکی 
طیور  به  تنفسی  حاد  زای  بیماری  عوامل 

پرورشی است.
انبار  آماده   دان  از  استفاده  همچنین  وی 
بهداشتی  انتقال  بسته،  های  سیلو  در  شده 
نصب  و  ها  سالن  داخل  به  ها  سیلو  از  دان 
توری بر روی پنجره های سالن ها را از جمله 
تمهیداتی دانست که دان مورد استفاده طیور 
را از دسترس حشرات، جوندگان و پرندگان 
تامین  باعث  و  داشته  نگه  دور  پرواز،  آزاد 
بهداشت دان و نهاده های تغذیه ای در طول 
دامپزشکی  کل  شود.مدیر  می  پرورش  دوره 
های  بیماری  بروز  صورت  در  گفت:  استان 
تنفسی در گله های طیور پرورشی و در طیور 
بومی روستایی، مراتب باید بالفاصله با شماره 
تلفن 1512 به  ادارات دامپزشکی شهرستان 
ها، اطالع داده شود تا با بررسی به موقع، از 
گسترش احتمالی بیماری ها و ایجاد خسارت 

های بیشتر جلوگیری بعمل آید.
توصیه های  به  با عمل  افزود:  پایان  در  وی 
در  کشور،  دامپزشکی  سازمان  بهداشتی 
سالیان گذشته، مرغداران  استان توانسته اند 
موفقیت های بزرگی در کنترل و پیشگیری 
از بروز بیماری ها بدست آورند و آسیب های 
ممکن  حداقل  به  را  آن  از  ناشی  اقتصادی 
برسانند، لذا الزم است امسال نیز مرغداران 
بهداشتی  های  اخطار  و  ها  توصیه  به  حتما 
بروز  از  تا  نمایند  توجه  کامال  دامپزشکی 
بیماری ها در واحد های پرورشی جلوگیری 

به عمل آید.

ضرورت بیمه مرغداریهای 
آذربایجان شرقی در فصل سرما

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن اعالم 
استان  این  مسافری  بنادر  کامل  بازگشایی  خبر 
پس از شش روز طوفانی گفت: از نخستین ساعات 
پایتخت  صبحگاهی روز یکشنبه 7 آذر وضعیت 
دریایی ایران به حالت عادی بازگشت و هیچگونه 

خسارت قابل توجهی نیز حادث نشده است. 
به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، »اله مراد عفیفی 
پور« ضمن اعالم این خبر افزود: طی نیمه دوم سال 

که دوره زمانی رونق سفرهای دریایی محسوب می 
شود، محدودیت ترددهای دریایی از سوی اداره کل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان به دلیل نامساعد شدن 
شرایط جوی به ویژه وزش باد محلی »نعشی« اعمال 
می شود تا سالمتی جان مسافران و گردشگران به 

مخاطره نیفتد. 
به گفته وی، نعشی، بادی سرد و توفان زاست که 
در اواخر پاییز و همچنین فصل زمستان در سواحل 
استان هرمزگان به ویژه حوزه مرکزی آن رخ می 
دهد که مدت پایداری آن معموال بین 3 تا 7 روز 
ثبت شده و گردوخاک شدید و کاهش دید افقی از 
نتایج آن است.مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
خاطرنشان کرد: طوفان هفته نخست آذرماه 95 در 
ایجاد گردوخاک،  و  باد  لحاظ شدت  از  هرمزگان 
موجب  دریایی،  نظر  از  و  بود  توجه  قابل  بسیار 
تغییرات گسترده و تالطم شدید دریا در تنگه هرمز 

و حتی تاثیر آن بر بنادر غربی هرمزگان از جمله 
آنجا که  تا  نیز شد.  و الوان  لنگه، چارک  کیش، 
سرعت باد در مناطق بحرانی به بیش از 70 کیلومتر 
بر ساعت، ارتفاع موج به حدود 3 متر و کاهش دید 
افقی به کمتر از 100 متر نیز رسید که برای صنعت 
سفرهای دریایی، ر بحرانی و خطرآفرین بود و این 
شرایط باعث شد تا امکان انجام سفر ایمن دریایی به 

مقصد جزایر خلیج فارس میسر نشود.
در  باد شدید  اساس، وزش  بر همین  اضافه کرد: 
شمالی  سواحل  در  ریزگرد  پدیده  و  هرمز  تنگه 
آن از صبح روز دوشنبه اول آذر تا شامگاه شنبه 
تمامی شناورهای  تردد  تا  آذر موجب شد  ششم 
سبک و سنگین مسافری و باری از طریق بنادری 
همچون شهید حقانی، شهید ذاکری قشم و هرمز، 
تجاری  بنادر  و سایر  آفتاب  لنگه، چارک،  کیش، 
حوزه خلیج فارس متوقف شود و مهم ترین بنادر 

مسافری کشور نیز به حالت تعطیل درآیند.به گفته 
عفیفی پور، این رخداد در حالی به وقوع پیوست 
که طبق تدابیر اندیشیده شده توسط اداره کل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان، ترددهای دریایی خودرو و 
مسافر به مقصد جزیره قشم از طریق پهل به الفت 
و بالعکس با شناورهای لندینگ کرافت انجام شد تا 
خدمات دهی به مردم حتی در شرایط بحرانی نیز 
متوقف نشود، هر چند شرایط بسیار نامساعد جوی 
در ساعات نیمروزی پنج شنبه چهارم آذرماه باعث 
تعطیلی پنج ساعته این دو بندر نیز شد.  مدیرکل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن اشاره به تشکیل 
کمیته های فنی و تخصصی در جهت کنترل شرایط 
مقابله با هر گونه خطر احتمالی در بنادر با توجه 
پیش بینی های انجام شده، خاطرنشان کرد: طی 
مدت یاد شده، اقدامات پیشگیرانه با ارایه توصیه 
در  دریایی  تردد  کنترل  و  حمایتی  و  فنی  های 

خصوص شناورها انجام شد که الحمداهلل هیچگونه 
خسارت و خطر قابل توجهی حادث نشده است.وی 
خاطرنشان کرد: با کاهش سرعت باد در خلیج فارس 
و آرام شدن دریا طی نخستین ساعات صبحگاهی 
امروز)یکشنبه7 آذر(، امکان انجام سفر ایمن دریایی 
پس از سپری شدن شش روز شرایط نامساعد جوی، 

فراهم شده است. 
یادآور شد: استان هرمزگان  پایان  عفیفی پور در 
با برخورداری از زیرساخت های مناسبی همچون 
10 بندر مسافری و پیشرفته ترین ناوگان مسافری 
دریایی کشور با بیش از 80 فروند شناور)لندینگ 
کرافت و مسافری( و ظرفیت افزون بر شش هزار 
صندلی، بیش از 95 درصد کل حمل و نقل مسافران 
ایران و حدود 100درصد  در آب های سرزمینی 
بر  را  فارس  مقصد جزایر خلیج  به  حمل خودرو 

عهده دارد. 

بازگشایی کامل بنادر 
مسافری هرمزگان پس 

از شش روز طوفانی

آگهی حصر وراثت
 آقای محمد عزیز محمدی دارای شناسنامه شماره353   به شرح دادخواست به 
کالسه 4/499/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  وچنین 
توضیح داده شادروان آهو شیرمحمد پناه  به شناسنامه501 در تاریخ1395/8/2۶ 

اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصراست به :
1.محمدعزیز محمدی  شماره شناسنامه :353  پسر متوفی

2.عالء الدین محمدی  شماره شناسنامه :  472 پسر   متوفی
3.محمدامین محمدی  شماره شناسنامه:  448 پسر متوفی
4.صدری محمدی  شماره شناسنامه: 305   دختر  متوفی

5.بدری محمدی  شماره شناسنامه :334  دختر متوفی
۶.نخشین محمدی شماره شناسنامه : 184    دختر متوفی

7.نفس محمدی شماره شناسنامه :32301315۶8  دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئيس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

آگهی ابالغ اجرائیه 
 9509978324۶005۶2 های  دادنامه  اجرای  درخواست  بموجب 
مصطفی   فرزند  معماری  1-غالمرضا  علیم  محکوم  و9509978324۶0038۶ 
پرداخت  به  اند  محکوم  مجهوالمکان  هردونفر  فرزند     معماری  علی   -2
750/000/000 ریال بابت اصل خواسته ، پرداخت خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ 
هزینه  پرداخت   ونیز  به  محکوم  ماخذ   به  حکم  اجرای  لغایت   1394/2/15
دادرسی در حق محکوم له وهچنین پرداخت مبلغ 37/500/000 ریال بابت نیم 
عشردولتی درحق دولت .ضمنا محکوم له در اجرای احکام مکلف تادیه هزینه 

دادرسی می باشد .
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان جوانرود- لطفی

آگهی احضار متهم 
باقر  محمد  آقای  شکایت  موضوع  فرزند حسین  نورالدین  محبی  خدیجه  خانم 
دلفان فرزند علی به اتهام سرقت تعزیری گوشی تلفن همراه تحت تعقیب می 
آئین  قانون   174 ماده  تجویز  به  و  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  باشد 
دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی گردد نامبرده مکلف است ظرف یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام دفاع و اخذ آخرین دفاع در این شعبه 
حاضر گردد در صورت عدم حضور در مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ 

خواهد گردید. 
داديار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – سارا مير حسينی.

آگهی مفقودی 
مدل 1384  تیپ صبا  پراید  ماشین خودرو سواری سیستم  کارت  و  سبز  برگ 
رنگ نوک مدادی روشن متالیک به شماره موتور 01308258 به شماره شاسی 
S 1412284۶۶۶15۶ به شماره انتظامی 31 ایران 872 ب 28 بنام افسانه قیابی 

فرزند نورمحمد به کدملی 4072147079 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است 
لرستان – شهرستان خرم آباد 

احضار متهم
جناب آقای تیمورعبدی فرزند عطا نظربه طرح دعوی مهدی همتی فرزند عزیز 
به طرفیت شما به خواسته مطالبه طلب که وقت رسیدگی آن 95/11/4 ساعت 
10 می باشد به شما ابالغ می گردد جهت حضور در جلسه مذکور در این دادگاه 

حاضرشوید.م الف 320
کارشناس قضايی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان 
نورآباد )دلفان( سيد هادی حسينی

آگهی مفقودی 
ایران  انتظامی  شماره  به   1392 مدل   20۶SD پژو  سواری  سبز  برگ 
به شماره شاسی ۶41781    00۶4009B1۶0 موتور به شماره  287/72ج8۶ 
NAAP 41 FD ۶ DJبه نام خضراله نعمت پور باال میرکالئی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است .
بابل 

مفقودی
باغستان-  نشانی  به  تیموری  اال  ایمانی  خلیل  آقای  نام  به  گاز  پرونده  تائیدیه 
به  و همچنین  ایمانی  امالک   2 قطعه  و 25  گلستان 24  بین  اشتراکی شمالی- 
زیرزمین   2 قطعه   25 و   24 گلستان  نبش  شمالی  اشتراکی   – باغستان  آدرس 
شماره  به  و   139502-130074444 پرونده  شماره  به  ورزشی   باشگاه 

74442-1300-139502 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
مجوزحمل سالح ساچمه زنی تکلول ته پر کالبیبر12به شماره0۶021870ساخت 
شناسنامه8محل  شماره  به  پورفرزندمحمدعلی  عیدی  قدمعلی  بنام  روسیه 

صدورایذه مفقودگردیدوازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

مفقود ی
شماره  با  ای  نقره  رنگ  به   89 مدل  20۶آریان  پژو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  14189000274و  موتور  شماره  82با  ایران  393ص51  پالک 

naap31egxaj235573مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

)) آگهی مزایده  شماره 95/6 (( 
نوبت دوم 

شهرداری نسیم شهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای 
اسالمی شهر نسیم شهر نسبت به فروش ضایعات شامل 
آهن آالت , پالستیک و ... ازطریق مزایده عمومی اقدام 
دعوت  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  از  بدینوسیله  نماید. 
به  اسناد  دریافت  و  مزایده  در  شرکت  جهت  گردد  می 
جهت  یا  و  نمایند  مراجعه  شهرداری  قراردادهای  امور 
  021-56753655 تلفن  شماره  با  بیشتر   اطالعات 
هزینه چاپ  فرمایند. ضمنا«  تماس حاصل  داخلی 145 

آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

جانعلی زاده – شهردار نسیم شهر 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له:امیر حیدریان فرزند ید اله 

مشخصات محکوم علیه:کامبیز خلیلی کاشانی فرزند سید فتح اله 
به شماره 95100921۶2202۶1۶ و  اجرای حکم  به:بموجب درخواست  محکوم 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   95099721۶2200591 دادنامه  شماره 
مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال از بابت اصل خواسته با احتساب کامل خسارت 
دادرسی و نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ سررسید حواله مستند 
دعوی تا زمان پرداخت در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت.
110/102۳۶2 مدير دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۹0 مجتمع قضايی شهيد صدر تهران

اجرائیه 
مشخصات محکوم له:تعاونی اعتبار ثامن االئمه 

مشخصات محکوم علیه:ابراهیم علی پور فرزند حیدرعلی 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له :فرزانه مهر نژاد فرزند عباس رابطه 

وکیل محکوم له تعاونی اعتبار ثامن االئمه 
محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم به شماره 95100921۶2202189 و 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   94099721۶2201013 دادنامه  شماره 
اجرای حکم  تا  از سررسید  آن  بهای  تفاوت شاخص  و  ریال  مبلغ 95/000/000 
به تناسب شاخص بانک مرکزی به همراه هزینه ی دادرسی به سود محکوم له و 

پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت. 
110/102۳7۹ قاضی دادگاه حقوقی شعبه ۹0 مجتمع قضايی شهيد صدر تهران

مفقودی
برگ سبز پرایدمدل 85با شماره شهربانی 525ص85ایران 82با شماره موتور 1۶40318و 

شماره شاسی s14122859115۶0مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 
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مرکز  و  دیسپاچینگ  کنترل  مرکز  افتتاح 
فوریت های برق چهار محال وبختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
استان چهار محال وبختیاری همزمان 4 پروژه مهم 
شرکت توزیع نیروی برق استان از جمله ساختمان 
جدید برق شهرستان شهرکرد، پیشخوان جدید 
مشترکین ، مرکز کنترل دیسپاچینگ، مرکز فوریت 
با حضورمدیر  بحران   انبار مدیریت  و  برق  های 
عامل این شرکت، معاون عمرانی استاندار، فرماندار 
و شهردار شهرکرد و جمعی از معاونین ، مدیران 
وکارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان ، افتتاح 
و به بهره برداری رسید. دراین مراسم آقای مهندس 
امیری معاون عمرانی استاندار ، وسایر مسئولین  از 

پروژه های مذکور بازدید کردند.
مهندس سید روزبه هاشمی مدیر عامل شرکت 
عملکرد  نحوه  از  گزارشی  بازدید،  این  درجریان 
کنتاکت  سیستم  و  برق  فوریتهای  تماس  مرکز 
توزیع  دیسپاچینگ  کنترل  مرکز  نقش  سنتر،  
در مدیریت شبکه های توزیع برق  و نقش مفید 
تجهیزات بحران در مدیریت بهینه حوادث و بحران 
ها ارائه نمود. در این بازدید سیستم اتوماسیون و 
مانیتورینگ فیدر های 20 کیلو ولت و تجهیزات 

مانوری شرکت به حضار معرفی گردید.

اجرای برنامه تعالی مدیریت در 444 
مدرسه استان گیالن

اخالقی با بیان اینکه برنامه تعالی مدیریت در 444 
مدرسه گیالن اجرا می شود، گفت: در اجرای طرح 
تعالی مدیریت، مدارس به لحاظ کیفیت با درجات 
ممتاز، موفق، پویا و کمتر از حد انتظار درجه بندی 

می  شود.
جابر اخالقی، معاون آموزش متوسطه آموزش و 
پرورش استان گیالن در گفت وگو با ایسنا منطقه 
گیالن، اظهار کرد: برنامه تعالی مدیریت مدرسه با 
تکیه بر سند تحول بنیادین، در مدارس گیالن اجرا 

می شود.
وی افزود: برنامه تعالی مدیریت در مدارس ابتدایی، 
و  کار  هنرستان های  متوسطه،  دوم  و  اول  دوره 

دانش، فنی  حرفه ای برگزار می شود. 
اخالقی با اشاره به اینکه این طرح، امسال در 444 
مدرسه اجرا می شود، گفت: در برنامه تعالی مدیریت 
با  اتالف فرصت،  از هرگونه  به منظور جلوگیری 
تشخیص خطاها و شکاف های عملکردی، راه های 
بهبود شناسایی می شود و با برنامه ریزی و اتخاذ 
راهکارهای مناسب، کیفیت مدیریت مدرسه ارتقا 

پیدا می کند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گیالن 
گفت: در اجرای طرح تعالی مدیریت، مدارس به 
لحاظ کیفیت اجرای این برنامه با درجات ممتاز، 
بندی  درجه  انتظار  حد  از  کمتر  و  پویا  موفق، 
می  شود. گفتنی است، طرح تعالی مدیریت سال 
گذشته در 33 منطقه آموزش و پرورش و 240 

مدرسه استان گیالن اجرا شد.

