
دستور کار صحن علنی مجلس؛

رئیس جمهور الیحه بودجه ۹۶ را به 
مجلس تقدیم می کند

رئیـس جمهـور جهـت ارائـه الیحـه بودجـه سـال ۱۳۹۶ امـروز در صحـن علنـی مجلـس حضـور خواهد 
فت. یا

طرح دوفوریتی مجلس؛ نخستین پاسخ به نقض برجام

نماینـدگان مجلـس بـا تاکید بـر هم صدایی ایران بـرای ممنوعیـت واردات کاالهای مصرفـی آمریکا تاکید 
کردنـد: طرح دوفوریتی مجلس نخسـتین پاسـخ بـه نقض برجام از طرف آمریکاسـت.

بـه گـزارش خانـه ملـت؛ پنج شـنبه ۱۱ اذر ۹5 سـنای آمریکا بـا اکثریـت مطلـق )۹۹ رأی موافق - صفر 
رأی مخالـف( تمدیـد قانـون تحریم هـا علیـه ایـران را بـرای یک دوره ۱۰ سـاله دیگـر تصویب کرد.
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 با مسئوالن فدراسیون 
ایران مذاکره کردم

دیپلماسی قوی ایران 
در اوپک پاسخ داد

رشد صادرات کاالهای 
کم ارزش

در هشدار شدیداللحن طیب نیا به آمریکا

تحریم ها قابل بازگشت نیست
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مقصر اصلی برخورد قطار؛ 
متصدی کنترل ایستگاه شاهرود

رئیس کمیته پیگیری حادثه قطار مسافربری تبریز - مشهد، 
متصدی مرکز کنترل ctc ایستگاه شاهرود را مقصر اصلی این 
حادثه اعالم کرد. اکبر ترکان دیروز پس از ارائه گزارش خود به 
آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در گفتگو با خبرگزاری 
صدا و سیما گفت: بررسی همه جوانب این حادثه نشان می دهد 
که علت وقوع حادثه ، خارج کردن قطار از حالت کنترل خودکار 

به حالت کنترل دستی بوده است. 

روزهای نارنجِی زنان، نیازمند 
تدبیر و امید

é الهام آمرکاشی

بیسـت و پنجـم نوامبـر هرسـال برابـر بـا 5 آذرمـاه، روز 
جهانـی »مبـارزه بـا خشـونت علیـه زنـان« نامگـذاری 
شـده اسـت و بـه همیـن مناسـبت در گوشـه و کنـار 
کشـورهای دنیـا به هـر طریق و بـا راهکارهـای متفاوت 
بـر اهمیـت این موضـوع و مبـارزه و مقابله بـر این مهم، 

تاکیـد می شـود 

سبک زندگیخبــر

محمدجـواد ظریـف کـه در راس 
هیاتـی اقتصادی و سیاسـی به هند 
سـفر کـرده اسـت، در بـدو ورود به 
هنـد در جمـع خبرنـگاران در مورد 
تمدیـد تحریم هـای ده سـاله علیه 
ایران از سـوی سـنای آمریکا گفت: 
این  کاری که در سـنا انجام شـد در 
صورتـی که به امضـای رئیس جمهور 
آمریـکا هـم برسـد، اثـر اجرایـی 
نـدارد و از نظـر جامعـه بین المللـی 
بی اعتبـاری دولـت آمریکا را نشـان 
می دهد کـه برخالف تعهـدات خود 

می کند عمـل 

ظریف: تمدید تحریم ها بی اعتباری 
آمریکا را نشان می دهد

والیتی: ایران در 
برابر نقض صریح 

برجام آمادگی 
مقابله دارد

       صفحه 2

7 310 6

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی با هشـدار نسـبت بـه تمدید کننـدگان تحریم ها علیـه ایران گفت: تحریم ها قابل بازگشـت نیسـت و دیـوار آن فرو ریخته اسـت و 
هـر کس برجـام را نقض کنـد وجاهت خود را زیر سـوال برده اسـت.

صفحه 11

فیش های  نخستین  انتشار  از  ماه  هفت  حدود 
رسانه ها  در  غیرقانونی  و  ناعادالنه  حقوقی 
می گذرد؛ حقوق های غیر قابل باوری که با افشا 
اما  دادند  رسیدگی  وعده  مسئوالن  آنها،  شدن 

پرونده آن هنوز برای مردم بسته نشده است.
صداوسیما؛  خبرگزاری  گزارش  به 
های  حقوق  به  معروف  حقوقی  فیش های 
با  که  بود  باوری  غیرقابل  نجومی،حقوق های 
افشا شدن آنها، مسئوالن وعده رسیدگی دادند.

نخستین واکنش مربوط به دستور وزیر اقتصاد و 
دارایی برای ارائه یک گزارش در این زمینه بود، 
گزارشی که ماحصلش بیانیه ای با این مضمون 
متوسط  تاکنون   ۹2 سالهای  تمام  در  بود: 
پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک 
پنجم تا یک دهم مبلغی بوده است که در فیش 
عناوینی  اطالق  لذا  منظورگردیده،  اسفندماه 
ده  )چند  و  تومانی(  میلیون   8۰ )حقوق  چون 
میلیون تومانی( برداشت هایی نادرست و شتاب 
از مردم عذر  اقتصاد  زده است. کمی بعد وزیر 
خواهی کرد و گفت خود و وزارتخانه اش برای 

حل موضوع تالش می کنند.
طیب نیا گفت:به نوبه خود از کاستی هایی که 
در این زمینه بوده و موجب رنجش خاطر مردم 
عزیزمان را فراهم آورده است عذرخواهی می کنم.

رئیس جمهور هم ۳7 روز پس از انتشار اولین 
اول خود  به معاون  نامه ای  ناعادالنه در  فیش 
خواستار استرداد وجوه به ناحق پرداخت شده 
و عزل مدیران خاطی شد. آقای روحانی سپس 
پیگیر موضوع  استانداران گفت:دولت  در جمع 
موضوع  این  به  اول حتما  معاون  و  بود  خواهد 
رسیدگی می کند و آن را تا نقطه آخر پیگیری 

خواهد کرد و به مردم گزارش خواهد داد.
آقای جهانگیری هم با وعده برخورد با متخلفان 
گفت: پولهایی که خالف مقررات پرداخت شده 

باید بازگردانده شود.
در تب و تاب رسیدگی به این موضوع سخنگوی 
دولت هم گفت: دیگر جایی برای مدیران خاطی 

در دولت وجود ندارد.
در حالیکه در هفته های اول ، صحبت از تعداد 
حقوقی  های  فیش  دارای  مدیران  از  اندکی 
در   ، محاسبات  دیوان  رئیس  اما  بود  نجومی 
ارائه  به مجلس  که  گزارشی  در  مهرماه  اواسط 
کرد ، تعداد مدیران خاطی را ۳۹7 نفر، مجموع 
 4۰۰ و  میلیارد   2۳ را  عادالنه  غیر  پاداشهای 
وام  کنندگان  دریافت  تعداد  و  تومان  میلیون 
را  درصد   5 کارمزد  با  میلیون   8۰ باالی  های 

۱۰4 مدیر اعالم کرد.
عادل آذر در مورد علت تاخیر در اعالم گزارش 
هم گفت: یکی از دالیل تاخیر در ارائه گزارش 
مشخص نبودن مرز حقوق متعارف و نامتعارف 

و حقوق های قانونی و غیر قانونی بوده است.
جدی  عزم  منتظر  که  حالی  در  عمومی  افکار 
های  دریافت  سرنوشت  شدن  مشخص  برای 
ظالمانه عده ای از مدیران بودند اما سخنگوی 
اقدامات  در خصوص  پیش  قضا چندی  دستگا 
گفت:  اجرایی  دستگاه  جانب  از  گرفته  انجام 
به قوه  از جانب دولت  تاکنون هیچ پرونده ای 

قضائیه ارسال نشده است.
وی افزود: تاکنون از سوی دیوان محاسبات نیز 
و  قلمداد کرده  متهم  را  اینکه کسی  عنوان  به 

گزارشی ارائه داده باشند خبری وجود ندارد.
به رغم تمامی این صحبتها، دیروز وزیر اقتصاد 
مجددا در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: 
دستورالعمل  چارچوب  در  نجومی  های  حقوق 

ها و آیین نامه ها بوده است.
گذشت  از  بعد  داستان،  این  سرنوشت  اگرچه 
ماهها ، هنوز بدون سرانجام است اما انتظارات 
هنوز  طرف  یک  از  پابرجاست،  همچنان  مردم 
برای مردم مشخص نشده که سرانجام دریافت 
چه  و  شد  چه  نجومی  های  حقوق  کنندگان 
برخوردی با آنها صورت گرفت و از طرف دیگر ، 
مردم منتظر برخورد قاطع مسئوالن با متخلفان 
و تجاوزکنندگان به حقوق بیت المال و شفافیت 

و اطالع رسانی در این زمینه هستند.

عاقبت فیش های نجومی پس از هفت ماه

دستیار ویژه رئیس جمهوری در حوزه شهروندی 
گفت: اکنون وضعیت جامعه در حوزه اعتیاد به 
بحران رسیده است و دولت به تنهایی نمی تواند 

در این خصوص اقدام کند.
 الهام امین زاده دیروز در نخستین همایش ملی 
صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه 
با مواد مخدر اقدام و عمل در سازمان های مردم 
نهاد افزود: سالمت اجتماعی جامعه امری مهم 
باید به طور جدی مد نظر قرار گیرد  است که 
و کمک سمن ها در این موضوع می تواند موثر 

واقع شود.
امر  در  پیشگیری  از بحث  پیش  داد:  ادامه  وی 
که  بپردازیم  اجتماعی  سالمت  به  باید  اعتیاد 
امری مهم است؛ یعنی باید جامعه را به قدری با 
نشاط، زیبا و سالم کنیم که هیچ فردی به سمت 
جرائم و آسیب ها نرود و بدون شک سمن ها می 
توانند در این امر نقش مهمی راایفا کند و البته 

دولت ها باید به آنها کمک کنند.
امین زاده گفت: سازمان های مردم نهاد می توانند 
حس مسئولیت را در بین تک تک اعضای جامعه 
نمی تواند  تنهایی  به  ایجاد کنند چرا که دولت 

ایفای نقش و مسئولیت داشته باشد.
حقوق  امور  در  جمهور  رئیس  ویژه  دستیار 
شهروندی افزود: اگر ما دولتی ها، مردم خود را 
باور کنیم و بتوانیم از پتانسیل و ظرفیت سمن ها 
پیشرفت  و  توسعه  به  می توانیم  کنیم  استفاده 
دست  به  مان  چشمان  لذا  برسیمغ  کشور  در 

سمن هاست.
امین زاده ادامه داد: سمن ها می توانند در حوزه 
مسئولیت اجتماعی دولت و هشدار به بخش های 
اجرای  حین  مختلف  دستگاه های  و  دولتی 

پروژه های عمرانی مطالباتی را داشته باشند.

این مقام مسئول از سمن ها خواست تا در جهت 
آشنایی مردم با قانون اساسی و حقوق تضییع شده 
خود در این قانون آشنایی بیشتری داشته باشند.

حقوق  حوزه  در  جمهوری  رئیس  ویژه  دستیار 
باید  کرد:  اظهار  سخنانش  ادامه  در  شهروندی 
یکسری حقوق همچون حق برخورداری محیط 
و  فرهنگی  سیاسی،  حقوق  و  هوا  آب،  سالم، 
تا  باشد  افراد وجود داشته  اجتماعی برای همه 
آنها در اثر تضییع حقوق شان به سوی خشونت 

گرایش نیابند .
هیچ  مردم  نسبی  صورت  به  اینکه  بیان  با  وی 
نیستند،  برخوردار  کامل  حقوق  از  کشوری 
با درصدها و  خاطرنشان کرد: حقوق شهروندی 
شکل متفاوتی در تمام کشورها تعریف شده است.

دستیار ویژه رئیس جمهوری همچنین با اشاره 
که  در سمنان  قطار  برخورد 2  اخیر  حادثه  به 
منجر به کشته شدن شماری از هموطنان شد 

گرفته  نادیده  شاهد  اخیر  حادثه  در  گفت:  نیز 
شدن مسئولیت های فردی در جامعه بودیم چرا 
مسئولیت  حفظ  عدم  دلیل  به  افراد  برخی  که 
سیستم  قرمز  چراغ  به  توجه  عدم  همچنین  و 
را  تلخ  حوادثی  بروز  موجب  و  کردند  حرکت 

فراهم آوردند.
é  شهروندی حقوق  منشور  از  رونمایی 

توسط رئیس جمهوری آذرماه 
امین زاده در ادامه سخنانش از رونمایی منشور 
حقوق شهروندی توسط رئیس جمهوری در ماه 
جاری خبر داد و گفت: در حوزه اقدام وعمل از 
اقداماتی را در استان ها و شهرستان  سال ۹2 
ها به انجام رسانده ایم و ماحصل آن در آذرماه 

رونمایی می شود.
حقوق  حوزه  در  جمهوری  رئیس  ویژه  دستیار 
در  محکم  قانونی  وجود  بر  تاکید  با  شهروندی 
در کشور گفت:  نهاد  مردم  حوزه سازمان های 

باید این قانون را داشته باشیم و با پیگیری های 
پیش  ماه  یک  را  قانون  این  الیحه  شده،  انجام 
نیز  آن  حدود  و  حد  و  ایم  رسانده  تصویب  به 

مشخص شده است.
نخستین همایش ملی صیانت و گفتمان سازی 
و  اقدام  مخدر  مواد  با  مبارزه  شدن  اجتماعی 
عمل در سازمان های مردم نهاد دیروز در سالن 
اجالس سران کشورهای اسالمی آغاز به کار کرد 

و تا امروز، ۱4 آذر ادامه دارد.

کودکان، تماشاگران نشئگی معتادها

پسر کوچولو با توپی در دست، متعجب به مردی 
نگاه می کرد که در گوشه ای از پارک ولو شده 
و به نشئگی رسیده بود.پسرک زل زده بود بدون 
و  حرکات  تمام  داشت  انگار  زدنی؛  پلک  هیچ 

سکنات مرد را در ذهن اسکن می کرد.
به نظر می رسید،  هیجان تماشای مرد معتاد و 
نشئه برای پسرک خیلی بیشتر از بازی در پارکی 

بود که مامن آرزوی هر کودکی است.
پا نشسته  پاشنه  تمام، روی دو  با نشئگی  مرد 
بود و با سری در گریبان، سوزن سرنگش را زیر 
پوست دستش فرو برده بود و سوزن را گاه به باال 
و گاهی هم به پایین تکان می داد.آنوقت با هر 
تکانی که سوزن می خورد این خون بود که وارد 
سرنگ و در تکانی دیگر دوباره به سوی رگ های 

دستش سرازیرمی شد. 
همین عمل، بود که پسرک را هیجان زده کرده بود 
و این کودک معصوم همچنان کنجکاوانه به دنبال 
پاسخ سواالتی در ذهنش که این چیست ، وارد لوله 

سرنگ و بعد هم به یک باره محو می شود؟...

امین زاده: دولت به تنهایی نمی تواند در حوزه اعتیاد اقدام کند
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کالم  نور

حکم اعدام »بابک زنجانی« تایید شد

دیوان  سوی  از  زنجانی«  »بابک  اعدام  حکم 
عالی کشور تایید شد.

بازرسی  و  نظارت  معاون  انصاری  غالمرضا 
ایسنا،  با  گو  گفت و  در  کشور  عالی  دیوان 
توسط  زنجانی  بابک  اعدام  حکم  که  گفت 

دیوان عالی کشور تایید شده است.
متهم  دو  اعدام  حکم  کرد:  خاطرنشان  وی 
دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی - مهدی 
شمس و حمید فالح هروی - نقض شد و به 

شعبه هم عرض ارسال خواهد شد.

دیدار وزرای خارجه آمریکا و 
روسیه در رم

فصل  و  روسیه حل  و  آمریکا  خارجه  وزرای 
در  را  کشور  این  اوضاع  و  سوریه  بحران 
قرار  بررسی  مورد  رم  در  جانبه  دو  نشستی 

دادند.
به گزارش ایسنا،  سرگئی الوروف وزیر امور 
خارجه روسیه در دیدار با جان کری همتای 
آمریکایی خود بار دیگر تاکید کرد، مبارزه با 
گروه های تروریستی برای حل و فصل بحران 
سوریه ضروری است و مسکو به اصولی که در 
قطعنامه 2254 شورای امنیت درباره برگزاری 

مذاکرات سوری آمده است پایبند است.
کری و الوروف درباره مسائل بین المللی دیگر 
از جمله اوضاع عراق، لیبی، یمن و همچنین 
نیز بحث و گفت وگو  روابط روسیه و آمریکا 

کردند.
همایش  حاشیه  در  که  دیدار  این  در  کری 
اوضاع  از  برگزار شد،  مدیترانه  گفت وگوهای 
سوریه به ویژه حمالت علیه غیرنظامیان در 

حلب ابراز نگرانی کرد.
وی همچنین اعالم کرد که روسیه و آمریکا 
پایان  برای  جدید  راه های  بررسی  حال  در 
تا  به بحران چند ساله سوریه هستند  دادن 
بتوانند جمود ایجاد شده در روند دیپلماتیک 

در پرونده سوریه را از بین ببرند.
کری در ادامه اعالم کرد روند سیاسی درباره 
ایده ها  و  پابرجاست  و  زنده  هنوز  سوریه 
آتی  نشست های  در  جدید  طرح های  و 
بررسی خواهد  آمریکا  و  روس  دیپلمات های 

شد.
تر  نزدیک  برای  تالش ها  کرد  اعالم  وی 
کردن دیدگاه ها به عنوان گامی در برگزاری 
است  هدفی  سوریه  صلح  مستقیم  مذاکرات 
و  است  نشده  محقق   2014 آغاز  از  از  که 
آغاز  منتظر  آمریکا  و  روسیه  خارجه  وزرای 
فعالیت دولت جدید آمریکا نخواهند ماند اما 
به یک سلسله شکست های پیشین  با توجه 
این  نیست  معلوم  هنوز  جنگ  طرفین  برای 

تالش ها چقدر کارساز باشد.
کری و الوروف درباره تالش های برای اجرای 
آتش بس، رساندن کمک های بشردوستانه به 
سوریه و انتقال قدرت در این کشور گفت وگو 

کردند.
وزرای خارجه روسیه و آمریکا چهارشنبه نیز 
در شهر هامبورگ آلمان دیدار خواهند کرد.

پادشاه عربستان برخی از مسئوالن 
دولتی این کشور را برکنار کرد

کار  وزیر  برکناری  ضمن  عربستان  پادشاه 
مجدد  تشکیل  دستور  اجتماعی،  توسعه  و 
هیئت علمای ارشد و مجلس شورا )پارلمان(

را داد.
عبدالعزیز،  بن  سلمان  ایسنا،  گزارش  به 
الحقبانی،  سعد  بن  مفرج  عربستان  پادشاه 
علی  و  برکنار  را  اجتماعی  امور  و  کار  وزیر 
بن ناصر الغفیص را به جای وی تعیین کرده 

است.
تشکیل  دستور  همچنین  عربستان  پادشاه 
مفتی  ریاست  با  ارشد  علمای  هیئت  مجدد 
عبدالعزیز بن عبدا... آل الشیخ و مجلس شورا 

را داده است.
عمرو،  آل  محمد  بن  عبدا...  بن  محمد  وی 
عبدا...  و  برکنار  را  شورا  مجلس  کل  دبیر 
بن محمد بن ابراهیم آل الشیخ را به عنوان 
احمد  بن  امین  بن  محمد  شورا،  این  رئیس 
یحیی  و  رئیس  معاون  عنوان  به  را  الجفری 
بن عبدا... بن عبدالعزیز الصمعان را به عنوان 

جانشین رئیس تعیین کرد.
مجلس شورای عربستان 150 عضو دارد که 
30 تن از این اعضا زن هستند. این مجلس 
نهاد  یک  بیشتر  و  ندارد  چندانی  اختیارات 

تشریفاتی محسوب می شود.
بن  منیع  بن  صالح  همچنین  سلمان  ملک 
صالح الخلیوی، مدیر کل گمرک را برکنار و 
عبدالرحمن بن محمد السدحان را به عنوان 
تعیین  وزیر  درجه  با  پادشاهی  دفتر  مشاور 

کرد.
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همزمان با 16 آذر ؛

روحانی به دانشگاه تهران می رود

رییس جمهور 16 آذر در دانشگاه تهران حاضر می شود.
والمسلمین حسن روحانی در  ایسنا، حجت االسالم  به گزارش 
آخرین سال ریاست جمهوری  خود در  دوره اول  همزمان با روز 
دانشجو در جمع دانشجویان، در دانشگاه تهران حاضر می شود .

نمایندگان  مراسم  این  در  معمول  روال  مطابق  رود  می  انتظار 
و  ها  دغدغه  جمهور  رییس  حضور  در  دانشجویی  تشکل های 
پرسش  های خود را درباره فعالیت های دانشجویی و مسایل  روز 

کشور  مطرح کنند.
سال گذشته نیز روحانی به مناسبت 16 آذر در دانشگاه صنعتی 

شریف حاضر شده بود.

تأکید وزارت کشور
 بر حمایت از سخنرانی های مجوزدار

و  تجمعات  از  کشور  وزارت  گفت:  کشور،  وزارت  سخنگوی 
سخنرانی های قانونی حمایت کرده و امنیت آنها را تأمین می کند.

سیدسلمان سامانی در گفت وگو با ایسنا، درباره آمادگی وزارت 
اظهار  کشور،  سراسر  در  آذر   16 مراسم  برگزاری  برای  کشور 
کرد: این مسأله در جلسه دیروز شورای معاونین وزارت کشور 
مطرح و تأکید شد که وزارت کشور از هرگونه سخنرانی، تجمع 
و گردهمایی هایی که مجوز قانونی گرفته باشند حمایت خواهد 

کرد و امنیت آنها را تأمین می کند.
دانشگاه های کشور  در  دانشجو  روز  مراسم  برگزاری  درباره  وی 
دانشگاه ها  نظارت  قانونی شورای  لحاظ  به  نیز خاطرنشان کرد: 
صالحیت اعطای مجوز برای سخنرانی، گردهمایی و تجمع در 
دانشگاه ها را دارد و در واقع این شورا مرجع قانونی صدور مجوز 

در داخل دانشگاه هاست.

تخت روانچی امروز در کمیسیون امنیت ملی

کمیسیون  به  امروز  امورخارجه  وزارت  آمریکای  و  اروپا  معاون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی می رود.

و  صدا  خبرگزاری  با  مصاحبه  در  جمالی نوبندگانی  محمدجواد 
سیما افزود: آقای مجید تخت روانچی برای ارائه گزارشی درباره 

روند و نتایج انتخابات آمریکا به این کمیسیون می آید.
نمایندگان سواالتی  نشست  این  در  کرد: همچنین  تصریح  وی 
درباره مسائل مختلف و احتماال تمدید تحریم ها خواهند پرسید.

انفجار تروریستی در موصل 24 کشته
 برجای گذاشت

انفجار تانکر بمب گذاری شده در محله قادسیه در موصل 24 
کشته و دهها زخمی برجای گذاشت.

دیروز  حمله  در  عراق،  نیوز  شفق  خبری  پایگاه  نوشته  به 
تروریست های داعش با یک تانکر بمب گذاری شده در محله 
القادسیه موصل دستکم 24 نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند.

تانکر  یک  هدایت  با  انتحاری  عامل  یک  گزارش  این  براساس 
شرق  در  ›القادسیه‹  محله  در  مردم  میان  در  را  آن  آب  حامل 
بود،  شده  آزاد  عراقی  نیروهای  دست  به  تازگی  به  که  موصل 

منفجر کرد.
یک منبع محلی نیز در خصوص این حمله گفت: گروه تروریستی 
نیروهای  با  دلیل همکاری  به  را  غیرنظامیان  تکفیری داعش   -

عراقی هدف حمله قرار می دهد.
گذشته،  مهرماه(   26( اکتبر   17 از  موصل  آزادسازی  عملیات 
اخیر  روزهای  طی  عراقی  نیروهای  و  شده  آغاز  محور  از شش 
بخش  در  موصل  حومه  محالت  و  ها  شهرک  وارد  اند  توانسته 

شرقی شهر شوند.
عراق از 19 خرداد ماه سال 93 تاکنون با بحران ناشی از اشغال 
گروهک  توسط  غرب خود  و  از شهرهای شمال  زیادی  مناطق 
تروریستی داعش مواجه بوده است؛ در چند ماه اخیر نیروهای 
از  کشور  این  شهر  چند  اند  شده  موفق  عراق  ارتش  و  مردمی 
جمله ›الرمادی‹، ›تکریت‹ و ›فلوجه‹ را از دست تروریست های 

تکفیری داعش آزاد کنند.

حرکت رو به جلو بازار مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با رشد معامالت در ماه های 
اخیر، بازار مسکن گام های خروج از رکود را برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حامد مظاهریان در حاشیه 
دوره  اعضای شورای مرکزی هفتمین  اعتبارنامه  اعطای  اسم  و 
خبرنگاران  جمع  در  کشور  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
گفت: براساس آمار جدیدی که بانک مرکزی در آبان اعالم کرد 

بازار مسکن در آستانه خروج از رکود است.
قیمت  افزایش  معنای  به  معامالت  رونق  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ساختمان  ها صرف  سرمایه  همه  اینکه  موافق   : گفت   ، نیست 
اقتصادی  وضعیت  با  متناسب  فرآیندها  و  نیستیم  شود  سازی 

کشور است.
نظام  مرکزی  شورای  هفتمین  جلسه  دیروز  گفت:  مظاهریان 
با  شورا  جلسه  اولین  قانون  برطبق  که  شد  تشکیل  مهندسی 
نظام مهندسی  ریاست  عنوان  به  نفر  و 3  وزیر تشکیل  ریاست 

ساختمان به رئیس جمهور پیشنهاد می شود.
باید رفاه را  افزود: ساختمان ها سرمایه ملی مردم است و  وی 

تامین کند و ساختمان ها با کیفیت بیشتر ساخته شود.
دارند  مهندسان  که  دینی  با  امیدواریم  داد:  ادامه  مظاهریان 
و  شود  کمتر  انرژی  مصرف   ، یابد  کاهش  ساختمانی  حوادث 

شاهد معماری با کیفیت تری باشیم.
وی تصریح کرد: یکی از شاخص های حرفه ای مهندسین متصل 
شدن به اخالق حرفه ای است و باید روابطی تنظیم کنیم تا در 

چرخه صنعت ساختمان خالقیت و پویایی ایجاد شود.