امید در خوزستان با سرمایه گذاری های جدید
مشارکت  ضمن  خوزستان  استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره 
گذاری  سرمایه  های  فرصت  معرفی  نمایشگاه  اولین  در  فعال 
خوزستان؛ عملکرد، مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری در 
بندرامام  اقتصادی  از جمله منطقه ویژه  بنادر استان خوزستان 

خمینی)ره( را برای بازدیدکنندگان تبیین نمود. 
استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
خوزستان، طی این نمایشگاه که با حضور بیش از 140 شرکت 
دانش  و  ارگان های عمومی  و  از بخش های دولتی، خصوصی 
بنیان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اهواز از چهارم آذرماه 
آغاز شد، دکتر شریعتی استاندار خوزستان به همراه جمعی از 
مسئوالن بازرگانی و اقتصادی کشور و استان در آیین گشایش 
های  غرفه  از  و  یافته  حضور  نمایشگاه  این  ی  دوره  نخستین 

شرکت کنندگان بازدید به عمل آورد.
وی طی این بازدیدها، ضمن حضور در غرفه ی اداره کل بنادر 
بندرامام  اقتصادی  ویژه  منطقه  خوزستان،  استان  دریانوردی  و 
ی  زمینه  در  پیشگام  اجرایی  دستگاه  جمله  از  را  خمینی)ره( 
جذب سرمایه گذاری در استان خوزستان عنوان کرده و عملکرد 
این مجتمع بزرگ بندری کشور در جذب سرمایه گذاری های 

انجام شده را مایه ی امید استان دانست.
در جریان این نمایشگاه که با هدف تبیین و معرفی توانمندی 
گذران  سرمایه  بیشتر  آشنایی  برای  بازرگانی  و  اقتصادی  های 
بخش خصوصی با زمینه های مستعد برگزار گردیده، کارشناسان 
بازرگانی و سرمایه گذاری و روابط عمومی منطقه ویژه  ادارات 
با موقعیت،  را  بازدید کنندگان  بندرامام خمینی)ره(،  اقتصادی 
تسهیالت و مزیت های سرمایه گذاری در بنادر خوزستان  آشنا 

می سازند.

برگزاری قرعه کشی جشنواره های وصول مطالبات 
ومیثاق همراه اول مخابرات منطقه مرکزی

آیین قرعه کشی جشنواره وصول مطالبات و میثاق همراه اول مخادر 
این مراسم که باحضور جمعی ازنمایندگان رسانه های جمعی استا 

ن برگزار شد، برندگان
شامل  مطالبات،  وصول  جشنواره  دوم  مرحله  شانس  خوش 

مشترکینی که قبض دوره خود را
1 در مهلت تعیین شده پرداخت کرده اند و همچنین مشترکان /7/ 

1 لغایت 59 /9/ از تاریخ 59
کرده  خوداقدام  قبلی  بدهی  پرداخت  به  نسبت  که  بدهکاری 

اندمشخص شدند.
بر این اساس در مرحله اول قرعه کشی جشنواره میثاق، ازبین 95 

هزار و 531 مشترک
1 با فعال سازی سیم کارت خود به جمع مشترکین /7/ 1 لغایت 

59 /9/ جدیدکه از تاریخ 59
مشخص  نیز  مرحله  این  اند،برندگان  پیوسته  استان  اول  همراه 

گردیدند.

خبر خبر

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت دوم (
شرکت تعاونی معدن سنگ قرمز هزار بند حسنکدر

با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول در تاریخ 
95/9/7  رسمیت پیدا نکرد.

نوبت دوم  العاده  تا در مجمع عمومی فوق  از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود  بدینوسیله 
این شرکت که راس ساعت 14 روز جمعه مورخ 95/9/24 در محل حسینیه واقع در روستای 

حسنکدر برگزار می شود حضور به هم رسانند . 
ضمناً یادآوری می شود این مجمع با حضور ) نصف + 1( کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می 
یابد  و تصمیماتی که در آن اتخاد می شود برای کلیه اعضاء ) اعم از غائب و مخالف ( نافذ و 

معتبر خواهد بود.
دستور جلسه :

1 - طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی بر اساس آخرین اصالحات قانون بخش تعاون   

 رئیس هیات مدیره -شرکت تعاونی 

آگهی تجدید مناقصه نوبت اول
پروژه  اجرای  دارد  نظر  در  ماهدشت  شهرداری 
اعتبار  با  ماهدشت  شهر  سطح  معابر  جدولگذاری 
پیمانکار  به  را  ریال   4/000/000/000 برآوردی 

واجدالشرایط دارای:
الف- اساسنامه و اسناد ثبت شرکت و گواهی  آخرین تغییرات

ب- گواهی نامه صالحیت پیمانکاری مربتط
ج- گواهی ثبت نام در نظام و مالیات بر ارزش افزوده

د- کد اقتصادی
ه- گواهی حداقل دو مورد سوابق اجرایی مرتبط

اسنامه و  از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت  لذا  نماید.  اقدام 
پایان وقت  تا  تاریخ درج آگهی حداکثر  از  از شرائط  آگاهی  و  مناقصه 
اداری روز یکشنبه مورخ 1395/9/28 با ارائه اسناد فوق الذکر نسبت به 
دریافت اسناد مناقصه اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمائید.
-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

-هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد.
شهرداری ماهدشت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم
انجمن صنفی کارگری گچ کاران استان البرز

ساعت  شنبه  روز   1395/10/04 البرز  استان  کاران  گچ  صنفی  انجمن  عمومی  مجمع  دومین 
18 در محل مجتمع آفتاب به نشانی کرج میدان آزادگان ابتدای خ مطهری جنب شعبه یک 
تامین اجتماعی برگزار می گردد از کلیه اعضا مربوطه دعوت به عمل می آید در جلسه مذکور 

شرکت نمایند.
دستور جلسه: 1-گزارش بازرسی 2-گزارش مالی بیالن )بیالن 1 سال(

3-تصویب هزینه های اجالس 4-تعیین بودجه 96-95
5-انتخاب بازرس

هيئت مديره انجمن گچ کاران استان البرز

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج
آگهی دعوت مجمع عمومی بطور فوق العاده )نوبت دوم(

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی بطور 
فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت 3 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 95/9/28 در محل 
سالن اجتماعات دبیرستان شهید شرافت به نشانی، خیابان طالقانی شمالی روبروی پارک 

شرافت- دبیرستان شهید شرافت تشکیل می گردد حضور بهمرسانید.
یادآوری می شود:

در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال 
رای از سوی خود را به نماینه تام االختیار خود واگذار نماید در اینصورت هیچ عضوی نمی 

تواند نمایندگی بیش از 3  عضو را بپذیرد.
-مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای 

کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستورجلسه:

1-طرح و تصویب دوره مالی از پایان شهریور به پایان اسفندماه )اصالح ماده 54 اساسنامه(
2-طرح و تصویب اساسنامه با آخرین اصالحات قانونی بخش تعاون

تذکر:
1-ارائه برگ وکالت و کارت عضویت موکلین توسط وکیل در جلسه برگزاری مجمع عمومی 

جهت دریافت برگه رای الزامیست.
2-این آگهی ضمن درج در سایت تعاونی به نشانی www.tmfk.ir ، ارسال به اداره کل و 
نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج و روزنامه زمان مورخه 95/9/13 نیز به اطالع اعضا 

محترم تعاونی خواهد رسید.

 رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج- حشمت پادیاب

آگهی ابالغ قرار کارشناسی
شماره درخواست:95104۶۶127100007                                                            
    شماره پرونده:950998۶127100403                                                                  
    شماره بایگانی شعبه:950415                                                                               

   تاریخ تنظیم :1395/9/3
اله دادخواستی به طرفیت آقای علی  اله زنگنه فرزندسیف  خواهان آقای لطف 
اصغررهدایی فرزند عباس به شرح متن دادخواست به دادگاه عمومی)حقوقی(
ارجاع  باغملک  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  به  که  تقدیم  باغملک 
مورخ  روزچهارشنبه  وبرای  ثبت  وبکالسه950998۶127100403حقوقی 
علی  خوانده  وچون  گردیده  وقت  تعیین  1395/10/22ساعت11:30صبح 
خواهان  تقاضای  لذابرحسب  شده  اعالم  المکان  مجهول  اصغررهدایی 
عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  ماده73ازقانون  ومستندابه  ودستوردادگاه 
ازجرایدکثیر  دریکی  نوبت  یک  فوق  مصوب1379مراتب  درامورمدنی  وانقالب 
االنتشاردرج وازخوانده فوق الذکردعوت می شودکه درتاریخ فوق جهت اجرای 
قرارکارشناسی حاضرشودواالوقت اجرای قرارابالغ شده تلقی ونسبت به اجرای 
قراربدون حضورخوانده اقدام خواهد شدودادگاه تصمیم مقتضی اتخاذخواهدنمود.    

شماره م.الف)7/95/1۶9(
مديردفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان باغملک-مجيدزنگنه

ابالغ 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم سیده نساء 
دادنامه  وفق  گردد چون  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  زاده   حسین 
پرونده  در  بابل  دادگاه   11 شعبه  از  9509971114400088صادره  شماره 
شماره 940159 محکوم به پرداخت مبلغ صد و بیست میلیون ریال بابت اصل 
و خسارت تاخیر تادیه بابت اصل خواسته از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   هزار  و هشتاد  و ششصد  میلیون  پرداخت سه  و 
پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق محکوم له شرکت گلرنگ پخش 
و نیم عشر دولتی  شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت 
به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
مدير دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – حميد محمديان 

آگهی موضوع ماده3
های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  وماده13آیین 

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
نظربه اینکه دراجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
شماره30047۶1-1395-مورخ1395/8/12تصرفات  برابررای  فاقدسندرسمی 
آقای/خانم عباس تبعه عقبی به شماره شناسنامه۶04صادره ازاهوازفرزندحسن 
به  ساختمان  یکباب  به  شماره175۶713308نسبت  کدملی  دارای 
پالک2۶95/18بخش  ازششدانگ  قسمتی  مساحت100/50مترمربع 
طالبی  محسن  دردفتر328صفحات298و337و340نام  دواهوازاخبارخروجی 
فاصله  به  دردونوبت  مزبورمراتب  لذابرابرماده3قانون  گردیده  صدوررای  منجربه 
تصرفات  به  نسبت  گرددتاهرکس  می  آگهی  عموم  اطالع  روزجهت  پانزده 
این آگهی  اول  انتشارنوبت  باشدازتاریخ  اعتراض داشته  ایشان  ومالکیت  مفروزه 
اهوازتسلیم  اسنادوامالک  ثبت  اداره  خودرامستقیمابه  اعتراض  دوماه  بمدت 
تسلیم  ازتاریخ  یکماه  مدت  ظرف  است  مکلف  نمایندومعترض  ورسیددریافت 
اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذوبه 
اداره ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است درصورت عددم وصول اعتراض در 
شماره  خواهدنمود.   بصدورسندمالکیت  اقدام  برابرمقررات  ثبت  موعدمقرراداره 

م.الف)5/3۶40(    تاریخ انتشارنوبت اول:1395/9/13                 
 تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/9/29

شيخ زاده-رئيس اداره ثبت اسنادوامالک ناحيه2اهواز

مفقودی
باغستان-  نشانی  به  تیموری  اال  ایمانی  خلیل  آقای  نام  به  گاز  پرونده  تائیدیه 
به  و همچنین  ایمانی  امالک   2 قطعه  و 25  گلستان 24  بین  اشتراکی شمالی- 
زیرزمین   2 قطعه   25 و   24 گلستان  نبش  شمالی  اشتراکی   – باغستان  آدرس 
شماره  به  و   139502-130074444 پرونده  شماره  به  ورزشی   باشگاه 

74442-1300-139502 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ اجرائیه
محکوم له :محمد امین محمدی   نشانی جوانرود بلوار انقالب کوچه شکوفه

محکوم علیه : صالح سلیمانی  - مجهواالمکان
بموجب دادنامه شماره  357 مورخ ۶/23 /1395 شورای حل اختالف جوانرود 
شعبه چهارم  به پرداخت مبلغ 4/500/000  تومان به اضافه خسارات تاخیرتادیه 
وهزینه دادرسی در حق محکوم له ومبلغ دویست وبیست وپنج هزار تومان  به 
دولت محکوم می باشد عنوان نیم عشر دولتی  درحق صندوق دولت   محکوم 

می باشد.
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

دادنامه 
شماره پرونده 8/557/95 شماره دادنامه 95/7/12-7۶4 

خواهان : آقای رحمت علیزاده مرزناکی ف علی با وکالت کاظم علیزاده – بادرس 
بابل کمربندی غربی بهاران 2 ساختمان افالک ط اول دفتر وکالت 

خوانده : مسعود فتحعلی کاشانی ف فضل اله مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه 

رای قاضی شورا 
 در خصوص دعوی آقای رحکت علیزاده مرزناکی با وکالت کاظم علیزاده بطرفیت 
خوانده آقای مسعود فتعلی کاشانی بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 4400000 
ریال باستناد چک به شماره های 497879و 497881 عهده بانک سپه نظر به 
مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان که داللت بر استقرار دین 
اصول مستندات مذکور  بقاء  و  بر عهده خوانده داشته  مبلغ خواسته  و  بمیزان 
دین  استمرار  و  مزبور  در طلب وجه  استحقاق وی  بر  قرینه  در دست خواهان 
بر ذمه خوانده دارد و خوانده نیز نسبت به دعوی مطروحه و مستندات ابرازی 
دفاع و ایرادی بعمل نیاورده اند شورا دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص 
و خواندگان را به پرداخت مبلغ چهل و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک لغایت همگام پرداخت آن و 
مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در 
حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس برابر مقررات قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم حقوقی بابل می باشد 
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف بابل – مهدی زاده 

ابالغ 
آقای رضا درویشی علیه متهم آقای سجاد درویشی علیه اتهام توهین تهدید 
نموده  جویبار  شهرستان  عمومی  دادسرای  تقدیم  پیامک  ارسال  طریق  از 
جویبار  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   101 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
به کالسه 101/950734 ثبت گردیده که وقت  و  ارجاع  101 جزایی سابق 
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   9:30 ساعت  95/10/25و  آن  رسیدگی 
آیین  قانون   344 ماده  تجویز  به  و  شاکی  خواست  در  و  متهم  بودن  المکان 
روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  در  مراتب  دادگاه  دستور  و   کیفری  دادرسی 
از نشر آگهی و اطالع  تا خواندگان پس  االنتشار آگهی می شود  های کثیر  
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه کيفری دو شهرستان جويبار 101 جزايی سابق سيد کاظم 
مهدی زاده 100۳

آگهی مفقودی 
برگ سبز و بیمه شخص ثالث وانت نیسان مدل 1383 به شماره انتظامی ایران 
شماره  به   2۶3۶79 موتور  شماره  به   2۶3۶79 موتور  شماره  به  211/82م13 
شاسی D 5۶921به نام ابوالفضل چالی نژاد شفیعی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است .
بابل 

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط 
با  مشترکی  بازدید  کرج  شهرستان  زیست 
حضور رؤسا و کارشناسان ادارات منابع طبیعی 
با  کرج  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  و 
تصرفات  شناسایی  و  وضعیت  بررسی  هدف 
اراضی ملی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی 
)جنوبی( در روستای والیت رود برگزار گردید 
حکم  اخذ  منظور  به  مربوطه  صورتجلسه  که 
محترم  مراجع  به  مذکور  اراضی  آزادسازی 

قضایی منعکس خواهد شد.
زیست  محیط  اداره  رئیس  لشگری  حمیدرضا 
شهرستان کرج در این خصوص اظهار داشت؛ 
تصرفات  شاهد  اخیر  سالهای  در  متاسفانه 
چالوس  جاده  ویژه  به  ملی  اراضی  در  فراوانی 
هستیم که رفع تصرف آن و بعضاً در مواردی 
تخریب آنها هزینه زیادی برای نظام جمهوری 
از طریق  بایست  است که می  داشته  اسالمی 
مشارکت  جلب  و  رسانی  اطالع  آموزش، 

این  از  پیشگیری  خصوص  در  محلی  جوامع 
اولین  افزود؛  لشگری  نمود.  اقدام  موارد  گونه 

عایدی و  فایده حفظ عرصه های ملی متوجه 
ساکنین منطقه می باشد زیرا این تصرفات و 

به  ناپذیری  جبران  ضربات  ها  کاربری  تغییر 
خواهد  وارد  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع 
ابتدا ساکنین منطقه دچار آسیب و  نمود که 
خسارت خواهند شد.وی ضمن تشکر از رئیس 
پرتالش  کارکنان  و  کرج  طبیعی  منابع  اداره 
این اداره افزود؛ دستگاه های دولتی با وظایف 
اداره حفاظت محیط زیست در  )مانند  مشابه 
حفاظت از اراضی منطقه حفاظت شده و اداره 
منابع طبیعی که متولی حفظ اراضی ملی می 
باشد( می توانند با تجمیع نیروها نقش کاملتر 
و موثرتری در اجرای وظایف خود ایفا نمایند. 
وسعت  به  توجه  با  افزود؛  پایان  در  لشگری 
غیر  سازهای  و  ساخت  گستردگی  و  تصرفات 
آزاد  گونه  هر  چالوس  کرج  محور  در  مجاز 
سازی و تخریب بدون مشارکت همه دستگاه 
های ذیربط و پشتیبانی مراجع محترم قضایی 
و  نیروی انتظامی که الحق و االنصاف تا کنون 

در حد مطلوب بوده، امکان پذیر نخواهد بود.

عزم مشترک دستگاه های اجرایی در آزادسازی اراضی محور کرج - چالوس 

بندرعباس - فرمانده منطقه یکم امامت نداجا 
و  زیرسطحی  سطحی،  شناورهای  رونمایی  از 

واحدهای پروازی در بندرعباس خبر داد. 
امیر دریادارحسین آزاد در نشست خبری که 
بیان  با  شد،  برگزار  آذرماه  هفتم  مناسبت  به 
اقتصاد کشور در زمان جنگ در دست  اینکه 
نیروی دریایی ارتش بود، بیان داشت: در زمان 
ایران  نفتی  و  تجاری  کشتی  10هزار  جنگ 

توسط نیروی دریایی ارتش اسکورت شد.
وی عنوان کرد: اگر کشورهای همسایه عربی 
ماه  از شش  بیش  رسیدند  نمی  داد صدام  به 
بیاورد.  دوام  ایران  مقابل  در  توانست  نمی 
نیروی  توسط  جنگ  زمان  در  عراق  اقتصاد 

دریایی ارتش فلج شد.
تا  انقالب  ابتدای  از  کرد:  خاطرنشان  امیرآزاد 
نیروی  توسط  853کشتی  و  هزار  سه  کنون 
توسط  دور  و  آزاد  آبهای  در  ارتش  دریایی 

نیروی دریایی ارتش اسکورت شده است.
ناو  بزرگترین  خارک  پشتیبانی  ناو  افزود:  وی 
نیروی  توانمندی  از  گیری  بهره  با  آسیا  غرب 
دریایی در بندرعباس بعد از 35سال تعمیرات 
اندازی  به آب  بزودی  و  انجام شد  اساسی آن 

می شود.
سطحی،  شناور  فروند  چندین  آزاد،  گفته  به 
بالگرد  شامل  پروازی  واحدهای  و  زیرسطحی 
وهواناو در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در 

بندرعباس رونمایی خواهد شد.
آفریقای  دوربان  بندر  در   44 ناوگروه  حضور 

جنوبی
نیروی  چهارم  و  چهل  ناوگروه  گفت:  وی 
آفریقای  بندر دوربان کشور  در  ارتش  دریایی 
جنوبی پهلو گرفته است. ماموریت این ناوگروه 
خطوط  امنیت  تامین  و  حراست  حفاظت، 

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران است.