خبر

برجـام:  اجـرای  بـر  عضـو هیـات نظـارت 
بـدون تردیـد تحریـم هـا بـا هـر عنوانـی 
نقـض  شـود  تمدیـد  یـا  و  تاییـد  برقـرار، 

اسـت. برجـام  صریـح 
بـا  دیـدار  از  پـس  والیتـی  اکبـر  علـی 
نماینـده ویـژه رئیـس جمهـور روسـیه در 
امور سـوریه و در جمع خبرنـگاران تصریح 
کرد:بـدون تردیـد تحریـم ها با هـر عنوانی 
نقـض  شـود  تمدیـد  یـا  و  تاییـد  برقـرار، 

صریـح برجـام اسـت.
پیش  روز   10 حدود   « اینکه  بیان  با  وی 
ریاست  به  برجام  اجرای  بر  نظارت  هیات 
افزود:  داد«  جلسه  تشکیل  جمهور  رئیس 
هرگونه  مقابل  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  کرد  خواهد  ایستادگی  برجام  نقض 
مثل  به  مقابله  برای  را  الزم  های  آمادگی 

دارد. 
تاکید  برجام  اجرای  بر  نظارت  عضو هیات 
برای  ایران  اسالمی  جمهوری  دست  کرد: 
بسته  ای  هسته  فضای  در  مثل  به  مقابله 
نیست و ما با اقتدار کار خود را در استفاده 
صلح آمیز از انرژی هسته ای در چارچوب 

مقررات بین المللی ادامه می دهیم.
والیتی با اشاره به پیروزی های پی در پی 
منطقه  در  متحدانش  و  ایران  ارزشمند  و 
برای  آمریکایی  کار  این  کرد:  نشان  خاطر 
و عوامل شکست خورده  دلگرمی دوستان 

شان در منطقه است.
وی گفت: در طول حدود 11 ماه از اجرای 
برجام در رفتار آمریکایی ها هیچ تغییری 
به ویژه در مسائل اقتصادی صورت نگرفته 

است.
والیتی تصریح کرد: آمریکایی ها در طول 
جلسات ایران با 1+5 قول داده بودند که به 
هیچ وجه کاری نکنند که مخل روح حاکم 

بر برجام و بندهای آن باشد.
برجام گفت:  اجرای  بر  نظارت  عضو هیات 
تمدید تحریم ها که البته هنوز به امضای 
نقض  است  نرسیده  آمریکا  جمهور  رئیس 
صورت  توافقات  خالف  و  برجام  صریح 

گرفته است.
é  برای ای  بهانه  تحریمها؛  تمدید   

انتقام از ایران 
برجام  اجرای  بر  نظارت  هیئت  عضو 
را  امریکا  مجلس  دو  ایرانی  ضد  مصوبه 
صرفا بهانه ای برای انتقام از پیروزی های 
و  دانست  منطقه  در  متحدانش  و  ایران 
و  خود  شکست  از  امریکا  عصبانیت  گفت: 
ایران  های  پیروزی  و  منطقه  در  عواملش 
و متحدانش در طرف مقابل دلیل تصویب 

چنین مصوبه ای است.
علی اکبر والیتی پس از دیدار با الورنتیف، 
نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور 
 ، خبرنگاران  جمع  در  حضور  با  سوریه 
تمدید تحریم های ظالمانه علیه کشورمان 
را نقض صریح برجام دانست و خاطر نشان 
کرد: قرار بر این بود که جمهوری اسالمی 

ایران محدودیت های مورد توافق هسته ای 
از جانب  و  بپذیرد  برای مدتی مشخص  را 
طرف مقابل نیز تمام محدودیت های حوزه 
اقتصادی که به ناحق بر ایران تحمیل شده 

بود ، برداشته شود.
عضو هیئت نظارت بر اجرای برجام تاکید 
چنین  طرفی  از  که  شود  نمی  این  کرد: 
به  دیگر  طرف  از  و  شود  امضا  قراردادی 
و  بشر  حقوق  جمله  از  مختلف  های  بهانه 
از  بار دیگر  تروریسم تحریم ها  از  حمایت 

سر گرفته شوند.
مضحکی  و  بیجا  سخن  این  گفت:  والیتی 
است که از سوی آمریکا عنوان می شود که 
چون ایرانی ها از حزب ا... دفاع می کنند 

پس یعنی از تروریسم حمایت می کنند.
وی افزود: حزب ا... از کشور لبنان و حیثیت 
، تمامیت ارضی و مردم این کشور در مقابل 
با  و  کند  می  دفاع  ها  صهیونیست  تجاوز 
نیز  در سوریه  بسیار  تقدیم شهدای  وجود 
اما  است  ایستاده  ها  تروریست  مقابل  در 
طرف آمریکایی کمک به حزب ا... را کمک 

به تروریسم می داند.
مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
در  این  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص 
از  اقرار خود  بر  بنا  آمریکا  که  است  حالی 
گروه های تروریستی چون داعش ، النصره 
را  آنها  از  دفاع  و  کند  می  دفاع  القاعده  و 

آزادی خواهی تلقی می کند.
رفتار  این  کرد:  نشان  خاطر  والیتی 
دادن  نشان  واژگون  یعنی  ها  آمریکایی 
المللی که  معانی و مفاهیم حقوقی و بین 

البته کسی اینها را باور نمی کند.
بهانه  به  ها  تحریم  تمدید  به  اشاره  با  وی 
حقوق بشر گفت: بیش از همه آمریکایی ها 
و کشورهای غربی ناقض حقوق بشر هستند 
چرا که هم اکنون تبعیض نژادی در آمریکا 
رو  نیز  بیکاری  و  فقر  و  بوده  رشد  به  رو 
که  است  حالی  در  این  و  است  افزایش  به 
می  حمایت  نژادی  تبعیض  از  که  کسانی 

کنند در آمریکا رأی می آورند.
مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
تشخیص مصلحت نظام چنین  اتهاماتی را 
فکر می کنم  کرد:  تصریح  و  دانست  بهانه 

و  انسانی  غیر  مصوبه  چنین  تصویب  علت 
ناقض حقوق بشر از سوی دو مجلس آمریکا 
عصبانیت این کشور از شکست عوامل خود 
و پیروزی های ایران و متحدانش در منطقه 

است.
و  ایران  های  پیروزی  به  اشاره  با  والیتی 
متحدانش در یمن ، عراق ، لبنان و سوریه 
، تصریح کرد: به نظر می رسد این مصوبات 
انتقامی است که آمریکایی ها می خواهند 
از پیروزی های پی در پی و ارزشمند ایران 
و متحدانش بگیرند که البته موفق نخواهند 

شد.
رئیس  ویژه  نماینده  افزود:  ادامه  در  وی 
جمهور روسیه سفر فوری و مهمی به ایران 
داشتند و حامل پیامی از سوی آقای پوتین 

برای رئیس جمهور کشورمان بودند.
وی این دیدار را چهارمین مالقات خود با 
نماینده ویژه پوتین در امور سوریه و منطقه 
به  رو  روابط  دیدار  این  در  افزود:  و  خواند 
رشد و توسعه ایران و روسیه مورد گفتگو و 

رایزنی قرار گرفت.
کشور  دو  روابط  کرد:  تصریح  والیتی 
گذشته  از  بیش  روز  هر  و  است  راهبردی 
در  روابط  این  و  یابد  تعمیق می  و  توسعه 
 ، اقتصادی   ، سیاسی  مختلف  های  حوزه 
المللی و دفاعی در حال  منطقه ای ، بین 

شکل گیری و پیشرفت است.
مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
کرد:  نشان  نظام خاطر  مصلحت  تشخیص 
حقوق  و  برابر  موضع  از  روسیه  و  ایران 
مساوی و همچنین کاماًل دوستانه و بدون 
ای  رابطه  یکدیگر  داخلی  امور  در  دخالت 
نیز  روز  هر  که  اند  کرده  آغاز  را  راهبردی 
روابط  این  در  بیشتری  پیشرفت  شاهد 

هستیم.
ادامه داد: در حال حاضر همکاری  والیتی 
دو کشور عالوه بر همکاری های دوجانبه، 
همکاری  بویژه  ای  منطقه  و  المللی  بین 
سوریه  حساس  بسیار  مسائل  بر  تمرکز  با 

است.
 ، آمریکا  نقشه  طراحی  به  اشاره  با  وی 
شان  ای  منطقه  عوامل  و  ها  صهیونیست 
قانونی سوریه و تجزیه  برای سقوط دولت 

استقامت  با  اما  کرد:  تصریح   ، کشور  این 
آقای  رشادت  و  تدبیر   ، سوریه  مردم 
حزب   ، ایران  کمک  همچنین  و  بشاراسد 
مقاومت  زنجیره  اعضای  مجموعه  و  ا... 
و  دولت  که  است  سال   5 از  بیش  اکنون 
مردم سوریه به عنوان حلقه ای بسیار مهم 
و اساسی در زنجیره مقاومت ایستادگی می 
کنند و هر روز شاهد پیشرفت بیشتر آنها  

هستیم.
مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
تشخیص مصلحت نظام گفت: می توانم این 
را بدهم که در یکی دو روز گذشته  مژده 
براساس گزارشها و اظهارات یکی از اعضای 
و  سوریه  نیروهای   ، روسی  هیئت  نظامی 
حلب  شرق  به  غرب  سمت  از  متحدانش 
داشتند  پیشروی  متر   600 و  هزار  حدود 
و  معارض  نیروهای  تراکم  به  توجه  با  که 

تروریست کار بسیار مهمی بوده است.
با  دوجانبه  گفتگوهای  به  اشاره  با  والیتی 
در  روسیه  جمهور  رئیس  ویژه  نماینده 
توافق  یکدیگر  با  کرد:  تصریح  سوریه  امور 
قانونی سوریه  از حکومت  باید  داشتیم که 
و تمامیت ارضی این کشور حمایت کنیم و 
اجازه ندهیم تا تروریست ها بتوانند به کار 
سوریه  در  شان  انسانی  ضد  و  قانونی  غیر 
در  که  هایی  اجالس  تمام  لذا  دهند  ادامه 
شود  می  تشکیل  طرف  آن  و  طرف  این 

بیشتر ناشی از اضطرار است.
و  سوریه  نیروهای  چه  هر  افزود:  وی 
متحدانش در حلب به پیروزی نزدیکتر می 
حامیانشان  و  ها  تروریست  اضطراب  شوند 
سازمان  و  الملل  بین  صحنه   ، منطقه  در 

ملل متحد بیشتر می شود.
مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
نشان  خاطر  نظام  مصلحت  تشخیص 
به همکاری در حوزه  و روسیه  ایران  کرد: 
ادامه  المللی  بین  و  ای  منطقه   ، دوجانبه 

خواهند داد.
در  گرفته  توافقات صورت  به  اشاره  با  وی 
دیدار با نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه 
 ، ملت  حلب  در  که  کردیم  توافق  گفت: 
ارتش و نیروهای مردمی سوریه و همچنین 
متحدان روسی ، ایرانی و حزب ا... تا آزادی 

کامل این شهر به مبارزه ادامه دهند.
مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
در  همچنین  نظام  مصلحت  تشخیص 
درخصوص  خبرنگاری   سوال  به  پاسخ 
از  دوباره  استفاده  برای  روسیه  درخواست 
کرد:  تصریح   ، همدان  نوژه  نظامی  پایگاه 
چنین مسائل دفاعی بین مقامات دو کشور 
و در هماهنگی صورت می گیرد لذا ربطی 
به کارهای سیاسی و مسائل تبلیغاتی ندارد.

ایران و  والیتی در پایان خاطر نشان کرد: 
روسیه به عنوان دو متحد با همکاری های 
استراتژیک گاهی همکاری های ارزشمندی 
دارند و امیدواریم به زودی شاهد پیروزی 

دولت و ملت سوریه باشیم.

والیتی:

ایران در برابر نقض صریح برجام آمادگی مقابله دارد

الیحـه  ارائـه  جهـت  جمهـور  رئیـس 
صحـن  در  امـروز   1396 سـال  بودجـه 
یافـت. خواهـد  حضـور  مجلـس  علنـی 

شـورای  مجلـس  مهـر،  گـزارش  بـه 
اسـالمی در روزهای یکشـنبه، سه شـنبه 
تشـکیل  جـاری  هفتـه  چهارشـنبه  و 

داد. خواهـد  جلسـه 
یکشـنبه ایـن هفته رئیـس جمهور جهت 
ارائـه الیحه بودجه سـال 1396 در صحن 

علنـی مجلس حضـور خواهد یافت.
روز  علنـی  جلسـه  در  ایـن  بـر  عـالوه 
دیـوان  رئیـس  آذر  عـادل  یکشـنبه 
هـای  حقـوق  از  گزارشـی  محاسـبات 
نجومـی بـه نماینـدگان ارائـه مـی دهد.

نماینـدگان مجلس در این هفته  گزارش 
کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلس 
دربـاره الیحـه تأسـیس و اداره مـدارس 
و مراکـز آمـوزش و پـرورش غیردولتـی 
اعـاده شـده از شـورای نگهبـان، و ادامـه 
رسـیدگی به گـزارش کمیسـیون تدوین 
آیین نامـه داخلـی مجلـس دربـاره طـرح 

قانـون  از  مـوادی  اصـالح  یک فوریتـی 
آیین نامـه داخلـی مجلـس را در دسـتور 

کار دارنـد.
همچنیـن گـزارش کمیسـیون اجتماعی 
قانـون  استفسـاریه  طـرح  دربـاره 
بازنشسـتگان،  به کارگیـری  ممنوعیـت 
و حقوقـی  قضایـی  گـزارش کمیسـیون 
همـکاری  موافقت نامـه  الیحـه  دربـاره 
سـازمان  جرائـم  بـا  مبـارزه  زمینـه  در 
یافتـه بیـن ایـران و لهسـتان و گـزارش 
الیحـه  دربـاره  عمـران  کمیسـیون 
بیـن  کنوانسـیون  پیوسـت  اصالحـات 
المللـی ایمنـی جـان اشـخاص در دریـا 
مـورخ 1974 و آیین نامـه بیـن المللـی 
امنیـت کشـتی ها و تسـهیالت بندری در 

دارد. قـرار  مجلـس  کار  دسـتور 
ایـن  پارلمـان در جلسـات  نماینـدگان   
کمیسـیون  گـزارش  مجلـس  هفتـه 
موافقت نامـه  الیحـه  دربـاره  انـرژی 
در  آذربایجـان  و  ایـران  بیـن  همـکاری 
زمینـه ادامـه سـاخت و بهـره بـرداری و 

انـرژی سـدها  و  منابـع آب  از  اسـتفاده 
خداآفریـن،  آبـی  بـرق  نیروگاه هـای  و 
ارس،  رودخانـه  بـه روی  قیزقلعه سـی 
دربـاره  اجتماعـی  کمیسـیون  گـزارش 
الیحه اساسـنامه انرژی هـای تجدیدپذیر 
گـزارش  و  )سـاتبا(  انـرژی  بهـره وری  و 
کمیسـیون عمـران دربـاره طـرح اصالح 
بنـد )ه( تبصـره )1( قانـون بودجـه سـال 
1395 و گـزارش ایـن کمیسـیون درباره 
طـرح استفسـاریه قانون اصـالح بند )ی( 
تبصـره 2 قانـون بودجـه سـال 94 کل 

قانـون   )1( تبصـره  )ه(  بنـد  و  کشـور 
در  را  کشـور  کل   1395 سـال  بودجـه 

می کننـد. بررسـی  علنـی  صحـن 
رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزرای  همچنیـن 
اجتماعی، دادگسـتری و علوم، تحقیقات 
و فنـاوری بـرای پاسـخگویی به سـؤاالت 
کرمانشـاه،  نماینـده  مصـری  عبدالرضـا 
قاضی پـور  نـادر  و  دهقـان  محمـد 
نماینـدگان چنـاران و ارومیـه و نصـرا... 
جلسـات  در  مشـهد  نماینـده  پژمان فـر 
می یابنـد. حضـور  مجلـس  هفتـه  ایـن 

دستور کار صحن علنی مجلس؛

رئیس جمهور الیحه بودجه ۹۶ را به مجلس تقدیم می کند

طرح دوفوریتی مجلس؛ نخستین پاسخ به نقض برجام
نماینـدگان مجلـس بـا تاکیـد بـر هم صدایـی ایـران بـرای ممنوعیـت واردات 
کاالهـای مصرفـی آمریـکا تاکیـد کردنـد: طـرح دوفوریتـی مجلـس نخسـتین 

پاسـخ بـه نقـض برجـام از طـرف آمریکاسـت.
بـه گـزارش خانـه ملـت؛ پنج شـنبه 11 اذر 95 سـنای آمریکا بـا اکثریت مطلق 
)99 رأی موافـق - صفـر رأی مخالـف( تمدیـد قانـون تحریم هـا علیـه ایـران را 

بـرای یـک دوره 10 سـاله دیگر تصویـب کرد.
پیـش از ایـن هم مجلـس نماینـدگان آمریکا تمدیـد قانون تحریم هـای ایران را 

بـا اکثریـت آراء بـرای یک دوره 10 سـاله دیگر به تصویب رسـاند. 
در همیـن راسـتا نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی بـا توجـه بـه خصومـت 
هـای مسـتمر کنگـره آمریـکا در نادیـده گرفتـن بـه تعهـدات آن کشـور بـر 
موافقتنامـه چندجانبـه برجـام و تصویـب قوانیـن متعـدد از جملـه  قانـون منع 
فـروش هواپیمـا بـه ایـران و  تمدیـد قانـون مـرده داماتـو، اقـدام متناسـب و 
متقابـل را درنظـر گرفتنـد کـه یکـی از ایـن اقدامـات تهیـه طـرح دو فوریتـی 
ممنوعیـت خریـد کالهـای مصرفی بـا امضای 145 نفـر از نمایندگان اسـت  که 
بـا تصویـب آن خریـد با واسـطه و بی واسـطه هر گونـه کاالی مصرفـی از جمله 

فـرآورده دامـی و زراعـی از کشـور ایـاالت متحـده آمریـکا ممنوع شـود.
آمریکایـی هـا همـواره پـس از انقـالب در راه رشـد و توسـعه ایـران اسـالمی به 
ویـژه در زمینـه اقتصادی سـنگ انـدازی کردند و حتـی پس از برجـام نیز بارها 
بـا جلوگیـری از فـروش هواپیمـا، تلقین ناامنی سـرمایه گذاری در ایـران و عدم 
اتصـال شـبکه هـای بانکی خارجـی با بانک های ایرانی در مسـیر اجـرای برجام 

ایجـاد کردند. وقفه 
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ورود کمیسیون امنیت ملی به موضوع تمدید 
قانون تحریم ها

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که 
این کمیسیون در جلسه ای با حضور اعضای تیم مذاکره کننده به 
بررسی موضوع تمدید قانون تحریم های ایران توسط آمریکا خواهد 

پرداخت.
کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  حسینی  نقوی  سیدحسین 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طبق روال گذشته 
و به عنوان کار تخصصی این کمیسیون جلسه ای با حضور اعضای 
تیم مذاکره کننده و دستگاه دیپلماسی برای بررسی تمدید قانون 

تحریم های ایران توسط آمریکا برگزار می کند.
وی گفت: در این جلسه بررسی می شود که چرا این اتفاق افتاده، در 
حالی که توافق چیز دیگری بود. همچنین تاکتیک بعدی دستگاه 
دیپلماسی بعد از این تحریم ها و اقدامات پیش بینی شده نیز مورد 

رسیدگی قرار می گیرد.

بررسی درخواست استیضاح وزرای علوم و 
اقتصاد در مجلس

کمیسیون های آموزش و اقتصادی بررسی درخواست استیضاح از 
وزرای علوم و اقتصاد را در دستور کار دارند.

به گزارش ایسنا، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری سه شنبه 
و  تحقیقات  علوم  وزیر  استیضاح  درخواست  بررسی  به  آذر   16
فناوری نمایندگان متقاضی استیضاح می پردازد و در روز )یکشنبه( 
نیز بررسی تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسالمی را با حضور 

نمایندگان درخواست کننده در دستور کار قرار داده است.
همچنین کمیسیون اقتصادی نیز در روز )سه شنبه( هفته جاری با 
استناد به ماده 223 آیین نامه داخلی، بررسی تقاضای تعدادی از 
نمایندگان مجلس در خصوص طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و 
دارایی را در دستور کار دارد و در همین روز نیز سواالت جداگانه 15 

نماینده از وزیر اقتصاد را مورد بررسی قرار می دهند.

تقویت 4۰ واحدی شاخص کل بورس تهران

 معامله گران بازار سهام شاهد معامالت متعادل و به نسبت کم حجم 
در بازار سهام بودند؛ بازاری که تحت تاثیر افزایش قیمت های جهانی 
نفت خام و اصالح قیمت ها در بازار فلزات اساسی برای سهم های 
کوچک بازار اقبال بیشتری نشان می داد. شاخص کل قیمت و بازده 
نقدی بورس تهران در پایان معامالت شنبه 13 آذر 95، با افزایش 
40 واحدی به رقم 80 هزار و 58 واحد دست یافت.شاخص کل 
هم وزن اما با 166 واحد کاهش روی رقم 16 هزار و 5 واحد ایستاد. 
همچنین شاخص سهام آزاد شناور با کاهش 289 واحدی عدد 88 
بازار اول نیز در  هزار و 727 واحد را به نمایش گذاشت.شاخص 
حالی با کاهش 46 واحدی به عدد 56 هزار و 639 واحد دست 
یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 512 واحدی به عدد 171 
هزار و 467 واحد دست یافت.معامالت سهام در نماد معامالتی سه 
شرکت پتروشیمی جم با 96 واحد، سرمایه  گذاری غدیر با 80 واحد 
و پاالیش نفت بندرعباس 68 واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را 
بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.ارزش کل 
معامالت بورس تهران در حالی به بیش از 301 میلیارد تومان رسید 
که در بازار نقدی سهام این رقم از 179 میلیارد و 711 میلیون 
تومان فراتر نرفت که ناشی از دست به دست شدن 712 میلیون 
سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 62 هزار و 164 نوبت داد و 

ستد بود.

پارس جنوبی تامین کننده ۶2 درصد گاز کشور

62 درصد از نیاز مصرفی کشور از منابع گازی میدان پارس جنوبی 
در عسلویه استان بوشهر تامین می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس 
که بهره برداری از میدان پارس جنوبی را برعهده دارد، گفت: اکنون 
روزانه بیش از 470 میلیون مترمکعب گاز از این میدان به شبکه 

سراسری منتقل می شود.
محمد مشکین فام افزود: با آغاز تولید گاز از سکوهای 18 و 21 
پارس جنوبی تا پایان آذر، برداشت گاز از این میدان به 515 میلیون 

متر مکعب در روز افزایش می یابد.
به گفته وی، با بهره برداری از سکوی فازهای 17،18، 19، 20 و 21 
تا پایان امسال برداشت گاز کشور از میدان پارس جنوبی به بیش از 

540 میلیون متر مکعب در روز می رسد.
مشکین فام با اشاره به مزیت های فراوان برداشت گاز از پارس جنوبی 
گفت: یکی از مزیت ها این است که در صورت برابری یا افزایش تولید 
گاز این میدان نسبت به نیاز داخلی، این قابلیت مهم فراهم خواهد 
شد که در مصرف منابع گاز مخازن غیر مشترک صرفه جویی  و بر 

استفاده از مخازن مشترک تمرکز شود.

بیمه؛ بحران دهه آینده اقتصاد ایران

اعالم  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
اقتصادی  آینده  دهه  اصلی  بحران  کرد: 

کشور، بحران صندوق های بیمه ای است.
به گزارش ایسنا، »محمدرضا پورابراهیمی« 
بیمه  نقش  همایش  در  آذرماه   13 دیروز 
گرامیداشت  ضمن  مقاومتی  اقتصاد  در 
از محورهای  اینکه یکی  بیان  با  روز بیمه، 
و  مقدر  بیمه  صنعت  وجود  کشور  توسعه 
بخش  در  داد:  ادامه  باشد،  می  توانمند 
ای  عدیده  مشکل  اجتماعی  بیمه های 
بیمه  چالش های  که  گونه ای  به  داریم، 
اجتماعی از نقطه سر به سر عبور کرده و 
تعهدات  پاسخگویی  عدم  مرز  به  مرور  به 

خود می رسند.
مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
افزود: در بحث صندوق ها  اسالمی  شورای 
به  که  است  رسیده  ای  نقطه  به  وضعیت 
های  سپرده  منابع  از  دولت  آنکه  جای 
صندوق ها برای پرداخت حقوق و مزایای 
کارکنان و بازنشستگان آن صندوق استفاده 
نماید آن منابع صفر شده است و یا اینکه 

اصال وجود خارجی ندارند.  
وی اضافه کرد: بطور مثال تعهدات ساالنه 
صندوق بازنشسته کشوری از محل بودجه 
حقوق  درصد   90 که  گونه ای  به  است، 
بازنشستگان کشوری از محل منابع کشور 
نگران  وضعیت  این  که  گردد  می  تامین 

کننده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اجتماعی  تامین  بیمه  به  اشاره  با  اسالمی 
تامین  بیمه  اینکه  به  توجه  با  کرد:  عنوان 
اجتماعی 50 درصد سهم بازار بیمه را در 
تصرف دارد نیز دارای چنین وضعیتی می 

باشد.
وی بحران اصلی دهه آینده اقتصاد کشور 
کشور  ای  بیمه  های  صندوق  بحران  را 
دانست و اظهار کرد: آنچه که در کمیسیون 
اقتصادی مجلس مشاهده می کنیم اینست 
برخوردار  مناسبی  وضعیت  از  ها  بیمه  که 
نمی باشند و به دلیل ساختار نامناسب آنها 

نگران آینده این صنعت هستیم.
استفاده  عدم  کرد:  تصریح  پورابراهیمی 
از  دیگر  یکی  بازرگانی  بیمه  از  بهینه 
مشکالت این حوزه می باشد، که متاسفانه 
به دلیل سوء مدیریت در سرمایه گذاری ها 
پایین  بسیار  بازرگانی  بخش  در  بازده  نرخ 

می باشد.
مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
بازوهای  از  یکی  را  بیمه  اسالمی،  شورای 
توسعه و اقتصاد کشور دانست و عنوان کرد: 
بنابراین صنعت بیمه یک ضرورت است و 

باید برنامه ریزی و هدف گذاری گردد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
دولت  گذشته  سال  در  کرد:  ابراز  اسالمی 
باید برنامه ششم توسعه را به مجلس ارایه 
ارایه  در  دولت  تاخیر  دلیل  به  که  می کرد 
این برنامه مجبور به تمدید یکساله برنامه 

پنجم توسعه شدیم.

جزئیات تیراندازی دیروز 
در تهران

به دنبال تیراندازی دیروز در خیابان اشراق 
با  پلیس  تهران،  دماوند  خیابان  حوالی  در 
اعالم شناسایی فرد شلیک کننده جزئیاتی 

از این تیراندازی را تشریح کرد.
به گزارش تسنیم، مرکز اطالع رسانی پلیس 
تیراندازی  خبر  انتشار  به دنبال  پایتخت 
دیروز در خیابان اشراق در حوالی خیابان 
این  از  جزئیاتی  تشریح  با  تهران،   دماوند 

ماجرا توضیحاتی را ارائه داد.
این  جزئیات  تشریح  در  پایتخت  پلیس 
تیراندازی عنوان کرد: دیروز در پی انتقال 
بیمارستان های  از  یکی  به  33ساله  فردی 
اصابت  مورد  ناحیه سر  از  که  تهران  شرق 
مأموران  بالفاصله  بود  گرفته  قرار  گلوله 
بیمارستان  به  تهران نو   128 کالنتری 
این زمینه  را در  مراجعه و تحقیقات خود 

آغاز کردند.
با توجه به انتقال فرد حادثه دیده به وسیله 
اورژانس، مشخصات محل حادثه اخذ شد و 
مأموران به منظور تحقیقات بیشتر به مکان 
مالک  شامل  نفر  سه  و  مراجعه  اعالمی 
را  دوستش  و  )برادر(  مالک  پسر  )پدر(، 
دستگیر کردند و به کالنتری انتقال دادند.

اظهارات  بر  بنا  و  بیشتر  بررسی های  در 
فرد  که  شد  مشخص  دستگیرشدگان 
مضروب به همراه پسر مالک و دو دوستش 
دالیل  بنابر  که  داشتند  حضور  خانه  در 
فرد  حاضران،  از  یکی  توسط  نا معلوم 
مصدوم مورد اصابت گلوله از ناحیه سر قرار 

می گیرد.
 ضارب از افراد بزهکار و سابقه دار و در حال 

حاضر متواری است.

خبرخبر

رئیس جمهور در دیدار نماینده ویژه پوتین 
داد کشوری  اجازه  نباید  اینکه  بر  تاکید  با 
تضعیف  برای  اقدامی  خود  امیال  طبق 
برجام انجام دهد گفت: برای پایداری برجام 
تعهدات  به  باید   5+1 گروه  اعضای  سایر 

خود عمل کنند.
دیروز  ایران  اسالمی  جمهوری  رییس 
جمهوری  رییس  ویژه  نماینده  »الورنتیف« 
روسیه در امور خاورمیانه را به حضور پذیرفت.

حسن  دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت 
استماع  از  پس  دیدار،  این  در  روحانی 
پوتین  والدیمیر  ویژه  فرستاده  گزارش 
رییس جمهوری روسیه در خصوص آخرین 
ترین  تازه  جمله  از  و  ای  منطقه  تحوالت 
در  تروریسم  با  مبارزه  در  میدانی  تحوالت 
سوریه ، اظهارداشت: همفکری و همکاری 
این  در  مسکو   – تهران  میان  که  خوبی 
عرصه وجود دارد تا تحقق هدف نهایی که 
ریشه کن شدن تروریسم و برقراری صلح و 
ثبات کامل در منطقه است، ادامه می یابد.

دکتر روحانی تصریح کرد : موضوع سوریه 
از طریق مذاکره سیاسی و احترام به اراده 
مردم که تصمیم گیر اصلی و نهایی درباره 
حفظ  همچنین  و  هستند  سوریه  آینده 

تمامیت ارضی آن کشور قابل حل است.
وی تأکید کرد: حمایت از مردم غیرنظامی 
از  آوارگان و مردم آسیب دیده  به  و کمک 
جنگ یک ضرورت انسانی است و باید برای 

آن از هیچ تالشی فروگذار نکرد.
بزرگ  خطری  را  تروریسم  جمهور  رییس 
برای منطقه و جهان برشمرد و بر ضرورت 
ادامه همفکری و همکاری تنگاتنگ ایران و 
تروریسم  با  مبارزه  برای  در سوریه  روسیه 

در منطقه تاکید کرد.

دکتر روحانی در بخش دیگری از اظهارات 
به  رو  روند  از  خرسندی  ابراز  با  خود، 
حوزه  در  مسکو   – تهران  روابط  گسترش 
المللی  بین  و  ای  منطقه   ، دوجانبه  های 
گفت: بی تردید همکاری های دو کشور در 
مسایل دوجانبه به نفع دو ملت و در مسایل 
منطقه ای  ثبات  و  نفع صلح  به  ای  منطقه 

خواهد بود.
رییس جمهوری همچنین توافق هسته ای را 
محصول کار هفت کشور و در راستای صلح و 

امنیت جهانی ذکر کرد و اظهارداشت: همه 
باید برای حراست از دستاوردهای این توافق 
داد که کشوری  اجازه  نباید  و  تالش کنند 
طبق امیال خود اقدامی برای تضعیف توافق 

انجام دهد.
همواره  ایران  کرد:  تصریح  روحانی  دکتر 
بوده  پایبند  خود  المللی  بین  تعهدات  به 
و خواهد بود، و برای پایداری برجام سایر 
اعضای گروه 1+5 نیز باید به طور کامل به 

تعهدات خود عمل کنند.
»الورنتیف« نماینده ویژه رییس جمهوری 
روسیه در امور خاورمیانه نیز در این دیدار 
همچنین  و  روسیه  جمهور  رییس  نظرات 
گزارشی از آخرین رایزنی های انجام شده 
رییس  به  را  سوریه  در  میدانی  تحوالت  و 

جمهوری ارائه داد.
وی با بیان اینکه پوتین برای اعتمادی که 
وروسیه  ایران  ملت  دو  و  دولت  دو  میان 
بر   ، است  قائل  زیادی  ارزش   ، دارد  وجود 
تقویت همفکری و همکاری تهران – مسکو 
در مسایل منطقه ای و جهانی تأکید کرد و 
اظهار داشت: موضع روسیه در قبال برجام 
هیچ  و  است  مستحکم  و  ثابت  موضعی 

دلیلی برای تضعیف آن وجود ندارد.

رئیس جمهور:

نباید اجازه داد کشوری طبق میل خود برجام را تضعیف کند

ایران  تحریم های  قانون  تمدید  پی  در 
در کنگره سخنگوی وزارت امور خارجه 
به  واشنگتن  این که  ادعای  با  آمریکا 
تعهدات خود در برجام پایبند است، گفت: 
از اختیارات خود درخصوص  جان کری 
تحریم های  برای  شدن  قائل  استثنا 

مرتبط هسته ای ایران استفاده می کند.
کربی سخنگوی  جان  ایسنا،  گزارش  به 
نشست  در  آمریکا  خارجه  امور  وزارت 
خبری روز جمعه خود در پاسخ به سوالی 
درباره تمدید قانون تحریم های ایران در 
کنگره در روز پنج شنبه گفت: انتظار ما 
این است که رییس جمهور اوباما قانون 

تمدید تحریم های ایران را امضاء کند.
 بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی وزارت 
داد:  ادامه  کربی  آمریکا،  خارجه  امور 
گفته ایم  گذشته  در  ما  که  همان طور 
ندارد.  ایران ضرورتی  تحریمهای  تمدید 
که  اصلی  اهداف  روی  خود  سهم  به  ما 
جامع  برنامه  سازی  اجرایی  ادامه  البته 
تمرکز  است،  )برجام(  مشترک  اقدام 
تمدید  معتقدیم  حالیکه  در  کرده ایم، 
ضروری نیست. ما همچنین به طورروشن 
معتقدیم که تمدید کامال شفاف همانند 
این تمدید، کامال در سازگاری با تعهدات 
ما در برجام است. انتظار ما این است که 
رئیس جمهور این قانون را امضا کند اما 
عالوه  براین الزم است که این موضوع را 
یادآوری کنم که وزیر امور خارجه جان 
کری از اختیارات مربوط به استثنا قائل 
با  تحریم های مرتبط  شدن در خصوص 
هسته ای استفاده می کند. ما کماکان بر 
اساس تعهدی که در برجام داده ایم، از 
روز اجرا تمام تحریم های مرتبط هسته 

ای را بر اساس اختیارات قانونی مستثنی 
می کنیم. مادامی که ایران به تعهداتش 
به  هم  ما  باشد  پایبند  توافق  اساس  بر 
اساس  بر  تحریم ها  رفع  ادامه  موضوع 

تعهدمان پایبند خواهیم بود.
وی همچنین گفت: الزم است یادآوری 
ایران  تحریم های  قانون  تمدید  که  کنم 
توانایی آمریکا را برای عمل به تعهداتش 
محدود نمی کند و این موضوع دورنمای 
رفع تحریم ها را که ایران براساس توافق 
دریافت می کند به هر شکلی تحت تاثیر 
به طور  قانون  این  نمی دهد.  قرار  خود 
از  که  بود  هایی  تحریم  برای  مستقیم 
ده سال پیش وجود داشته اند. این یک 
تمدید ساده بود. شما باید به خاطر داشته 
باشید که بحث هایی درباره اصالحات آن 

و یا تغییرات در آن وجود داشته است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی آمریکا افزود: 
آنچه من می گویم این است که ما هرگز 
فکر نکردیم که تمدید تحریم ها ضروری 
امور  وزیر  تمدید،  این  وجود  با  اما  باشد 
خارجه  تالش خواهد کرد تا از اختیارات  
در  قائل شدن  استثنا  با   رابطه  در  خود 
خصوص تحریم های مرتبط هسته ای که 
استفاده  است،  ایران  با  توافق  از  بخشی 
کند. بنابراین نکته ای که تالش می کنم 
روشن کنم این است که ما قصد داریم که 
اقدام  جامع  برنامه  تحت  تعهدات مان  به 
مشترک چه با تمدید یا بدون تمدید عمل 
کنیم. ما معتقدیم که این کار ضروری نبود 
اما اکنون کنگره آن را تصویب کرده است 
و همان طور که گفتم به نظرم کاخ سفید 
هم اعالم کرده  است که آنها انتظار دارند 

که رئیس جمهور آن را امضا کند.

قطار  حادثه  پیگیری  کمیته  رئیس 
مسافربری تبریز - مشهد، متصدی مرکز 
مقصر  را  شاهرود  ایستگاه   ctc کنترل 

اصلی این حادثه اعالم کرد.
گزارش  ارائه  از  پس  دیروز  ترکان  اکبر 
خود به آقای جهانگیری معاون اول رئیس 
و  صدا  خبرگزاری  با  گفتگو  در  جمهور 
سیما گفت: بررسی همه جوانب این حادثه 
 ، حادثه  وقوع  علت  که  دهد  می  نشان 
خارج کردن قطار از حالت کنترل خودکار 

به حالت کنترل دستی بوده است. 
وی که از سوی معاون اول رییس جمهور 
به عنوان مامور تشکیل کمیته ویژه بررسی 
تصریح   ، بود  انتخاب شده  قطار   حادثه 
کرد: قطار تبریز - مشهد به دلیل خرابی 
متوقف می  کیلومتر جلوتر  ترمز، هشت 
و زمانی که قطار سمنان - مشهد  شود 
با اجازه مامور در ایستگاه شاهرود حرکت 
داده می شود، این حادثه دلخراش به وقوع 

می پیوندد. 
وجود  کار  این  در  عمدی   : گفت  ترکان 
نداشته و خطای حرفه ای صورت گرفته 

است. 
وی اضافه کرد : در رسیدگی به این حادثه 
به منظور مشخص شدن مقصران، چهار 
گروه ماموران قطار تبریز - مشهد ،ماموران 
کنترل  ماموران  مشهد،   - سمنان  قطار 
ترافیک شاهرود و ماموران سی تی سی 

مورد بررسی قرار گرفتند. 
ترکان افزود: ماموران قطار تبریز – مشهد 
به موقع درباره وقوع حادثه اطالع رسانی 
کرده و خرابی ترمز و توقف قطار را اطالع 

داده و مشغول رفع اشکاالت بودند.
دراین حادثه غم انگیز که صبح روز  جمعه 
، 5 آذر در ایستگاه هفت خوان  در محور 
سمنان  - دامغان روی داد ، بیش از 40 
نفر از هموطنانمان جان باختند و حدود 

100 نفر ، زخمی شدند.

مقصر اصلی برخورد قطار؛ متصدی کنترل 
ایستگاه شاهرود

موفقیت نفتی ایران در نشست اخیر اوپک که گاه از 
آن به عنوان »برجام نفتی« یاد شده، تحسین زیادی را 

برانگیخته است.
روزنامه »جمهوری اسالمی« در همین راستا آورده است: 
دیپلماسی فعال نفتی ایران به پیروزی مهمی در صحنه 
تعامالت نفتی در مقیاس جهانی و اوپک دست یافت. 
اجالس وزرای نفت کشورهای عضو اوپک در وین برای 
کاهش سقف تولید اوپک در حد 1/2 میلیون بشکه در 
روز، تصمیم قاطعی گرفت. این تصمیم از یک ماه دیگر 
اجرایی می شود و سقف تولید اوپک در حد 32/5 میلیون 
این تصمیم  اگرچه  تثبیت خواهد شد.  روز  بشکه در 
الجزایر مطرح بود لکن عربستان و برخی  در اجالس 
دنباله روهای آن با کارشکنی در این زمینه مانع اتخاذ یک 

تصمیم قاطع و عملیاتی کردن آن بودند.
حدود دو سال بود که بازار جهانی نفت بر اثر تکروی های 
عربستان و برخی متحدانش ملتهب و بالتکلیف بود. این 
بالتکلیفی دقیقاً به زیان صادر کنندگان نفت در اوپک 
نفتی  درآمد  از  دالر  میلیارد  هزار  حدود  و  شد  تمام 
آنها کاست و سرانجام با شکست و ناکامی عربستان و 

متحدانش وارد مرحله جدیدی شد.
آثار و تبعات تخریبی این اقدامات دولت عربستان به 
حدی گسترش یافت که تحلیل گران از ناتوانی، عدم 
کارائی و حتی مرگ اوپک، سخن به میان می آوردند و 
با جمالت زهرآگینی که به همراه تحلیل های سیاسی 

- اقتصادی روانه رسانه ها می کردند، اوپک را پدیده ای 
معرفی می کردند که عمالً به تاریخ پیوسته است.

در اجالس وین مقرر شد اعضای اوپک به جز ایران و 
نیجریه، 4/5 درصد از آخرین تولیدشان بکاهند و صادقانه 
به نفع رونق بازار نفت و ارتقاء درآمد نفتی اعضای اوپک 

عمل نمایند.
بدین ترتیب ایران توانست به سطح پایه تولید نفت خود 
در سال 1384 یعنی 3/975 میلیون بشکه در روز دست 
یابد و عمالً آثار و تبعات تحریم های نفتی در سهمیه 
تولید خود را پشت سر بگذارد. اگر قدری به روند تحوالت 
نفس گیر در دوره دو ساله گذشته در عرصه دیپلماسی 
نفت بنگریم، ابعاد موفقیت امروز دست اندرکاران نظام 
در عرصه بین المللی نفت و اوپک را بهتر درک می کنیم.

واقعیت این است که حتی قبل از اعمال تحریم های نفتی 
علیه ایران، رژیم آل سعود و متحدانش در اوپک به آمریکا 
و برخی کشورهای اروپائی وعده می دادند که نخواهند 
گذاشت تحریم نفتی ایران باعث افزایش قیمت نفت و 
مهم تر از آن بی ثباتی عرضه و تقاضا در صحنه بین المللی 
شود. آنها با افزایش تولید خود عمالً بازار نفت را به حد 
فوق اشباع رساندند و حتی باعث کاهش قیمت نفت در 

بعضی مقاطع شدند.
عربستان، در مرحله بعدی به کمک برخی کشورهای 
استفاده  در  غرب  همدستی  و  تولید  افزایش  با  غربی 
پیکره  بر  ضربه ای  آنچنان  نفتی  استراتژیک  ذخایر  از 

اقتصاد نفتی کشورهای صادرکننده نفت وارد کرد که 
قیمت نفت به زیر 30 دالر سقوط کرد. هدف و بلکه 
ماموریت آل سعود این بود که بتوانند اقتصاد نفتی ایران 
و روسیه را دچار ناتوانی و انفعال کنند. اما ایران با در 
پیش گرفتن یک دیپلماسی موفق یگانه کشوری بود که 
نه تنها بحران های ناشی از سقوط قیمت نفت را پشت 
سر گذاشت بلکه توانست حدود 20 درصد از درآمد نفتی 

خود را در صندوق ذخیره ارزی پس انداز کند.
نخست  مرحله  در  فشرده  مذاکرات  در  اوپک  اعضای 
خواهان جلوگیری از افزایش سهمیه صادرات نفت ایران 
بودند ولی وزیر نفت کشورمان گفت با تمام توان خود 
برای دستیابی به سهمیه قبل از تحریم ها، برنامه ریزی 
و عمل خواهد کرد. دست یابی به این هدف به تالش 
فعاالن صحنه  و  برنامه ریزان  روزی صنعتگران،  شبانه 
دیپلماسی نفتی متکی بود. افتخار بزرگ این مجموعه 
ورزیده، کاردان و با اراده این است که نه تنها به اهدافش 
دست یافته بلکه در اجالس اخیر وین حتی به 90 هزار 

بشکه سهمیه بیشتر نیز دست یافت.
سایر کشورهای نفتی غیراوپک نیز متعهد شده اند جمعاً 
600 هزار بشکه در روز از تولید فعلی خود بکاهند که 
روسیه به تنهائی 300 هزار بشکه کاهش تولید خود را 
تضمین کرده است. حتی همین توافق با غیراوپک را هم 
عمدتاً ایران با هدایت و تعامل با روسیه، محقق و ممکن 

ساخت.

اکنون خوب است تمامی کشورهای تولید کننده نفت 
اعم از اوپک و غیراوپک به سیر تحوالت پرفراز و نشیب 
2 سال گذشته بیندیشند تا آثار و تبعات این جنگ 
فرسایشی نفتی را که باعث تضعیف جبهه صادر کنندگان 
نفت در برابر کارتل ها و غول های نفتی جهانخوار گردید، 
مرور کنند و به این جمع بندی آشکار برسند که هیچ 
کس از لجاجت و یکه تازی در زمینه برباد دادن منافع 
و مصالح کشورهای صادر کننده نفت، به جز دشمنان 
سودی نخواهد برد بلکه آنها که بیشتر شرارت کردند، 
بیش از دیگران زیان دیدند و اقتصادشان بیش از دیگران 

متضرر شد.
مشابه  فجایع  تکرار  از  می تواند  تحوالت  این  مرور 
جلوگیری کند و به همگان بفهماند که در یک کشتی 
نشسته اند و سرنوشتی مشترک دارند. روند خروج از این 

بحران هم درس های مهمی را با خود به همراه دارد. از 
جمله اینکه می توان در عین وجود اختالفات سیاسی و 
در عین رقابت هم، تعامل کرد و به خاطر دستیابی به 

سطوح باالتری از منافع مشترک نفتی، به تفاهم رسید.
عالوه بر این، تامل بیشتر در این مقوله برای مراکز 
تصمیم گیرنده و طراحان راهبردی کشور نیز نکات 
و درس های مهمی را گوشزد می کند از جمله اینکه 
اضافی  »ظرفیت  ایجاد  و  تولید  توانمندی  ارتقاء 
اهداف  تحقق  راه  در  کشور  اقتدار  به  نفت«  تولید 
نظام  زنی«  چانه  »قدرت  و  می افزاید  ما  مدت  دراز 
افزایش تولید  ایران قادر به  را تضمین می کند. اگر 
بدون  و  تحریم ها  اعمال  بدون  حتی  نمی بود،  خود 
فشار خارجی برای کاهش سطح تولید خود نیز عماًل 
محکوم به تولید در پایین ترین سطح ممکن می بود.

تحسین جمهوری اسالمی بخاطر »برجام نفتی«

کربی: تحریم های مرتبط با برجام مستثنی خواهد شد

از  عراقی  نیروهای  گفت  عراق  وزیر  نخست 
سمت  به  پیشروی  حال  در  محورها  همه 

موصل هستند.
ارتش و نیروهای مردمی عراق 632 خودروی 
ستاد  همزمان  کردند.  منهدم  را  داعشی 
به  ملل  سازمان  از  عراق  مشترک  عملیات 
علت گزارش جانبدارانه از داعش انتقاد کرد.

از  عراقی  نیروهای  گفت  عراق  وزیر  نخست 

در  هستند  پیشروی  حال  در  محورها  همه 
حالی که تروریستهای داعش همواره در حال 

تحمل شکستهای سنگین هستند.
مسلح  نیروهای  کل  فرمانده  العبادی  حیدر 
عراق گفت: پیروزی نظامی نهایی در دستان 

ما قرار دارد.
بیانیه  صدور  با  عراق  وزیری  نخست  دفتر 
دیدار  در  العبادی  حیدر  کرد:  اعالم  ای 

شنیدن  و  مشترک  عملیات  فرماندهی  با 
و  نظامی  فرماندهان  میدانی  گزارشهای 
بر گروه  پیروزی  نقشه های جنگی  امنیتی، 

تروریستی داعش را بررسی کرد.
عملیات  راه  نقشه  بر  تأکید  بر  عالوه  وی 
از  محافظت  بر  همچنین  موصل،  آزادسازی 
نبرد  قهرمان  نیروهای  و  غیرنظامیان  جان 

علیه تروریسم تصریح کرد.

العبادی: پیروزی بر 

داعش قطعی است
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ایرانیان در 12 آذر 1358 خورشیدی در یک همه 
جمهوری  اساسی  قانون  قاطع،  رای  با  و  پرسی 
برپایه  که  مدون  سندی  کردند؛  تایید  را  اسالمی 
ارزش ها و آرمان های انقالب تنظیم و زمینه ساز 

تحقق نظام مردم ساالری در این مرز و بوم شد.
قانون به مجموعه ای از دستورالعمل ها گفته می 
به اجرا در می آید  از طرف حکومت ها  شود که 
پیوندهای اجتماعی میان  به عنوان میانجی در  و 
از  یکی  عنوان  به  امروزه  و  می کند  عمل  مردم 
نیازهای مهم و اساسی زندگی اجتماعی محسوب 

می شود. 
تاریخ پرفراز و نشیب  قانون در  به  نگاه  گرایش و 
زندگی بشر همواره دستخوش تغییرهای بسیاری 
شده است، برخی از نخبگان سیاسی، حاکمان را 
آنها  از  اما شمار دیگری  قانون می دانند  از  باالتر 
پندارند.  امور می  تمام  بر  و حاکم  فراتر  را  قانون 
از  گرفتن  فاصله  برای  گام  نخستین  در  انسان 
شد  متوسل  قانون  حاکمیت  به  حاکمان  استبداد 
نوع  این  برگزیدن  با  ساالر  مردم  حکومت های  و 
حکومت در جهت اجرای این مهم حرکت کردند 
را  قانون، خود  وسیله  به  قدرت  کارگیری  به  با  و 
موظف به اطاعت از آن دانستند. به همین جهت 
در  حرکت  و  صحیح  حکومتی  به  دستیابی  برای 
به  کشورها  شهروندان،  حقوق  از  حمایت  مسیر 

تهیه قانون اساسی اقدام کرده اند. 
قانون اساسی ممتازترین سند حقوقی یک کشور 
به شمار می رود که حقوق شهروندی، ساختار و 
جایگاه قدرت سیاسی را مشخص می کند و قانون 

های دیگر برپایه آن شکل می گیرد.
اساسی  قانون  ایران،  در  اساسی  قانون  نخستین 
داشت  اصل   51 که  شد  می  محسوب  مشروطه 
به  خورشیدی  هجری   1285 دی  هشتم  در  و 
امضای مظفرالدین شاه رسید. در این قانون بیشتر 
به چگونگی روش کار مجلس های سنا و شورای 
ملی پرداخته شده بود. پس از مدتی »متمم قانون 
و  رسید  مجلس  تصویب  به  و  شد  تهیه  اساسی« 
محمدعلی شاه آن را در 14 مهر 1286 خورشیدی 
امضا کرد. پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل 
تغییر  قانون  این  مواد  از  برخی  موسسان  مجلس 
انقالب  پیروزی  تا  آن  متمم  و  قانون  این  کرد. 

اسالمی در 1357 خورشیدی اعتبار داشت.
در  دینی  ساالری  مردم  حکومت  استقرار  از  پس 
ایران، ضرورت وجود یک قانون اساسی هماهنگ 
احساس  اسالمی  نظام  های  آرمان  و  ها  هدف  با 
شد و بدین شکل در 14 تیر 1358 خورشیدی، 
به مجلس  انتخابات مربوط  قانون  انقالب،  شورای 
 41 و  فصل  هشت  در  را  اساسی  قانون  خبرگان 
ماده تصویب کرد و برپایه آن 73 تن با شرایطی 
عضویت  برای  بود،  شده  پیش بینی  قانون  در  که 
مجلس خبرگان با رای مردم در 12 مرداد 1358 

این مجلس در  انتخاب شدند.  هجری خورشیدی 
67 جلسه عمومی علنی، کار بررسی پیش نویس 
قانون اساسی را برعهده گرفت و این قانون را در 
قالب 12 فصل و 175 اصل به تصویب رساند و به 

همه پرسی عمومی گذاشت.
پرسی  همه  از  پیش  روز  چند  خمینی)ره(  امام 
قانون اساسی در آذر 1358 خورشیدی در پیامی 
عظیم،  ثمرات  از  یکی  اساسی  »قانون  فرمودند: 
بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسالمی است و رای 
ماست.  دادن خون شهیدان  هدر  به  آن  به  ندادن 
مبادا تحت تاثیر دشمنان اسالم رفته و از رای دادن 
و حضور در حوزه های رأی گیری خودداری کنید.«

ملت انقالبی ایران نیز در لبیک به فراخوان رهبر 
با  خورشیدی  هجری   1358 آذر   12 در  خویش 
شرکت در یک همه پرسی باشکوه و با رای قاطع 
را  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  درصد،   99.5
تایید کردند و روز بزرگی را در روزشمار تحوالت 
قانون ویژگی ها  این  انقالب اسالمی پدید آوردند. 
و شاخصه های نظام اسالمی را تشریح می کرد و 

به حقوق و آزادی های افراد می پرداخت. 
در قانون اساسی مصوب 1358 خورشیدی، امکان 
بازنگری در قانون اساسی در نظر گرفته نشده بود 
های  در سال  تغییر شرایط کشور  به  توجه  با  اما 
احساس  اساسی  قانون  در  بازنگری  ضرورت  بعد 
شد. این قانون رویکردی مشارکتی و شورا محور 
داشت اما تجربه  سال  های نخستین انقالب، نشان 
به  نمی  تواند  جمعی  و  گروهی  مدیریت  که  داد 
بدهد؛  پاسخ  وقت  سیاسی  و  اجتماعی  نیازهای 
در  بازنگری  دستور  خمینی)ره(  امام  بنابراین 

قانون اساسی را صادر کردند. 
رییس  قضاییه  قوه  نخستین،  اساسی  قانون  در 
شورای  قضاییه،  قوه  جای  به  و  نداشت  مشخصی 
دست  در  را  کشور  قضایی  امور  قضایی،  عالی 
همراه  رییس جمهوری  هم  مجریه  قوه  در  داشت. 
اداره می کردند و حتی  این قوه را  با نخست وزیر، 

صداوسیما هم به صورت شورایی اداره می شد. 
امام خمینی)ره( در اردیبهشت 1368 خورشیدی 
رییس جمهوری  خامنه ای  آیت ا...  به  نامه  ای  در 
قانون  در  بازنگری  هیات  تشکیل  دستور  وقت، 
رجال  شامل  هیات  این  کردند.  صادر  را  اساسی 
انتخاب مجلس  مذهبی، سیاسی و نمایندگانی به 
اصالح  و  بازنگری  مامور  که  بود  اسالمی  شورای 

قانون شدند. 
برگزاری  و  کمیسیون  چهار  تشکیل  با  شورا  این 
41 جلسه علنی اصالحاتی در اصول، سرفصل ها و 
مقدمه قانون اساسی صورت داد و آن را به تصویب 
نهایی رساند و مردم ایران در ششم مرداد 1368 
به  بزرگ  پرسی  همه  یک  در  خورشیدی  هجری 

این قانون رای مثبت دادند.
افزایش اختیارهای شورای نگهبان، تشکیل مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، حذف مقام نخست وزیری 
و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای 
اسالمی از جمله مهم ترین تغییرهای ایجاد شده 

در بازنگری قانون اساسی محسوب می شود.
در  اسالمی  انقالب  بنیانگذار  خمینی)ره(  امام 
اهمیت  با  ارتباط  در  خورشیدی   1360 خرداد 
موضوع قانون می فرمایند: »با قانون طوری عمل 
کنیم که هم اسالم و هم دنیا، کارهای ما را یک 
رفتار صحیح بداند. در کشوری که قانون حکومت 
نکند، خصوصا، قانونی که قانون اسالم است، این 
کشور را نمی توانیم اسالمی حساب کنیم. کسانی 
اسالم  با  این ها  می کنند  مخالفت  قانون  با  که 

مخالفت می کنند.«
نظم، عدالت، پیشرفت و توسعه در یک کشور در 
سایه عمل به قانون به دست می آید. بنابراین ره 
ایران  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  تایید  آورد 
و  ساالری  شایسته  تاریخی،  پرسی  همه  یک  در 
برای  را  امنیت  و  آرامش  ها  سال  که  بود  تعهد 
آورده  ارمغان  به  گرا  قانون  جامعه  یک  اعضای 

است.