فرمانده منطقه یکم امامت نداجا 
های  ناوگروه  اینکه  به  اشاره  با 
کرده  عبور  استوا  خط  از  ارتش 
نیروی  کرد:  خاطرنشان  است، 
در  افتخار  با  امروز  ارتش  دریایی 
اقیانوس اطلس حضور پیدا کرده 
کشور  دوربان  بندر  در  و  است 
آفریقای جنوبی پهلو گرفته است، 
باب  تنگه  در  کنون  تا  همچنین 

جنوبی،  هند  اقیانوس  الطارق،  جبل  المندب، 
حضور  مدیترانه  و  سرخ  دریای  چین،  دریای 

داشته است.
آموزشکده  و  دانشگاه  ایجاد  نیازمند  هرمزگان 

فنی دریایی است
امیر آزاد بیان داشت: بیشترین ساحل و صنایع 
یک  هنوز  ولی  است  بندرعباس  در  وابسته 
بندرعباس  در  بزرگ  دریایی  فنی  آموزشگاه 

و  رهبری  معظم  مقام  تدبیر  با  نداریم. 
فرماندهی نیروی دریایی ارتش چندین پایگاه 
نظامی نیروی دریایی ارتش در منطقه مکران 

ایجاد خواهد شد.
و  ایجاد دانشگاه  برای  بوشهر  وی عنوان کرد: 
آموزشکده های فنی دریایی آغاز کرده است، 
و  اقتصاد  در  سهم  بیشترین  که  بندرعباس 
و  دانشگاه  فاقد  هنوز  دارد  دریایی  صنعت 

آموزشکده فنی است.

رونمايی از چند شناور و واحدپروازی

 ناوگروه 44 در آفریقای جنوبی

دزفول  انتظامی  مسگرنژاد-دزفول-فرمانده 

ازدستگیری یک سوداگرمرگ باسی میلیون ریال 
وجه نقددراین شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگارپایگاه خبری پلیس،سرهنگ 
خبرگفت:درراستای  این  درتشریح  الهامی  علی 
وفروشندگان  کنندگان  باتوزیع  برخوردقاطع 

موادمخدر،ماموران پلیس مبارزه باموادمخدردزفول 
شهرستان  رادرسطح  مرگ  سوداگرتجارت  یک 
شناسایی وپس ازهماهنگی بامقامات قضائی وی 

رادر مخفیگاهش دستگیرکردند.
ازمخفیگاه  دربازرسی  پلیس  افزود:ماموران  وی 

متهم دستگیرشده مقدار1۶5گرم هروئین،20گرم 
تریاک،8گرم شیشه،سه عددوافور،سه عدد ترازو 
وجه  ریال  میلیون  سی  موادمخدرومبلغ  توزین 
نقدماحصل خریدوفروش موادمخدرکشف وضبط 

گردید.

دستگیری سوداگر مرگ 
با30میلیون وجه نقد در دزفول
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خامکانی: 
نشان دادیم نفت سیاسی نیست

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که 
ایران در اوپک هم توانست با دیپلماسی به موفقیت خیره کننده ای برسد، 
تصریح کرد: ما به جهان فهماندیم نفت ابزار سیاسی نیست و باید به آن 

نگاه اقتصادی داشت. 
حسین امیری خامکانی، تصمیم اعضای سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( در صد و هفتاد ویکمین نشست عادی خود در وین مبنی 
بر کاهش تولید نفت و ادر پی آن فزایش قیمت این کاالی راهبردی در 
بازارهای جهانی را یک دستاورد بزرگ دانست و گفت: بعد از این که صنعت 
نفت دچار تحریکاتی شد، برخی کشورها که در این میان سهم بیشتری 

گرفتند، تالش کردند فشارها را بیشتر کنند.
وی افزود: در این راستا برخی کشورها از نفت به عنوان ابزار سیاسی 
استفاده کردند، اما ما در این نشست به دنیا فهمانیدم که از نفت نباید به 

عنوان ابزار سیاسی استفاده کرد، بلکه نفت کامال اقتصادی است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: قبول پیشنهاد جمهوری 
اسالمی ایران در نشست اوپک یک پیروزی بزرگ بود؛ زیرا هم اعضای 

اوپک و هم غیر اوپک متوجه اشتباهات پیش از این شدند.
پس از لغو تحریمها، بیژن زنگنه، وزیر نفت با تاکید بر گرفتن سهم از دست 
رفته ایران در بازار نفت، اعالم کرده بود که ایران حاضر به کاهش سقف 
تولید خود نیست و کشورهایی که تولید خود را در دوران تحریم ها علیه 
ایران افزایش داده بودند باید تولید خود را کاهش دهند. ایران همچنین 
گفته بود که حاضر نیست در طرح فریز نفتی شرکت کند. به این ترتیب 
اعضای اوپک برای نخستین بار از سال 2008 میالدی، بر سر کاهش 
تولید نفت خام خود به اجماع رسیدند. این پیشنهاد از سوی ایران مطرح 
شد و در کنار کاهش تولید سایر اعضا، کشورمان از این امر مستثنی شد. 
بر اساس این گزارش، امیری خامکانی یادآورشد: ما پس از تحریم های 
نفتی باید اعضای اوپک را مجاب می کردیم تا برای اوپک سقف تعیین 

کنند زیرا برای اوپک سقفی تعیین نشده بود.
وی افزود: به دنبال رایزنی ها و دیپلماسی نفتی ایران باالخره سقف اوپک 

احیا شد و ما توانستیم سقف مان را به قبل از تحریم ها برگردانیم.
نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: قطعا پس از 
تصویب این پیشنهاد در اوپک یک پایداری در بازار ایجاد و مدیریت کنترل 

می شود.
یکصد و هفتاد و یکمین نشست اوپک با توافق اعضا برای کاهش تولید 
تا سقف 32 میلیون و 500 هزار بشکه در روز همراه بود و به دنبال آن 
روسیه نیز به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت جهان اعالم کرد که برای 

همراهی با اوپک 300 هزار بشکه از تولید خود می کاهد.
ایران تنها کشوری است که نه تنها تولید نفت آن در ۶ ماه نخست سال 
آینده میالدی کاهش نمی یابد، بلکه مجاز به افزایش تولید تا 90 هزار 

بشکه در روز است.
همراهی  و  اوپک  تصمیم  اجرای  با  امیدوارند  انرژی  بازار  تحلیلگران 
غیراوپکی ها قیمت نفت به حدود 50 تا 55 دالر در هر بشکه افزایش یابد؛ 
قیمت سبد نفتی اوپک اکنون در محدوده 43 دالر و 83 سنت قرار دارد.  

 ایران منطق بازی برد – برد را به اعضای اوپک عرضه کرد
 دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: موفقیت ایران در اوپک 
عالوه بر مزایای اقتصادی، به کمک دولتمردان ما نیز خواهد آمد تا بتواند 
در برابر ناامنی بازار بایستند و با قدرت بیشتری برای توسعه و عمران کشور 

سرمایه گذاری کنند. 
 محمدعلی وکیلی، با اشاره به موفقیت ایران در یکصد و هفتاد و یکمین 
نشست عادی سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، اظهارکرد: این 
موضوع افزون بر مزایای اقتصادی که برای ایران و کشورهای تولید کننده 
نفت به همراه دارد، نشان از یک پیروزی بزرگ راهبردی است و نشان 
می دهد که ایران توانسته است منطق بازی برد – برد را به کشورهای 
تا منافع  اجازه دهیم  این که »باید  بر  تاکید  با  اوپک عرضه کند. وی 
نسل های آینده که در گرو کاهش صادرات نفت است رعایت شود«، ادامه 
داد: ایران در موضوع اوپک به گونه ای عمل کرد که کشورهای عضو این 
سازمان تنها گرفتار منافع کوتاه مدت محاسبه آن نشوند و در کنارش به 
منافع بلند مدت نیز توجه داشته باشند و اجازه دهند که منافع نسل های 

آینده هم که در گرو کاهش صادرات نفت است، رعایت شود.

  10,5 میلیارد مترمکعب گاز به میدان های نفتی تزریق شد
حجم تزریق گاز به میدان های نفتی جنوب کشور در هفت ماه امسال از 

مرز 10 میلیارد مترمکعب فراتر رفت. 
نجف باللی، مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز گفت: حجم تزریق گاز به 
میدان های نفتی جنوب کشور با 28 درصد افزایش طی هفت ماه امسال 

به 10.5 میلیارد مترمکعب رسید.
 مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز افزود: در هفت ماه امسال، 7.2 
میلیارد مترمکعب گاز به میدان نفتی آغاجاری تزریق شده که این مقدار 

نسبت به مدت مشابه پارسال، 37 درصد افزایش داشته است.
 باللی تاکید کرد: با توجه به سیاست گذاری وزارت نفت و شرکت ملی گاز 
ایران مبنی بر صیانت از چاه ها و میدان های نفتی و لزوم تزریق گاز بیشتر 
به این میدان ها برای استحصال بیشتر نفت، این منطقه عملیاتی براساس 
اهداف و برنامه ریزی های تعریف شده، حجم گاز تزریقی به میدان های 
نفتی را افزایش داده است. مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز یادآور شد: 
این منطقه در هفت ماه امسال به دو میدان نفتی کرنج و کوپال به ترتیب 

2.۶ میلیارد مترمکعب و ۶70 میلیون مترمکعب گاز تزریق کرده است.
 وی ادامه داد: در مجموع این مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال با 
رشد 14 درصدی همراه بوده است.  تزریق گاز به میدان نفتی فرآیندی 
است که برای جلوگیری از کاهش فشار مخزن و در نتیجه تثبیت مقدار 

استخراج نفت انجام می شود.
منطقه یک عملیات انتقال گاز با 10 تاسیسات تقویت فشار و دوهزار 
و 250 کیلومتر خطوط لوله اصلی، سه استان خوزستان، کهگیلویه و 

بویراحمد و بخشی از چهارمحال و بختیاری را تحت پوشش دارد.

توافق اوپک موجب آشفتگی بیشتر بازار 
نفت می شود 

از  پس  گفت،  انرژی  المللی  بین  آژانس  رئیس 
تصمیم اوپک مبنی بر کاهش تولید، بازارهای نفت 

در حال ورود به دوره ای از آشفتگی بیشتر است. 
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، فیث بیرول، 
از  پس  گفت،  انرژی  المللی  بین  آژانس  رئیس 
تصمیم اوپک مبنی بر کاهش تولید، بازارهای نفت 

در حال ورود به دوره ای از آشفتگی بیشتر است.
بیرول در یک کنفرانس انرژی در پایتخت اسلواکی 
گفت، اگر قیمت نفت به حدود ۶0 دالر افزایش 

یابد، آمریکا نفت بیشتری تولید خواهد کرد.
اوپک،  گذشته  تصمیمات  خالف  »بر  افزود:  وی 
اگر قیمت ها به حدود ۶0 دالر برسد، مقدار قابل 
توجهی از نفت در آمریکا آماده ورود به بازار خواهد 
بود.« »این به چه معناست؟ به معنای وارد آمدن 
زیادی  مقدار  ها.  قیمت  بر  مجدد  کاهشی  فشار 
بازار می شود( و تقاضا قادر به هضم  نفت )وارد 
این مقدار نفت خواهد بود. بنابراین روند افزایشی 
قیمت ها ممکن است در نهایت موجب رشد بیشتر 
تولید نفت آمریکا و سایر تولید کنندگانی شود که 
تولیدشان در قیمت  45 دالر به صرفه نبود، اما در 

قیمت 55 تا ۶0 دالر به صرف است«.
»این آشفتگی ممکن است برای مدتی به نفع ما 
باشد... ما در حال ورود به دوره ای از آشفتگی بیشتر 

قیمت ها خواهد شد.«
سال  در 8  بار  اولین  برای  چهارشنبه  روز  اوپک 
گذشته توافق کرد که تولید خود را کاهش دهد. 
عربستان پذیرفته که تولید خود را به میزان قابل 
توجهی کاهش دهد و ایران نیز تولید خود را محدود 

خواهد کرد.
روسیه تولید نفت خود را 300 هزار بشکه 

در روز کاهش می دهد 
وزیر انرژی روسیه گفت: کشورش آماده است تا در 
نیمه نخست سال آینده میالدی به عنوان بخشی 
از توافق با اوپک »به صورت تدریجی« 300 هزار 

بشکه از تولید خود را کاهش دهد. 
بر اساس این گزارش، الکساندر نواک، وزیر انرژی 
نیمه  در  تا  است  آماده  کشورش  گفت،  روسیه 
نخست سال آینده میالدی به عنوان بخشی از توافق 
با اوپک »به صورت تدریجی« 300 هزار بشکه از 

تولید خود را کاهش دهد.
نواک به خبرنگاران گفت: »روسیه آماده پیوستن 
به توافق است... بر اساس مذاکرات فعاالنه ما در 
با اعضای کلیدی اوپک و  طی چند ماه گذشته 
کشورهای غیر عضو این سازمان، روسیه به تدریج 
تولید خود را در نیمه نخست 2017 به میزان 300 

هزار بشکه کاهش خواهد داد«.
وی افزود: از نظر فنی کاهش یکباره تولید برای 

روسیه چالش بر انگیز است.
با  ما  »مذاکرات  گفت:  بیشتر  توضیح  بدون  وی 
کشورهای غیر عضو اوپک به ماه اجازه می دهد 
این  به  کشورها  برخی  باشیم  داشته  انتظار  تا 
توافق بپیوندند و مجموعا در کاهش حدود 300 
هزار بشکه ای تولید مشارکت کنند.« قزاقستان و 
آذربایجان دومین و سومین تولید کنندگان بزرگ 
نفت در میان کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر 

شوروی سابق پس از روسیه هستند.

عقب نشینی نفت جهانی پس از رشد
 10 درصدی قیمت ها

نفت جهانی روز جمعه در پی سودگیری برخی از 
سرمایه گذاران از رشد قیمت اخیر، عقب نشینی 

کرد.
به گزارش ایسنا، نفت برنت که قیمت پایه بازار 
بین المللی است، 53.3۶ دالر در هر بشکه معامله 
شد که 58 سنت یا 1.08 درصد کاهش نشان داد.

نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 3۶ سنت 
یا 0.71 درصد کاهش، در 50.70 دالر هر بشکه 
وست  نفت  و  برنت  نفت  معامالت  بهای  ایستاد. 
اعضای  از روز چهارشنبه که  اینترمدیت  تگزاس 
اوپک و روسیه برای کاهش تولید روزانه به میزان 
1.5 میلیون بشکه به توافق رسیدند، بیش از 10 
روز  نشست  در  اوپک  است.  یافته  درصد جهش 
چهارشنبه موافقت کرد، تولید روزانه را به میزان 
1.2 میلیون بشکه در روز کاهش دهد و به سقف 
32.5 میلیون بشکه محدود کند. این کاهش از 
تولیدکنندگان  می شود.  آغاز  جدید  سال  ابتدای 
بزرگ غیر عضو اوپک هم موافقت کردند تولیدشان 
را ۶00 هزار بشکه در روز کاهش دهند که نیمی از 

این کاهش تولید از سوی روسیه خواهد بود.
متمرکز  توافق  این  اجرای  به  اکنون  تحلیلگران 
شده اند که نخستین توافق کاهش تولید هماهنگ 

اوپک و روسیه از سال 2001 است.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

آگهی مفقودی
سند کمپانی کامیونت یخچالدار ایسوزو NPR L70 مدل 1385 به رنگ سفید 
به شماره انتظامی ایران 73-441ع۶5 به شماره موتور 3729۶9 به شماره شاسی 
NAG 085 NPRF 0327۶ به نام برزو عسکری سعادت آبادی مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
 کارت هوشمند راننده به شماره 1242892به نام احمد ندیم فرزند حسین علی با 
شماره ملی 4999482071متولد 1345مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
)اسناد رهنی(

اجرایی  پرونده  غیرمنقول  مال  مزایده  آگهی 
کالسه7700003)الف/839(

تمام  نیمه  ساختمان  یکباب  مقدارششدانگ 
تفکیکی  اول  قطعه  بمساحت400مترمربع 
7413۶صفحه  ثبت  پالک47/327۶ذیل  بشماره 
40متردیواریست  بطول  حدود:شماال  151دفتر435با 
به قطعه49تفکیکی سابق شرقا بطول10متردیوارودربی 
است به خیابان30متری احداثی جنوبا اول بطول20متر 
پی به پی قطعه دوم تفکیکی دوم بطول20متردیواربه 
بطول10متردیواریست  غربا  تفکیکی  دوم  دیوارقطعه 
کریمی  کبری  خانم  بنام  سابق  قطعه77تفکیکی  به 
وبموجب  است  گردیده  صادروتسلیم  ثبت  آذرداریانی 
اکبروعلیرضا  آقایان  سند18473دفتر30شهریاربه 
نوروزی بالمناصفه انتقال یافته است وتمامی مورد ثبت 
سند۶2152مورخ25/9/75دفتر1۶4تهران  بموجب 
با  آن  بررهن  ومازاد  باشد  می  سپه  بانک  دررهن 
دانگ  سه  به  نسبت  دفعات  به  رهنی  حقوق  حفظ 
مشاع سهم اکبرنوروزی بازداشت میباشد.2-ششدانگ 
بمساحت400مترمربع  تمام  نیمه  ساختمان  یکباب 
پالک47/3275ذیل  بشماره  تفکیکی  دوم  قطعه 
اول  حدود:شماال  74137دفتر435صفحه155با  ثبت 
شرقا  تفکیکی  اول  دیوارقطعه  بطول20متردیواربه 
بطول10متردیواروجای درب است به خیابان30متری 
قطعه سوم  پی  به  بطول20مترپی  اول  جنوبا  احداثی 