فرهنگ و هنر عرصه ای است که از دید بسیاری 
از شناسندگان و فعاالن آن برساخته از نگاه ها و 
اندیشه ها متفاوت و گاه متضارب است، از این رو 
متقابل  درک  و  تعامل  با  جز  پویایی  و  شکوفایی 
در  اثر  و  نظر  صاحبان  و  مسووالن  کنشگران، 

عرصه فرهنگ میسر نخواهد شد.
»سیدرضا صالحی امیری« وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی چند روز پیش )چهارم آذرماه( در جمع 
در  ارشاد  وزارت  مجموعه  کارکنان  و  مدیران 
استان اردبیل، ضمن تاکید بر ضرورت های گفت 
فرهنگی،  تحجر  از  پرهیز  و  اندیشی  آزاد  وگو، 
تعامل و دوری از نزاع فرهنگی را یکی از نیازهای 
سیاست  برابر،  در  و  دانست  کشور  در  اساسی 

زدگی را آفت حوزه فرهنگ خواند.
دلیل  و  مشکل  ارشاد،  و  فرهنگ  وزیر  گفته  به 
نبود  امروزی،  جامعه  در  فرهنگی  تعارض 
فضای  در  که  چرا  است  فرهنگی  وگوی  گفت 
غیرارتباطی و غیر تعاملی، مجموعه ای از ذهنیت 
ها در طرف ها شکل می گیرد که نتیجه آن بی 
اعتمادی، تخریب، اتهام، انگ زنی و رواج شایعه 

است. 
تر و در مراسم معارفه اش  امیری پیش  صالحی 
)هفدهم آبان ماه( نیز اهمیت تعامل فرهنگی را 
یادآور شد و گفت: این وزارتخانه رسالت خودش 
سازنده  همکاری  و  تعامل  بر  جدید  دوره  در  را 
همین  در  و  داده  قرار  فرهنگی  نهادهای  همه  با 
همه  از  دعوت  ضمن  اقدام  اولین  در  من  راستا 
نهادهای فرهنگی، حرکت جدیدی را برای ایجاد 
نهادها  این  میان  سازگاری  و  فرهنگی  تعامالت 

انجام خواهم داد.
وگو  بر گفت  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر جدید  تاکید 
و  ناظران  از  بسیاری  دید  از  فرهنگی  تعامل  و 
صاحبنظران تا حد زیادی ناشی از افت و خیزها، 
اصطکاک ها و چالش هایی بود که طی ماه های 

به  و  نمود  رخ  کشور  فرهنگی  فضای  در  گذشته 
نوعی، دو و چند قطبی و تقابل هایی را در این 
عرصه پدید آورد. این در حالی است که گفتمان 
و  اندیشی  جزم  نفی  بر  انقالب  رهبر  فرهنگی 
تحجِر فرهنگی و نیز آزاداندیشی فرهنگی مبتنی 
و  انسجام  عقالنیت،   ، اعتدال  همچنین  است. 
نظر  مورد  گفتمان  عناصر  نیز  فرهنگی  دیانت 
رسیدن  برای  رییس جمهوری  روحانی«  »حسن 
به نقطه اعتالی فرهنگی است؛ گفتمانی که این 
روزها لزوم توجه بیشتر به آن در عرصه فرهنگ 

احساس می شود.
طی چند ماهی که گذشت، لغو بسیاری از مراسم 
های  کنسرت  جمله  از  فرهنگی  های  برنامه  و 
نمایانگر  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  مجوز  دارای 
نوعی تقابل جویی فرهنگی در کشور بود، چنانکه 
ابعاد سیاسی آن پرسش های بسیاری را در زمینه 
ساخت؛  مطرح  کشور  سراسر  بر  قانون  حاکمیت 
از  جلوگیری  آن  مشابه  نمونه  که  رخدادهایی 
سخنرانی روز اربعیِن »علی مطهری« نایب رییس 
مجلس در مشهد بود و با توجه به چنین مشابهت 
هایی می توان اغراض و انگیزه های سیاسی را در 
پِس تقابل جویی های فرهنگی به شکلی آشکار 
شد  سبب  وضعیتی  چنین  وجود  دید.  چشم  به 
ارشاد  و  فرهنگ  پیشین  وزیر  جنتی«  »علی  تا 
اسالمی در مراسم تودیع خود با اشاره به فعالیت 
کشور،  در  ضدفرهنگی  فکر  های  اتاق  مستمر 
و  فرهنگ  عرصه  در  مسوولیت  روی  پیش  موانع 

هنر را یادآور شود.
سیاست  آفرینی،  التهاب  تراشی،  مانع  کنار  در 
زدگی و دخالت های بسیاری از مراکز غیرمسوول 
سلیقه  های  نگاه  فرهنگ،  با  غیرمرتبط  حتی  و 
بر مدیریت فرهنگی کشور در حوزه  که سال ها 
برخی کانون  از سوی  اینک  و  بود  اجرایی حاکم 
و  فرهنگ  اهالی  برای  یابد،  می  بازتولید  ها 

متصلب  فضای  وجود  نیست.  پذیرش  قابل  هنر 
اشتیاق،  عالقه،  از  تردید  بی  فرهنگ  عرصه  در 
و  کاهد  می  عرصه  این  اهالی  تالش  و  خالقیت 
آرام آرام فضای رخوت را در آن دامن گستر می 
سازد؛ فرایندی که بر اثر آن فرهنگ و هنر ایران 
زمین چه در عرصه داخلی و چه در عرصه های 

خارجی دیگر حرفی برای گفتن نخواهد داشت.
نگرش واقعگرایانه و آسیب شناسانه وزیر فرهنگ 
و ارشاِد پیشین از چالش های پیش روی فعالیت 
های فرهنگی در ایران و جهان سبب شد تا وی 
اجالس  دومین  در  جاری  سال  مهرماه  اواخر  در 
وزیران مجمع جهانی فرهنگ که در جزیره بالی 
بهره  با  کشورم  کند:  اظهار  شد  برگزار  اندونزی 
از پشتوانه تمدنی و فرهنگی دیرینه خود  گیری 
همزمان  دارد.  تاکید  وگو  گفت  اصل  بر  همواره 
بین  فرهنگی  مجامع  در  جنتی  سخنان  این  با 
هایی  موضوع  سر  بر  ها  جریان  برخی  المللی، 
چون برگزار شدن یا نشدن کنسرت موسیقی در 
با دولت می  بر طبل مخالفت  از شهرها  شماری 

کوبیدند. 
و  فرهنگی  گفتمان  بر  اعتدال  دولت  تاکید 
به  توجه  لزوم  بر  امیری  صالحی  روشن  اشاره 
فرا  آن  زمان  که  دهد  می  نشان  گفتمان،  این 
رسیده تا گروه های مختلف بر بردباری و آستانه 
تحمل خود به منظور پذیرش رویکرد و نگاه های 
پذیرای  و  بیافزایند  متعارض  حتی  و  متفاوت 
تکثرگرایی همخوان با قانون، آموزه ها و فرامین 

دینی و هنجارهای فرهنگی کشور باشند. 
نیز  فرهنگی  همپذیری  این  انگیزه  مهمترین 
هر  از  اندیشی  جزم  که  است  واقعیت  این  درک 
نوع آن مانعی بزرگ در برابر پیشرفت و شکوفایی 
این رو، تعامل و همسازی  از  محسوب می شود. 
باید در عرصه های فرهنگی مبنای پندار و رفتار 

قرار گیرد.

مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز( خودروی وانت –  
سیستم تویوتا مدل 1986 به شماره موتور 107250 و شماره شاسی 0034390 

به نام رحیم رشیدی  مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی مفقودی
شماره  شهربانی 72-122ق31  شماره  به   2400 نیسان  ون  کامیونت  سبز  برگ 

موتور 397952 شماره شاسی 111094K مفقود گردیده، فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت و تسلسل اسناد مالکیت سواری سمند LX  مدل 
1384 به شماره انتظامی ایران 82-383ص28 به شماره شاسی 17610486  به 
شماره موتور 12484122948 به نام رضا ابراهیمی مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
شماره  به   1387 مدل   SX زانتیا  سیتروئن  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  به   24348 موتور  شماره  به  72-395ج26  ایران  انتظامی 
1512287169660S  به نام جواد محمد حسینی مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ
شاکی شکوایی به طرفیت متهم جمال معصومی به اتمام تحصیل مال مسروقه و 
مشارکت در سرقت طال و سرقت طالجات تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
دو  کیفری  دادگاه   102 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  جویبار  شهرستان 
شهرستان   – مازندران  استان  در  واقع  سابق(  جزایی   102( جویبار  شهرستان 
دادگستری  کاکو-  شهید  کوچه   – خمینی  امام  خیابان  کشتی  میدان  جویبار- 
جویبار ارجاع و به کالسه 9509981295100288 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/10/05 و ساعت 11:30تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
و  از نشر آگهی  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شودتا خوانده/ متهم پس  یکی 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه کیفری شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار)102جزایی سابق( 
م.الف 1004

آگهی اجراییه
مشخصات محکوم له: شرکت خوراک و دام آبزیان با وکالت مسعود غالمی درمی 

به نشانی: نکاء خ انقالب طبقه فوقانی بانک انصار 
مشخصات محکوم علیه: شرکت کشاورزی دامپروری مزرعه نمونه دشت به نشانی 

بهشهر خ شهید غالمی کوچه شهید قلی پور 
اختالف  حل  شورای  چهارم  شعبه   93/9/27 تاریخ   530 شماره  رای  بموجب 
شهرستان بهشهر و رای شماره – تاریخ – شعبه – دادگاه عمومی – که قطعیت 
یافته است محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 34/500/000 ریال بابت 
اصل خواسته و صدو پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک ها 91/6/3 و 91/6/20 لغایت یوم الوصول و مبلغ یک میلیون 

ریال نیم عشر دولتی.
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
اجتماعی و فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعهد و مفاد رای برسد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای 

احکام دادگاه یا دادگستری به عمل خواهد شد.
دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف بهشهر 

آگهی ابالغ
موضوع: ابالغ وقت دادرسی

وکالت  با  حجت  فرزند  درونکال  عالمی  علی  محمد  آقای  خواهان  اینکه  به  نظر 
کاظم علیزاده – محمد بهرام پور دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
رامین فتحی در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 
تعیین  دوشنبه 95/10/20 ساعت 09:30 صبح  مورخه  برای  و  ثبت   3/674/95
وقت گردیده است. لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به 
استناد ماده 73 قانون آئیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه 
سوم حل اختالف بابل حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
غیر  در  نماید  مراجعه  بابل  اختالف  دفتر شعبه شعبه سوم حل  به  آن  و ضمایم 
اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل 

خواهد آمد.
مدیر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم

امام  میدان  ساری-  نشانی  به  عسگری  رضا  نمایندگی  به  اقتصاد  مهر  بانک   -1
نبش جام جم – سرپرستی امور شعب بانک مهر اقتصاد

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم
گرگان-  ایستگاه  بهشهر-  نشانی  به  میرکمال  فرزند  حسینی  شهرام  سید   -1

کوچه الغدیر- منزل حسینی
2- میرشهباز حسینی فرزند میر کمال به نشانی بهشهر- نقاش محله – سمت 

راست- انتهای کوچه- سمت چپ- منزل حسینی
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه

ابوذر صدقی فرزند علی اصغر به نشانی مازندران- بهشهر- بهشهر چهارراه گرگان 
جنب بانک پارسیان وکیل بانک مهر اقتصاد به نمایندگی رضا عسگری

محکوم به:
دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   
تضامنی  محکومیت  بر  حکم   1393/5/16 مورخه   9309971946200351
تادیه  تاخیر  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   140/000/000 پرداخت  به  خواندگان 
بر اساس نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سر رسید سفته ها تا 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان  اجرای حکم و هزینه دادرسی و حق 
هنگام  که  دولت  در حق  اجرایی  هزینه  پرداخت  همچنین  و  نماید  می  محکوم 

اجرای حکم محاسبه خواهد شد.
بهشهر-  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه  دوم  شعبه  حقوقی  دادگاه  مدیر 

موجرلو
محل امضاء رئیس و مهر دادگاه:

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.

2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
روز  ده  مهلت  باید ظرف  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود  صورتی 
ندارد صریحا  مالی  کند.اگر  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  صورت جمع 
اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
که  بنحوی  بدهید  خود  دارایی  از  واقع  خالف  صورت  یا  نکنید  معرفی  را  خود 
اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز 

تا 6 ماه محکوم خواهید شد.
میباشد  مدنی  احکام  اجرای   34 ماده  از  قسمتی  که  باال  موارد  بر  عالوه   -4
و   79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آیین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 

توجه نمائید.
نشانی: استان مازندران- شهرستان بهشهر- خیابان فرودگاه – دادگستری بهشهر 

م.الف:950652

آگهی ابالغ
وقت دادرسی و احضار متهم

کالسه پرونده:950670
وقت رسیدگی 1395/10/14 ساعت 12/30 ظهر

شاکی: جواد نوربخش
متهم:هژیر پوز کاوه

حسب گزارشی که تسلیم مرجع قضائی گردیده و پس از طی تشریفات قانونی به 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن متهم 
بنا به دستور دادگاه و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از اطالع از تاریخ 
اتهام در وقت مقرر باال در دادگاه حضور بهم  جلسه دادرسی جهت رسیدگی به 
رساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود برابر مقررات اقدام می گردد عدم 
حضور متهم در جلسه دادگاه بدون اعالم عذر موجه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم 

قانونی و صدور رای مقتضی نخواهد بود.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو محمود آباد

دادنامه
خواهان:هادی احمدی نیا فرزند کاک احمد به آدرس:جوانرود-نبش خیابان برادران 

امینی –شماره تماس09188858224
خوانده:حجت کاکولوند به آدرس :مجهول المکان –شماره تماس09138031002
خسارات  احتساب  و  طلب  اصل  بعنوان  مبلغ2/350/000تومان  خواسته:مطالبه 

تاخیر و تادیه و هزینه های دادرسی 
رای شورا

در  پرونده  در محتویات  مداقه  و  مطالعه  از  و پس  متعال  از خداوند  استعانت  با   
بر  آقای حجت کاکولوند مبنی  نیا بطرفیت  آقای هادی احمدی  خصوص دعوای 
تایدیه و هزینه های  تاخیر  با احتساب خسارات  مطالبه مبلغ 2/350/000تومان 
دادرسی به لحاظ اینکه خوانده مجهول المکان بوده و در روزنامه کثیراالنتشار به 
وی ابالغ شده اما خوانده در جلسه دادرسی حضورپیدا نکرده و الیحه دفاعیه ای 
ارایه نداده و وکیل مدافعی دراین زمینه معرفی ننموده است و همچنین خواهان 
جهت احراز صحت ادعای خویش شهود به شعبه معرفی و استماع شهادت انجام 
پذیرفته لذا شورا به استناد ماده 1258 از قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ2/350/000تومان با احتساب خسارات تاخیر تادیه ومبلغ 43/000 
تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر می نماید رای صادره غیابی 

و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد .
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود-احمدی

دادنامه
پرونده کالسه 9509981295100179 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 

جویبار )102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509971293900983 
شکات: 1- آقای قنبر دهقان فرزند جانبرار 2- آقای احمد دهقان سراجی فرزند 
علی با وکالت آقای احمد اسمعیلی سراجی فرزند سهراب به نشانی ساری – خ 

فرهنگ – خ 15 خرداد کوچه مهتاب ساختمان آراد ط 4 واحد 11 
متهم: آقای علی پیغوم فرزند حسین به نشانی : مازندران – جویبار شور کاه م ش 

اتهام: کالهیرداری از طریق امیدوار کردن شکات به امور غیر واقع 
تصمیم دادگاه: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت بصدور رای مینماید.

رای دادگاه- در خصوص شکایت آقایان قنبر و احمد به ترتیب دهقان نژاد و دهقان 
فاقد مشخصات  بیغوم،  علی  آقای  علیه  اسماعیلی سراجی،  احمد  آقای  وکالت  با 
دیگر دائر بر کالهبرداری بمبلغ یازده میلیون تومان از طریق تمیدوار کردن به امور 
غیر واقع دادگاه با توجه به محتویات پرونده تحقیقات معموله و شکایت و شکات 
و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات مطلعین و کیفر خواست صادره و عدم حضور 
متهم در کلیه ماحل تحقیقات و رسیدگی علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی 
را محرز دانسته مستندا  انتسابی مشارالیه  بزه  پرونده  امارات در  و  قرائت  و سایر 
بماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالص و کالهبرداری نامبرده را به 
تحمل 7 سال و جزای نقدی معادل وجه ماخوده در حق صندوق دولت و ایضا به 
رد وجه ماخوذه به صاحبان مال به ترتیب اول بمبلغ شش میلیون و به شاکی ردیف 
دوم به مبلغ پنج میلیون تومان محکوم مینماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز 
پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در شعبه صادر کننده رای و سپس ظرف بیست 

روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان مازندران است.
دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار – احمد غفاری

دادنامه
پرونده کالسه 9409981295600967 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 

جویبار )102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509971293900982 
شاکی: خانم مائده نوری شورکائی فرزند سلمان با وکالت آقای اسماعیل ذبیحی 

شورکایی فرزند حسین به نشانی جویبار روستای شورکا منزل اسماعیل ذبیحی 
بابلسر   – مازندران  نشانی  به  اصغر  علی  فرزند  عربی  اکبر  تبار  امین  آقای  متهم: 

خیابان شهید بهشتی نبش کوچه شهید جوالیی پالک 656 منزل شخصی
اتهام: ترک انفاق

با  تصمیم دادگاه- در خصوص شکایت خانم مائده نوری شورکائی فرزند سلمان 
وکالت آقای اسماعیل ذبیحی علیه آقای امین تبار اکبر عربی دائر بر ترک انفاق، 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات محموله و شکایت شاکی و گزارش 
مرجع انتظامی و مودای گواهی گواهان و کیفر خواست صادره و اعالم حضور متهم 
در مراحل رسیدگی علیرغم ابالغ قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده 
خانواده  حمایت  قانون   53 بماده  مستندا  دانسته  محرز  را  مشارالیه  انتسابی  بزه 
متهم را با رعایت در ماده 19 قانون مجازات اسالمی به تحمل شش ماه و یک روز 
حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابالغ در 
شعبه صادر کننده و سپس بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز 

استان است.
م الف: 1007 دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار – احمد غفاری

مزایده اموال منقول
احکام مدنی روانسر دراجراي پرونده کالسه 94/167  محکوم له  آزاد محمدی  و 
محکوم علیه آسیه پیری، آتیالبرکش، فوزیه احمدی محکومند به پرداخت مبلغ 
دادرسی  وهزینه  حکم  اجرای  لغایت   1394/5/19 تادیه  وتاخیر   450/000/000
وحق الوکاله وپرداخت پنج  در صد آن بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
اقدام به فروش اموال وفق نظریه کارشناس:1-یک دستگاه خودرو زانتیامدل1386 
به رنگ سفید که مدت یک سال فاقدبیمه نامه شخص ثالث است الستیک های 
آن درحد50 درصد می باشد فاقدباتری وضبط صوت می باشد .مدارک وپالک های 
ارزیابی گردید  تومان  نگردید.قیمت وسیله فوق بیست وهشت میلیون  آن رویت 
روانسرمی  مدنی  احکام  اجرای  درمحل  .درتاریخ 1395/9/30راس ساعت9 صبح 
این اجرا ازخودرو  باهماهنگی  تاریخ مزایده  از  توانند5 روز قبل  نمایدطالبین می 
مذکور بازدید نمایند مزایده راس ساعت مقرر واز قیمت کارشناسی شروع به کسی 
درصد   10 بایست  می  که  بوده  مزایده  برنده  راپیشنهادنماید  قیمت  باالترین  که 
واال  نماید  واریز  ماه  را حداکثر ظرف مدت یک  واریز ومابقی  را  میلغ پیشنهادی 
مبلغ واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. هزینه نقل وانتقال برعهده 

خریدار است.ُ
 ابالغ دادورز اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر-مظهر زرساو

وقت دادرسی
بیان  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی   هاشمی  لطیف  خواهان/شاکی 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تمکین  به  الزام  خواسته  به  برخبارانی  حسین 
دادگاه   1 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  جوانرود  شهرستان،شهرستان 
عمومی حقوقی شهرستان جوانرود واقع در شهرستان جوانرود - میدان انقالب-
گردیده  ثبت   9509988460300778 به کالسه  و  ارجاع  شورا  خیابان  ابتدای 
که وقت رسیدگی آن 1395/10/12 وساعت 12:00 تعیین شده است. به علت 
ماده  تجویز  وبه  خواهان/شاکی  ودرخواست  خوانده/متهم  بودن  المکان  مجهول 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   73
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  مقررفوق  ودروقت  رادریافت  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 

رسیدگی حاضرگردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان جوانرود –کیکاووس مالح
شهرستان جوانرود-میدان انقالب-ابتدای خیابان شورا

به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی ایران؛

تعامل؛ کلید طالیی شکوفایی و اعتالی فرهنگیقانون اساسی؛ میثاقی ملی در مسیر تحقق مردم ساالری
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سرقت، جرمي علیه اموال و 
مالکیت اشخاص

سرهنگ امیر فراستی
)معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ( 

که  داده  نشان  تجربه 
اکنون  که  سارقان  غالب 
ای  حرفه  دزداني  به 
ابتدا  در  اند،  شده  تبدیل 
با خالفی کوچک قدم در 
تباهی  و  انحراف  مسیر 
گذاشته اند و در نهایت به 
 خالفکاری حرفه ای تبدیل 

شده اند.
چرا که برخی ها به واسطه عدم تعهد و پایبندی 
با مسایل اخالقی و مبانی اعتقادی و صرفاً به دلیل 
تن-پروری و تن  ندادن به کار و فعالیت¬های 
آبرومندانه و کسب و کار حالل، مرتکب سرقت می 
شوند و به راحتی، یک عمر زحمت دیگران را به 

باد فنا می دهند. 
و  اموال  علیه  جرائم  مهمترین  از  یکی  سرقت، 
این جرم  از سوی دیگر،  مالکیت اشخاص است. 
موجب اغتشاش، اضطراب و نگرانی در جامعه می 
شود و امنیت و آسایش عمومی جامعه را بر هم می 
زند و افراد و خانواده های بزه دیده را در تنگنا و 

نگرانی قرار می دهند.
سرقت درون خودرو از شایع ترین انواع سرقت¬ها 
در  شهرهای مختلف از جمله تهران محسوب می 
گردد و سارقان پس از سرقت خودرو، وسایل و 
مي  رها  اي  گوشه  در  برداشته  را  آن  محتویات 
سازند. و از جمله علت های روي آوردن سارقان 
به این نوع سرقت، دسترسی آسان و عدم نیاز به 

وسیله و امکانات خاص است. 
بر این اساس بهتر است شهروندان گرامي بر روي 
سوئچي،  قفل  نظیر  ایمني  لوازم  خود  خودروي 
کامپیوتر   محافظ  فرمان،  و  پدال  قفل  دزدگیر، 
خودرو و سایر وسایلي که از باز کردن در خودرو 
و روشن کردن آن توسط سارقان جلوگیري مي 
کنند و یا حداقل آن را به تأخیر مي اندازد، استفاده 
کنند و از پارک کردن خودرو در مکان¬هاي نا 
امن، کم تردد، خلوت و تاریک خودداري و ضمن 
پرهیز از نصب تزئینات اضافي و گران قیمت در 
تاپ، کیف پول و  از نگهداري لپ  داخل خودرو 
مدارک و اسناد در خودروي خود خودداري کنند. 
چرا که در مواردي سارقان پس از سرقت اقالمي 
دنبال سوء  به  اسناد  و  و مدارک  تاپ  مانند لپ 
استفاده از صاحبان اموال بوده اند. از این رو جا 
گذاشتن اینگونه مدارک و اقالم در داخل خودرو 
مي تواند براي سارقان در سرقت اموال شما انگیزه 

بیشتري را ایجاد کند.

تسهیالت ویژه در خصوص 
بازنشستگی جانبازان

 
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین 
اجتماعی، تسهیالت ویژه در خصوص بازنشستگی 

جانبازان مشمول این سازمان را تشریح کرد.
اداره کل روابط عمومی  از گزارش  پیام زمان  به 
سازمان تامین اجتماعی، مهندس سید محمد علی 
جانبازان  بازنشستگی  نحوه  قانون  افزود:  جنانی 
 1367 /9/  1 مصوبه  طی  ایران  اسالمی  انقالب 
مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و در این 
قانون به مستخدمین جانباز انقالب اسالمی ایران و 
جنگ تحمیلی به استثناء کارگران مشمول قانون 
کار اجازه داده شد تا با داشتن حداقل 20 سال 
تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان 
و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور 
با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن بر 
حسب نوع و درجه معلولیت مشخص شده است، 
به مدت خدمات آنان، بدون پرداخت کسور و فقط 
از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی، بازنشسته 

شوند.
فوق طی  قانون  اجرای  نامه  آئین  داد:  ادامه  وی 
وزیران  محترم  هیأت   68  /5/  28 نامه  تصویب 
برای اجرا به صندوقهای بازنشستگی ابالغ شده و 
سازمان تامین اجتماعی نیز تاکنون تعداد13هزار و 
517 نفر جانباز بیمه شده را بر اساس قانون مذکور 

بازنشسته کرده است.
مهندس جنانی گفت: در راستای قانون فوق در 
تاریخ 21 /2/ 83 اصالحیه قانون نحوه بازنشستگی 
جانبازان انقالب اسالمی از سوی مجلس به تصویب 
رسیده که در آن عبارت »به جز کارگران مشمول 
قانون کار« از متن ماده واحده حذف شده و تمامی 

جانبازان تحت پوشش قرار گرفته اند.
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین 
اجتماعی اظهار داشت: جانبازانی که مدت خدمت 
مبنای بازنشستگی آنها با احتساب مجموع سنوات 
سابقه خدمت) حداقل 20 سال( و سنوات ارفاقی 
)حداکثر 10 سال( 30 سال تمام باشد از احراز 
معاف  سال  بازنشستگی50  سن  حداقل  شرط 
خواهند بود که این موضوع طبق تبصره )5(  قانون 
اصالحیه است، لذا مجدداً آئین نامه اجرایی قانون 
اصالحیه در تاریخ 10 /2/ 85 توسط هیأت محترم 

وزیران به تصویب رسید.
وی تاکید کرد: یکی از شرایط بسیار مهم استفاده 
جانبازان از قانون فوق، اشتغال این افراد در هنگام 
بیمه  ارتباط  داشتن  و  بازنشستگی  درخواست 

اجباری به صورت )رابطه کارفرمائی( است.
مهندس جنانی اظهار داشت:  بر اساس  ماده 2 
آئین نامه اجرائی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان 
 1385  /2/  10 مصوب   ایران  اسالمی  انقالب 
شاغل  جانبازان  بازنشستگی  مستمری  محاسبه 
مبلغ  آخرین  اساس  بر  دولتی  های  دستگاه  در 
مندرج در حکم کارگزینی و محاسبه مستمری 
بازنشستگی جانبازان شاغل در نهادهای عمومی 
غیر دولتی و همچنین دستگاه های غیر دولتی 
اجتماعی  تأمین  مقررات  اساس  بر  خصوصی  و 
)تبصره ذیل ماده 77 قانون تأمین اجتماعی( است 
نیز توسط هیأت عمومی دیوان  این موضوع  که 
عدالت اداری مورد تائید قرار گرفته و تصویب نامه 

دولت مطابق با قانون تشخیص داده شده است.

رونمایی از 40 فناوری در هفته پژوهش

تعداد  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  فناوری  و  پژوهش  معاون 
قراردادهای امضاشده هفته پژوهش سال گذشته را 29 مورد با حجم 
هفته  در  می شود  پیش بینی  گفت:  و  کرد  ذکر  ریال  میلیارد   41.4

پژوهش امسال حجم قراردادها بالغ بر 100 میلیارد تومان برسد.
نشست  در  احمدی  ، دکتر وحید  پیام زمان  به گزارش خبرنگار 
مختلف  اذهان  در  فناوری  و  پژوهش  تفکر  احیای  و  ایجاد  خبری 
جامعه را از مهمترین رسالت های هفته پژوهش نام برد و افزود: بر این 
اساس هفته پژوهش با اهدافی چون معرفی توانمندی های  پژوهشی 
کشور و شناسایی برترین ها، تشویق و توسعه فناوری و تجاری سازی 
دستاوردها، ایجاد فضای سرمایه گذاری در پژوهش، فناوری و توسعه 
علمی و حمایت از ایده های برتر در راستای فناوری های نوین برگزار 

می شود.
برگزار  آذرماه  تا 27  از 21  امسال  پژوهش  هفته  اینکه  بیان  با  وی 
می شود، اظهار کرد: برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری 
و  پژوهش  برگزیدگان  از  تجلیل  جشنواره  برگزاری  بازار،  فن  و 
فناوری  و  پژوهش  برگزیدگان  از  تجلیل  برگزاری جشنواره  فناوری، 
دانش آموزی و برپایی برنامه های هفته پژوهش و فناوری در استان ها 

از مهمترین برنامه های این هفته به شمار می رود.
و  پژوهش  حامیان  و  خیران  تشویق  مراسم  برگزاری  احمدی  دکتر 
فناوری و برگزیدگان ایده های برتر را از دیگر برنامه های هفته پژوهش 
وزارت  همکاری  با  آن  بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان  و  برد  نام  امسال 
کشور برترین استان ها در حوزه پژوهش و فناوری انتخاب و معرفی 

خواهند شد.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از استاندارد 
کردن طبقه بندی فناوری های تولیدشده در هفته پژوهش امسال خبر 
از سطح  فناوری ها  تعریف شده  استانداردهای  اساس  بر  و گفت:  داد 
یک تا 9 طبقه بندی شده اند که برای این منظور سامانه جامع سطح 

آمادگی فناوری )TRL( راه اندازی شده است.
به گفته وی، این سامانه با عنوان ایران تک هاب، یک سامانه تحت وب 
و  آمادگی  تعیین سطح  رتبه بندی،  تصدیق، طبقه بندی،  ثبت،  برای 

معرفی سامانه ها به سرمایه گذاران و مشتریان است.
دکتر احمدی با اشاره به قراردادهای امضاشده در هفته پژوهش سال 
گذشته افزود: در هفته پژوهش سال گذشته حجم قراردادهای تولید 
قراردادهای  تومان و حجم  میلیارد  فناوری 29  و فروش محصوالت 

فروش و انتقال دانش فنی 315 میلیون تومان بوده است.
وی مبلغ کل قراردادهای سال 94 را 41.4 میلیارد ریال )310 هزار 
پیش بینی  امسال  پژوهش  هفته  در  شد:  یادآور  و  کرد  ذکر  دالر( 
می شود که حجم قراردادها و تفاهم نامه های امضا شده بالغ بر 100 

میلیارد تومان شود.
ارائه  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  فناوری  و  پژوهش  معاون 
پژوهش  هفته  گذشته  سال های  عملکرد  درخصوص  آماری  گزارش 
و فناوری ادامه داد: تعداد قراردادهای منعقد شده در هفته پژوهش 
سال 93، 18 قرارداد و این تعداد در سال 94، 29 قرارداد بوده است. 
حجم قراردادها در سال 93 حدود 230 میلیارد ریال و در سال 94 

بالغ بر 41.4 میلیارد ریال بوده است.
دکتر احمدی افزود: در هفته پژوهش امسال پیش بینی می شود که 
بیش از 40 فناوری رونمایی شود. تعداد رونمایی های هفته پژوهش 

سال 93 یک مورد و در سال 94 حدود 16 مورد بوده است.
برنامه های  جمله  از  را  فناوری  و  پژوهش  برگزیدگان  از  تجلیل  وی 
هفته پژوهش سال 95 نام برد و تصریح کرد: برای این دوره افرادی 
فناوری  و  پژوهش  حوزه  در  تاثیرگذار  فناوری های  و  آثار  دارای  که 

باشند، مورد تجلیل قرار می گیرند.
 13 شنبه  دیروز،  استانی  پژوهش  هفته  برگزاری  از  احمدی  دکتر 
آذرماه خبر داد و ادامه داد: در این برنامه قرار است از سه استاندار و 
سه دبیر استانی هفته پژوهش تقدیر به عمل آید. عالوه بر آن تقدیر از 
خیران و حامیان پژوهش و فناوری و برگزاری دستاوردهای تحقیقاتی 

از دیگر برنامه های استانی هفته پژوهش است.
و  پژوهش  برگزیدگان  از  تجلیل  مراسم  اجرای  و  برنامه ریزی  وی 
و  عنوان  پژوهش  هفته  برنامه های  دیگر  از  را  دانش آموزی  فناوری 
اضافه کرد: انتخاب پژوهشگران دانش آموزی سطوح ابتدایی از طریق 
طرح »جابربن حیان« و متوسطه اول و دوم از طریق پژوهش سراهای 

وزارت آموزش و پرورش انجام می شود.
دکتر احمدی اضافه کرد: از 21 گروه دانش آموزی پژوهشگر کشوری 

طی مراسمی تقدیر به عمل می آید.
اشاره  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  فناوری  و  پژوهش  معاون 
برای  گفت:  پژوهش  هفته  در  برتر  ایده های  جشنواره  برگزاری  به 
و  تحقیقاتی  مراکز  به  و  تدوین  جشنواره  این  شیوه نامه  منظور  این 
دانشگاهی ارائه شده است. بر این اساس ایده های برتر که عملیاتی 
باشند، مشکلی را حل کنند و اشتغال زایی داشته باشند، انتخاب شده 

و مورد داوری قرار می گیرند.
روزهای  در  برتر  ایده های  داوری  اینکه  بر  تاکید  با  احمدی  دکتر 
انجام  سرمایه گذاران  و  صنعتگران  حضور  با  پژوهش  هفته  برگزاری 
خواهد شد، گفت: صاحبان ایده در روزهای نمایشگاه هفته پژوهش 

اقدام به دفاع از طرح خود خواهند کرد.
وی ادامه داد: در این بخش از جشنواره سه هزار و 600 ایده ارسال 
شده است که از این تعداد 200 ایده انتخاب و پس از داوری دوم 
برتر  ایده  پنج  تعداد  این  از  نهایت  در  و  شده اند  انتخاب  ایده   50

انتخاب و معرفی می شوند.
و  رشد  مراکز  در  برتر  ایده های  کرد:  خاطرنشان  احمدی  دکتر 
تسهیالت  اعطای  با  و  می شوند  مستقر  فناوری  و  علم  پارک های 

تالش می شود تا این ایده ها به تجاری سازی نزدیک شوند.
وی، شعار هفته پژوهش و فناوری سال 95 را »پژوهش تقاضامحور 
و  کرد  ذکر  مقاومتی«  اقتصاد  زیربنای  فناوری،  تجاری سازی  و 
و  مدرسه  و  فناوری  پژوهش،  روز  آذرماه   21 یکشنبه،  روز  افزود: 
روز دوشنبه 22 آذرماه روز پژوهش و فناوری و دانشگاه کارآفرین 

نامگذاری شده است.
روز  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  فناوری  و  پژوهش  معاون 
روز  صنعت،  و  فناوری  پژوهش،  روز  را  آذرماه   23 سه شنبه، 
چهارشنبه 24 آذرماه را روز پژوهش و فناوری؛ اقدام و عمل، روز 
روز  پژوهش،  و حامیان  فناوری  پژوهش،  روز  آذرماه  پنجشنبه 25 
 27 شنبه  روز  و  ملی  سرمایه  برتر،  ایده  روز  را  آذرماه   26 جمعه 

آذرماه را روز پژوهش و فناوری و حوزه و دانشگاه دانست.
تاکید   96 سال  پژوهشی  بودجه  کلیات  به  اشاره  با  احمدی  دکتر 
کاملی  اطالع  پژوهشی  بودجه های  کامل  جزئیات  از  هنوز  ما  کرد: 
نشده  ابالغ  نیز   96 بودجه   14 جدول  تاکنون  آنکه  ضمن  نداریم، 
شده  داده  جدول  این  تحقق  برای  مساعدی  قول های  ولی  است، 

است.
اجرای  درخصوص  دستگاه ها  عملکرد  به  اشاره  با  همچنین  وی 
گفت:  پژوهش  امر  به  اعتبارات  از  درصد  یک  اختصاص  قانون 
به  نهایی  تعیین  برای  و  تدوین  اجرایی،  آیین نامه  منظور  این  برای 
و  مدیریت  سازمان  سوی  از  ولی  است؛  شده  ارسال  رئیس جمهور 

برنامه ریزی اشکالی بر این آیین نامه وارد شد.
بیان  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  فناوری  و  پژوهش  معاون 
بازپس  را  آیین نامه  این  به  شده  وارد  اشکال  سازمان  این  اینکه 
از  است؛  نشده  ابالغ  آیین نامه  این  تاکنون  ولی  داد:  ادامه  گرفت، 
این رو اجرای قانون یک درصد متوقف شده است تا این آیین نامه 

شود. تعیین تکلیف 
وی ابراز امیدواری کرد که آیین نامه قانون یک درصد به زودی به 

امضای رئیس جمهور برسد.

خبریادداشت

آذر ماه آخرین مهلت بخشودگی 
جرایم معوق رانندگی

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی 
دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال 94 ، پایان آذر ماه 

به اتمام می رسد.
سرهنگ احمد کرمی اسد افزود: بر اساس تبصره 20 قانون 
بودجه 95 مقرر شده در صورتی که مالکان وسایل نقلیه نسبت 
به پرداخت اصل جرایم معوق رانندگی خود تا پایان سال 94 

اقدام کنند، 2 برابری دیرکرد آنها بخشوده شود.
وی افزود: بر این اساس و با تمهیدات اندیشیده شده، مالکان 
وسایل نقلیه تا پایان آذرماه سال 95 اگر جرایم معوق رانندگی 
این  از  می توانند  کنند  پرداخت   94 سال  پایان  تا  را  خود 
تسهیالت برخوردار شده و به جای پرداخت جریمه 2 برابری، 

اصل مبلغ را بپردازند.
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا با تاکید بر این که این 
مهلت به هیچ وجه تمدید نمی شود، تصریح کرد: در صورتی که 
مالکان وسایل نقلیه در مهلت مقرر نسبت به پرداخت جرایم 
معوق خود اقدام نکنند، به طور سیستمی جریمه 2 برابری آنها 
مجددا اعمال می شود.وی با اشاره به بکارگیری تجهیزات جدید 
توسط پلیس راهور در خصوص شناسایی رانندگان متخلف در 
کنار سامانه های الکترونیکی گفت: بر اساس خودرو رانندگانی 
توسط  دارند  بدهی جریمه  تومان  میلیون  از یک  بیش  که 
ماموران پلیس راه و راهور در معابر برون و درونشهری توقیف 

و تا زمان پرداخت دیون معوق در پارکینگ متوقف می شود.

اجرای طرح غربالگری »آلزایمر« 
در آینده نزدیک

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از اجرای 
توسط  نزدیک  آینده  در  »آلزایمر«  غربالگری  طرح 

بهزیستی خبر داد.
حسین نحوی نژاد ،درباره اجرای طرح غربالگری »آلزایمر« 
اظهار کرد: در حال حاضر سازمان بهزیستی با یک انجمن 

آلزایمر وارد فاز مطالعاتی این طرح شده است.
وی ادامه داد: در فصل زمستان نتایج اولیه این طرح اعالم 
اجرا خواهد  مناطق کشور  برخی  پایلوت در  به صورت  و 

شد.
پایان  در  بهزیستی کشور  توانبخشی سازمان  امور  معاون 
گفت: درحال حاضر در بهزیستی مراکز تخصصی اوتیسم، 
آلزایمر، بیماری های خاص روانی و ... راه اندازی شده و به 

دنبال تخصصی شدن این خدمات بهزیستی هستیم.
که  است  عقلی  زوال  شکل  شایع ترین  آلزایمر  بیماری   
موجب از دست رفتن قدرت حافظه می شود؛ اما همچنان 
نکته  دو  دارد.  وجود  ناشناخته ای  نکات  آن  مورد  در 
بیماری هنوز  این  این است که علت  آلزایمر  مهم درباره 
مشخص نیست و درمانی هم برای آن وجود ندارد. بیشتر 
افراد مبتال به این بیماری پنج تا 20 سال پس از تشخیص 
زنده می مانند. در سال های اولیه فرد به حد خفیفی قدرت 
تدریج  به  آن  عالئم  اما  می دهد  از دست  را  حافظه خود 

پیشرفت می کند.

گسترش خدمات سامانه حمل و نقل 
معلوالن 

همزمان  تهران  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
خدمات  گسترش  از  معلوالن(  جهانی  )روز  آذر   13 با 
سامانه حمل و نقل جانبازان و معلوالن پایتخت خبر داد 
و گفت: در حال حاضر بیش از 3 هزار نفر از جانبازان و 
معلوالن تهران در  این سامانه عضویت دارند که با افزایش 
خودروهای ویژه معلوالن و تجهیز این خودروها، در صدد 
ارتقای کیفی و کّمی خدمات سامانه حمل و نقل معلوالن 

هستیم.
به گزارش پیامز مان ازروابط عمومی معاونت حمل و نقل 
افزود:  حسینی  مازیار  دکتر  تهران،  شهرداری  ترافیک  و 
این سامانه در حال حاضر روزانه به بیش از یک هزار نفر 
شماره  و  می کند  رسانی  خدمات  معلوالن  و  جانبازان  از 
چهار رقمی 6305، پل ارتباطی این سامانه با جانبازان و 
معلوالن عزیزی است که نیاز به استفاده از خدمات حمل 

و نقلی دارند.
وی در خصوص خدمات حمل و نقلی برای دانش آموزان 
معلول نیز گفت: بیش از 6 هزار دانش آموز معلول در 55 
به  تاکسیرانی که  و  اتوبوسرانی  از خدمات  تهران  مدرسه 
عنوان سرویس مدرسه به صورت رایگان در اختیار دانش 
آموزان معلول گذاشته شده و این عزیزان را جا به جا می 

کند، استفاده می نمایند. 

مسئول دفتر هماهنگی سازمان ملل متحد در ایران 
از آشکار شدن نشانه های موفقیت برای پایان همه 
گیری ایدز در دنیا تا سال 2030 خبر داد و آمار 
مبتالیان به ویروس این بیماری را در ایران 73 هزار 

نفر اعالم کرد.
به گزارش گروه اجتماعی  پیام زمان ، گری لوئیس 
خبر،  کافه  در  ایدز  وضعیت  بررسی  نشست  در 
خبرآنالین برگزار شد  اظهار کرد: روند بیماری ایدز 
از 30 سال پیش تاکنون رو به رشد بوده است اما 
در چند سال اخیر خبرهایی می شنویم که نشانه 
سرکوب ویروس ایدز با داروهای سرکوب کننده 

این ویروس است.
وی گفت: این اخبار نشان می دهد که با ادامه 
اقدامات درمانی و سرکوب ویروس ایدز می توانیم 
را  ایدز  گیری  همه  و  رشد  روند  سال 2030  تا 
از  یکی  در سال 2011  افزود:  کنیم.وی  متوقف 
موفقیت  پزشکی  دانش  جهان  مهم  های  یافته 
داروهای تروویروسی برای سرکوب ویروس ایدز بود 
و به دنبال آن برنامه 90-90-90 سازمان ملل و 
سازمان بهداشت جهانی برای کنترل این بیماری 

تدوین و به کشورها اعالم شد.
این  دنبال  به  برنامه  این  مطابق  گفت:  لوئیس 
هستیم که 90 درصد افراد مبتال به ویروس ایدز 

را در کشورها شناسایی کنیم.

تهران  در  ملل  سازمان  هماهنگی  دفتر  مسئول 
اضافه کرد: این آمار بیانگر این است که باید 72 
درصد مبتالیان به ویروس ایدز روی درمان دارویی 
با داروهای ضد ویروس بمانند تا به یکی از آرمانهای 
توسعه کنترل بیماری های همه گیر تا سال 2030 
برسیم.لوئیس اضافه کرد: برای کنترل ایدز برنامه 
سریعی را تا سال 2020 برای کشورها پیش بینی 
کرده ایم و من به عنوان نماینده سازمان ملل بسیار 
خوشبین هستم که بتوانیم این بیماری را در جهان 

کنترل کنیم. وی گفت: کشور سوئد ادعا کرده است 
که برنامه 90-90-90 را کامل اجرا کرده و موفق 
به توقف انتقال ایدز شده است و با این کار توانسته 

همه گیری این بیماری را متوقف کند. 
مسئول دفتر هماهنگی سازمان ملل در ایران افزود: 
تعداد افراد مبتال به ویروس ایدز در ایران حدود 73 
هزار نفر برآورد می شود که از این تعداد 32 هزار 
و 670 نفر شناسایی شده اند و در مجموع شیوع 
ویروس ایدز در ایران کمتر از یک درصد جمعیت 

است و نشان می دهد اقدامات ایران برای جلوگیری 
از رشد این بیماری موثر بوده است. 

وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان موفقیت ایران 
در اجرای برنامه 90-90-90 ایدز گفت: اگر آمار 
73 یا 75 هزار نفر مبتالیان به ویروس ایدز را در 
نظر بگیریم، مطابق برنامه 90-90-90 باید حدود 
67 هزار و 500 نفر تحت درمان ایدز باشند اما 
فقط هشت هزار و 400 نفر تحت درمان هستند 
که نشان می دهد، هنوز با اهداف این برنامه فاصله 

وجود دارد و راه درازی در پیش داریم. 
لوئیس افزود: سازمان ملل از سال 2005 تا 2018 
تاکنون 54 میلیون دالر برای کاهش آسیب های 
اعتیاد و کنترل ایدز به ایران کمک کرده است و این 
بودجه در اختیار مقامات ایران قرار گرفته است و 
بررسی های ما نشان می دهد که تاثیر بسیار زیادی 
در زندگی روزانه افراد مبتال و افراد در معرض خطر 
داشته است. وی گفت: تا سال گذشته 150 مرکز 
درمان گذری اعتیاد در ایران تحت حمایت سازمان 
ملل بود و امسال این تعداد به 220 مرکز رسیده 
است و مراکز مشاوره رفتاری در زندانها نیز از 46 
مرکز به 126 مرکز افزایش یافته است و تاکنون 
وسایل تست سریع ایدز به میزان 900 هزار تست 
در اختیار وزارت بهداشت و سازمانهای غیر دولتی 

فعال در این زمینه قرار گرفته است. 

ایران چگونه می تواند ایدز را کنترل کند؟

73هزار ایرانی مبتال به ایدز هستند

متخصص مغز و اعصاب با اشاره به اینکه یک 
هستند،  صرع  حمالت  دچار  ایرانی  میلیون 
گفت: با استفاده از داروهای ضد صرع، می توان 

این بیماری را به طور کامل کنترل کرد.
سیزدهمین  آستانه  در  اکبریان  محمدعلی 
حدود  داشت:  اظهار  صرع  المللی  بین  کنگره 
به صرع  مبتال  افراد جامعه  تا 1.6 درصد  یک 
بوده و 700 هزار تا یک میلیون ایرانی می توان 

گفت دچار حمالت صرعی هستند.
صرع  ضد  داروهای  از  استفاده  با  افزود:  وی 
کامل  طور  به  را  بیماری  این  می توان  امروزه 
کنترل کرد البته برخی از بیماران تحمل آنها 
نسبت به داروها متفاوت بوده و پزشک با تغییر 
دارو می تواند در این بیماران نیز مشکل صرع 
بیان  با  اعصاب  و  مغز  بهبود دهد.متخصص  را 
به  بستگی  آن  نوع  و  دارو  دوز  تنظیم  اینکه 
تشخیص پزشک دارد، افزود: این مساله نیز تا 

حدود زیادی وابسته به شرایط بیمار بوده است 
امروزه  باید توجه داشت که  ولی به طور کلی 

این مشکل با میزان زیادی قابل درمان است.
علت  است  ممکن  صرع  کرد:  اضافه  اکبریان 
در  مسأله  این  و  باشد  داشته  ژنتیکی  و  ارثی 
دهه دوم زندگی فرد ممکن است خود را بروز 
دهد. همچنین این بیماری در برخی از افراد به 
زمان  در  جنین  مغز  ساختاری  ضایعات  دلیل 

تولد یا طفولیت شکل می گیرد.
وی گفت: معموال نوع تشنج و صرعی که مردم 
انواع صرع هایی  توصیف می کنند در واقع از 
است که از دوران طفولیت به دلیل اختالالت 
که  چند  هر  است.  شده  ایجاد  مغز  ساختاری 
برخی از افراد هم ممکن است در سنین باال به 
دلیل سکته ی مغزی یا تومور دچار صرع شوند.
دارویی  تنوع  گفت:  اعصاب  و  مغز  متخصص 
تمام  و  بوده  زیاد  بسیار  بیماران  این  برای 

دارد  قرار  بیمه  پوشش  تحت  ایرانی  داروهای 
از  برخی  البته  است  بیماران  دسترس  در  و 
فانتزی که  داروهای  تجویز  به  نسبت  پزشکان 
گران تر است اقدام کرده که این مسأله نیز به 
دارد  بستگی  بیمار  و شرایط  پزشک  تشخیص 

ولی به طول کلی اساس کار داروهای ایرانی و 
خارجی یکسان است.

 8 تا   6 صرع  المللی  بین  کنگره  سیزدهمین 
بهمن در تاالر امام بیمارستان امام خمینی)ره( 

برگزار می شود.

یک میلیون ایرانی درگیر حمالت صرع

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره 
راه اندازی مراکز ویژه زنان معتاد متجاهر در تهران 
اظهار کرد: به زودی دو مرکز با ظرفیت 400 نفر 
با همکاری  تهران  برای معتادان زن متجاهر در 
شهرداری راه اندازی می کنیم. همچنین در این 
هفته تا هفته آینده شاهد جمع آوری قابل توجه 
معتادان مرد متجاهر در سطح شهر تهران خواهیم 

بود.
ملی  همایش  نخستین  حاشیه  در  مویدی  علی 
دیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با 
مواد مخدر که در سالن اجالس سران در حال 
برگزاری است با بیان اینکه طی دو تا سه سال 
به  با مواد مخدر  گذشته اجتماعی شدن مبارزه 
از  بخشی  امروز  و  شده  ارائه  راهبرد  یک  عنوان 
اهداف آن در حال تحقق است اظهار کرد: تجربه 
نهادهای  از  توانسته  که  کشوری  هر  داده  نشان 
اجتماعی بهره کافی ببرد در حوزه کاهش آسیب 

موفق تر بوده است.
وی افزود: امروز بستر و زمینه برای فعال شدن 
در  ویژه  به  مبارزه  امر  در  اجتماعی  نهادهای 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  توسط  پیشگیری 
طراحی و در حال عملیاتی شدن است. بیش 
از 2000 سازمان مردم نهاد در عرصه اجتماعی 
شدن مبارزه با مواد مخدر فعالیت دارند و امروز 
دور هم جمع شدند تا زمینه همکاری، تعامل 
و چگونگی اجرایی شدن بخشی از برنامه ها را 

بررسی کنند.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان 
اینکه به عنوان یک حرکت جدید در اجتماعی 
شدن مبارزه با مواد مخدر از تجارب خوب چند 

دهه گذشته بهره می گیریم گفت: حضور بیش از 
2000 سازمان مردم نهاد در این فضا یک رویکرد 
جدید در مبارزه با مواد مخدر است و امیدواریم 
در آینده شاهد برکات آن باشیم. در واقع یکی از 

سیاست های هدفمند ستاد حمایت مادی و معنوی 
از سمن هاست.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره 
راه اندازی مراکز ویژه زنان معتاد متجاهر در تهران 
اظهار کرد: به زودی دو مرکز با ظرفیت 400 نفر 
برای معتادان زن متجاهر در تهران را با همکاری 
شهرداری راه اندازی می کنیم. همچنین در این 
هفته تا هفته آینده شاهد جمع آوری قابل توجه 
معتادان مرد متجاهر در سطح شهر تهران خواهیم 
بود.مویدی همچنین درباره اقدامامت انجام شده در 
پایتخت برای جمع آوری معتادان و کارتن خواب ها 
در تهران در روزهای سرد هفته گذشته گفت: در 
ایام اخیر شاهد شرایط جوی خاصی در تهران بودیم 
و حرکت خوبی صورت گرفت و بیش از 1500 نفر 
از افراد در خیابان ها توسط شهرداری جمع آوری 
شدند و خدمات مناسبی به آنها ارائه شد و الزم 
می دانیم از شهرداری برای این اقدام مناسب تشکر 

کنیم. ما از این اقدامات حمایت می کنیم.

مویدی خبر داد:

راه اندازی دو مرکز ویژه زنان معتاد متجاهر در پایتخت

سه  گفت:  تهران  شهرداری  سالمت  مدیرکل 
دستگاه اتوبوس اطالع رسانی ایدز همزمان با روز 
جهانی مقابله با ایدز، در مناطق مختلف پایتخت 
مستقر می شوند.سمانه زمانی افزود: این اتوبوس 
ها با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی تهران، 
تا  از 13  و  ایران مستقر شده  و  شهید بهشتی 
30 آذرماه هر روز از ساعت 10 تا 18 آماده ارائه 

خدمت در مناطق مختلف تهران هستند. 

وی آموزش، اطالع رسانی و مشاوره در خصوص 
پیشگیری از ابتال به ایدز، انجام تست رایگان و 
توزیع اقالم آموزشی را از جمله خدمات اتوبوس 
های اطالع رسانی ایدز عنوان کرد و گفت:طبق 
اتوبوس ها در تمامی  این  زمان بندی مشخص 
مکان های پیش بینی شده حضور پیدا خواهند 
کرد.زمانی با بیان اینکه بر اساس آمارها درصد 
باالیی از مبتالیان به بیماری ایدز در کشورهای 
در حال توسعه و کم تر توسعه یافته حضور دارند، 
اظهار کرد: روند رو به رشد شهرنشینی و تراکم 
جمعیت در کشورهای در حال توسعه بدون توجه 
به زیرساخت های مناسب سبب افزایش آسیب 
های اجتماعی از جمله کمبود امکانات بهداشتی، 
اعتیاد به مواد مخدر و مواد روانگردان،  افزایش 

افزایش رفتارهای پرخطر، افزایش آمار بزه و... می 
شود.مدیرکل سالمت شهرداری تهران با تاکید بر 
اینکه بیماری ایدز تنها مشکل بهداشتی و درمانی 
فردی نیست، گفت:این بیماری به عنوان پدیده 
اجتماعی و فرهنگی زندگی فرد مبتال و اطرافیان 
را تحت تاثیر قرار می دهد.وی با اشاره به اقدامات 
شهرداری تهران برای کاهش ابتالی شهروندان به 
بیماری ایدز و فرهنگسازی در این حوزه افزود: 
ارتقای  و  سازی  آگاه  هدف  با  تهران  شهرداری 
شهروندان  اجتماعی  پذیری  مسئولیت  حس 
نسبت به بیماری ایدز به دنبال رفع تبعیض ها 
و برچسب های موجود از مبتالیان، بسترسازی 
و جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد فعال 
مدیریت  کرد:  اظهار  است.زمانی  حوزه  این  در 

شهری در تالش است با تمام ظرفیت و امکانات 
شهری، ظرفیت های مردمی، ظرفیت های دولتی 
و غیردولتی و به خصوص نخبگان و مراکز علمی و 
دانشگاهی گامی موثر در راستای مهار همه گیری 
بیماری ایدز بردارد که به طور حتم، این امر با 
اطالع رسانی، پیشگیری، تشخیص زود هنگام، 

درمان و حمایت از مبتالیان امکان پذیر است. 
وی گفت: اداره کل سالمت شهرداری تهران برای 
های  آموزش  شهروندان،  آگاهی  سطح  ارتقای 
متنوعی را در قالب کارگاه های آموزشی با عنوان 
پیشگیری از رفتارهای پرخطر با تأکید بر اطالع 
در  ایدز  بیماری  خصوص  در  آموزش  و  رسانی 
سطح خانه های سالمت در سطح مناطق مختلف 

شهر تهران برگزار می کند.