سوم  قطعه  دیواربه  بطول20متردیواربه  دوم  تفکیکی 
قطعه  به  است  بطول10متردیواری  غربا  تفکیکی 
77تفکیکی سابق بنام آقای علی سرابی داریانی ثبت 
قطعی18473م سند  وبموجب  گردیده  صادروتسلیم 
اکبروعلیرضا  آقایان  ورخ19/10/74دفتر30شهریاربه 
سند  است)بالمناصفه(وبموجب  یافته  انتقال  نوروزی 
بشماره۶2152مورخ25/9/75دفتر1۶4تهران  رهنی 
تا  ثبت  ومورد  باشد  می  مرکزی  سپه  بانک  دررهن 
ایفای  عدم  علت  به  که  است  بازداشت  مازاد هجدهم 
تعهد منجربه صدوراجرائیه تحت شماره کالسه)839/
مورخ95/2/18کارشناس  وبرابرنظریه  است  الف(شده 
وثیقه  مورد  اجمالی  توصیف  دادگستری  رسمی 
عبارت است از:ملک فوق واقع درشهریارفازیک اندیشه 
مجتمع  یک  وارغوان  شاهد  بین  دنیامالی  بلوارشهید 
مساحت  به  اداری  واحدتجاری  یک  مذکورشامل 
سقف)زیرزمین-طبقه  درسه  حدودا800مترمربع 
زیرزمین  است.طبقه  گردیده  واول(احداث  همکف 
1/5مترازکف  ارتفاع  حدودا5متروبا  عرض  ورودیه  با 
خیابان به صورت مسطح با کف سرامیک که فروشگاه 
همکف  باشد.طبقه  می  فعالیت  پالسکومشغول 
حدودا  آنها  مساحت  که  تجاری  واحد  شمال47عدد 
بین15مترمربع و20مترمربع متغیربا بالکن تجاری به 
با کف سنگ وشیشه میرال  مساحت حدود۶مترمربع 
وآب وبرق مشغول فعالیت می باشد طبقه اول شامل دو 
واحد آپارتمان اداری سمت خیابان بمساحت تقریبی 
تکمیل  تجاری  واحد  عدد  وچند  هرکدام90مترمربع 
شده وچند واحد تجاری نیمه کاره میباشد ساختمان 

ازنظروضع ظاهری تکمیل واکثریت واحدهای تجاری 
ازنظروضعیت  ملک  موقعیت  میباشد  فعالیت  مشغول 
فازیک  وتجاری  خوب  درمنطقه  وجانمایی  مکانی 
واحدها  اظهارات کلیه  واقع شده است وطبق  اندیشه 
به اسناد عادی واگذارشده است وبمبلغ یکصدوپنجاه 
شده  ریال)150/000/000/000ریال(ارزیابی  میلیارد 
است وجهت وصول طلب بانک وحقوق دولتی کالسه 
مورخ95/10/13ازساعت9الی الذکردرروزدوشنبه  فوق 
12ظهردرمحل اداره ثبت شهریارواحد اجرا به نشانی 
شهریارشهرک اداری ازطریق مزایده حضوری بفروش 
میرسد ومزایده ازمبلغ150/000/000/000ریال شروع 
فروخته  باشد  خریدارداشته  که  قیمت  باالترین  وبه 
آزاد  عموم  برای  مزایده  درجلسه  شرکت  شد  خواهد 
است وفروش کال نقدی است وچنانچه روزتعیین شده 
با تعطیل رسمی مصادف گردد روزبعد ازتعطیل جلسه 
شد  خواهد  تشکیل  ومکان  ساعت  درهمان  مزایده 
اطالعات  کسب  جهت  توانند  می  وخریداران  طالبین 
بیشتردرساعات اداری به ثبت شهریار-اجرا به نشانی باال 
مراجعه وجهت شرکت درمزایده دروقت مقرردرجلسه 
به  مربوط  های  بدهی  ضمنا  نمایند  شرکت  مزایده 
ونیزبدهی  واشتراک  انشعاب  حق  از  گازاعم  برق  آب 
مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره که رقم قطعی آنها 
اداره معلوم نشده بعهده برنده مزایده است  این  برای 
وتنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب های 
بیمه  مزایده  مورد  بود  و....خواهد  وشهرداری  دارایی 

نمیباشد.م.الف:20741  تاریخ انتشار:95/9/13
 مسئول اجرای ثبت شهريار-صادقبيکی

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه : 9500225

بدینوسیله به منیرالسادات ساجدی به نشانی شهریار -  روستای سلمیان و فرزانه شاه 
بیگ و سید جواد حائری هر دو به نشانی شهریار بدهکاران پرونده کالسه فوق که برابر 
گزارش مامور آدرس شناخته نگردید ابالغ می گردد که برابر قرار داد بانکی بین شما و 
بانک کشاورزی مبلغ 12۶/45۶/142 ریال تا تاریخ 95/4/19 بدهکار می باشید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانکار در خواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی 
مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد ./ الف:20740
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهريار

آگهی ابالغ
 اجرائیه کالسه : 9500228

بدینوسیله به حسین بزلی و علیرضا بزلی هردو به نشانی روستای قپچاق بدهکاران پرونده 
کالسه فوق که فاقد نشانی در متن سند می باشند ابالغ می گردد که برابر قرار داد بانکی 
شماره ۶975۶0311 بین شما و بانک کشاورزی مبلغ 454/338/115 ریال تا تاریخ 
95/7/10 بدهکار می باشید که از آن تاریخ به بعد طبق قرار داد مشمول خسارت می گردد 
که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار در خواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد ./ الف:20737
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهريار

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به کالسه پرونده۶8۶/5/95

وقت رسیدگی:درروزسه شنبه مورخ95/10/21ساعت9صبح حوزه پنجم
خواهان:طوبی نوری خوانده:مهدی بیات-مهدی زیارتی

خواسته:مطالبه خسارت خودرو
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  دادگاه  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
المکان  مجهول  بعلت  شده  تعیین  رسیدگی  ووقت  گردیده  ارجاع  اختالف  حل 
آیین  تجویزماده73قانون  وبه  ودستوردادگاه  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن 
تا  شود  می  کثیراالنتشارآگهی  ازجراید  دریکی  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی 
خوانده ازتاریخ نشرآخرین آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن خواهد 

بود.م.الف:20747
 رئيس حوزه پنجم شورای حل اختالف شهريار

ادامه از صفحه 1
قدرت  به  تعامل  از  بخشی  داد:  ادامه  زنگنه 
و  تولید  برای  کشور  هر  قدرت  است.  کشور 
در  را  آخر  و  اول  حرف  تولید  مازاد  ظرفیت 
اوپک می زند. شما اگر قوی باشید می توانید 
باشید  ضعیف  اگر  اما  ببرید  جلو  را  حرفتان 
کار شما  و  به حرف  تمنا کسی  و  با خواهش 

گوش نمی دهد.
این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: ما در این 
موضوع نه تنها در وزارت نفت بلکه در کشور 
ماندیم  حرفمان  روی  و  داشتیم  ایستادگی 
از  پیش  سطح  به  ایران  تولید  وضع  باید  که 
ما  به  هم  خیلی ها  البته  که  برسد  تحریم ها 
قیمت  کارتان  این  با  شما  که  کردند  انتقاد 
را  بنده  کاریکاتور  حتی  می کنید  کم  را  نفت 
اما سرانجام  کشیدند و نوشتند؛ مفت فروش. 
بود  اصل  برایمان  ملی  منافع  و  ایستادیم  ما 

و الحمداهلل خداوند کمک کرد و نتیجه داد.
با  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  زنگنه 
نفت  قیمت  دالری   5 حدود  افزایش  وجود 
این  اجرای  زمان  تا  آیا  اوپک  توافق  از  پس 

ادامه دار خواهد بود یا  افزایش قیمت  توافق 
بازار  برای  بدی  ماه  دسامبر  ماه  گفت:  خیر 
کم  تقاضا  و  خرند  نمی  نفت  همه  و  است 
انبارهای  در  سازی  ذخیره  سطح  شود،  می 

آخر  سودهای  که  کنند  می  کم  را  خود 
با  سرانجام  اما  بدهند  نشان  را  خود  سال 
که  است  مهم  هم  این  که  روسیه  همکاری 
روحانی،  حسن  دکتر  تلفنی  مکالمه  از  پس 

والدیمیر  و  ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس 
روسیه،  فدراسیون  جمهوری  رئیس  پوتین، 
به  را  خود  مواضع  آشکارا  خیلی  کشور  این 
پیشتر  که  در حالی  داد،  تغییر  تولید  کاهش 
بحث طرح »فریز نفتی« را مطرح می کرد و 
این برای ما و اوپک با ارزش بود و آنها قبول 
را 300 هزار بشکه درروز  تولید خود  کردند 
را  بشکه  هزار   300 این  اگر  و  دهند  کاهش 
است  قرار  که  بشکه ای  هزار   300 کنار  در 
بقیه کشورهای غیر عضو اوپک کاهش دهند، 
قیمتها خیلی  کنم  فکر می  کنند، من  اضافه 
محکم باالی 50 دالر برای هر بشکه بایستد.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه تولید روزانه ایران 
حدود سه میلیون و 800 و نزدیک سه میلیون 
و 900 هزار بشکه نفت خام است گفت: البته 
اکتبر  در  که  است  اوپک  مالک  ثانویه  منابع 
هزار   707 و  میلیون  سه  را  ایران  نفت  تولید 
بشکه در روز زدند، اما در همه کشورها تولید 
ثانویه  منابع  که  تولیدی  مقدار  با  آنها  واقعی 
ظرفیت  باید  ما  اما  است.  متفاوت  گویند  می 

تولید نفت خود را باال ببریم.

وزيرنفت عنوان کرد:

عبور قیمت نفت از مرز 50دالر
 توافق با وجود اختالفات سياسی

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره 
از  ایران  گاز  برداشت  ظرفیت  افزایش  به 
از  بیش  به  جنوبی  پارس  مشترک  میدان 
تا  گفت:  روز  در  مکعب  متر  میلیون   470
دوهفته آینده )پایان آذرماه( برداشت گاز از 
این میدان به 515 میلیون متر مکعب در روز 

افزایش مي یابد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
شرکت نفت و گاز پارس، محمد مشکین 
فام در بازدید روز چهارشنبه دهم آذرماه از 
سکوی فاز یک، تالش های بی وقفه کارکنان 
سکوهای تولیدی به منظور حفظ و استمرار 
از پارس جنوبی را بسیار  چرخه تولید گاز 
قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: درحال حاضر 
بیش  به  پارس جنوبی  از  گاز  تولید  میزان 
از470 میلیون متر مکعب در روز رسیده و 
۶2 درصد از نیاز مصرفی کشور توسط منابع 

گازی این میدان تامین می شود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان 
تعداد سکوهای  آینده  سال  اینکه ظرف 3 
شرکت  این  تولید  عملیات  راهبری  تحت 
تالش  گفت:  رسید،  خواهد  عرشه   40 به 
توانمندی های بخش  ارزیابی  با  کنیم  می 
افق های پیش  به  نگاه  با  و  تولید  عملیات 
رو، برنامه های مدیریتی و اجرایی متناسب 
بلند  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  شرایط  با 
مدت را به منظور ارتقای سطح فعالیت های 
عملیاتی پیاده سازی کرده و این 40 سکو را 
از راه شناخت دقیق شرایط فنی و تخصصی 
و  تاسیسات  نگهداشت  تعمیرات،  جمله  از 

پشتیبانی عملیات، مدیریت کنیم.
تولید گاز از سکوهای 21 و 18B بزودی آغاز 

می شود
 18B وی به آغاز تولید گاز از سکوهای 21 و
تا پایان آذر ماه اشاره کرد و گفت: با برداشت 
گاز از این دو سکو، ظرفیت تولید گاز کشور از 
میدان مشترک پارس جنوبی تا پایان آذرماه 
امسال به 515 میلیون متر مکعب در روز 

می رسد.
مشکین فام ،تمامی مراحل طراحی، ساخت 
و اجرا، بارگیری و حمل، راه اندازی و بهره 
برداری از سکوهای دریایی را کاری پیچیده 
و تخصص محور توصیف کرد و افزود: اینکه 
از سوی متخصصان داخلی  امسال 5 سکو 
تلقي کرد،  نباید کار کوچکی  را  اجرا شده 
چرا که ساخت هرکدام از این سکوها پروژه 
ای بزرگ ، زمانبر و هزینه بر بوده و نقشي 
تاثیرگذار بر صنعت نفت و اقتصاد ملی دارد.

به گفته مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با 
بهره برداری از سکوهای فازهای 17و18، 19 
و 20و21 تا پایان امسال برداشت گاز کشور 
از پارس جنوبي به بیش از 540 میلیون متر 
مکعب در روز می رسد تا نتایج مورد نظر 
کارفرما مطابق و حتی به بیش از برنامه های 

وعده شده در افزایش تولید گاز برسد.
مشکین فام با بیان اینکه افزایش توان برداشت 
گاز از پارس جنوبی مزیت های فراوانی برای 
کشور به دنبال دارد، اظهار داشت: یکي از مزیت 
ها آن است که در صورت برابری یا افزایش رقم 
تولید گاز این میدان به بیش از نیاز داخلی، این 
قابلیت و بدیل مهم فراهم خواهد شد که در 
مصرف منابع گازی مخازن غیر مشترک صرفه 
جویی و حفاظت شده و بر برداشت و استفاده از 

مخازن مشترک تمرکز شود.

های  فرآورده  پخش  و  پاالیش  شرکت  معاون 
نفتی ایران با اشاره به توافق ایران و ساینوپک 
چین برای توسعه پاالیشگاه آبادان اظهار کرد: 
عملیات اجرایی این طرح نفتی توسط چینی ها 

در ماه جاری آغاز می شود.
شاهرخ خسروانی با بیان اینکه تفاهم نهایی با 
اظهار کرد: حدود  انجام شده است،  ساینوپک 
دو هفته قبل نماینده این شرکت در ایران بود،   
مراحل  نامه  تفاهم  این  و  شد  انجام  امضاها 
نهایی خود را طی می کند. مشکل در اجرای 
این تفاهم نامه وجود ندارد و عملیات اجرایی 
به  این پروژه  آن در ماه جاری آغاز می شود. 
ساخت(  و  خرید  )مهندسی،   EPC صورت  
قبل  ماه  چند  از  آن  مهندسی  مراحل  و  است 

آغاز شده و رو به تکمیل است.
مذکور  پروژه  اجرای  هدف  درمورد  وی 
پروژه  این  اجرای  کالن  هدف  داد:  توضیح 
ساخت  و  آبادان  پاالیشگاه  ظرفیت  تجهیز 
روز  استانداردهای  با  که  است  پاالیشگاهی 
از  برخی  همچنین  باشد.  داشته  مطابقت  دنیا 
قبل  برای دهه  آبادان که  پاالیشگاه  واحدهای 
است برچیده می شود و میزان نفت کوره این 
می  درصد   25 از  تر  کم  به  آبادان  پاالیشگاه 
این  های  فرآورده  همه  دیگر  سوی  از  رسد. 
سفید،  نفت  گازوئیل،  بنزین،  شامل  پاالیشگاه 
گاز مایع و...  بعد از اتمام پروژه استاندارد روز 

دنیا را خواهند داشت.
های  فرآورده  پخش  و  پاالیش  شرکت  معاون 
را  پروژه  این  اجرای  زمانی  بازه  ایران  نفتی 
گفت:  و  کرد  عنوان  نیم  و  سال  سه  حدود 
پایان  به   1399 سال  در  پروژه  این  احتماال 

برسد.

برداشت گاز از پارس جنوبی تا پایان آذرماه
 به 515 میلیون متر مکعب می رسد

آغاز عملیات اجرایی پاالیشگاه 
آبادان با همکاری چینی ها

پاییز امسال،  کاهش حجم بارش های کشور در 
منجر به افت قابل توجه حجم ذخایر آب پشت 
سدهای کشور شده به طوری که در برخی سدها 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 50 

درصد با کاهش حجم ذخایر آبی مواجه شده ایم. 
بر اساس این گزارش، ارتفاع کل ریزشهای جوی 
کشور از ابتدای سال آبی جاری )اول مهر( تا دهم 
آذر ماه بالغ بر 18 میلیمتر است. مقدار بارندگی 
در مدت مشابه 47 سال اخیر به طور متوسط 38 
میلیمتر بود که با مقایسه این رقم با مقدار بارشهای 
بارشهای  درصدی   53 کاهش  جاری،  آبی  سال 

کشور نتیجه می شود.
در مدت مشابه سال گذشته نیز )اول مهر 94 تا 
دهم آذرماه 94( ارتفاع کل بارشها در کشور ۶8 
میلیمتر ثبت شده بود که در مقایسه با سال جاری، 
میزان بارشها با کاهشی 74 درصدی مواجه شده 
است. حجم بارشهای اول مهر تا پایان 10 آذر سال 
جاری معادل 29 میلیارد و ۶۶4 میلیون مترمکعب 
بوده در حالی که این حجم در مدت مشابه سال 
گذشته 112 میلیارد و ۶۶ میلیون مترمکعب به 

ثبت رسیده بود.
پاییز امسال،  کاهش حجم بارش های کشور در 
منجر به افت قابل توجه حجم ذخایر آب پشت 
سدهای کشور شده به طوری که در برخی سدها 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 50 

درصد با کاهش حجم ذخایر آبی مواجه شده ایم.
در صورتی که وضعیت بارشها در 20 روز پایانی 
پاییز و سه ماهه زمستان به همین وضعیت ادامه 
یابد، بدون شک در تأمین آب شرب سال آینده با 

مشکالت متعددی مواجه خواهیم بود.
»ستار محمودی« قائم مقام وزیر نیرو، اول آذرماه 
از کسری 5 میلیارد مترمکعبی آب ذخیره شده 
در پشت مخازن سدهای کشور در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل خبر داده بود.