اتوبوس های ایدز در 
مناطق مختلف شهر تهران 
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آگهی موضوع ماده3
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسنددرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
فاقدسندرسمی برابر رای شماره3004566-1395مورخ1395/8/4-تصرفات آقای/
خانم مرتضی فروشانی به شماره شناسنامه42767صادره ازاهوازفرزندبراتعلی دارای 
کدملی شماره1750418691نسبت به یکباب ساختمان به مساحت59/40مترمربع 
دفتر6متمم  در  دواهوازاخبارخروجی  پالک2276/2بخش  ازششدانگ  قسمتی 
صفحه157بنام خانم نصرت قالعی منجربصدوررای گردیده لذابرابرماده3قانون مزبور 
مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس 
نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت 
اسنادوامالک  ثبت  اداره  خودرامستقیمابه  اعتراض  دوماه  بمدت  آگهی  این  اول 
اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضائی  مقامات  به  دادخواست  اعتراض  تسلیم 
اخذ وبه اداره ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض 
درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام به صدورسندمالکیت خواهدنمود.    شماره 

م.الف)5/3699( 
تاریخ انتشارنوبت اول:1395/9/14
تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/9/30

شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه2اهواز

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو کامیونت ون نیسان مربوط به شرکت ستاره درخشان مازندران 
به شماره شهربانی ایران 72 – 949ق42 به شماره مفقودی 468431 و شماره 

شاسی NAZPL140TIL181470  مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
به  82-291د11  ایران  انتظامی  شماره  به   1388 مدل  پراید  سواری  سبز  برگ 
مهدی  نام  به   1412288958898S به شماره شاسی  موتور 2888792  شماره 

فضلی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست ضمائم به ماشااله محمدی و غیره 

کالسه پرونده: 9/596/95 
وقت رسیدگی: دوشنبه 95/11/4 ساعت 9 صبح 

خواهان: شرکت تعاونی ثامن االئمه با وکالت منصور حسن پور هتکه پشتی بابل م 
کارگر روبروی قرض الحسنه توسعه عصر شمال 

خوانده: ماشاء اله محمدی )مجهول المکان( 
خواسته: تقاضا صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ 170/000/000 

ریال با احتساب مزیت قانونی 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
نهم شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شدهبعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود. 
از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر شورا مراجعه و ضمن  تا خوانده 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 
مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم 

شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
دبیر شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  139460316002000469هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیآقای نظرعلی نژاد 
ساختمان  باب  یک  ایواندر  از  صادره   493 شناسنامه  شماره  درویشبه  قنبرفرزند 
مسکونی به مساحت220،27متر مربع پالک2653فرعیاز 1 اصلی واقع در اسالم 
آباد غرب پشت شهرداری کوچه نسیم 7 پالک 4 شامل مبایعه نامه عادی وعدم 
دسترسی به مالکمحرزگردیده 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 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،09،14 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،09،30

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  139560316002002450هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
علیمردان  متقاضیآقای  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  اسالم  ملک  ثبت  حوزه 
باب  دریک  آبادغرب  اسالم  از  صادره   671 شناسنامه  شماره  احمدبه  باالئیفرزند 
در  واقع  اصلی   3 از  پالک7فرعی  مربع  مساحت75،19متر  به  ساختمانمسکونی 
مالک  به  دسترسی  عدم  فتاحی  خلیل  کوچه  بیمارستان  پشت  غرب  آباد  اسالم 
فاصله  به  نوبت  مراتب در دو  اطالع عموم  به منظور  است.لذا  اولیهمحرز گردیده 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15
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 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،08،25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،09،14

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  139560316002002384هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقایخدابخش نظری 
یکباب  آبادغربدر  اسالم  از  1403صادره  شناسنامه  شماره  به  جهانبخش  فرزند 
ساختمانمسکونی به مساحت97،58متر مربع پالک219فرعی از 3 اصلی واقع در 
دانش 6 شامل  متری حافظ کوچه  آباد غرب هفتصد دستگاه خیابان 16  اسالم 
مبایعه نامه عادی وعدم دسترسی به مالک اولیه 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 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،08،26
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،09،14

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

آگهی اخطار افراز 
موضوع ماده 18 آئین نامه اسناد رسمی الزم االجرا 

 1086 پالک  در  مشاعی  مالک     شهرستانی  عبرتی  سعید  آقای  اینکه  به  نظر 
فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت جزء حوزه ثبتی کرج به موجب وارده شماره 
از این اداره  افراز سهمی مشاعی خودشان را  8/91863 مورخ 95/6/18 تقاضای 
نموده اند لذا پس از تنظیم اخطار افراز حسب گواهی مامور ابالغ شعبه اجرای ثبت 
اسناد و امالک کرج به علت عدم حضور مالکین مشاعی ابالغ آگهی اخطار افراز 
میسور نگردیده است لذا به موجب ماده 18 آئین نامه اسناد رسمی الزم االجرا به 
اطالع می رساند در ساعت 10/5 روز سه شنبه صبح مورخ 95/10/7 نسبت به 
بازدید از محل اقدام خواهد شد شایسته است در موعد مقرر و با در دست داشتن 
مدارک شناسایی و مالکیت در محل وقوع ملک حضور به هم رسانید بدیهی است 
در غیر این صورت این اداره نسبت به ادامه عملیات افراز وفق مقررات قانونی اقدام 

خواهد نمود و این آگهی فقط یک بار منتشر می گردد.  350  م/ الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو – ایرج فهیمی

 آگهی ابالغ اجرائیه 
محکوم له: محمد محمدی  فرزند سلیم  نشانی- روانسر روستای باباعزیز 

شماره  به  یدا...  فرزند  دهی  سرخه  )رضانظری  احمدی  علی  علیه:  محکوم 
ملی:3319684248(  - مجهول المکان

بموجب دادنامه شماره  98مورخ 3/26 /95 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 17/000/000 ریال تاخیر تادیه از تاریخ 10/1/ 94لغایت اجرای حکم  وکلیه 
خسارات دادرسی در حق محکوم له به انضام پرداخت 5 درصد مبلغ محکوم به 
مبلغ 850/000 ریال بابت نیم عشر دولتی درحق دولت می باشد.لذا مراتب یک 
نوبت دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می گردد تاظرف مدت ده روز از 

تاریخ انتشار نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نماید .
شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان روانسر

دادنامه
پرونده کالسه 9409987711300162 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر بوشهر 

)104 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9409977711301323 
خواهان: اداره امور شعب بانک ملی ایران استان بوشهر با وکالت خانم نازلی زکی 
پور فرزند محمد قلی به نشانی بوشهر- سه راه بازرگانی- ابتدای بهشت صادق- 
جنب بانک ملی – ساختمان مرکز وکالی قوه قضائیه- ط 4- و خانم هاجر بیژنی 
و  صنعت  بانک  فوقانی  طبقه   – فرودگاه  خیابان  بوشهر-  نشانی  به  حیدر  فرزند 

معدن – طبقه 4 – واحد سمت راست 
خواندگان: 1- خانم نجمه اکبری فرزند غالمشاه به نشانی بوشهر – خیابان امام 
ا... خسروی  المکان 2- آقای روح  خمینی- کوچه جنب استانداری فعال مجهول 
فرزند صفدر به نشانی بوشهر – خیابان عاشوری – مجتمع میالد – پالک 2- واحد 
14 فعال مجهول المکان 3- آقای بهنام شهریاری فرزند رضا به نشانی بوشهر – 

خیابان عاشوری – جنب بانک ملی فعال مجهول المکان 
خواسته ها: 1- مطالبه وجه 

رای دادگاه- در خصوص دعوی اداره امور شعب بانک ملی استان بوشهر با وکالت 
خانم ها 1- نازلی زکی پور و هاجر بیژنی وکالی محترم دادگستری بطرفیت 1- خانم 
نجمه اکبری فرزند غالمشاه 2- آقای بهنام شهریاری فرزند رضا 3- آقای روح اله 
خسروی فرزند صفدر بخواسته صدور قرار تامین خواسته مطالبه مبلغ 36/246/905 
ریال بابت اصل و سود تا مورخه 94/1/20 و از تاریخ فوق االخیر تا زمان اجرای حکم 
روزانه مبلغ 1727 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه و کلیه خسارات دادرسی اعم از 
استناد خواهان که  قرارداد مورد  به  با عنایت  الوکاله وکیل و هزینه دادرسی  حق 
ممضنی به امضای خواندگان بوده و اصل بقاء دین و اینکه خواندگان دلیل یا مدرکی 
که موجب برائت ذمه خویشتن باشد ارائه ننموده فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و 
صحیح دانسته و مستند به مواد 10و230 از قانون مدنی و مواد 198،515،519،522 
از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به پرداخت 36/246/905 ریال 
بابت اصل سود تا تاریخ 94/1/20 و از تاریخ اخیر الذکر لغایت زمان اجرای حکم 
روزانه مبلغ 1727 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه به نحو تضامنی و  کلیه خسارات 
دادرسی من جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره مستند به مواد 304،305،306 از قانون 
اخیرالذکر غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین محکمه و پس 
از انقضاء مهلت مزبور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان بوشهر می باشد.
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو بوشهر – امین اله انصاری

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی

کالسه پرونده 4/588/95
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان :یونس شیخمرادی فرزند محمد جوانرود روستای صفی آباد
خوانده :یونس محمدی –مجهوالمکان  

خواهان فوق دادخواستی بطرفیت خوانده فوق  تقدیم که به این شعبه ارجاع شده 
است و برای تاریخ 1395/10/1 ساعت10   وقت رسیدگی تعیین شده است  لذا 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود در وقت 
مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده میتواند تا روز جلسه به این شعبه مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه چهارم  شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ
 دادخواست و دعوت بر سیدگی

آقای سید حسن حسینی محمدی فرزند سیدعلی دادخواستی به خواسته اعتراض 
ثالث بطرفیت شرکت خدمات بیمه ای مازند پوشش )بیمه ایران( و محمد حسین 
خیرخواه تقدیم که به این شعبه ارجاع و به کالسه 950418 عمومی حقوقی ثبت 
شده چون احد از خواندگان بنام محمد حسین خیرخواه فرزند محمد جعفرمجهول 
المکان می باشد حسب دستور دادگاه طبق ماده 73 قانون ایین دادرسی مدنی 
آگهی  و  درج  االنتشار محلی  کثیر  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  در یک  مراتب 
بهشهر  عمومی حقوقی  دادگاه  دفتر شعبه سوم  به  مراجعه  با  که خوانده  میشود 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در روز یکشنبه مورخه 12/1/ 95  نسخه 
ساعت 9 صبح در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بهشهر حضور بهم رساند واال 

دادگاه رسیدگیو اقدام قانونی معمول خواهد داشت . م.الف 950659 
باطبی  مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشهر

آگهی ابالغ
در پرونده کالسه 950246 شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان جوانرود تجدید 
نظر خواه فاتح خسروی زاده نسبت به دادنامه 9509978460500799 تقاضای 
تجدید نظر خواهی نموده است لذا چون تجدید نظر خوانده شهال محمودی فرزند 
افراسیاب مجهوالمکان است مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد 
تا تجدید نظر خوانده ظرف مدت 10 روز پس از نشر آگهی جهت تحویل ابالغیه 
وبرگ ثانی دادخواست تجدید نظر خواهی وضمائم ونیز ارائه الیحه دفاعیه به دفاتر 
به  کیفیت  باهمین  پرونده  واال  نماید  مراجعه  جوانرود  حقوقی  دادگاه  دوم  شعبه 

دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه ارسال میگردد
نعمت ا... لطفی مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان جوانرود 

منظم  طور  به  که  سرگیجه  و  سرد  عرق 
بیماری  یک  نشانه ی  می تواند  افتد،  اتفاق 
آن  دوره ای  در حالی که حمالت  باشد،  جدی 
این  شود.  درمان  ساده  داروهای  با  می تواند 
مقاله در این مورد به شما کمک خواهد کرد.

ضعف  دچار  حال  به  تا  که  دارد  احتمال   
احساس  که  گونه ای  به  باشید،  شده  ناگهانی 
در  چرخش  به  سرتان  دور  به  اتاق  کرده اید 
و  کشیده  دراز  فوراً  که  می بینید  الزم  و  آمده 
خود  تعادل  مبادا  تا  دهید  استراحت  خود  به 
دیگر  چنینی  این  عالئم  و  دهید  دست  از  را 
و  سرد  و  ناگهانی  پریدگی  رنگ  با  همراه  که 
بر  عرق  رگه های  با  پوستتان  بودن  مرطوب 
روی آن خواهد بود نشانه ی آن است که دچار 

سرگیجه همراه با عرق سرد شده اید.
شخص  به  شخصی  از  است  ممکن  آن  علت   
عادات  زندگی،  شیوه ی  بنیه،  به  بسته  و  دیگر 
متفاوت  غیره  و  پزشکی  سابقه ی  غذایی، 
از  فهرستی  است  مقاله تالش کرده  این  باشد. 
همچنین  و  حمالتی  چنین  علل  متداول ترین 
روبرو  هنگام  به  می توانید  که  اقداماتی  برخی 

شدن با آن انجام دهید را تهیه کند.

 علل عرق سرد و سرگیجه  
در این بخش، برخی از دالیل ناراحتی ناشی از 
تجربه  است  ممکن  که  نامتعارفی  و  عرق سرد 

کنید را نشان خواهیم داد.
 فشار خون پایین

نیرویی که از طریق آن خون به درون رگهای 
خون  فشار  می یابد  جریان  بدن مان  در  خونی 
بدن  به  طبیعی  خون  فشار  می شود.  نامیده 
از  می کند.  کمک  خود  بقای  و  حفظ  جهت 
می آید،  پایین  خون  فشار  که  زمانی  رو،  این 
بدن مقداری از انرژی خود را از دست می دهد 
سرد،  عرق  ایجاد  به  منجر  می تواند  این  و 
تعادل  دادن  دست  از  همچنین  و  سرگیجه 

شود.
 سطح پایین قند

سرگیجه  و  سرد  عرق  علت های  از  دیگر  یکی 
سطح پایین قند خون است. هنگامی که خون 
به اندازه کافی مواد مغذی را به گلوکز تبدیل 
منجر  امر  این  و  نداشته  کافی  انرژی  ما  نکند، 

به ضعف و عرق سرد در ما می شود.
 استرس های روانی

روانی  و  روحی  حد  از  بیش  فشار  و  استرس 
عرق  برای  دلیلی  که  است  شده  مشخص  نیز 

خود  با  حد  از  بیش  استرس  می باشد.  سرد 
سرد،  عرق  با  و  آورده  خستگی  و  عصبانیت 

ضعف و سرگیجه مشخص می شوند.
کم شدن آب بدن

به منظور حفظ  لیتر آب   2 به حداقل  ما  بدن 
خود  زیستی  فرایندهای  درست  انجام  و  بقا  و 
افراد به طور کلی اهمیت آب کافی  نیاز دارد. 
در  کمتر  آب  می شمارند.  کوچک  را  بدن  در 
عرق سرد  برای  دلیلی  می تواند  همچنین  بدن 

و سرگیجه ای باشد که با آن روبرو هستید.
 گرمازدگی

طوالنی  یا  ناگهانی  گرفتن  قرار  اوقات  گاهی 
همچنین  خورشید  نور  معرض  در  مدت 
سرگیجه،  سرد،  عرق  ایجاد  موجب  می تواند 
چنینی  این  عالئم  دیگر  و  دید،  تاری  ضعف، 
به  است،  خطرناکی  وضعیت  گرمازدگی  شود. 
در  گرفتن  قرار  از  پیش  شخص  اگر  خصوص 
معرض نور خورشید هیچ چیزی نخورده باشد

 درد غیر قابل تحمل
شده  زخمی  و  مجروح  شدت  به  اگر  احتماالً 
را  سرگیجه  یا  و  موقت  بی هوشی  باشید، 
بسیار  درد  دچار  که  هنگامی  کرده اید.  تجربه 
آمده  پایین  شما  خون  فشار  می شوید،  زیاد 
خود  در  سرد  عرق  و  سرگیجه  احساس  و 

می کنید.
 دالیل دیگر

همچنین دالیل دیگری وجود دارد، که ممکن 
است به این دالیل دچار عرق سرد و سرگیجه، 
همراه با ضعف، از دست دادن تعادل و گیجی 
صورت  به  ذیل  در  دالیل  این  شوید.  احتمالی 

فهرست در آمده اند.
• دارو            • حمله ی قلبی
باکتریایی یا  • عفونت ویروسی 

• هورمون       • کم کاری غده ی تیروئید
• عادات غذایی اشتباه

• ضربه مغزی
• خونریزی داخلی

آنافیالکسی  •
• گاستریت حاد

• اضطراب

 درمان
و  اولین  شده اید،  سرگیجه  دچار  چنانچه 
نشستن  دهید،  انجام  باید  که  کاری  مهمترین 
است.  کوتاهی  مدت  برای  کشیدن  دراز  یا  و 

عادی  سطوح  به  شما  خون  جریان  کار  این  با 
برگشته و احساس بهتری خواهید کرد.

احساس  دقیقه  پانزده  تا  ده  طول  در  چنانچه 
از  بعضی  می توانید  آنگاه  شده اید،  بهتر  کردید 
را  آورده ایم  ذیل  در  که  را  خانگی  داروهای 

کنید. تهیه 
یک  لیمو،  یک  از  استفاده  با  را  لیمو  آب   •
لیوان آب، کمی نمک و کمی پودر فلفل سیاه 

کنید. تهیه 
با  قاشق غذاخوری سرکه سیب همراه  • یک   

کمی عسل در آن نیز کمک خواهد کرد.
با خود همراه داشته  • همیشه چند شیرینی   
باشید. هنگامی که احساس سرگیجه و سردی 
آنها  از  یکی  تنها  کردید،  پوست  در  رطوبت  و 
در  شیرینی  اگر  بگذارید.  خود  دهان  در  را 
دسترس نباشد، یک حبه قند را در دهان خود 

گذاشته و اجازه دهید آب شود.
نعناع،  بابونه،  مانند  چای هایی  مصرف   •
احساس  شما  به  نیز  غیره  و  اسطوخودوس 

می دهد. بهتری 
فروکش  سرگیجه  حمالت  و  سرد  عرق  اگر 
پزشک  به  فوری  مراقبت های  جهت  نکرد، 
دهید.  انجام  را  او  توصیه های  و  کرده  مراجعه 
از یک رژیم مغذی پیروی کرده، به طور منظم 
ورزش کنید و شیوه ی زندگی سالمی را جهت 
در  حمالت  این  شدن  کمتر  و  تندرست  حفظ 

گیرید. پیش 

بیست و پنجم نوامبر هرسال برابر با 5 آذرماه، روز 
جهانی »مبارزه با خشونت علیه زنان« نامگذاری 
شده است و به همین مناسبت در گوشه و کنار 
راهکارهای  با  و  طریق  هر  به  دنیا  کشورهای 
متفاوت بر اهمیت این موضوع و مبارزه و مقابله 
بر این مهم، تاکید می شود و شعار امسال کمپین 
با  مبارزه  جهانی  روز  نوامبر،   25 از  که  جهانی 
دسامبر،   10 تا  و  شده  آغاز  زنان  علیه  خشونت 
روز حقوق بشر، ادامه می یابد؛ » دنیای خود را در 
16 روز نارنجی کنید« می باشد و امسال کمپین 
سازمان ملل برای محو خشونت علیه زنان با شعار 
وعنواِن »جهان را نارنجی کن«؛ حرکتی سیال و 
نمادین برای از بین بردِن خشمی است که سالیان 
متعدد است ادامه دار بوده و رنگ نارنجی در این 
حرکت به عنوان نمادی از آینده روشن و پرامید 
و به دور از هر گونه خشونت علیه زنان و دختران، 
کنونی  مختلف  تالش های  میان  هماهنگی  به 
بر  تمرکز  با  کمپین  این  که  کرد  خواهد  کمک 
موضوع پیشگیری از خشونت علیه زنان و دختران 
در تطابق با اهداف توسعه پایدار 2030 که شامل 
پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان و دختران 

است انجام می گیرد.
خشونت علیه زنان در هر قاره و کشوری فراخور 
شرایط موجود در آن منطقه متفاوت است و زنان 
به طرق مختلف مورد تعرض و خشونت و استثمار 

قرار می گیرند.
آفریقا  قاره  از  وسیعی  بخش  در  مثال  عنوان  به 
آب،  تامین  صرف  را  ساعت  16میلیون  زنان 
که  و  کنند  می  خانواده  برای  مایع  ترین  حیاتی 
از موارد تعرض و خشونتی است  این مورد یکی 
که طاقت فرسا می باشد و تعرض های فیزیکی-
 جسمی، روحی- روانی دیگر نیز در این میان، از 

و  کند  تحقیرمی  را  زنان  که  است  هایی  آسیب 
های  بیماری  و  شخصیتی  انزوای  و  محرومیت 
روحی- روانی – جسمی و ... را در مرور زمان بر 

این قشر متحمل می کند.
است  هشداردهنده  رابطه،  این  در  ارقام  و  آمار 
در  زن  سه  هر  از  نفر  یک  شود:  می  بیان  وقتی 
طول زندگی خود به شکل های مختلف خشونت 
این  که  کند  می  تجربه  را  جنسی  یا  فیزیکی 
های  شیوه  به  و  متفاوت  های  راه  از  موضوع 

متعددی باید مورد بازنگری قرار گیرد.
دسامبر   10 تا  5آذر  مانند  روزهایی  تردید  بی 
حقوق  جهانی  روز  تا  زنان  علیه  خشونت  از 
اهمیت  دادن  نشان  برای  نماد  یک  بشر،همگی 
موضوعی هستند که هر ساله شاید بر تعداد این 
آمار اضافه می شود و در کمرنگ کردن این مهم؛ 
به  حیاتی  و  ها ضروری  نشانه  و  نماد  این  وجود 

شمار می آید.
خوشبختانه جایگاه زنان در کشورمان هر روز در 
حال انسانی شدن است و با کرامت و تأیید ارزش 
بپذیرند، مورد پذیرش  توانند  تعهداتی که می  و 
یا  محافل  در  اگر  هم  هنوز  اما  گیرد؛  می  قرار 
دادگاه های قضایی سری بزنیم، صدای بی عدالتی 
زنان  و  شود  می  شنیده  قشر  این  بر  نابرابری  و 
این  علیه  خشونت  فریاِد  که  بینم  می  را  زیادی 
گروه به طرق مختلف، سر به آسمان کشیده است 
و گاهی نیز البته به دلیِل عدم حمایت های قانونی 

در گوشه خانه ها محبوس می ماند تا همان اندک 
امنیتی که باقی مانده در پِس خشونت ها جاری و 
ساری بماند؛ خشونت های روانی و کالمی که گاه 
با شک و بدبینی همراه است و در پشت پرده غیرت 
ُرفتن،  شستن،  کدبانوی  را  زن  مردانه،  تعصِب  و 
پختن و بچه داری می داند که گاهی مورد توهین 
و شکنجه نیز قرار می گیرد؛ اما الیحه ای در ایران 

در حال بررسی است که اگر به تصویب برسد و 
اجرایی شود، دستگاه قضایی قادر خواهد شد برای 
خشونت گران خانگی، مجازات کیفری تعیین کند 
که دراین صورت رنِگ خشونت علیه زنان در ایران 
زنان  جایکاه  و  کرامت  و  شد  خواهد  تر  کمرنگ 
چرا  گردد؛  می  واقع  احترام  مورد  پیش  از  بیش 
زنان در  امنیت  تامین  با تدوین الیحه  که دولت 

برابر خشونت به دنبال حمایت 
از زنان و مبارزه با خشونت علیه این قشر است و 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز 
از جامعیت الیحه مذکور خبر داده و گفته است 
نهایی  این الیحه در حال طی کردن مراحل  که 
که  شده  یادآور  همچنین  است،  دولت  در  خود 
به خشونت  مربوط  مجازات های  و  قضایی  بخش 
علیه زنان که پیش از این از الیحه مذکور منفک 
شده بود را به این الیحه اضافه کرده تا به صورت 
که  مردانی  تردید  شود.بی  مجلس  تقدیم  جامع 
متفاوت،  به طرق  و  زنان خشونت می کنند  علیه 
زنان  بر  را  روانی   و  جسمی  آزارهای  و  آسیب 
شخصیتی  اختالالت  گرفتار  شوند؛  می  متحمل 
نهادینه  باید درمان شوند و صدالبته  هستند که 
این زمینه  لوایح قضایی و فرهنگسازی در  شدِن 
از طریق رسانه ها و نهادهای اجتماعی، می تواند 
باشد.انتظار  یاریگر  امن،  ای  خانواده  ساختِن  در 
قضایی خشونت  الیحه  نهادینه شدِن  با  رود  می 
علیه زنان و باتوجه به شأنیت و حفظ کرامت زنان 
برآن توصیه شده است،  بارها در دین اسالم  که 
ردپای این معضل هر روز کمرنگ تر شود؛ علی 
الخصوص در کشورهایی مانند ایران که پرچمدار 
اسالم و شیوه پیامبر)ص( می باشیم و پایبند به 
اصوِل نبوی و سیره نبی اعظم هستیم؛ باید کمی 
به سیره نبوی برگردیم که ایشان چگونه حتی در 
جنگ ها و غزوات هم حواسشان به زنان بود که 
همانطور که در آن زمان، حضور زنان در جنگ ها 

به عنوان سرباز و رزمنده از نظر رسول خدا)ص( 
صریح  پیام  همچنین  بود؛  ممنوع  اسالم  دین  و 
جنگ ها  و  غزوات  در  که  بود  خدا)ص(  رسول 
دائماً برای سربازان اسالم خوانده می شد؛ به زنان 
به  برسد  چه  دیگر  نرسانید؛  آسیبی  کودکان  و 
موضوع،  این  در  گاهی  که  حاضر  های  خشونت 

آنچه البته به جایی نرسد، فریاد است.
در این میان، با توجه به این نکته که عرصه های 
تبعیض یا خشونت به تبِع نوع تربیت خانوادگی، 
و  تفکر  و  ذهنیت  و  اختالالت  فردی،  شخصیت 
... میتواند متفاوت باشد؛ الزم است دولتمردان 
عنوان  به  زمینه  این  در  فن  اهل  کارشناسان  و 
مثال با به وجود آمدِن یک فراسازمان در کنار 
مشکالت  و  مسائل  دیگر،  های  سازمان  تمام 
قرار  درمان  و  بررسی  و  واکاوی  مورد  را  زنان 
محکم  قضایی  های  قانون  بر  تمرکز  با  تا  دهند 
روز  هر  قشر  این  در  خشونت  از  امر،  این  در 
ساز  نمودِن  فراهم  و  تعبیه  با  و  شود  کاسته 
به  جامعه  افراد  تربیتی؛  فرهنگی-  کارهای  و 
با  و  کنند  پیدا  سوق  محوری  عدالت  سمت 
نهادینه شدِن تکریم زنان در خانواده و اجتماع، 
و  آل  ایده  جامعه  و  خانواده  سمِت  به  ای  پله 
نارنجی  روزهای  و  برداریم  قدم  اسالمی  آرمانی 
برای  ندانیم و  به یک هفته، دوهفته  را مختص 
نارنجی ماندِن روزهای زنان فکری اصولی شود 
و  تدبیر  کلیدهای  شاه  با  حاضر  دولت  در  که 
امید، انتظار می رود جدا از موارد مهمی مانند 
و  تورم  و  بیکاری  شدن  نزولی  نرخ  و  برجام 
به   ... و  معیشت  بهبود  و  خرید  قدرت  افزایش 
مسائل خانواده و آنچه نیازمند قانون و بازنگری 
است، اصولی و جزئی تر نگاه شود و راهکارهای 

اساسی در این مسیر انجام شود.   