افت 74 درصدی
 بارشهای  کشور 

نوشت:  جمهوری  رئیس  دفتر  سیاسی  معاون 
پوتین،  و  روحانی  تلفنی  مفصل  گفت وگوی 
اوپک در وین،  از نشست 171  یک روز پیش 
نشان داد زمانی که قدرت های بزرگ توافق می 

کنند، می توان شاهد تحوالت بزرگی بود. 
حمید ابوطالبی، روزپنجشنبه، 11 آذرماه  در 
تحوالت حاصل  تشریح  به  توئیتر خود  صفحه 
اعضا  تولید  برای کاهش سقف  اوپک  توافق  از 
آن  با  غیراوپک  نفتی  کشورهای  همراهی  و 
پرداخت و نوشت: نخستین نماد این تحول در 
سازمان  عادی  نشست  یکمین  و  یکصدوهفتاد 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( اتفاق افتاد 
و ایران و روسیه توانستند با توافق منصفانه بر 
در  بلندی  گام  اعضا،  رضایت  و  تولید،  میزان 

بازار نفت بردارند.
دومین تحول در زمینه حل و فصل معضالت 
منطقه ای خواهد بود، چرا که ایران و و روسیه 
مصمم هستند پیش از آن که واقعاً دیر شود، 
سامان  را  منطقه  یمن،  تا  سوریه  و  عراق  از 
دهند، بنابراین پس از سفر اخیر وزیر خارجه 

به زودی  هم  پوتین  ترکیه،  امنیتی  مقامات  و 
که  فرستاد  خواهد  تهران  به  ویژه  ای  نماینده 
سیاسی  هماهنگی  در  بلند  گامی  موضوع  این 

-امنیتی منطقه خواهد بود. 
در  امنیت  و  سیاست  در  باید  تحول  سومین 

در  درایت  که  پذیرد؛  صورت  فارس  خلیج 
خلیج  جنوب  کشورهای  آینده  هفته  اجالس 
این  باشد.  آن  راهگشای  تواند  می  فارس 
نشست می تواند پس از توافق نفتی، گام بعدی 
گفتگو،  اصل  پذیرش  با  سیاسی  عرصه  در  را 

دیپلماسی دوجانبه و اعزام هیئت بردارد؛ این 
واقع بینی مبارکی خواهد بود.

یکصد و هفتاد و یکمین نشست اوپک با توافق 
اعضا برای کاهش تولید تا سقف 32 میلیون و 
500 هزار بشکه در روز همراه بود و به دنبال 
آن روسیه نیز به عنوان بزرگترین تولیدکننده 
نفت جهان اعالم کرد که برای همراهی با اوپک 

300 هزار بشکه از تولید خود می کاهد.
ایران تنها کشوری است که نه تنها تولید نفت 
 آن در ۶ ماه نخست سال آینده میالدی کاهش 
 90 تا  تولید  افزایش  به  مجاز  بلکه  یابد،  نمی 

هزار بشکه در روز است.
به دنبال اعالم خبر توافق اوپکی ها، قیمت نفت 

در بازارهای جهانی 10 درصد رشد کرد.
اجرای  با  امیدوارند  انرژی  بازار  تحلیلگران 
قیمت  غیراوپکی ها  همراهی  و  اوپک  تصمیم 
بشکه  هر  در  دالر   55 تا   50 حدود  به  نفت 
اکنون  اوپک  نفتی  سبد  قیمت  یابد؛  افزایش 

در محدوده 43 دالر و 83 سنت قرار دارد. 

معاون سياسی دفتر رئيس جمهوری:

ایران و روسیه گام بلندی در بازار نفت برداشتند
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عدم مدیریت مناسب نقدینگی

* سيدحسن حسينی شاهرودی 
 عضوهیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

تواند  نقدینگی می  افزایش حجم  به  توجهی  بی 
تاثیرات نامناسبی روی مولفه های اقتصادی کشور 
یازدهم  دولت  دستاوردهای  از  باشد.یکی  داشته 
مهار رشد شدید تورم بوده که درصورت عدم برنامه 

ریزی برای ساماندهی بحث افزایش حجم نقدینگی،احتمال افزایش نرخ 
تورم وجود خواهد داشت.مدیریت نامناسب نقدینگی به رشد بازار داللی 
کاذب منتهی می شود.افزایش حجم نقدینگی درحالی است که یکی 
از مشکالت بخش تولید کمبود نقدینگی است؛بنابراین باید با اتخاذ 
تدابیر مناسب،نقدینگی به بخش تولید هدایت شود.بروکراسی دشوار 
اداری و ضعف عملکرد بانک ها از موانع سوق نقدینگی به سمت تولید 
است.آمارها حکایت ازافزایش حجم نقدینگی دراقتصاد کشور دارد و 
رشدحجم نقدینگی می تواند تاثیرات منفی برای اقتصاد کشور در پی 
داشته باشد. عدم مدیریت مناسب نقدینگی،عالوه برافزایش نرخ تورم 
می تواند به رشد بازار داللی کاذب منتهی شود.بروکراسی دشوار اداری 
و ضعف عملکرد بانک ها ازموانع سوق نقدینگی به سمت تولید است 
که باید این مشکالت رفع شود.هدایت بخشی ازحجم نقدینگی به سوی 

بازار سرمایه می تواند تاثیرات مثبت اقتصادی به همراه داشته باشد
 

بيمه
 اولین بیمه تخصصی عمر به زودی آغاز به کار می کند

را  بیمه  صنعت  نفوذ  بخواهیم  اگر  گفت:  بیمه  عالی  شورای  رئیس 
باال ببریم، باید نسبت به افزایش سهم بیمه عمر اقدام کنیم که بر 
این اساس، پروانه اولین بیمه تخصصی عمر به زودی صادر می شود.

عبدالناصر همتی گفت: بیمه نقش مهمی در کشو از جهت مدیریت 
ریسک، تامین و پرداخت خسارات به فعاالن اقتصادی و آحاد مردم دارد؛ 
به عبارت دیگر بیمه یکی از صنایع مفید خدماتی است که در سال های 
اخیر در کشور ما پیشرفت خوبی داشته؛ اما هنوز با سطح مطلوب فاصله 
زیادی داریم.رئیس کل بیمه مرکزی افزود: علت های زیادی در این میان 
وجود دارد؛ چراکه رابطه مستقیمی بین رشد صنعت بیمه و توسعه 
اقتصادی کشور وجود دارد؛ بنابراین نمی توان بدون رسیدن به سطح 
مطلوب اقتصادی، به سطح مطلوب بیمه برسیم و دلیل دوم را می توان 
عدم توسعه فرهنگ بیمه نام برد؛ چراکه هنوز مردم به طور کامل با 
مزایای بیمه آشنا نیستند.وی دلیل سوم عدم پیشرفت صنعت بیمه 
را ساختار این صنعت دانست و تصریح کرد: تا چند سال گذشته، بیمه 
دولتی بود و خوشبختانه با خصوصی سازی صنعت بیمه، اکنون با رقابت 
تعداد زیادی ازشرکت های بیمه مواجه هستیم که پوشش های خوبی به 

مردم ارائه می دهند.
 

 بانک
برگزاری کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه

جلسه هماهنگی برگزاری کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد 
توسعه، در تاریخ 7 آذر 1395 و در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.بر 
توسعه،  رویکرد  با  سازمانی  فرهنگ  ملی  خبر،کنفرانس  این  اساس 
فرهنگ  در  کاربردی  و  علمی  دستاوردهای  آخرین  ارایه  اهداف  با 
با تکیه  با رویکرد توسعه، اشاعه مهارت های نوین فرهنگی  سازمانی 
بر ضرورت های آینده نگرانه، توسعه و ترویج فرهنگ سازمانی در نظام 
فکری فردی، سازمانی و اجتماعی و همچنین دستیابی به ارزش ها و 
الگوهای مناسب رفتار حرفه ای در توسعه پایدار، توسط انجمن مدیریت 
ایران، در تاریخ 27 بهمن 1395 برگزار خواهد شد.این کنفرانس در 3 
حوزه فردی، سازمانی و اجتماعی برگزار می گردد که در حوزه سازمانی 
به تعلق، تعهد و وفاداری سازمانی، نقش کارگروهی در توسعه فرهنگ 
سازمانی، مولفه های محیط یادگیری در بهبود فرهنگ سازمانی، اخالق، 
ارزش ها و فرهنگ سازمانی )EVC( در سازمان ها، فرهنگ سازمانی 
توسعه گرا و نقش الگوسازی سرآمدی در توسعه فرهنگ کسب و کار 

پرداخته می شود.
 

 انتشار مرحله دوم اوراق گواهی سپرده بانک ملت
انتشار مرحله دوم اوراق گواهی سپرده مدت دار)عام( ویژه سرمایه   
گذاری بانام الکترونیک بانک ملت از امروز 13 آذر ماه سال جاری آغاز 
می شود.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، با تصویب هیات مدیره و 
مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گواهی سپرده مدت دار 
ویژه سرمایه گذاری)عام( بانام و الکترونیک این بانک در سال جاری، 
در چهار مرحله منتشر می شود که مرحله دوم آن به میزان 15 هزار 
میلیارد ریال و در واحدهای یک میلیون ریالی از روز شنبه13 آذرماه 
امسال از طریق سامانه جامع اوراق بهادار الکترونیک و از سوی تمامی 
شعب بانک ملت شروع خواهد شد.بر اساس این گزارش، فروش این 
اوراق به مدت پنج روز کاری  و تا روز 18 آذر ماه ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، سررسید اوراق مذکور یک ساله و نرخ سود علی الحساب 
آن  15.5 درصد و نرخ بازخرید قبل از سررسید آن از سوی شعب بانک 

ملت، 13.5 درصد تعیین شده است.
 

  برگزاری نخستین هفته ی ملی رویداد در کشور
هفته ی ملی رویداد برای اولین بار از20 تا 2۶ آذر ماه جاری و با هدف 
فرهنگی  اجتماعی،  صنعتی،  اقتصادی،  مختلف  رویدادهای  معرفی 
برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی  و سیاسی در سراسر کشور 
برای  ویژه ای  برنامه های  هفته  این  در  رویداد؛  هفته  رسانی  اطالع  و 
برگزارکنندگان و شرکت کنندگان رویدادهای مختلف در نظر گرفته 
شده است که از آن جمله می توان به تخفیف در قیمت بلیت رویدادها 
برای شرکت کنندگان و رایگان شدن خدمات ایوند برای برگزارکنندگانی 
که در برنامه های این هفته مشارکت داشته باشند، اشاره کرد.حمید رضا 
احمدی دبیر برگزاری اولین هفته رویداد گفت: هفته ی رویداد یک 
هفته در سال است که قرار است در آن شرایط ویژه ای برای شرکت 
در رویدادهای مختلف فراهم شود و در هفته ی رویداد امسال حدود 
150 رویداد مختلف از سرتاسر کشور برای بیش از 3000 هزار نفر در 

دسترس خواهند بود..
 

صنعت
درخواست وزارت صنعت برای اعالم نیازهای

 ارزی تولیدکنندگان
دبیر انجمن ریخته گری از درخواست وزارت صنعت برای اعالم نیاز 
ارزی و اعتباری صنایع جهت تدوین بودجه سال آینده خبر داد و 
گفت: نیاز کارخانه های بزرگ ریخته گری حدود 150 میلیون یورو 
و هرکدام از کارخانه های کوچک 300 میلیون تومان برآورد می شود.
عبدالحمید قدیمی به فارس اظهار داشت: وزارت صنعت در راستای 
تدوین بودجه سال آینده از صنایع در مورد نیازهای ارزی و اعتباری 
واحدهای کوچک و بزرگ اطالعاتی را درخواست کرده است که ما 
نیاز  برای  ما  برآورد  داد:  ادامه  کردیم.وی  ارائه  را  اطالعات  این  نیز 
ارزی و اعتباری واحدهای بزرگ ریخته گری جهت تجهیز و راه اندازی 
ماشین آالت جدید 150 میلیون یورو است و برای 300 واحد کوچک 
ریخته گری نیز جهت هر واحد 300 میلیون تومان اعتبار پیش بینی 
کرده ایم.وی با تأکید بر اهمیت میزان تحقق این نیازهای اعتباری، 
گفت: سال گذشته نیز برآوردمان را به وزارت صنعت ارائه کردیم، اما 
با توجه به وضعیت رکود و کمبود منابع مالی کارخانه ها برای اجرای 
طرح های جدید، کمتر از 20 درصد نیاز اعالم شده به وزارت صنعت 

محقق شد.

بلومبرگ گزارش داد؛ 
خروج سرمایه گذاران از بازار

موسسه مالی »ای بی ان آمرو« در تازه ترین گزارش 
خود پیش بینی کرد که قیمت جهانی طال طی سال 
2017 میالدی تحت تاثیر افزایش احتمالی نرخ 
بهره با کاهش بیشتری روبرو خواهد شد.به گزارش 
بلومبرگ، موسسه مالی »ای بی ان آمرو« پیش بینی 
کرده است که قیمت هر اونس طال تا پایان سال 
آینده به کمتر از 1100 دالر در هر اونس خواهد 
رسید. بر این اساس به نظر می رسد افزایش نرخ 
بهره آمریکا و تقویت ارزش دالر طی ماه های آینده 
تاثیر زیادی بر افت قیمت جهانی طال خواهد داشت.
او سی بی سی بانک چین نیز پیش بینی کرده است 
که سیاست های پولی فدرال رزرو آمریکا و افزایش 
نرخ بهره موجب خواهد شد تا قیمت طال با کاهش 
بیشتری روبرو شود و به کمتر از 1100 دالر برسد. 
قیمت طال که لحظاتی پس از اعالم پیروزی ترامپ 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا 1337.38 
دالر در هر اونس افزایش یافته بود، اکنون با کاهش 
شدیدی روبرو شده و تا سطح  1171.18 دالری 
کاهش داشته است.به اعتقاد تحلیلگران موسسه ای 
بی ان، سرمایه گذاران بین المللی در شرایط کنونی 
دلیل خاصی را برای خریداری طال و سرمایه گذاری 
در این بازار نمی بینند.  در شرایط کنونی انتظارات 
تورمی در اقتصاد آمریکا هنوز شکل نگرفته و نگرانی 
های زیادی نسبت به ادامه روند صعودی ارزش دالر 
و کاهش بیشتر قیمت طال وجود دارد.تازه ترین 
نظرسنجی ها نیز نشان می دهد که احتمال افزایش 
نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در نشست دسامبر، بیشتر 
شده است. قیمت طال در ماه نوامبر بدترین عملکرد 
خود را در 3 سال اخیر ثبت کرده است. در ماه نوامبر 
سرمایه گذاران بین المللی بیش از 4.4 میلیارد دالر 
از سرمایه های خود را از صندوق های سرمایه گذاری 
طال خارج کرده اند.موسسه ای بی ان آمرو پیش 
در سال 2018  قیمت طال  که  است  کرده  بینی 
میالدی با افزایش و رونق روبرو خواهد شد. «بارناباس 
گان«  از موسسه او سی بی سی پیش بینی کرده 
است که قیمت طال تا پایان امسال به 1200 دالر 
خواهد رسید و این رقم تا پایان سال آینده به کمتر از 
1100 دالر می رسد.وی پیش بینی کرد که نگرانی 
ها و بی ثباتی های سیاسی در کوتاه مدت با توجه به 
در پیش بودن همه پرسی ایتالیا و انتخابات ریاست 

جمهوری فرانسه، همچنان ادامه خواهد داشت
 

  کشاورزی
افزایش تعرفه تاثیری بر واردات تیالپیا ندارد

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان 
ایران، شرایط بازار ماهی را آرام توصیف کرد و گفت: 
افزایش تعرفه ماهی تیالپیا، تاثیری بر کاهش واردات 
این ماهی به کشور ندارد و نخواهد داشت.ارسالن 
قاسمی شرایط بازار ماهی را آرام توصیف کرد و اظهار 
داشت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم ماهی قزل آال 
سر مزرعه، بین 8 تا 11 هزارتومان است و حتی گاهی 
به دلیل شرایط بد اقتصادی، تولیدکنندگان محصول 
خود را ارزان تر از قیمت های مذکور نیز به فروش 
می رسانند.وی با اشاره به اینکه امسال دولت تعرفه 
واردات ماهی تیالپیا را به 32 درصد افزایش داده 
است، به مهر گفت :  با قیمت هایی که دالالن، این 
ماهی را در بازار داخل به فروش می رسانند، حتی اگر 
تعرفه آن به 120 درصد برسد، باز هم واردات آن برای 
واردکنندگان سودآور است.قاسمی با بیان اینکه ماهی 
تیالپیا در بازار داخلی بسیار گران است، گفت: ما هیچ 
امیدی به کاهش واردات این ماهی نداریم؛ تحقق آن 
منوط بر این است که دولتمردان اقدامی جدی کنند 

که متاسفانه این کار را نمی کنند.
 

کشت گلخانه ای باید تا 5 سال آینده
 به 48 هزار هکتار برسد

رئیس انجمن گلخانه سازان ایران گفت: طی برنامه 
پنج ساله قرار است تا سطح زیرکشت گلخانه ای در 
کشور به 48 هزار هکتار برسد، اما کمبود منابع مالی 
برای کشاورزان، بزرگترین مشکل بر سر راه پیشبرد 
این هدف است.عبدالرحمان حسینی فرد در مورد 
توسعه سطح زیرکشت گلخانه های کشور به فارس 
گفت : سیاست وزارت جهاد کشاورزی این است 
که سطح زیر کشت گلخانه ای در کشور تا 5 سال 
آینده به 48 هزار هکتار گسترش یابد که این رقم 
با توجه به طرح آمایش سرزمینی در استان های 
مختلف متفاوت است.وی افزود: این طرح در قالب 
شهرک های گلخانه ای و مجتمع های کوچک و بزرگ 
دیده شده و به عنوان مثال در استانی مانند کرمان 
750 هکتار گلخانه در دست احداث است و برای 
استان فارس نیز دو شهرک گلخانه ای به وسعت 
350 هکتار در شهر شیراز در دست احداث است.
رئیس انجمن گلخانه سازان ایران به این نکته اشاره 
کرد که به دنبال ارتقای سطح سازه های گلخانه ها در 
کشور هستیم تا آن را در حد استانداردهای بین المللی 
برسانیم.حسینی فرد در پاسخ به اینکه در حال حاضر 
برای کشاورزان  ایجاد گلخانه  هزینه هر مترمربع 
چقدر هزینه دربردارد، گفت: بسته به نوع سادگی یا 
تجهیزات مصرفی برای نوع محصول در هر گلخانه 
هزینه ها متفاوت است و از متری 30 هزار تومان تا 
200 هزار تومان هزینه ایجاد هر مترمربع گلخانه را 

 می توان برآورد کرد.
 بازار سرمايه

سهم های کوچک در کانون توجه معامله گران

در سه روز کاری هفته اخیر، ارزش کل معامالت 
اوراق بهادار به 7447 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت 
به هفته قبل 12 درصد افزایش یافته است. در پایان 
معامالت هفته منتهی به 9آذرماه 95، شاخص کل 
با ۶33 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 
80 هزارو 018 واحد رسید.شاخص بازار اول اما با 
303 واحد افزایش به رقم 5۶ هزارو ۶8۶ واحد دست 
یافت و شاخص بازار دوم با 2185 واحد افزایش عدد 
170 هزارو 955 واحد را تجربه کرد که به ترتیب 
با  0.5 درصد و  29 .1 درصد افزایش را نسبت به 
هفته قبل تجربه کردند.این موضوع نشان می دهد 
که شرکت های برخوردار از سرمایه پایین و یا سهم 
شناوری کمتر که در بازار دوم بورس حضور دارند 
در سه روز معامالتی هفته گذشته با اقبال بیشتری 
از سوی معامله گران روبرو بوده اند.در سه روز کاری 
هفته اخیر، ارزش کل معامالت اوراق بهادار به 7447 
میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل با  12 
تعداد 22۶8  است.همچنین  یافته  افزایش  درصد 
میلیون سهم و حق تقدم در 175 هزار دفعه مورد 

معامله قرار گرفت.

یادداشت روز خبر

گروه اقتصاد : در ایران، سازمانهای مختلف در 
که  هستند  مجازی  درگاههای  راه اندازی  حال 
به شفافیت اقتصاد و تسهیل کسب و کار کمک 
می کند. در ایران از آنجا که سامانه های نرم افزاری 
یکپارچه نیست، هر تصمیمی که گرفته می شود 
اقتصاد  با  که  جامعه  افراد  از  بخشی  بالفاصله 
از  سوءاستفاده  با  می کنند،  زندگی  غیررسمی 
نقاط ضعف سامانه ها، کار خود را پیش می برند.

سرک دولت به حساب های مردم رسما با ابالغیه 
سازمان امور مالیاتی کلید خورد. حال باید عالوه 
بر حضور کارت های بازرگانی صوری در تجارت، 
با  بانکی اجاره ای هم باشیم.  منتظر حساب های 
ابالغ دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی 
که  کرد  اعالم  مردم  به  رسما  دولت  مشکوک، 
تراکنش های بانکی شان را زیر ذره بین دارد و دیر یا 
زود، به حساب بانکی هر یک از شهروندان، سرکی 
خواهد زد. البته ظاهر دستورالعمل می گوید که قرار 
بانکی رسیدگی  تراکنش های مشکوک  به  است 
شود تا بلکه آنها که سالیان سال از دادن مالیات 

فراری بودند، پایشان به بند کشیده شود.
آغاز رونق افتتاح حساب های اجاره ای!

اما این همه داستان نیست. اکنون دولت یکی از 
خط قرمزهای مردم را در حوزه اقتصادی و بانکی 
رد خواهد کرد. فلسفه این کار هم هر چقدر درست 
باشد، چندان به مذاق ایرانیان خوش نخواهد آمد 
و شرایط به گونه ای پیش خواهد رفت که به نظر 
می رسد پای برخی ناشفافی ها به اقتصاد ایران بیش 
از گذشته باز شود.تا پیش از این دولتمردان، فعاالن 
که  بودند  ناالن  این  از  واردکنندگان  و  اقتصادی 
برخی با اجاره کردن کارت های بازرگانی، تجارت 
کثیف راه انداخته اند و وقتی که پای گرفتن مالیات 
و مبارزه با کاالی قاچاق به میان می آید، دولت 
از کنار این افراد به سادگی رد می شود و اگر هم 
قرار باشد که ساده از کنار آنها عبور نکند، راهکار 
و راه چاره ای برای مبارزه با آن ندارد. همه چیز 
به نام یک پیرزن، پیرمرد یا زن خانه دار بی سوادی 
به عمرش، حتی  به حال  تا  به ثبت رسیده که 
و  بی نام  تجار  برخی  واردات  صفرهای  نتوانسته 
امور  سازمان  بشمارد.اکنون  را  متقلب  و  نشان 
به نظر می رسد  مالیاتی وارد موضوعی شده که 
اگر راهکارهای درستی برای پیاده کردنش نداشته 
باشد و مکانیزم های دقیق نظارتی را به کار نبندد، 
غیرشفاف تر  این هم که هست،  از  ایران  اقتصاد 
خواهد شد؛ همان چیزی که برخی از آن به نام 
رونق حساب های اجاره ای یاد می کنند و بر این 
باورند که این دستورالعمل زمینه ساز شکل گیری 
حساب هایی در بانکها می شود که تنها نام برخی 
افراد را یدک می کشد و پشت پرده تراکنش های 
مالی آن را میلیاردرهایی متقلب تشکیل می دهند.

جزئیات سرک دولت به حساب های بانکی مردم
سازمان  رئیس  تقوی نژاد،  سیدکامل  واقع،  در 
امور مالیاتی کشور در دستورالعملی که با عنوان 
ابالغ  مشکوک  بانکی  تراکنش های  به  رسیدگی 
کرده، قصد دارد تا نحوه رسیدگی و تعیین درآمد 
مشمول مالیات نسبت به تراکنش های بانکی واصله 
را مشخص نماید، اما اینکه چقدر این طرح موفق 
خواهد بود را هنوز نمی توان قضاوت کرد.در واقع، 
سازمان امور مالیاتی در این دستورالعمل از بانکها 
خواسته تا انواع تراکنش های بانکی را به سازمان 
امور مالیاتی ارایه دهند و البته مسئولیت حسن 
امور  کل  مدیران  به  را  دستورالعمل  این  اجرای 
مالیاتی سپرده است.رئیس سازمان امور مالیاتی 
در این رابطه می گوید: از آنجایی که تراکنش های 
بانکی واصله می تواند نتیجه معامالت و عملیات 

اعالم  بنابراین  باشد،  پولشویی  به  مشکوک 
محرمانه گزارش به مرجع ذی ربط حسب مورد 
الزامی خواهد بود. او همچنین بر اساس بندهای 
که  است  کرده  تاکید  این دستورالعمل،  تا 3   1
مختلف  حساب های  بین  مربوط  تراکنش های 
یک مودی مالیاتی، واریزهای مربوط به وام ها و 
تسهیالت دریافتی و دریافتی های حاصل از طلب 
این  مشمول  قبلی  پرداخت های  خاطر  به  فرد 
رسیدگی نخواهد شد.تمام این ها در شرایطی است 
که بر اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، 
در صورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله 
دریافت حقوق، درآمد اجاره یا سایر منابع باشد، 
این موارد باید حسب مقررات و در چارچوب منبع 
درآمدی مربوط، بررسی شود؛ یعنی همان چیزی 
که بسیاری از مردم را نگران می کند. آنها بر این 
باورند که حساب های بانکی و تراکنش های مربوط 
به آن، جزو حقوق فردی آن ها است که نباید به 
راحتی اطالعاتش در اختیار دیگران قرار گیرد.در 
این دستورالعمل حتی وجوه واریزی که مالیات 
آنها بر اساس مقررات قانون مالیات های مستقیم به 
صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام یا فروش 
امالک دریافت می شود، جداگانه بررسی و اقدام 
خواهد شد و البته واریزی های مربوط به درآمدهای 

اتفاقی نیز مشمول مالیات شده است.
بر اساس این دستورالعمل، همچنین چنانچه وجوه 
واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب 
صاحب حساب ناشی از دریافت سهم االرث، نذر، 
مورد  مربوط  مقررات  برابر  باشد،  حبس  و  وقف 
مالیات  اخذ  اینکه  ضمن  می گیرد؛  قرار  بررسی 
از آن بخش از دریافتی های مودی که مربوط به 
فعالیت های شغلی غیر معاف است نیز مورد تاکید 
واقع شده است.این دستورالعمل در شرایطی صادر 
شده است که به نظر می رسد وجود زمینه هایی 
همچون حساب های مجهول الهویه و برخی افتتاح 
حساب ها با عناوین صوری و بدون داشتن شناسه 
ملی نیز، فضای اقتصادی ایران را متاثر کرده است 
و به نظر می رسد که این زمینه در اقتصاد ایران 
به شدت وجود دارد که برخی افتتاح حساب های 

صوری به دلیل فرار از مالیات صورت گیرد.
۸ ميليون حساب بی هويت!

وجود  از  مرکزی  بانک  پیش،  وقت  چند  همین 
حدود 300 میلیون حساب در نظام بانکی خبر 
داده بود که به گفته او، حدود 38 میلیون حساب 
با شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده و 
راکد است؛ به عبارتی عملیات در این حسابها تا 
زمانی که صاحبان آنها کد ملی ارائه نکنند، متوقف 
شده است.رئیس کل بانک مرکزی هم البته گفته 
بود که از این 38 میلیون، 30 میلیون شناسایی 
شده و 8 میلیون شناسایی نشده هستند؛ این در 
حالی است که الزامات مبارزه با پولشویی برای کل 

تمامی  دارنده  باید  و  الزم االجراست  بانکی  نظام 
حسابها از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار 
باشند.به اعتقاد برخی کارشناسان و مدیران بانکی، 
معلوم نبودن مشخصات صاحبان این حساب ها که 
عمدتا مربوط به سال های خیلی دور است می تواند 
در مواردی موجبات ایجاد فضایی برای پولشویی 
و یا برخی تخلفات دیگر در شبکه بانکی شود؛ 
در این میان البته وزیر دادگستری هم به تازگی 
در اظهارات خود از آمار تازه و متفاوتی از وجود 
حساب های بانکی مخدوش و مجهول الهویه سخن 
گفته و اعالم کرده بود 50 میلیون حساب بانکی با 
این مشخصات وجود دارد که موجب وارد آمدن 
ضربه به اقتصاد و نظام بانکی کشور شده اند.بعد از 
این اظهار نظر بود که بانک مرکزی با انتشار آماری 
اعالم کرد که تا پایان تیرماه سال جاری، تعداد کل 
حساب های بانکی  بالغ بر 447 میلیون و 2۶2 هزار 
و 357 مورد متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی 
 41۶ تعداد،  این  از  که  است  خارجی  و  ایرانی 
میلیون و 787 هزار و 427 حساب دارای شماره 
ملی، شناسه ملی یا شماره اختصاصی اتباع خارجی 
است، بنابراین تعداد حساب های فاقد شماره ملی، 
شناسه ملی و یا شماره ملی اتباع خارجی حدود 30 
میلیون و 474 هزار و 927 حساب است که از این 
تعداد تنها 814 هزار و 153 حساب فاقد شماره، 
فعال هستند که البته بانک مرکزی برای مسدود 
کردن این حساب ها اقدام کرده است.از سویی دیگر 
29 میلیون و ۶۶0 هزار و 714 حساب هم فاقد 
شماره است، اما مسدود شده و در اولین مراجعه 
مشتریان به بانک ها و موسسات اعتباری شماره یا 

حساب آنها اخذ و در سوابق ثبت می شود.
هدايت گردش های مالی به سمت حساب های 

اجاره ای
همچنین سیدحمید حسینی، کارشناس مسائل 
اقتصادی نیز با بیان اینکه در همه جای دنیا برای 
سامانه های  از  که  کرده اند  فساد سعی  با  مبارزه 
فناوری اطالعات و دولت های الکترونیک استفاده 
کنند، افزود: در ایران، سازمانهای مختلف در حال 
راه اندازی درگاههای مجازی هستند که به شفافیت 
می کند. کمک  کار  و  کسب  تسهیل  و  اقتصاد 
آنجا که سامانه های  از  ایران  در  اضافه کرد:  وی 
نرم افزاری یکپارچه نیست، هر تصمیمی که گرفته 
می شود بالفاصله بخشی از افراد جامعه که با اقتصاد 
غیررسمی زندگی می کنند، با سوءاستفاده از نقاط 
ضعف سامانه ها، کار خود را پیش می برند.حسینی 
گفت: در شرایط کنونی که وزارت اقتصاد اعالم 
کرده است حساب های بانکی را رصد خواهد کرد 
و گزارش معامالت باالی 100 میلیون باید به این 
وزارتخانه ارسال شود،  عده ای حساب های اجاره ای 
به نام دیگران باز کرده اند.وی افزود: زمانی پزشکی 
حساب به نام منشی خود افتتاح می کرد؛ اما اکنون 

کار فراتر از این است و افرادی که درجات پایین 
باز  نامشان حساب  به  فعالیت می کنند  شرکتها 
می شود و سعی می کنند گردش های مالی در این 
حسابها صورت می گیرد تا اگر روزی وزارت اقتصاد 
رسیدگی کرد به صاحبان اصلی حساب دسترسی 
نداشته باشد.حسینی گفت: نتوانستیم در اقتصاد، 
کار را به درستی انجام دهیم از این رو باید سازمان 
ها را پیچیده کنیم زیرا افراد پیچیده، به سادگی از 
سازمانهای ساده ما سوء استفاده می کنند؛ تالش 
می شود اقتصاد غیررسمی کشور به اقتصاد رسمی 
تبدیل و شفاف شود اما افرادی داریم که با حداقل ها 
در جامعه زندگی می کنند و این امکان وجود دارد 
تعداد زیادی از حساب های بانکی به راحتی به نام 
این افراد افتتاح و سوء استفاده شود.به هرحال به 
نظر می رسد اگرچه اقدام سازمان امور مالیاتی را 
می توان یک اقدام موثر در جهت دریافت مالیات 
از بخش های غیرشفاف اقتصاد ایران ارزیابی کرد، 
اما باید در نحوه اجرای آن نیز دقت الزم به عمل 
آورده شود تا باز هم عده ای با روش هایی همچون 
حساب های اجاره ای یا خرید و فروش حساب ها 
محروم،  مناطق  در  مستقر  یا  کم سواد  افراد  از 
سوءاستفاده نکرده و فرار مالیاتی نداشته باشند 
به دوش  را  نیاز دولت  مالیات مورد  تامین  بار  و 
عده ای بیندازند که عمدتا، بخش های شفاف جامعه 

اقتصادی ایران هستند.
عده ای برای فرار از شفافيت به حساب اجاره ای 

روی آورده اند
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران نیز در همین 
رابطه چنین  گفت: با ورود وزارت امور اقتصادی 
و دارایی برای رصد و شفافیت حساب های بانکی، 
اقدام  ای  اجاره  های  افتتاح حساب  به  ای  عده 
اینکه در  بیان  با  اند.سید حمید حسینی  کرده 
همه جای دنیا برای مبارزه با فساد سعی کرده 
اند که از سامانه های فناوری اطالعات و دولت 
های الکترونیک استفاده کنند، افزود: در ایران، 
سازمانهای مختلف در حال راه اندازی درگاه های 
مجازی هستند که به شفافیت اقتصاد و تسهیل 
کسب و کار کمک می کند.وی اضافه کرد: در 
ایران از آنجا که سامانه های نرم افزاری یکپارچه 
نیست، هر تصمیمی که گرفته می شود بالفاصله 
غیررسمی  اقتصاد  با  که  افراد جامعه  از  بخشی 
زندگی می کنند با سوء استفاده از نقاط ضعف 
برند.حسینی  می  پیش  را  خود  کار  ها،  سامانه 
گفت: در شرایط کنونی که وزارت اقتصاد اعالم 
کرده است حسابهای بانکی را رصد خواهد کرد و 
گزارش معامالت باالی 100 میلیون باید به این 
وزارتخانه ارسال شود؛ عده ای حساب های اجاره 
ای به نام دیگران باز کرده اند.وی افزود : زمانی 
می  افتتاح  خود  منشی  نام  به  حساب  پزشکی 
کرد اما اکنون کار فراتر از این است و افرادی که 
درجات پایین شرکتها فعالیت می کنند به نامشان 
حساب باز می شود و سعی می کنند گردش های 
مالی در این حساب ها صورت می گیرد تا اگر 
به صاحبان  اقتصاد رسیدگی کرد  وزارت  روزی 
باشد.حسینی  نداشته  دسترسی  حساب  اصلی 
گفت: نتوانستیم در اقتصاد، کار را به درستی انجام 
دهیم از این رو باید سازمان ها را پیچیده کنیم 
زیرا افراد پیچیده، به سادگی از سازمانهای ساده ما 
سوء استفاده می کنند.وی افزود: تالش می شود 
اقتصاد غیر رسمی کشور به اقتصاد رسمی تبدیل 
و شفاف شود اما افرادی داریم که با حداقل ها در 
جامعه زندگی می کنند و این امکان وجود دارد 
تعداد زیادی از حساب های بانکی به راحتی به نام 

این افراد افتتاح و سوء استفاده شود.