روزهای نارنجِی زنان، نیازمند تدبیر و امید
الهام آمرکاشی

عرق سرد و سرگیجه نشانه چیست؟ 
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آگهی مزایده مرحله سوم تابلو بیلبورد-شماره 15684 
آگهی مزایده  مرحله سوم

شهرداری فریدونکنار در نظر دارد  به استناد مجوز شماره 12 مورخ 95/03/26، 11 عدد تابلوی بیلبورد دووجهی 
را از طریق مزایده با مدت زمان معین واگذار نماید. متقاضیان میتوانند با توجه به شرایط ذیل جهت ارائه قیمت 

پیشنهادی در مزایده شرکت نمایند.
1-مشخصات تابلوها:

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

مکان
تابلو بیلبورد-جنب فرزادشهر

تابلو بیلبورد-وسط بلوار روبروی زمین ورزشی هالل احمر
تابلو بیلبورد-وسط بلوار روبروی ایستگاه محمودآباد

تابلو بیلبورد-وسط بلوار روبروی استادیوم شهدا
تابلو بیلبورد-وسط بلوار نرسیده به میدان ماهی
تابلو بیلبورد-وسط بلوار روبروی خیابان جهاد
تابلو بیلبورد-وسط بلوار روبروی شرکت سایپا

تابلو بیلبورد-وسط بلوار-روبروی دانشگاه پردیسان
تابلو بیلبورد-وسط بلوار قبل از خیابان شهید فدایی ضلع غربی
تابلو بیلبورد- وسط بلوار قبل از خیابان شهید فدایی ضلع شرقی

تابلو بیلبورد-وسط بلوار روبروی تامین اجتماعی

ابعاد
8×3)دو وجهی(

2/5×4/5)دو وجهی(
2/5×5)دووجهی(
2/5×5)دووجهی(
2/5×5)دووجهی(
2/5×5)دووجهی(
2/5×5)دووجهی(
2/5×5)دووجهی(
2/5×5)دووجهی(
2/5×5)دووجهی(
2/5×5)دووجهی(

متراژ )مترمربع(
48

22/5
25
25
25
25
25
25
25
25
25

قیمت پایه
220/000ریال
380/000ریال
380/000ریال
380/000ریال
380/000ریال
380/000ریال
380/000ریال
380/000ریال
380/000ریال
380/000ریال
380/000ریال

2-مبلغ تضمین شرکت در مزایده: -متقاضیان می بایست جهت شرکت در مزایده تابلو بیلبورد مبلغ 6/000/000 ریال را به عنوان سپرده شرکت 
در مزایده به حساب 0109811487000 سپرده نزد بانک ملی شعبه مرکزی فریدون کنار کد 9651 واریز و فیش واریزی را به همراه برگ پیشنهاد 

قیمت به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید اخذ نمایند.
3-نحوه تحویل و تسلیم اسناد مزایده و پیشنهادات:

- پیشنهاددهندگان میبایست قیمت پیشنهادی خود را به صورت ماهانه اعالم نمایند.
- به پیشنهادات فاقد فیش واریزی سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- چنانچه هر یک از متقاضیان پس از دریافت اسناد و مدارک مایل به شرکت در مزایده نباشد مقتضی است مراتب را کتباً به امور مالی شهرداری 
اعالم نماید.

شرکت کنندگان باید حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/09/24 پیشنهادات خود را در سه پاکت الف( حاوی فیش سپرده 
شرکت در مزایده ، پاکت ب( حاوی آگهی مزایده، یک نسخه نمونه قرارداد امضاء شده، تصویر مصدق شده اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی، مجوز 
تبلیغات صادره از مراجع ذیصالح و آخرین تغییرات در آگهی روزنامه رسمی شخصیت حقوقی که از طریق دادگستری تصدیق گردیده و پاکت 

ج ( حاوی فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت که به طور خوانا نوشته و با ذکر نام و مشخصات تکمیل شده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
4-سایر شرایط مزایده:  - شرکت کنندگان می بایست دارای مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و سابقه فعالیت در امور تبلیغاتی باشند. 
-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. - هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. - نظارت و مدیریت تابلوها برعهده 
واحد روابط عمومی شهرداری فریدونکنار میباشد. - تعمیر و نگهداری بهینه تابلوها بر عهده برنده مزایده خواهد بود. -شرکت کنندگان می باید 

قانون راجع به منع مداخله کارمندان دولت و شهرداریها در معامالت کشوری را مراعات نمایند.
- حد نصاب شرکت در مزایده  یک نفر می باشد و در صورت برنده شدن هرگاه حاضر به انجام معامله نباشند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط 

میگردد.
- تضمین شرکت در مزایده کلیه پیشنهاد دهندگان به استثنای نفرات اول و دوم بالفاصله پس از تعیین برندگان مزایده مسترد خواهد شد.

-کسانی که براساس گواهی و اسناد معتبر دارای سابقه بیشتری در زمینه موضوع مزایده باشند در شرایط مساوی با سایرین در انتخاب حق 
تقدم خواهند داشت.

- به پیشنهاد مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواه شد.
-مدت قرارداد یک ساله میباشد.

علی خان بابائی شهردار فریدونکنار 

آگهی مفقودی
اصل سند مالکیت خودرو کامیونت ون نیسان مربوط به شرکت ستاره درخشان 
مازندران به شماره شهربانی ایران 72 – 949ق42 به شماره مفقودی 468431 
و شماره شاسی NAZPL140TIL181470  مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
ایران  انتظامی  شماره  به   1392 مدل   SD  206 پژو  سواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره  به  و   160B0064009 موتور  شماره  به  و  72-287ج86 
مفقود  میرکالئی  باال  پور  نعمت  خضراله  نام  به   NAAP41FD6DJ641781

گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ
خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی  امیری  صالح  پور  فاطمه  سیده  خواهان/شاکی 
به تنظیم سند  الزام  به خواسته  آقا نظری دوکش  متهم مهدی غالمپور و بیوک 
که  نموده  بابل  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  ملک  رسمی 
جهت رسیدگی به شعبه 11دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در استان 
بابل- کدپستی  بابل- میدان والیت- دادگستری شهرستان  مازندران- شهرستان 
4713658739 ارجاع و به کالسه 9509981114400545 ثبت گردیده که وقت 
به علت مجهول  تعیین شده است.  رسیدگی آن 1395/11/10 و ساعت 09:00 
المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی 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/ 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 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل- اکرم چیتگر

آگهی ابالغ
از طریق  به خواسته کالهبرداری  کارگران  امیر  به طرفیت/متهم  شاکی شکایتی 
دادگاه های  تقدیم  نداشت  موتور سیکلت که وجود خارجی  فروش یک دستگاه 
 102 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  جویبار  شهرستان  شهرستان  عمومی 
دادگاه کیفری در شهرستان جویبار)102جزایی سابق( واقع در استان مازندران- 
کاکو-  شهید  کوچه  خمینی-  امام  خیابان  کشتی-  میدان  جویبار-  شهرستان 
دادگستری جویبار ارجاع و به کالسه 9509981295100003 ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن1395/10/05 و ساعت 11:30 تعیین شده است.
.به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شودتا خوانده/ متهم پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی دادگاه کیفری شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار)102جزایی سابق(  
م.الف:1005

آگهی حصروراثت
به  دادخواست  شرح  به   37836 شماره  شناسنامه  دارای  حمیدی  محبوبه  خانم 
95/646 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان دنیا خلیفه کمال دیلمی بشناسنامه 2360418882 در تاریخ 95/3/30 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به:
1- محبوبه حمیدی به شماره ملی 2370377054 صادره از کازرون)مادرمتوفی(

از  صادره   1815861258 ملی  شماره  به  دیلمی  کمال  خلیفه  شهاب   -2
آبادان)پدرمتوفی(

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

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار:95/9/14 رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف بوشهر

 آگهي ابالغ وقت دادرسی 
بدینوسیله به متهم مریم کریمی پور فرزند فرج ابالغ می گردد که پرونده اتهامی 
نامبرده به کالسه پرونده  9309982659300856 در شعبه 33 دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب کرج ثبت و به اتهام توهین و فحاشی و تخریب عمدی در حال 
بررسی می باشد مراتب وفق  ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری یک نوبت در 
یکی از جرائد کثیراالنتشار درج می گردد تا در مهلت مقرر یک ماه به این شعبه 
مراجعه یا وکیل معرفی نماید در غیر اینصورت شعبه به صورت غیابی به موضوع 

رسیدگی و قرار مقتضی صادر خواهد نمود.
دادیار شعبه 33 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 5 کرج ) ماهدشت ( – یدالهی فخر

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

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139460301057023068مورخ 1394/09/25 هیات اول/ دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای عابدین حسینی فرزند بهرامعلی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 250 مترمربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 1449 فرعی از 9 اصلی واقع در اراضی مرد آباد ناحیه دو کرج خریداری 
از مالک رسمی نبی اله خیری محرز گردیده است. و برابر محتویات پرونده ثبتی و 
دفتر امالک مربوط سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین ذیل دفتر 370 صفحه 
 147 ماده  اجرای  در  مقادیری  و  است  شده  تسلیم  و  صادر   64759 ثبت   475
قانون ثبت به غیر انتقال داده شده است نامبرده در هیات حضور نیافته و هیات 
مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذکور و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن مصوب 
1391/4/25 نسبت به صدور سند مالکیت بنام منصرف فوق الذکر اقدام شود لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  در روزنامه آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
انتشار آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این  تاریخ  از  توانند  باشند می 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 352م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج – ایرج فهیمی 

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

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560331057001412مورخه 1395/08/20 هیات اول/ دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حبیب عبداللهی فرزند عبداله بشناسنامه شماره 186 در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 150/80 مترمربع مفروز و مجزی شده 
از 417 فرعی از 362 اصلی واقع در محمدآباد خریداری از مع الواسطه از مالک 
رسمی شهرام حفظی 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 یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد. 351 م/الف
ایرج فهیمی  رئیس ثبت ا سناد و امالک ناحیه دو کرج 

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

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560301057001580مورخه 1395/08/25 هیات اول/ دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علی محمد حیدری فرزند علی قنبر بشناسنامه شماره 
113 کد ملی 0452197678 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
86. 132 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 218 فرعی 
از 360 اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی تقی 
محبوبی رباط سنگی 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 آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 349 م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج-ایرج فهیمی

فرکی در سایپا ماندنی شد
باشگاه سایپا استعفای فرکی را نپذیرفت. به گزارش ایسنا، هیات مدیره 
باشگاه سایپا دیروز تشکیل جلسه داد و در نهایت با استعفای حسین فرکی 

موافقت نکرد. بدین ترتیب فرکی کماکان به کارش در سایپا ادامه می دهد.
سرمربی تیم فوتبال سایپا پس از شکست تیمش برابر استقالل خوزستان از 

سمت خود استعفا کرده بود.

اقدام رسمی لیورپول برای جذب آزمون
باشگاه لیورپول اقدامات اولیه برای جذب مهاجم ایرانی را آغاز کرده و امیدوار 

است در زمستان این بازیکن ایرانی را به خدمت بگیرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی استار، چند هفته ای است خبر پیوستن 
سردار آزمون بعه لیورپول در رسانه های معتبر جهان شنیده می شود و به 
نظر می رسد این انتقال روز به روز در حالی واقعی تر شدن است و به زودی 
شاهد حضور یک بازیکن ایرانی در یکی از بهترین تیم های اروپا خواهیم بود.  
این مهاجم ایرانی 21 ساله می تواند با رفتن به لیورپول تاریخ سازی کند و 
اولین ایرانی تاریخ لیورپول باشد. ولی او اولین ایرانی نخواهد بود که به لیگ 
برتر خواهد رفت. کریم باقری اولین ایرانی بود که با رفتن به چارلتون توانست 
حضور در لیگ برتر را تجربه کند. البته او تنها 15 دقیقه در کل فصل برای 
چارلتون به میدان رفت و زمان زیادی برای حضور در این تیم را به دست 
نیاورد. بعد از او آندرانیک تیموریان برای بولتون در لیگ برتر بازی کرد و در 
ادامه اشکان دژاگه نیز حضور خوبی برای فوالم در لیگ برتر داشت و نفر سوم 
این تیم لندنی بود. آزمون مهاجم انعطاف پذیری است که می تواند در چند 
پست مختلف در خط حمله بازی کند و این قابلیتی است که باعث می شود 

تیم ها به دنبال جذب او باشند. 

بالتکلیفی تصویب الیحه سازمان نظام تخصصی 
ورزش کشور

مسئول تدوین الیحه سازمان نظام تخصصی ورزش کشور گفت: با وجود اینکه 
الیحه سازمان نظام تخصصی ورزش به دستور رییس جمهور برای تصویب 
نهایی تقدیم مجلس شورای اسالمی شد، اما به دلیل ماده واحده بودن آن در 

بالتکلیفی به سر می برد و نمایندگان نظر مثبتی روی الیحه ندارند. 
حیدر صادقی در گفت وگو با ایسنا، توضیح داد: الیحه تشکیل سازمان نظام 
تخصصی ورزش کشور پس از تصویب در کمیسیون فرعی، اصلی و تخصصی 
به هیات دولت رسید و پس از تصویب در هیات دولت، وارد صحن علنی 
مجلس شد تا رای نهایی را از سوی نمایندگان مجلس کسب کند. با وجود 
اینکه پیش بینی می شد با حمایت رییس جمهور، این الیحه به زودی در 
مجلس تصویب شود اما این طور به نظر می رسد که نمایندگان مجلس به 
دلیل ماده واحده بودن و بدون توجه به اهمیت و ضرروت آن، ایراداتی را به 
الیحه سازمان نظام تخصصی ورزش کشور وارد کردند که سبب بالتکلیفی 

و سردرگمی طرح شده است.
وی گفت: این الیحه دارای اساسنامه است و در 38 بند توسط صاحبنظران 
و متخصصان حوزه ورزش طی 3 سال اخیر تدوین و با امضای وزیر ورزش 
پیشین به هیات دولت ارسال شد. اساسنامه این الیحه کامل است، اما به 
دلیل اینکه در مجلس سریع تر به نتیجه برسد و رای نهایی را از سوی 
نمایندگان مجلس کسب کند، با نظر کارشناسان 38 بند آن را در قالب یک 

ماده واحده تقدیم هیات دولت و مجلس کردیم.

شکست سیچوان در شب 
درخشش حدادی

تیم بسکتبال سیچوان، مدافع عنوان قهرمانی لیگ 
چین در دیداری سنگین برابر شانسی تن به شکست 
لیگ  رقابت های  ادامه  در  ایسنا،  گزارش  به  داد. 
بسکتبال چین، تیم های گوانژو، جیلین و سیچوان که 
ملی پوشان ایرانی در اختیار دارند به مصاف حریفان 
این مسابقات سیچوان که  خود رفتند. در جریان 
حامد حدادی کاپیتان تیم ملی را در اختیار دارد 
به مصاف شانسی رفت و 130 بر 127 مغلوب شد. 
حامد حدادی ستاره ایرانی سیچوان در این مسابقه 
53 دقیقه برای تیمش بازی کرد و آمار 44 امتیاز، 
24 ریباند، 5 پاس منجربه گل و یک توپ ربایی را 
ثبت کرد اما نتوانست از شکست تیمش جلوگیری 
کند. این دیدار در وقت قانونی 106 بر 106 برابر شد 
و به وقت اضافه کشیده شد. حدادی در این مسابقه 

بهترین بازیکن میدان بود.
برابر  دارد  ایرانی  بازیکنی  که  تیمی  دیگر  گوانژو 
 36 حضور  با  و  کرد  صف آرایی  دراگونز  بیجینگ 
دقیقه ای صمد نیکخواه بهرامی 116 بر 92 به برتری 
رسید. نیکخواه بهرامی در این مسابقه با 9 امتیاز، 7 
ریباند،  5 پاس منجربه گل و یک توپ ربایی کارش 

را تمام کرد.
مهدی  بدون  را  خود  قبلی  دیدار  که  هم  جیلین 
کامرانی باخته بود در مسابقه امروزش هم بازنده بود. 
این تیم 94 بر 93 برابر شاندونگ تن به شکست داد. 
کامرانی برای تیمش 47 دقیقه بازی کرد و کارش را 

با 9 امتیاز، یک ریباند و 8 پاس منجربه گل داشت.

آغاز تمرینات تیم ملی والیبال 
زنان ایران 

تیم ملی والیبال زنان ایران تمرینات خود را برای 
انتخابی جهان در منطقه  حضور در رقابت های 

آسیای مرکزی آغاز کرد.
به گزارش ایرنا از فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال 
زنان انتخابی قاره آسیا در دو مرحله برگزار می شود 
که در مرحله نخست، رقابت ها در پنج گروه پیگیری 
می شود و تیم های قهرمان این پنج گروه به همراه 
پنج تیم برتر قاره آسیا در مرحله نهایی در دو گروه به 

مصاف یکدیگر می روند.
در مرحله نخست و در گروه آسیای مرکزی چهار تیم 
هند، مالدیو، ایران و بنگالدش از 26 آذرماه در کشور 
هند به مصاف یکدیگر می روند تا قهرمان این رقابت 
ها به مرحله دوم رقابت های انتخابی آسیا صعود کند.

تمرینات تیم ملی والیبال بانوان ایران نیز برای حضور 
شایسته در این رقابت ها از روز شنبه با حضور 15 
بازیکن آغاز شده است و تا اعزام به رقابت های انتخابی 

هند ادامه خواهد داشت.

خبرخبر

دارنده مدال طالی جام جهانی مراکش گفت:  به 
خاطر عالقه به تیراندازی با کمان، فعالیت حرفه 
ای در  رشته شنا را رها کردم و در حال حاضر تنها 
به کسب خوشرنگ ترین مدال در المپیک 2020 

توکیو می اندیشم.
جریان  در  و  تازگی  به  که  روحانیان«  »پریسا 
نخستین مرحله رقابت های جام جهانی تیراندازی 
با کمان داخل سالن مراکش در رده سنی جوانان 
موفق به کسب نخستین مدال طالی جهانی ریکرو 
ایران شد،  افزود: پدرم به صورت حرفه ای  زنان 
در رشته ریکرو فعالیت می کرد و این امر موجب 
عالقه و شناخت من از این رشته شد و با اینکه در 
رشته های شنا و کاراته فعالیت می کردم، گرایش 

شدیدی به سوی این رشته یافتم.
وی ادامه داد: از سال 93 فعالیت در این رشته 
را شروع کردم و در رقابت های قهرمانی کشور 
در سال  اول شدم، سپس  نونهاالن  همان سال 
94 و 95 به ترتیب عنوان قهرمانی رقابت های 
نوجوانان و جوانان را  قهرمانی کشور رده سنی 
امسال عنوان سومی  اینکه  کسب کردم، ضمن 
کشور  قهرمانی  کمان  با  تیراندازی  مسابقات 

بزرگساالن را نیز از آن خود کردم.
این کماندار 16 ساله کرمانی اضافه کرد:  کسانی 
که فعالیت در رشته ریکرو را از از سنین پایه شروع 
کنند، شانس زیادی برای حرفه ای شدن دارند و 
من هم امیدوارم با توجه به اینکه از رده نونهاالن 
فعالیت در رشته ریکرو را شروع کرده ام، بتوانم 

افتخارات بزرگی برای ایران کسب کنم.
روحانیان در خصوص مسابقات جام جهانی داخل 
سالن مراکش نیز گفت:  سطح این رقابت ها با توجه 
به حضور نمایندگان بیش از 25 کشور جهان خوب 
بود و من پس از قرعه استراحت مرحله اول به 
مصاف کمانداری از امارات، سپس ایتالیا و در آخر 

با سوگند رحمانی هم تیمی خودم بازی کردم و 
خوشبختانه توانستم مدال طالی این رقابت ها را 

به نام خود ثبت کنم.
این کماندار نوجوان کشورمان اضافه کرد:  در جام 
بین  عرصه  در  حضورم  دومین  مراکش  جهانی 
المللی را تجربه کردم و به همین دلیل هیچ نگرانی 
یا استرسی از حضور در این رقابت ها نداشتم و این 

مساله بر عملکردم تاثیر مثبتی داشت.
روحانیان در مورد برنامه تمریناتش برای تحقق 
اهداف بزرگش گفت:  قطعا همزمانی تمرینات و 
تحصیل سختی زیادی برای یک ورزشکار دارد، اما 
تالش می کنم در زمان برگزاری اردو از درس ها 
غافل نشوم و عقب ماندگی یا رسیدگی کمتر به 
دروس را در فاصله بین اردوها با مطالعه و تالش 

بیشتر جبران می کنم.
وی خاطر نشان کرد:  اهداف بزرگ،  تالش سخت 
می طلبد و من باید عالوه بر برنامه های آماده 
سازی در اردوهای تیم ملی، شخصا و در باشگاه 
نیز تمریناتم را پیگیری کنم. اما همانطور که می 
دانید هزینه باشگاه رفتن و تمرین باشگاهی بسیار 

زیاد است.

بانوی کماندار ایران: طالی المپیک 2020 را می خواهم

برنامه رقابت هاي فینال گرندپري تکواندو در 
سال 2016 که از 19 آذرماه به مدت دو روز به 
میزباني »باکو« آذربایجان برگزار مي شود، اعالم 
شد و آرمین هادي پور و مسعود حجي زواره 

اولین نمایندگان ایران در این پیکارها هستند.
با  سال 2016  در  گرندپري  فینال  مسابقات 
حضور 16 تکواندوکار )هر وزن دو نماینده( بر 
اساس آخرین رنکینگ اعالم شده در ماه اکتبر 
در 4 وزن 58-، 68-، 80- و 80+ کیلوگرم 
کیلوگرم   +67 و   -67  ،-57  ،-49 و  مردان 
زنان از روز جمعه )19 آذرماه( به میزباني شهر 

»باکو« آذربایجان آغاز خواهد شد.
کمیته  سوي  از  شده  اعالم  برنامه  براساس 

برگزاري، ورود و ثبت نام  تیم ها روز دوشنبه 
و  است  آذرماه(   16 و   15( شنبه  سه  و 
تکواندوکاران از روز سه شنبه )16 آذرماه( به 
مدت 3 روز تمرینات خود را در باکو پیگیري 
مي کنند. جلسه و تمرین داوران، چهارشنبه و 
پنجشنبه )17 و 18 آذرماه( خواهد بود و جلسه 
سرپرستان تیم ها و قرعه کشي نیز از ساعت 
14 تا 16 روز چهارشنبه )17 آذرماه( برگزار 

مي شود.
آذرماه(   19( جمعه  روز  از  رقابت ها  این 
مبارزات  این  نخست  روز  در  و  مي شود  آغاز 
هوگوپوشان اوزان 58- و 80- کیلوگرم مردان 
مي روند  یکدیگر  مصاف  به   -67 و   -49 و 
زواره  حجي  مسعود  و  هادي پور  آرمین  که 

نمایندگان کشورمان در این روز هستند.
در دومین روز این مسابقات، روز شنبه )20 
 +80 و   -68 وزن   4 تکواندوکاران  آذرماه(، 
کیلوگرم مردان و 57- و 67+ کیلوگرم زنان 
ابوالفضل  اسبقي،  بهنام  که  مي کنند  رقابت 
یعقوبي و سجاد مرداني بعنوان نمایندگان ایران 

مبارزه می کنند.
مسابقات از ساعت 10:30 صبح)به وقت تهران( 
آغاز مي شود و تا ساعت 20:50 ادامه خواهد 
داشت و مراسم اهداي مدال نیز بعد از برگزاري 

مسابقات فینال در همان روز انجام مي شود.

نشستن  اصلی  گزینه  و  ایتالیایی  سرمربی 
فدراسیون  با  مذاکره  از  ایران  نیمکت  روی 

خبر داد.
آندره آناستازی ایتالیایی باز هم به عنوان گزینه 
سرمربی گری تیم ملی ایران انتخاب شده است.

او یک بار قبل از آمدن کواچ و یک بار هم قبل از 
آمدن لوزانو به تیم ملی ایران کاندیدای نشستن 

روی نیمکت این کشور بود.
حال یک بار دیگر مسئوالن فدراسیون ایران 
این مربی را برای تیم ملی کشورشان انتخاب 
کرده اند. این درحالی است که آناستازی گزینه 
هست  نیز  لهستان  ملی  تیم  سرمربی گری 

هرچند فدراسیون لهستان او را برای مذاکره 
نهایی دعوت نکرده است.

به  من  گفت:  موضوع  این  درباره  آناستازی 
لهستانی ها  توسط  مذاکره  به  نشدن  دعوت 
اهمیت زیادی نمی دهم و به تصمیم آنها احترام 
ایران  مانند  دیگری  پیشنهادات  می گذارم. 
دارم که مسئوالن فدراسیون این کشور با من 

صحبت هایی را انجام داده اند.
این درحالی است که گفته می شود فدراسیون 
والیبال چین هم در نظر دارد با آندره آناستازی 
مذاکره کند هرچند این اتفاق به نظر می رسد 

بی سروصدا در حال انجام است.

آناستازی: با مسئوالن فدراسیون ایران مذاکره کردم حجي زواره و هادي پور نمایندگان ایران در گرند پری باکو
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لزوم توجه ویژه برای تکمیل راه آهن 
میانه - اردبیل

و  راه  اردبیل خواستار توجه ویژه وزارت  استاندار 
شهرسازی جهت تکمیل راه آهن میانه - اردبیل 

شد.
مجید خدابخش در جلسه بررسی مشکالت راه های 
استان و راه آهن اردبیل-میانه با بیان اینکه تاخیر 
طوالنی 10 ساله در اجرا، راه آهن را به یک مطالبه 
استان  مسئوالن  دغدغه  و  عمومی  افکار  جدی 
تبدیل کرده است، خواستار توجه جدی وزارت راه و 
شهرسازی جهت تکمیل راه آهن میانه - اردبیل شد 
و گفت:همه مصوبات سفر رئیس جمهور کشورمان 
به استان تحقق یافته است و  تنها مصوبه سفر که 
تاکنون محقق نشده است تکمیل راه آهن است و 

مردم استان پیگیر آن هستند.
پروژه،  این  مالی  منابع  به مشکالت  اشاره  با  وی 
افزود: پیشنهاد دادیم که این پروژه توسط قرارگاه 
خاتم االنبیا با 50 درصد از محل ماده 56 و مابقی 
از طریق اسناد خزانه تامین مالی شود تا عملیات 

اجرایی این پروژه تداوم یابد و تکمیل شود.
استاندار اردبیل توجه  وزارت راه و شهرسازی به راه 
های روستایی و آزاد راه های استان را خواستار شد.
پروازهای  زمان  به  اشاره  با  همچنین  خدابخش 
فرودگاه اردبیل نیز گفت: نامناسب بودن ساعات 
پرواز فرودگاه استان یکی از گرفتاری های مسئوالن 
در مقاطع مختلف بوده و عمال باعث هدررفت یک 

روز کاری می شود.

اجرای طرح جمع آوری جگرکی های 
سیار در البرز

کرج  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  جانشین 
گفت: هماهنگی برای جمع آوری جگرگی های سیار 

ساده نیست.
اصغر نصیری، اظهارکرد: هیچ یک از جگرکی هایی 
که شب ها در میدان کرج و دیگر مناطق شهر 

بساط می کنند مجوز ندارند.
وی ادامه داد: این جگرکی ها باعث سد معبر در 
خیابان ها شده و در نهایت باعث افزایش ترافیک 
می شوند. نصیری افزود: به جز این، از آنجایی  که 
نظارت چندانی بر جگرهایی  که توسط این دکه ها به 
فروش می رسد وجود ندارد، احتمال انتقال بیماری 

مشترک بین انسان و حیوان نیز تقویت می شود.
این  برای ساماندهی وضعیت  افزود:  این مسئول 
جگرکی ها، جلسات مختلفی تشکیل و سعی شده تا 

برای رفع این معضل چاره اندیشی شود.
وی ابراز کرد: تاکنون بخش زیادی از جگرفروشان 
بهداشت  مرکز  کمک  با  اصلی  معابر  حاشیه 
و  انتظامی  نیروی  فردیس،  و  کرج  شهرستان 

تعزیرات جمع آوری شده اند.
جمع آوری  طرح  اینکه  به  اشاره  با  نصیری 
مرحله  چند  در  خیابان ها  حاشیه  جگرکی های 
انجام می شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه این افراد 
بیشترین فعالیت را در شب دارند، هماهنگی ها برای 

جمع آوری آن ها دشوار است.