هدايت گردش های مالی به سمت حساب های اجاره ای؛

8 میـلیون حـساب  بـانکی بـی نام و نـشان!
به تراکنش های مشکوک بانکی رسيدگی می شود؟

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان 
پوشاک تهران از کاهش 30 درصدی قاچاق 

پوشاک در سال گذشته خبر داد.
در  اینکه  به  اشاره  با  شیرازی  ابوالقاسم 
و  دارد  وجود  قاچاق  مختلف  بخش های 
نمی توان این معضل را به صفر رساند، اظهار 
اطالع رسانی  به  توجه  با  خوشبختانه  کرد:  
های قبلی به منظور جلوگیری از برخوردهای 
پوشاک  بحث  در  قاچاق  کاهش  با  صلبی 
مواجه هستیم و با توجه به برنامه ریزی های 
انجام شده تمرکز خود را روی مراکز اصلی و 
قرار دادیم و در بخش خرده فروشی  انبارها 

ورود نکردیم.
و  اصلی  مراکز  در  توانستیم  داد:  ادامه  وی 
با  و  کنیم  ورود  مطلوب  صورت  به  انبارها 
توجه به اقداماتی که از سال گذشته به منظور 
دادیم، میزان  انجام  قاچاق پوشاک  با  مبارزه 

قاچاق را در این بخش کاهش دهیم.
رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان 
آمار  متاسفانه  اینکه  بیان  با  تهران  پوشاک 
دقیقی از قاچاق در دسترس نیست،به ایسنا 
تا   70 میدانی  بازرسی های  اساس  بر  گفت: 
پوشاک  بخش  در  فروشندگان  درصد   80
باعث  مسئله  همین  و  هستند  تاولیدکنننده 
افزایش رقبت آن ها به مبارزه به قاچاق شده 
اینکه  به  اشاره  با  همچنین  است.شیرازی 
کاالهای  از  خریداران  درصد   70 به  نزدیک 
کرد:  خاطرنشان   می کنند،  استقبال  ایرانی 
ایرانی  به  نسبت  خارجی  پوشاک  میزان 
 70 به   30 مردم  استقبال  میزان  اساس  بر 
است و قطعا فرهنگ استفاده از تولید داخل 
می تواند  محصوالت  کیفیت  بودن  باال  نیز  و 
به تمایل بیشتر مردم برای حمایت از تولید 

ایرانی کمک کند.

در حال حاضر میزان مجاز خروج ارز از کشور 
در  و  است  دالر  هزار   10 مسافر  همراه  به 
صورتی که افرادی بخواهند بیش از این مقدار 
برای  را  اقداماتی  باید  کنند،  خارج  کشور  از 
اظهار به گمرک انجام دهند.همراه داشتن ارز 
اظهار  از 10 هزار دالر مستلزم  بیش  خارجی 
به گمرک است که گمرک ایران مراحل اظهار 
الکترونیکی ارز همراه مسافر را اعالم کرده است.
مقررات  رعایت  عدم  گمرک،  قانون  اساس  بر 
مذکور، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز مصوب سال 1392 خواهد 
شد و خروج ارز فیزیکی صرفاً توسط شخص 
اظهارکننده و به همان نوع ارز اظهار شده مجاز 
است.همچنین تمامی دارندگان اظهارنامه های 
قبلی )غیرالکترونیکی( از آذرماه امسال حداکثر 
به مدت شش ماه فرصت دارند تا با مراجعه به 
نسبت   http://cdf.irica.co.اینترنتی آدرس 

به ثبت اطالعات اظهارنامه های خود اقدام و کد 
رهگیری دریافت کنند.

بنابر اعالم گمرک، افرادی که قصد خروج ارز 
باید  دارند،  را  از کشور  هزار دالر  از 10  بیش 
پس از مراجعه به گمرک و اظهار ارز مربوطه و 
دریافت کد رهگیری، به یکی از شعب بانک ملی 
مراجعه کرده و میزان ارز مورد نظر را به بانک 
تحویل دهند و در ازای آن یک رسید چاپی از 
بانک ملی دریافت کنند.پس از این اقدام، مرکز 
اطالعات مالی و مبارزه با پول شویی درخواست 
فرد مورد نظر را بررسی کرده و در صورت نبود 
مشکالت، آن را تایید می کند.در صورت تایید، 
بانک نسبت به صدور حواله وجه به داخل یا 
خارج کشور، پرداخت عین ارز یا خرید آن به 
نرخ آزاد طبق درخواست مسافر اقدام کرده و 
نحوه استرداد ارز به مسافر در سامانه گمرک 

ثبت می شود.

رئيس اتحاديه پوشاک خبر داد:

کاهش 30 درصدی قاچاق پوشاک نسبت به سال گذشته
افراد می توانند  بيش از مقدار تعيين شده ارزاز کشور خارج کنند؟

اقدام گمرک برای خروج ارز بیش از 10 هزار دالر از کشور

به فاصله چند روز مانده به ارائه الیحه بودجه سال 
139۶ به مجلس با اعالم اخیر رئیس جمهوری 
اینگونه بر می آید که سقف منابع عمومی دولت 
در سال آینده تا بیش از 25 هزار میلیارد تومان 
افزایش یافته است.رئیس جمهوری روز چهاردهم 
آذرماه الیحه بودجه را به مجلس تقدیم و از اعداد 
و ارقام دخل و خرج دولت در سال آینده رونمایی 
خواهد کرد و آن را در اختیار نمایندگان قرار می 
دهد تا بعد از بررسی جزئیات الیحه را به تصویب 
رسانده و برای اجرا در اختیار دولت قرار دهند.
الیحه بودجه 139۶ آخرین دفترچه دخل و خرج 
پیشنهادی دولت یازدهم خواهد بود. هر چند که 
هنوز اعداد و ارقام این الیحه کامال مشخص نیست، 
اما اظهارات اخیر روحانی نشان از منابع عمومی 
نشان می دهد  رقم  دارد.این  میلیاردی  320هزار 
که دولت سقف بودجه خود را نسبت به آنچه که 
در الیحه بودجه سال جاری پیشنهاد کرده و عدد 
2۶7 هزار میلیارد تومان را برای منابع عمومی ثبت 
کرده بود تا حدود 53 هزار میلیارد تومان افزایش 
داده است. با این حال منابع عمومی دولت بعد از 
بررسی در مجلس برای سال جاری تا 294 هزار 
میلیارد تومان افزایش یافت، رقمی که اکنون با 
رشد حدود 25 هزار میلیاردی در الیحه بودجه 

این که  است.با  بعد همراه شده  سال 
منابع عمومی جزیی از بودجه عمومی 
کل کشور است، اما در واقعیت اصل 
دخل  آن  براساس  دولت  که  آنچه 
را  می کند  تنظیم  را  خود  خرج  و 
تشکیل می دهد. این در حالی است 
از  مجموعه ای  عمومی  بودجه  که 
منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی 
شامل  عمومی  منابع  و  بود  خواهد 
درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی 
سرمایه ای  دارایی های  واگذاری  از 
مالی  دارایی های  واگذاری  و  )نفت( 

این  درباره  رقمی  هیچ  تاکنون  البته  که  است 
منابع درآمدی از سوی دولت اعالم نشده است، 
اما از اظهارات مدیران دولتی اینگونه بر می آید که 
سقف درآمدهای مالیاتی و همچنین منابع ناشی 
از فروش نفت افزایش خواهد یافت.این در حالی 
است که درآمد ناشی از فروش نفت با توجه به 
اهمیت قیمتی که برای هر بشکه تعیین می شود 

از جمله مواردی بود که تا روزهای پایانی بستن 
برگزاری  انتظار  در  دولت  و  نشد  نهایی  بودجه 
نشست اوپک ماند تا با احتمال کاهش سهمیه های 
تولید کشورهای عضو، آینده روشنی برای افزایش 
قیمت نفت وجود داشته باشد. از این رو با توجه 
به این که این اتفاق رخ داد به نظر می رسد قیمت 
نفت باالتر از قیمت 40 دالری سال جاری و حتی 

تا 45دالر تعیین شده باشد که خود در مجموع 
می تواند در کنار افزایش درآمد مالیاتی، موجبات 
افزایش منابع عمومی دولت در سال بعد شود.اما 
رئیس جمهوری به منابعی که برای بودجه عمرانی 
در الیحه 139۶ اختصاص داده شده نیز اشاره ای 
داشته است. وی اعالم کرده که بودجه عمرانی در 
الیحه تا ۶0 هزار میلیارد تومان افزایش دارد. این 
رقم اعالمی روحانی نشان دهنده رشد حدود 3000 
میلیاردی بودجه  عمومی در سال بعد خواهد بود و 
از سویی دیگر بر این تاکید دارند که رکورد پیشنهاد 
منابع عمرانی در بودجه شکسته شده است.در این 
برای  شده  داده  اختصاص  منابع  عمدتا  سال ها 
عمرانی رقمی کمتر بوده و البته عملکرد آن نیز 
بسیار پایین تر از حد تعیین شده در بودجه بود. این 
در حالی است که برای سال جاری 57 هزار میلیارد 
تومان برای پروژه های عمرانی اختصاص داده شد و 
عملکرد نیمه اول سال بودجه از این حکایت دارد 
که حدود 13 هزار میلیارد تومان در پایان شش 
ماهه سال جاری به پروژه های عمرانی اختصاص 
داده شده است. این در حالی است که عمده درآمد 
دولت صرف هزینه های جاری و پرداخت حقوق 
و دستمزد کارکنان می شود که برای سال آینده 

افزایش 10 درصدی آن پیش بینی شده است.

سقف بودجه۹۶ باال رفت؛

انتخاب های دشوار مردان کابینه
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با  فرهادی  اصغر  ساخته  »فروشنده«  فیلم 
دریافت جایزه از انجمن ملی نقد فیلم آمریکا 

نخستین گام را در مسیر اسکار برداشت.
ساالنه  جوایز  ،برندگان  اسکرین  از  نقل  به 
هیات ملی نقد در حالی اعالم شد که فیلم 
‘فروشنده’ جایزه بهترین فیلم خارجی سال 

۲01۶ را از آن خود کرد.
لونرگان  کنت  ساخته  دریا’  کنار  ‘منچستر 
سال  فیلم  بهترین  عنوان  به  جوایز  این  در 
برگزیده شد و  جایزه بهترین بازیگر مرد و 
آن  از  نیز  را  غیراقتباسی  فیلمنامه  بهترین 
توسط  نیز  فیلم  این  فیلمنامه  کرد.  خود 

کارگردان نوشته شده است.
نیز  جنکینز  بری  کارگردانی  به  »مهتاب« 
و  کرد  دریافت  را  کارگردانی  بهترین  جایزه 
این  در  نقش  آفرینی  برای  هریس  نائومی 
زن  نقش مکمل  بازیگر  بهترین  جایزه  فیلم 
را از آن خود کرد. جف بریجز هم برای ایفای 

نقش در فیلم »به هر قیمتی« بهترین بازیگر 
نقش مکمل مرد شد.

جایزه بهترین بازیگر زن نقش اول به ایمی 
تخیلی  علمی  فیلم  در  بازی  برای  آدامز 

»ورود« رسید.
اسکورسیزی  مارتین  جدید  فیلم  »سکوت« 
از  را  اقتباسی  فیلمنامه  بهترین  جایزه  هم 
آن خود کرد. این فیلمنامه با همکاری جی 

کاکس نوشته شده است.
سر  پشت  با  رشته«  دو  و  »کوبو  انیمیشن 
جستجوی  »در  چون  رقبایی  گذاشتن 
بهترین  عنوان  به  »زوتوپیا«  و  دوری« 

انیمیشن بلند انتخاب شد.
با  را  سال  بهترین  های  نقد«  ملی  »انجمن 
و  فیلم  حوزه   در  آکادمیک  های  نظر چهره  
سال  انجمن  این  می کند.  انتخاب  سینما 
گذشته فیلم »مد مکس: جاده خشم« را به 

عنوان بهترین فیلم سال برگزیده بود.

فروشنده یک گام به اسکار نزدیک شد

هوای گریه شجریان از استرالیا تا اقیانوسیه

موسیقی سنتی ایران بار دیگر به مذاق آن سوی مرزهای 
کشورمان خوش آمد.

دوستی  هفته  برگزاری  ستاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
عنوان  با  شجریان  همایون  کنسرت  استرالیا،  و  ایران 
ترتیب در  به  »هوایی گریه«  که طی چند روز گذشته 
برپا  استرالیا   ملبورن  و  بریزبن، سیدنی  پرت،  شهر های 
و اجرا شد که  با تجلیل و استقبال بی نظیر عالقمندان 

موسیقی سنتی ایران همراه شد.
واسطه  به  عمومی  دیپلماسی  هدف  با  که  کنسرت  این 
هنر و فرهنگ برگزار شد، بار دیگر مورد توجه و ازدحام 
جمعیت  فرهیختگان و هنر دوستان  فارسی زبان مقیم  

و بومی کشور استرالیا قرار گرفت.
هفته  برنامه  درآمد  پیش  برنامه  این  است:  ذکر  شایان 
دوستی ایران و استرالیا بوده که مقرر است ازمورخ ۲0 
تا ۲۶ فوریه درشهر ملبورن و ۶ تا 1۲ مارس در سیدنی 

برگزار شود.
و  فرهیختگان  نگاه  و  قضاوت  است:  گفتنی  همچنین 
سوی  آن  ایران  سنتی  و  اصیل  موسیقی  به  عالقمندان 
و  شجریان  محمدرضا  آواز  استاد  به  توجه  نیز  و  مرزها 

رهروان این مکتب  قابل وصف نیست.

نمایش»خوان بی خان« در جشنواره
 سینما حقیقت

حقیقت  سینما  جشنواره  در  خان«  بی  مستند»خوان 
نمایش داده خواهد شد.

تهیه  به  بی خان«  ،مستند »خان  زمان  پیام  گزارش  به 
کنندگی محسن استادعلی و نسرین عبدی در جشنواره 

سینما حقیقت نمایش داده خواهد شد.
دلیل  به  که  است  خانواده ای  داستان  خان«  بی  »خوان 
برخی اختالف ها یکدیگر را سالها مالقات نکرده اند و به 
دلیل بیماری مادرشان بار دیگر مجبور می شوند در کنار 

هم قرار گیرند و کار مشترکی را انجام بدهند.
تصویر،تدوین  پژوهش،  از:  عبارتند  مستند  این  عوامل 
شهاب  دوست،صدابردار:  معصوم  کارگردانی:هادی  و 
محسن  کننده:  ملکوتی،تهیه  حمیدی،صداگذار:مهرشاد 
فیلم  کارگاه  در  شده  عبدی،تهیه  نسرین   ، استادعلی 

مستند
فیلم  جشنواره  چهارمین  و  سی  در  خان«  بی  »خوان 
و  کارگردانی  بهترین  فنی،  دستاورد  بهترین  نامزد  فجر 
در  مستند  این  کارگردان  از  که  بود  شده  فیلم  بهترین 
این جشنواره تقدیر شد و همچنین درهمجدهمین جشن 
و  بلند  فیلم مستند  بهتین  به کسب  موفق  خانه سینما 
نامزد بهترین صدابرداری، صداگذاری،تدوین، کارگردانی 

و فیلم نیز شده است.
تجربه  و  هنر  سینمایی  گروه  در  است  قرار  مستند  این 

نیز اکران شود.

”می سی سی پی نشسته می میرد“ 
از مرز یک میلیارد گذشت

و  طراحی  به  می میرد«  نشسته  »می سی سی پی  نمایش 
تاالر  در  اجرا  روز   ٣٥ در  غنی زاده  همایون  کارگردانی  

وحدت، یک میلیارد و صد میلیون فروخت. 
این  اجرای  روز   ٣٥ در  زمان،همچنین  پیام  گزارش  به 
این  تماشای  به  نفر  هزار  پنج  و  بیست  از  بیش  نمایش 

نمایش نشستند.
در این نمایش که از ۲٥ مهرماه اجرای عمومی خود را 
بابک  افشاریان،  آسایش، سجاد  ویشکا  است،  کرده  آغاز 
داریوش  و  حمیدیان، همایون غنی زاده، سیامک صفری 

موفق به ایفای نقش می پردازند.
نمایش  کارگردانی  و  نویسندگی  خود  غنی زاده  همایون 
.در  دارد  عهده  به  را  می میرد«  نشسته  »می سی سی پی 
خالصه داستان این نمایش آمده است: ما شاهد ساخت 
این  تیزرهای  در  هستیم.  بد  بسیار  کالسیک  فیلم  یک 

نمایش از صدای مانی حقیقی استفاده شده است.
چون  نمایش هایی  این  از  پیش  غنی زاده  همایون 
گودو«،  انتظار  »در  ایکاروس«،  و  »ددالوس  »آنتیگونه«، 
»ملکه زیبایی لینین« و »آگاممنون« را روی صحنه برده 
بود. همچنین نمایش »کالیگوال« به کارگردانی همایون 
غنی زاده در تاالر وحدت روی صحنه رفت و توانست به 

فروش باالی یک میلیارد برسد.

فرامرز روشنایی بازیگر معمای شاه:
در »معمای شاه« با وجه استناد گونه تاریخ روبرو هستیم

است  معتقد  شاه  معمای  بازیگر 
استناد  وجه  با  شاه«  در»معمای 

گونه تاریخ روبرو هستیم.
بازیگر  روشنایی،  فرامرز 
نقش»جمشید آموزگار« در سریال 
»معمای شاه« در گفتگویی با بیان 
این مطلب افزود: در سریال معمای 
در درست  زیادی  بسیار  شاه دقت 
شده  تاریخی  جزییات  دادن  نشان 

است. من در قسمت های مربوط به دربار بازی داشتم و از نزدیک 
شاهدبودم که توجه به جزییات در این بخش به طور کامل رعایت 
می شد، تک تک جزییات تاریخی طبق عکس ها و اسنادی که 

موجود بوده است رعایت شده است.
وی با بیان اینکه معموالً فیلم های تاریخی موافقان و مخالفانی 
دارد و هرکسی از دید خود و با اطالعاتی که دارد در زمره موافقان 
سریال  محاسن  از  یکی  داد:  ادامه  می گیرد  قرار  مخالفان  یا  و 
به مطالعه  تا مردم  باعث می شود  است که  این  »معمای شاه« 

تاریخ ایران عالقمند شده و کتاب بخوانند.
روشنایی خاطرنشان ساخت: من با مطالعه ای که پس از حضور 
تاریخ  بر طبق  بگویم که  باید  ام  داشته  تاریخ  از  این سریال  در 
هیچگونه گاف تاریخی در آن وجود ندارد. ایرادات جزیی که به 
این سریال گرفته شده است می تواند درست باشد و شاید هم 
درست نباشد؛ به طور مثال ممکن است دسته ای از اوباش در این 
سریال به تصویر کشیده شوند که در حال خواندن غزلی هستند 
اما در این سریال در  که آن سروده مربوط به دهه پنجاه است 

تاریخی پیش تر از سرودن آن خوانده می شود.
های  سریال  سازندگان  که  کرد  فراموش  نباید  شد:  یادآور  وی 
تاریخی، تاریخ را به روایت خود می سازند. یک نمونه بارز در این 
زمینه علی حاتمی است که تمام شاهان ایرانی را به شکل دیگری 
به تصویر می کشد و اصال به نقل قول های تاریخی توجهی ندارد 
علی  های  در سریال  را می سازد حال  دارد  که دوست  آنچه  و 
حاتمی با وجه شاعرانه تاریخ مواجهیم در »معمای شاه« با وجه 

استناد گونه تاریخ روبرو هستیم.
این بازیگر سیِنما و تلویزیون یادآور شد: یکی از مشکالت مخاطب 
امروز، کمبود مطالعه است، در نظر داشته باشید که در این ٣٥ 
سال بعد از انقالب به ازای هر سالی که می گذرد تیراژ کتاب ها 
پایین تر می آید و این باعث شده که تصویر مبهم و اشتباهی از 
تاریخ در ذهن مردم وجود داشته باشد، مساله دیگر این است که 
نسل پیش از انقالب، شخصیت های مهم و تاثیرگذار آن زمان را 
به خاطر دارند اما در تصاویری که از تلویزیون پخش می شود و 
یا کتاب های تاریخ هر سال تصویر و نام یک شخصیت از تاریخ و 
تلویزیون حذف می شود، همین امر باعث شده تا عدم اطمینان 
به اقوال تاریخی در میان مردم وجود داشته باشد به همین دلیل 
به مطالعه  ابهامات  این  برطرف شدن  برای  اینکه  به جای  مردم 
بیشتر روی بیاورند به نقل قول هایی که از اطرافیان می شنوند 
اکتفا کنند. فرامرز روشنایی درباره جسارت محمدرضا ورزی در 
شاه«  »معمای  در  که  جسارتی  شد:  یادآور  سریال  این  ساخت 
وجود دارد این است که چهره ای که از رضا شاه نشان داده می 
شود، چهره ای خشن و یک سویه نیست و در این سریال نشان 
داده می شود که او یک سری سازندگی هایی هم داشته است 
این موضوع وجود  به حساسیت هایی که روی  با توجه  این  که 
از  بعد  فیلم های  و  سریال  در  زیرا  است  ستودنی  دارد جسارتی 
انقالب همه چیز یا سفید است و یا سیاه، به خصوص در موارد 
به  را  شاه  رضا  از  خاکستری  وجه  یک  شاه«  »معمای  تاریخی. 

تصویر کشیده است.
روشنایی ویژگی بارز »معمای شاه« را پرداختن به تاریخ معاصر 
وعنوان کرد و افزود: در حال حاضر نزدیک به چهار دهه از وقوع 
انقالب اسالمی گذشته و نسل جدید اطالعات زیادی از آن دوران 
ندارند به طوری که گاهی در دهه فجر از فضای مایوس کننده 
دولت پهلوی صحبت می شود اما چیزی به صورت عینی در ذهن 
با  کار  این  تماشای  با  جدید  نسل  بنابراین  نیست.  جوان  نسل 
فضای آن زمان آشنا شده و از این طریق به بسیاری از سواالت 
آنان پاسخ داده می شود. سواالتی مانند اینکه به چه دلیل انقالب 
شد؟ چرا انقالب اسالمی ما در یک مقطع تاریخی بزرگترین اتفاق 

دنیا محسوب می گردد؟
وی بیان کرد: پرداختن به تاریخ ادوار گذشته مانند زمان قاجار و 
قبل از آن و حتی کارهای مذهبی مانند مختارنامه،  امام علی  )ع( 
و ... بسیار آسان تر از فعالیت در حوزه تاریخ معاصر است به همین 

خاطر آقای ورزی جسارت بی نظیری داشته است.
روشنایی اظهار داشت: تمام وقایع و اتفاقات که در »معمای شاه« 
نمایش داده می شود با استناد های تاریخی همراه بوده و به طور 
کامل دقیق هستند. کمترین اثر این سریال یک خدمت بزرگ به 
نام ترغیب به مطالعه است. کسانی که جز مخاطبان این سریال 
قرار می گیرند با باال بردن سطح مطالعات خود می توانند به میزان 

زیادی به آگاهی های خود بیفزایند.
وی با اشاره به استقبال مردم از این مجموعه گفت: »معمای شاه« 
بازخوردهای بسیار مناسبی خواهد داشت. البته دشمنان نیز در 
این راه بما کمک کنند. این مجموعه به غیر از پرداختن به مسائل 

تاریخ معاصر، نکات هنری فراوانی را به نمایش خواهد گذاشت.
فرامرز روشنایی ادامه داد: در »معمای شاه« یکی از بی نظیر ترین 
اصرار  ورزی  هستیم.  شاهد  سریال سازی  تاریخ  در  را  گریم ها 
داشت تا شبیه نمایی شخصیت ها باید در حد اعالی آن باشد. در 
یکی از صحنه های فیلمبرداری در کاخ نیاوران به هنگام مواجهه 
رو  شاه  کردم خود  تصور  که  آنقدر جا خوردم  شاه  با شخصیت  
برداشت  تا  شد  باعث  که  طوری  به  است.  نشسته  من  روی  به 
از چهره  فیلمبرداری شود. من پیشنهاد دادم  این صحنه  بعدی 
تمام شخصیت ها در این سریال قبل و بعد از گریم عکسبرداری 
به یک مجموعه جذاب و  تا کنار هم قرار گرفته و تبدیل  شده 

دیدنی شوند.
با  با محمدرضا ورزی عنوان کرد: کار  وی در خصوص همکاری 
ورزی بسیار لذت بخش است. او به مسائل تاریخی، علی الخصوص 
تاریخ معاصر بسیار عالقمند است و همین امر باعث گرایش آدمی 
به سمت مطالعه در این حوزه می شود. تعداد شخصیت ها در این 
کار بسیار زیاد است اما تک تک بازیگران حتی با نقش های کوتاه 
برای ایفای نقش خود وادار به مطالعه می شدند. آقای ورزی در 
حالت عادی نیز دغدغه های تاریخی دارد به همین دلیل و با اینکه 

جوان هستند با مطالعه فراوان در این زمینه پیر تحقیق است.
روشنایی در مورد تبدیل شدن کارهای تاریخی به آثار فاخر گفت: 
کارهای فاخر دارای پروداکشن های عظیم هستند »معمای شاه« 
نیز به طور صد در صد قابلیتهای یک اثر فاخر را داراست. تعداد 
ساخته شده اند  ما  کشور  در  تاکنون  که  تاریخی  عظیم  کارهای 
یقین  )ع(.  علی   امام  دستان،  هزار  مانند  کارهایی  نیست،  زیاد 
دارم مجموعه »معمای شاه« نیز یکی از کارهای بیاد ماندنی در 
حوزه تاریخی خواهد بود. این سریال جدا از بحث تاریخی با نکات 
هنری در زمینه های مختلفی چون گریم، دکوپاژ، تهیه کنندگی، 
کارگردانی و … قابل بررسی است. به شکلی که می توان آن را 

به کتاب تبدیل کرد.

یادداشت

ای شهنشاه بلنداختر خدا را همتی
تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما

می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو
روزی ما باد لعل شکرافشان شما

امروز با حافظ

باید اول معتقد  اگر می خواهی خوب باشی 
باشی که بد هستی .

 اپيکتوس

سخن حکیمانه

»بچه های امروز معرکه اند« 
به چاپ ششم رسید

کتاب داستانی »بچه های 
نوشته  معرکه اند«  امروز 
ترجمه  با  نسین  عزیز 
نشر  توسط  وفایی  داود 
ششم  چاپ  به  مرکز 

رسید.
مهرکتاب  گزارش  به 
نوشته  معرکه اند«  امروز  »بچه های  داستانی 
توسط  وفایی  داود  ترجمه  با  نسین  عزیز 
کتاب  این  رسید.  ششم  چاپ  به  مرکز  نشر 
با قالب داستانی، نامه نگاری دو همشاگردی 
را در بر می گیرد اما در خالل مطالبی که به 
و  بزرگترها  به  شود،  می  بیان  کودکانه  زبان 

رفتارشان انتقاد می کند.
رویکردی  با  اند«  معرکه  امروز  »بچه های 
انتقادی، سیستم آموزشی و تربیتی کودکان 
و نوجوانان ترکیه را در دهه های ابتدایی قرن 

بیستم به سخره می گیرد.
های  سال  در  بار  اولین  برای  که  کتاب  این 
دهه 1۹۶0 در ترکیه منتشر شد، طنز صریح 
طنزهای  خالل  در  نسین  دارد.  مشخصی  و 
جاری در این کتاب، با جدیت و قلمی تند، 
فضای  و  خفقان  به  نسبت  را  خود  انتقادات 

بسته ترکیه آن روز، مطرح کرده است.
زمستان  اواخر  کتاب،  این  ترجمه  اول  چاپ 
۹4 منتشر شد و در آخرین روزهای فروردین 

ماه ۹٥ به چاپ پنجم رسید.
چاپ ششم این کتاب هم این روزها با ۲00 
صفحه مصور، شمارگان هزار نسخه و قیمت 

1٥٥ هزار ریال منتشر شده است.

در بازار کتاب

خسرو«  »برادرم  فیلم  است  شده  مقرر 
در  مدت هاست  که  بیگلری  احسان  ساخته 
صف اکران قرار دارد بعد از سی و پنجمین 

جشنواره فیلم فجر روی پرده برود.
مدیرعامل فیلمیران درباره زمان اکران فیلم 
با  گفت:  مهر  به  خسرو«  »برادرم  سینمایی 
شهاب  بازی  با  فیلم  چند  اینکه  به  توجه 
بعد  دادیم  ترجیح  بود،  پرده  بر  حسینی 
نمایش  به  را  فیلم  این  آنها  اکران  پایان  از 

بگذاریم.
او افزود: هدف ما این بود که این چند فیلم 
با هم تداخل نداشته باشند و همزمان چند 

اثر با بازی شهاب حسینی روی پرده نرود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با این وضعیت 

اکران فیلم سینمایی »برادرم خسرو« به بعد 
فیلم  جشنواره  پنجمین  و  سی  برگزاری  از 

فجر موکول می شود.
اولین  خسرو«  »برادرم  سینمایی  فیلم 
نو  نگاه  بخش  در  بیگلری  احسان  ساخته 
فجر حضور  فیلم  چهارمین جشنواره  و  سی 

داشت.
این فیلم داستان خسرو، پسر جوانی است که 
به بیماری اختالل ۲ قطبی مبتال است و برای 
درمان این بیماری مجبور شده چند هفته ای 

در خانه برادر بزرگتر خود به سر ببرد.
شهاب  قاضیانی،  هنگامه  هاشمی،  ناصر 
به  فیلم  این  در   … و  فرهی  بیتا  حسینی، 

ایفای نقش پرداخته اند.

اکران »برادرم خسرو« 
         بعد از جشنواره فیلم فجر

دنیای  در  که  وارنر  برادران  جدید  فیلم 
داستانی »هری پاتر« می گذرد بیش از ٣00 
فروش  بین المللی  بازار  در  تنها  دالر  میلیون 
اکران فیلم جدید  کرد ودر عین حال شاهد 

کمپانی دیزنی یعنی »موآنا« هستیم.
و  اسکرین، »جانوران شگفت انگیز  از  نقل  به 
فیلمنامه  مبنای  بر  که  آنها«  زیستگاه های 
جی.کی.رولینگ ساخته شده این آخر هفته 
و  کرد  آغاز  ژاپن  و  چین  در  را  خود  اکران 
به ترتیب 41.1 میلیون دالر و 1٥.٥ میلیون 

دالر در این دو منطقه فروخت.
این فیلم در چین فیلم پرفروش هفته شد و 
تنها در سه روز 41.1 میلیون دالر فروخت و 
در  دالر  میلیون   1٥.٥ روز  پنج  در  ژاپن  در 

۹۶۶ سالن سینما کسب کرد.

در  شمالی  آمریکای  بازار  جز  به  فیلم  این 
هفته اخیر 1٣۲ میلیون دالر دیگر فروخت 
در  اکرانش  مدت  در  را  فروشش  جمع  تا 
دالر  میلیون   ٣1٧.٥ به  بین المللی  بازار   ۶٧

برساند.
آنها«  زیستگاه های  و  شگفت انگیز  »جانوران 
همچنان  شد  اکران  که  مناطقی  همه  در 
و  ماند  باقی  فروش  جدول  یک  شماره  فیلم 
فروخت  دیگر  دالر  میلیون   11 بریتانیا  در 
دالر  میلیون   ٣٧.۶ به  را  فروشش  مجموع  و 
 ٧.4 فروش  با  نیز  جنوبی  کره  در  رساند. 
دالر  میلیون   ۲4.۶ مجموع  در  دالر  میلیون 
فروش کرد و در آلمان با فروش ۶.1 میلیون 
دالر  میلیون   1۸.4 مجموع  در  دیگر  دالر 

کسب کرد

»جانوران شگفت انگیز« به نیم میلیارد

    نزدیک شد

کوتاه از جهان کوتاه از ایران

میراث  فهرست  در  نوروز  ملیتی  چند  پرونده 
ناملموس جهانی در یونسکو ثبت شد.

میراث  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  فرهنگی 
دستی و گردشگری، صبح امروز در سومین روز 
از اجالس یازدهمین جلسه کمیته بین الدول 
از  که  ناملموس  فرهنگی  میراث  از  حفاظت 
هشتم آذرماه تا 1۲ آذر در آدیس آبابا، اتیوپی 
ملیتی  چند  پرونده  است  برگزاری  حال  در 
در  ناملموس جهانی  میراث  فهرست  در  نوروز 

یونسکو ثبت شد.
طالبیان  محمدحسن  گزارش،  این  براساس 
معاون میراث فرهنگی کشور پس از اعالم ثبت 
نوروز خطابه خود را با شعر حافظ آغاز کرد و 
و  خردورزی  تجلی  کالم  یک  در  نوروز  گفت: 

اعتدال و امید به زندگی است.
احمد  از  است  ایران متشکل  نمایندگی  هیات 
فرهادنظری،  طالبیان،  محمدحسن  جاللی، 
شبان  و  گودرزی  شروین  عمیدزاده،  مینا 

میرشکرایی است.
و رئیس  یونسکو  ایران در  احمد جاللی سفیر 
جهانی  اجالس  در  ایران  نمایندگان  هیات 
میراث ناملموس در اهمیت نوروز و پیام نوروز 

به ایراد سخن پرداخت.
از  هند  و  قزاقستان  کشورهای  نمایندگان 
قدردانی  نوروز  پرونده  در  ایران  مدیریت 

کردند.
 1۲ مشارکت  با  نوروز  گزارش،  این  براساس 
کشور و با مدیریت ایران جزو بزرگترین و کهن 

ترین مواریث ناملموس جهان است

نوروز ایرانی ثبت جهانی شد
محمد زرین دست  به دنیای ابدی شتافت

مراسم تشییع زنده یادمحمد زرین دست  یکشنبه 
14 آذر  از خانه سینما ) ساختمان خیابان وصال( 

برگزار می شود.
به گزارش پیام زمان ،خانه سینما ضمن عرض 
تسلیت به خانواده زنده یاد محمد زرین دست 
و همکاران گرامی ایشان، به استحضار می رساند 
، مراسم تشییع این هنرمند فقید ساعت ٣0,۹ 
یکشنبه 14 آذرماه از خانه سینما ) ساختمان 
وصال ( به سوی آرامگاه ابدی ایشان در قطعه 

هنرمندان بهشت زهرا )س( برگزار می شود .
محمد زرین دست  متولد 1٣1٣  و در حوزه های 
و  کارگردانی  نویسندگی،  بازیگری،  مختلف 
تهیه کنندگی فعالیت داشته و از شاخص ترین 
کارهای او به بازی در فیلم »بی پولی« می توان 

اشاره کرد.

رقابت 12 فیلم  ایرانی و خارجی 
در بخش بین الملل جشنواره یاس

۹ فیلم بلند سینمایی خارجی در کنار ٣ اثر ایرانی 
به بخش بین الملل چهارمین جشنواره فیلم یاس 

راه پیدا کردند.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی چهارمین 
از  آثاری  یاس،  فیلم  بین المللی  جشنواره 
کشورهای کانادا، انگلیس، آلمان، لبنان، هلند، 
آمریکا، اسپانیا، فرانسه و ترکیه در بخش بین الملل 

جشنواره یاس به رقابت با یکدیگر می پردازند.
»آن اهل گرین گابلس« به کارگردانی جان کنت 
»رطوبت  بلر،  دیوید  ساخته  »رج«  هریسون، 
مرگبار« به کارگردانی یوهان گریسر، »سیل آسا« 
ساخته بالل خریس، »قدم زدن در ساحل« به 
کارگردانی میریام دی ویت، »آب گوارا« ساخته 
راستی کاندیف، »1٣ روز از اکتبر« به کارگردانی 
کارلوس مارکز مارست، »خوشبختی پس از من« 
ناممکن«  »احتمال  و  کوچه  نیکوالس  ساخته 
بخش  در  که  هستند  آثاری  سنوی  مورات  از 
بین الملل چهارمین جشنواره فیلم یاس رقابت 

خواهند کرد.
در کنار ۹ اثر خارجی ٣ فیلم ایرانی »گمیچی« 
»تاول«  پارسا،  اسماعیلی  مجید  کارگردانی  به 
رنگ  به  »سپید  و  کامیار  بهمن  کارگردانی  به 
این  در  نیز  حجازی  روح اهلل  ساخته  مروارید« 

بخش رقابت می کنند.
به  یاس  فیلم  بین المللی  جشنواره  چهارمین 
دبیری سیدمصطفی ابطحی از ۲۲ تا ۲۶ آذرماه 

در شهر رامسر برگزار می شود.

خبر