تقدیر سپاه خوزستان از مدیرعامل مناطق 
نفت خیز جنوب

ولیعصر)عج(  حضرت  سپاه  فرمانده  شاهوارپور  حسن  سردار   
خوزستان از تالش هاي مهندس بیژن عالي پور مدیرعامل شرکت 
رزمایش مدافعان  از  براي پشتیباني  نفت خیز جنوب  ملي مناطق 

حرم و برنامه هاي سپاه و بسیج در یکسال گذشته، قدرداني کرد.
ارشد  مدیران  حضور  با  نشستي  در  پور  شاهوار  سردار  تقدیر  لوح 
مناطق نفت خیز جنوب از سوي سرهنگ عباس ممبیني فرمانده 

حوزه بسیج شهید تندگویان به مهندس عالي پور اهدا شد.
استان  فتح  سپاه  فرمانده  تقدیر  لوح  همچنین  نشست  این  در 
کهگیلویه و بویر احمد براي مشارکت مناطق نفت خیز جنوب در 

یادواره شهداي این استان، به مهندس عالي پور تقدیم شد.
کمالي  مراد  از  فرمانده سپاه خوزستان  تقدیر  لوح  نشست  این  در 
مدیرعامل شرکت خدمات ترابري و پشتیباني نفت، محسن دهان 
جهانگیر  کارون،  گاز  و  نفت  برداري  بهره  شرکت  مدیرعامل  زاده 
و  مارون  گاز  و  نفت  برداري  بهره  شرکت  مدیرعامل  پورهنگ 
عبداالمیر حویزاوي مدیرعامل شرکت خدمات مهندسي و تجهیزات 
صنعتي توربین جنوب براي پشتیباني از رزمایش مدافعان حرم و 

برنامه هاي سپاه و بسیج در یکسال گذشته، اهدا شد.
مهندس عالي پور در این جلسه با تشریح فعالیت هاي این شرکت 
در مراسم اربعین، گفت: مراسم اربعین امسال با شکوه بسیار زیادي 
برگزار شد و مناطق نفت خیز جنوب با تمامي امکانات حضور داشت 

که از تالش همه دست اندرکاران تشکر مي کنم.
وي شهادت جمعی از هموطنان و تعدادی از کارکنان این شرکت و 

خانواده هاي آنان را در حادثه تروریستی حله عراق تسلیت گفت.

ساالنه 25 کودک در آذربایجان غربی به فرزند 
خواندگی سپرده می شوند

در  کودک   25 ساالنه  گفت:  غربی  آذربایجان  بهزیستی  مدیرکل 
آذربایجان غربی به فرزند خواندگی سپرده می شوند.

سعید فریور گفت: در سال جاری  5 کودک در شرف واگذاری به 
متقاضیان فرزندخواندگی است که خانواده های متقاضیان در حال 

طی مراحل قانونی هستند.
وی ادامه داد:به طور میانگین ساالنه 25 کودک به فرزند خواندگی  

سپرده می شوند.
سوی  از  خواندگی  فرزند  برای  انتظار  مدت  خصوص  در  فریور 
محدود  و  متقاضیان  تعداد  کثرت  به  باتوجه  گفت:  متقاضیان 
بودن تعداد فرزندان قابل واگذاری به فرزندخواندگی زمان انتظار 
طوالنی شده ومدت انتظار به تعداد واگذاری های هرسال بستگی 

دارد.
وی افزود: بیشتر درخواست ها برای پذیرش سرپرستی، کودکان 

دختر زیر 3 سال است.
فرزند  شرایط   به  اشاره  با  غربی  آذربایجان  بهزیستی  مدیرکل 
تاریخ  از  5 سال  زوجین، سپری شدن  دائم  عقد  خواندگی گفت: 
آنها و  ،احراز صالحت اخالقی  ازدواج زوجین،تمکن مالی زوجین 
داشتن سن حداقل 30 سال برای یکی از زوجین از جمله شرایط 
الزم است. وی با بیان اینکه در آذربایجان غربی یک شیرخوارگاه 
برای نگهداری کودکان بی سرپرست وجود دارد افزود: 17 مرکز 
غیر دولتی نیز در استان برای نگهداری از کودکان بی سرپرست 

فعالیت می کنند.
بی  کودکان  بیمه  در خصوص  غربی  آذربایجان  بهزیستی  مدیرکل 
بی  فرزندان  اینکه  به  باتوجه  گفت:  بهزیستی  سوی  از  سرپرست 
سرپرست به خانواده های متقاضی فرزند خواندگی واگذار می شود، 

در صورت لزوم از طرف والدین فرزند پذیر بیمه می شوند.

خبر خبر

پروژه  در  عمومی  کتابخانه  ایجاد  ضرورت 
مسکن مهر رشت در دیدار بدن آرا سرپرست 
اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیالن و 
پیشگر عضو شورای اسالمی شهر رشت مورد 

تاکید قرار گرفت.
زهرا بدن آرا در دیدار با عضو شورای اسالمی 
عاقل  حسن  محمد  حضور  با  که  رشت  شهر 
کتابخانه ساز  خیرین  انجمن  مدیرعامل  منش 
استان و مسئولین ستادی کتابخانه های گیالن 
کتابخانه  ایجاد  لزوم  خصوص  شد،در  انجام 
عمومی در پروژه مسکن مهر شهر رشت گفتگو 

و تبادل نظر کرد.
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
گیالن با اشاره به لزوم وجود کتابخانه عمومی 
بعنوان یک پایگاه فرهنگی در اقصی نقاط شهر 
وظایف  از  یکی  را  فرهنگی  مکان  این  ایجاد 
استان  فرهنگی  حوزه  اندرکاران  دست  اصلی 
زیرساخت ها  بینی  پیش  ضرورت  بر  و  عنوان 

برای تحقق این مهم تاکید کرد.
به  باتوجه  را  رشت  شهر  مهر  مسکن  وی 

مستعد  منطقه  آن  جمعیتی  ویژگی های 
جهت  مناسب  عمومی  کتابخانه  داشتن 
استفاده عالقمندان به کتاب دانست و خواستار 
برای  منطقه  این  در  مناسب  زمین  اختصاص 
احداث کتابخانه عمومی با همکاری شهرداری 

شد.

ایجاد کتابخانه های عمومی در سرای محالت 
شهر رشت

فرانک پیشگر نیز در این دیدار ضمن قدردانی 
از تالش های سرپرست اداره کل کتابخانه های 
عمومی استان در ایجاد بسترهای مناسب در 
حوزه کتابخانه سازی و تامین شرایط الزم این 

دوش  بر  سنگینی  وظیفه  را  مهم  این  حوزه 
اعضای شوری اسالمی شهر رشت عنوان کرد.
از  اسالمی شهر رشت همچنین  عضو شورای 
بررسی  برای  اسالمی  شورای  اعضای  آمادگی 
کتابخانه های  اداره کل  ایده های  و  طرح ها 
کتابخانه های  ایجاد  حوزه  در  استان  عمومی 
فرهنگی  کمیسیون  جلسات  در  عمومی 

خبرداد.
و  تصمیمات  از  برخی  به  اشاره  با  وی 
شورا  فرهنگی  کمیسیون  اعضای  پیشنهادات 
ایجاد  از  مطالعه  فرهنگ  ترویج  حوزه  در 
کتابخانه های عمومی سیار و اختصاص بخش 
مطالعه در سراهای محالت شهر رشت بعنوان 

بخشی از این برنامه ها خبرداد.
انجمن  مدیرعامل  عاقل منش  محمدحسن 
خیرین کتابخانه ساز استان نیز کتابخانه های 
با  و  نامید  فرهنگی  تحوالت  منشا  را  عمومی 
تاکید بر لزوم سرمایه گذاری در این بخش از 
اعضای شورا و شهرداری رشت بعنوان یاوران 

کتاب در این شهر قدردانی کرد.

ضرورت ایجاد کتابخانه عمومی در پروژه مسکن مهر رشت

آگهی مزایده
مزایده گزار : 

شرکت آب و فاضالب استان مرکزی  

    آگهی تجدید  ارزیابی کیفی
 و مناقصه عمومی ) یک مرحله ای (

ذیل  پروژه  درنظردارد،  کردستان  استان  جهادکشاورزی  سازمان 
راکه مربوط به  خرید نوارهای آبیاری موضعی ) Tape ( پالک دار 

غیر خود تنظیم مورد نیاز پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب سد زیویه فاز اول شهرستان کامیاران از 
توابع استان کردستان به شرح جدول ذیل واگذار نماید.

ردیف

1

موضوع

خرید مربوط به نوارهای 
آبیاری موضعی Tape پالک 
دار غیر خود تنظیم موردنیاز 

شبکه فرعی آبیاری تحت 
فشار پایاب سد زیویه فاز اول 

شهرستان کامیاران

پایاب سد

زیویه 

شهرستان

کامیاران

استان

کردستان

برآورد  
اولیه)ریال(

7/560/000/000

توضیحات

فقط تولید کنندگان 
مجاز)بشرح اسناد 

مناقصه(
می توانند شرکت نمایند

لذا از شرکت کنندگان )تولید کنندگان ذیصالح( دعوت میگردد ازساعت 8 صبح روز  دوشنبه مورخه 95/9/15 
لغایت ساعت 14  بعداظهر روز چهارشنبه مورخه 9/17/ 95 جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی  و مناقصه  مذکور 
در سنندج  واقع  کردستان  استان  کشاورزی  پشتیبانی سازمان جهاد  و  رفاه  امور  مدیریت  تدارکات  اداره  به 
خیابان پاسداران –جنب دانشگاه آزاد اسالمی طبقه همکف – اتاق شماره 52 مراجعه نماید. ضمنًا زمان تحویل 
پاکت های اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تا  ساعت  14 بعدازظهر روز  یکشنبه مورخ 95/9/28 در اداره امور 
پیمان و قراردادها ی سازمان دراتاق های شماره 70-69-68 سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان خواهد 

بود.  الزم به ذکر است که  به اسناد خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
توضیح اینکه هزینه چاپ آگهی فراخوان عمومی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس به  کشور  مناقصات  ملی  رسانی  اطالع  پایگاه  از  مناقصه  و  کیفی  ارزیابی  اسناد  اخذ   ضمنًا 
 www.iets.mporg.ir درموعد مقررتوسط شرکت کنندگان ذیصالح بالمانع است.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

متن آگهی 
خواسته  به  یوسفوند  اکبر  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  امیری  سعید  خواهان 
مطالبه وجه بابت طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
به کالسه 9509986693800139 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع 
بودن  المکان  به علت مجهول  است  تعیین شده  و ساعت 10:00   1395/10/22
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.
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری

 شهرستان خرم آباد –حمید بازوند. 

متن آگهی
به  طباطبایی  حسین  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  کرمی   کیانوش  خواهان 
خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت  کالسه9509986610100513  به  و  ارجاع 
بودن  المکان  به علت مجهول  است  تعیین شده  و ساعت 11:00   1395/10/19
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.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد –کرم رضا هاشمی.

آگهی تغییرات شرکت
وشناسه  ثبت4794  شماره  محدود(به  اروند)بامسئولیت  بارزاگرس  سنگین   

ملی14006035154
به  واصله  مورخ95/6/8شرکت  مدیره  هیئت  صورتجلسه  موجب  به 
شحیطاط  عبدالحسین  اتخاذگردید:1-آقای  ذیل  تاریخ95/6/20تصمیمات 
یوسف  وآقای  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  ملی:1757814256به  شماره  به 
مدیره  هیئت  رئیس  نائب  سمت  ملی:1757882537به  شماره  به  شحیطاط 
مدیرعامل  سمت  ملی1756517738به  شماره  به  شحیطاط  محمد  وآقای 
وعضوهیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.کلیه اسنادومدارک واوراق 
باشد.2-نشانی  معتبرمی  بامهرشرکت  همراه  مدیرعامل  باامضای  بهادارشرکت 
برقول  آبادان،امیرآباد،فاز2،مجتمع  درخرمشهربه  قبلی  ازمحل  شرکت  اصلی 
مذکوردراساسنامه  شرح  به  مربوطه  وماده  کدپستی6316867400تغییریافت 

اصالح گردید.شماره م.الف)9/805(
حسین میرزایی-سرپرست اداره ثبت شرکت ها

ابالغ 

خواهان نیره شایقان لری دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی مزینانی  به خواسته 
دستور موقت وحضانت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان رباط کریم نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم واقع در 
ثبت گردیده  به کالسه 9509982290302080  و  ارجاع  رباط کریم  شهرستان 
که وقت رسیدگی آن 1395/11/03 و ساعت 12:00  تعیین شده است . به علت 
مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک  دادرسی دادگاههای عمومی و 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 

. م / الف 1738 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم 

محل تامین اعتبار: جاری     نوع برگزاری: یک مرحله ای
نوع تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار : ضمانت نامه بانکي-فیش واریزي به حساب 32653819/17 حساب جام بانک ملت –چک 

تضمیني در وجه شرکت
  تاریخ اعتبار پیشنهاد : سه ماه- پیشنهادات فاقد امضاء مشروط ومخدوش وپیشنهاداتي که بعداز انقضاء مدت مقرر در فراخوان 

واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد
تدارکات  سامانه  درگاه  هاازطریق  پاکت  وبازگشایی  گران  پیشنهادمناقصه  اسنادتاارائه  ازدریافت  مزایده  برگزاری  مراحل  کلیه 
الکترونیکی دولت )ستاد(به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهدشدوالزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی 

،مراحل ثبت نام درسایت مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 95/09/15 الی 95/09/17                 

مهلت تحویل پیشنهادات : ازتاریخ 95/09/18 الی 95/09/30 زمان بازگشایی پاکات :95/10/8
محل تحویل اسناد : اداره امور قراردادها - شرکت آب و فاضالب استان مرکزي به نشانی :

اراک -کوي رضوي - میدان شهید نجفي )مادر(- تلفن تماس : 32783100-086داخلی 213
این مناقصه در سایت های اینترنتی زیر درج شده است :

  http://iets.mporg.ir :1-پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات
   www.abfamarkazi.ir :2-   پایگاه اطالع رساني شرکت آب و فاضالب استان مرکزي

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

شماره 
مزایده

1

2

3

4

5

شرح آگهی

سر قفلی یک باب مغازه به مساحت حدود14/55 مترمربع واقع درطبقه هم کف پاساژامیرکبیربه 
آدرس اراک خیابان مخابرات کدپستی 8919-9-38137شماره 2 جدید )یک قدیم( شهر اراک

سر قفلی یک باب مغازه به مساحت حدود 10 مترمربع واقع درطبقه اول پاساژامیرکبیربه آدرس اراک 
خیابان مخابرات کدپستی 8716-9-38137شماره 23 جدید )20قدیم(شهر اراک

سرقفلی یک باب مغازه به مساحت حدود10 مترمربع واقع درطبقه اول پاساژامیرکبیربه آدرس اراک 
خیابان مخابرات کدپستی 8714-9-38137شماره 25 جدید )22 قدیم(شهر اراک

سر قفلی یک باب مغازه به مساحت حدود10/30 مترمربع واقع درطبقه اول پاساژامیرکبیربه آدرس 
اراک خیابان مخابرات کدپستی 8698-9-38137 شماره 29 جدید)25قدیم( شهر اراک

سرقفلی یک باب مغازه به مساحت حدود9/05مترمربع واقع درطبقه هم کف پاساژامیرکبیربه آدرس 
اراک خیابان مخابرات کدپستی 8679-9-38137به شماره 3 جدید)2قدیم( شهر اراک

مبلغ پایه کارشناسی 
شده )ریال(

1.850.000.000

1.420.000.000

1.450.000.00

1.320.000.000

1.230.000.000

مبلغ تضمین شرکت 
درمزایده)ریال(

92.500.000

71.000.000

72.500.000

66.000.000

61.500.000

روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
استان بوشهر گفت: مانده مطالبه این شرکت 
نزد مشترکان خود بیش از 47 میلیارد ریال 

است.
با  بوشهر:  استان  آبفار  شرکت  مدیرعامل 

پرداخت حق آب مصرفی از سوی مشترکان 
عالوه بر تامین نیازهای مالی شرکت و بهبود 
افزایش  در  مشترکان  سوی  از  آب  مصرف 
کیفیت و کمیت خدمات شرکت نیز تاثیر گذار 

است.
روح ا... طاهریان پور در ستاد جذب درآمد این 
مشترکان  طلب  شدن  انباشته  افزود:  شرکت 
و  است  روبرو کرده  رابا چالش جدی  شرکت 
امسال برای گرفتن آنها باید برنامه ریزی جدی 

تری صورت گیرد.
وی اظهار کرد: تالش می شود با برنامه ریزی 
کارکنان  و  مدیران  همه  تالش  و  کارشناسی 
شرکت در سطح استان وضعیت پرداختیها از 

سوی مشترکان بهبود یابد.
طاهریان پور گفت: مدیران باید از تمام روش 
از سوی  افزایش پرداختیها  برای  های ممکن 

مشترکان استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه نرخ فروش آب به میزان 
10 درصد قیمت تمام شده آب به مشترکان 
قیمت  کرد:  بیان  می شود  فروخته  روستایی 
تمام شده هر متر مکعب آب روستایی 12هزار 
تمام شده  درصدقیمت  با 10  که  است  ریال 
یعنی هرمترمکعبی هزار و 200 ریال فروخته 

می شود.
استان  روستایی  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 

شبکه  فرسودگی  به  توجه  با  افزود:  بوشهر 
آبرسانی روستایی استان، در سه سال گذشته 
اصالح  و  نوسازی  شبکه  این  از  600کیلومتر 

شده است.
شبکه  نوسازی  طرح  کرد:  اضافه  طاهریان پور 
آبرسانی روستایی در 55 روستای استان اجرا 
شده است و در دیگر روستاهای استان نیز با 

اولویت اجرا می شود.
وی بیان کرد: با توجه به 40 درصدی هدررفت 
آب از شبکه های آبرسانی روستایی در ابتدای 
این  یازدهم طرح نوسازی  به کاردولت  شروع 

شبکه ها در دستور کار آبفار استان قرار دارد.
طاهریان پور با بیان اینکه 90 درصد روستاهای 
استان بوشهر زیرپوشش شبکه آبرسانی هستند 
اظهار کرد: آب آشامیدنی روستاهای استان 80 
و 20  کازرون  و  آبرسانی کوثر  از خط  درصد 

درصدازمنابع داخلی استان تامین می شود.
وی تصریح کرد: طرح آبرسانی به جم از منطقه 
ساحلی سیراف با سرمایه گذاری 300 میلیارد 
تومان اجرا شده که به عنوان بزرگترین طرح 

آبرسانی روستایی کشور درحال اجرا است.
خط  طرح  اجرای  به  اشاره  با  طاهریان پور 
انتقال آب از سد تنگ ارم به روستاهای مناطق 
کوهستانی دشتستان خاطر نشان کرد: اجرای 
هشت  به  ارم  تنگ  سد  از  آب  انتقال  خط 
برآورد  با  ارم  تنگ  وشهر  ارم  بخش  روستای 
اجرای کار 15 میلیارد تومان بزودی آغاز می 
طرح  می شود  بینی  پیش  افزود:  وی  شود. 
آبرسانی از سد تنگ ارم با تکمیل طرح خط 

انتقال تا تابستان 97 افتتاح شود.

طلب 47میلیارد ریالی آبفای روستایی بوشهر از 
مشترکان 

انجمن صنفی  همت  به  بهادری-اصفهان: 
روزنامه نگاران و نویسندگان استان اصفهان و با 
همکاری مهندس عزیزیان مدیریت منطقه نمونه 
گردشگری آبگرم ورتون، ترتیبی داده شد تا با 
اصحاب رسانه استان جهت شناخت پتانسیل های 
گردشگری استان از نزدیک با این مجموعه آشنا 
شویم. چشمه آب معدنی و آب گرم ورتون شامل 
چشمه های آبگرم معدنی، حمام ها و حوضچه 
های آبگرم وساختمان سنگی تاریخی معروف به 
حوض مراد و بقعه متبرک آن )معروف به امامزاده 
آبگرمی( می باشد. استفاده از گل و الی آب این 
چشمه ها، در درمان برخی بیماریهائی مانند درد 
مفاصل، عرق الّنسا )سیاتیک(، نقرس، کوفتگی 
ماهیچه ها و بیماریهای پوستی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار می باشد و در حقیقت می توان گفت 
آبهای گرم معدنی، به عنوان داروهای شفا بخش 
پزشکان  وتوصیه  توجه  مورد  همواره  طبیعی 
قرار  مختلف،  بیماریهای  درمان  در  متخصص، 
گرفته است.  مهندس عزیزیان می گوید در حدود 
پنج سال پیش به غیر از ساختمان سنگی حوض 
مراد که به جا مانده از دوره صفویه است چیز 
دیگری در این جا نبود و بدلیل پرت بودن این 
محل، مکان تجمع افراد ناباب بود. حتی زمانی 
که مردم بومی می خواستند برای استفاده ازآبگرم 
بیایند مشکالت بسیاری را بر سر راه داشتند، 
از  بیش  هزینه ای  به  توجه  با  شکر  را  خدا  اما 
هفت میلیارد ما توانستیم 60 درصد از فاز یک آن 
را تکمیل کنیم که تنها جاده سازی آن حدود سه 
میلیارد هزینه را برای ما در بر داشت. در این مکان 
محوطه ای را برای ساخت اقامتگاه ها با سبک 
سنتی جهت استفاده مسافرین تهیه نموده اند، 

چایخانه و سفره خانه سنتی، حوضچه های آبگرم، 
شترسواری و اسب سواری از دیگر امکانات این 
منطقه گردشگریست. در پشت ساختمان سنگی 
قرنها  با  خاک  دل  از  مخروبه ای  مراد  حوض 
چهار حوض  آن  به  که  آورده اند  بیرون  قدمت 
می گفتند حوض کچلی، حوض لجنی، حوض 
عفونی و این سه حوض با یک داالن سنگفرش 
شده به حوض مراد وصل می شده در این داالن 
نیمکت های سنگی در دو طرف تعبیه شده بوده 
که به احتمال زیاد کار سونای بخار امروزی را 
انجام میداده. مهندس عزیزیان می گوید با توجه 
به این موضوع که برای تکمیل این منطقه ما 3 
فاز را در نظر گرفتیم حدود 30 تا 40 میلیارد 
هزینه خواهد داشت. گفتنی است؛ این چشمه 
در  یزد  به  اصفهان  جاده  کیلومتری   43 در 
منطقه ای به نام ورتون قرار دارد. در این منطقه 
حمام هایی به سبک دوره صفویه وجود دارد که 
بیشتر آن ها مخروبه اند ولی حمام حوض مراد آن 
سالم و قابل استفاده و بسیار زیبا توانسته خود را 
از دست نامهربانی های گذشت زمان حفظ کند. 
حوضخانه چشمه آب گرم ورتون در شهرستان 
 15 زمزه،  دهستان  کوهپایه،  بخش  اصفهان، 
کیلومتری جنوب غربی روستای ورتون واقع شده 
و این اثر در تاریخ 7 خرداد 1387 با شماره ثبت 
22935 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 

رسیده است.
 که قطعا مرمت سه حوض کشف شده را نیز 
در پی خواهد داشت، عالوه بر آب گرم ورتون 
بر  مشرف  های  تپه  در  این چشمه  قرارگیری 
این  های  جاذبه  دیگر  از  زفره  تا  ورتون  دشت 

منطقه است. 

بازدید اعضا انجمن صنفی روزنامه نگاران اصفهان از منطقه نمونه 
گردشکری آبگرم ورتون

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

 نوبت دوم
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تصویب کلیات طرح هادی شهر شهباز 
و  زیربنایی  امور  تخصصی  کارگروه  جلسه 
کل  اداره  دبیری   به  مرکزی  استان  شهرسازی 
راه وشهرسازی، ریاست معاون هماهنگی عمرانی 
استانداری و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی 

عضو برگزار شد.
ریاست  به  که  جلسه  این  در  شارقی  مجید   
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار  مرکزی 
و حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران 
دستگاههای اجرایی عضو این کارگروه  برگزار شد 
گفت: این جلسه که برای رسیدگی به 6 دستورکار 
تشکیل شده بود، عمدتا به بحث و بررسی طرح 
اختصاص  شازند  شهرستان  شهباز  شهر  هادی 
یافت . وی بیان داشت: طرح هادی شهر شهباز به 
مساحت تقریبی 300 هکتار به تصویب کارگروه 
تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استاان مرکزی 
رسید که پس از از اصالحات جزئی توسط مشاور 
مربوطه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
مطرح خواهد شد. معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری مرکزی و رئیس کارگروه تخصصی امور 
زیربنایی و شهرسازی این استان درخصوص این 
طرح اظهار داشت: در صورت تصویب این طرح 
در  که  استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای  در 
برگزار  استاندارمرکزی  ریاست  به  نزدیک  آینده 
می گردد جهت  اجرا به شهرداری شهباز و دیگر 

دستگاههای ذیربط ابالغ خواهد شد.

بارش باران راه های ارتباطی
  75 روستای کهگیلویه را مسدود کرد

رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
باران  شدید  بارش  علت  به  گفت:  کهگیلویه 
شهرستان  این  در  روستا   75 ارتباطی  راه های 
قطع شده است. محمد ماهیاری میزان خسارات 
وارده به این روستاها را بیش از دو میلیارد تومان 

عنوان کرد.
وی روستاهای امامزاده پهلوان، بوا، آبریز، زیرنا، 
احمد،  دلی  دلی،  لیراب،  مورخانی،  رودسمه، 
دشتک، سرگچ، چندار، برآفتاب، کهلگه پهن و 
آجم را از جمله روستاهای بخش دیشموک که 

راه ارتباطی آنها قطع شده عنوان کرد.
رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه 
دلی مهتاب، فاریاب توت، الش و ادرج را از دیگر 
روستاهای بخش چاروسا که راه های ارتباطی آنها 

قطع شده عنوان کرد.
ماهیاری اضافه کرد: روستاهای تراب، دژکوه، آب 
راه  از روستاهای بخش سوق  بید و کلگه زری 

ارتباطی آن قطع شده است.
وی با بیان اینکه تا پایان هفته راههای قطع شده 
بازگشایی می شوند، اضافه کرد: به دلیل گسترده 
بودن حوزه راه های روستایی با کمبود دستگاه و 

امکانات راهداری الزم مواجه هستیم.

عملیات موفق تیم نجات دریایی در آب های 
طوفانی غرب هرمزگان

مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه از موفقیت آمیز بودن عملیات امداد 
و نجات شناور »فدک 200 « در شرایط طوفانی آب های غرب هرمزگان 

با شجاعت فرمانده و سرعت عمل تیم نجات خبر داد.
»محمود صابری« با تشریح جزییات این عملیات جستجو و نجات دریایی 
اظهار داشت: در پی اعالم اضطرار شناور »فدک 200« به مرکز هماهنگی 
جستجو و نجات دریایی بندرلنگه مبنی براحتمال غرق شدن و نواقص 
فنی و موتوری، بالفاصله عملیات دریایی جهت نجات شناور و سرنشینان 

آن از خطر غرق شدگی و آب گرفتگی آغاز شد.
وی ادامه داد: پس از دریافت پیام اضطرار، تیم امداد و نجات به سرپرستی 
»علیرضا نمازی« سر راهنمای مستقر در این بندر به همراه یدک کش 

عاشورا و شناور ناجی به موقعیت اعزام شدند.
صابری از مخاطرات این عملیات سخن به میان آورد و افزود: در شرایط 
بسیار نامساعد جوی و باد شدید »نعشی« که سبب تعطیلی بنادر غرب 

هرمزگان نیز شده بود، تیم نجات فعالیت خود را آغاز کرد.
وی جلوگیری از ایجاد مخاطره و تصادم و یا هرگونه حوادث احتمالی در 
خصوص شناورهای مستقر در لنگرگاه و همچنین ممانعت از ناایمن بودن 
مسیر تردد دریانوردی به دلیل سرگردان شدن شناور مضطر را از جمله 

چالش های این عملیات عنوان کرد.
این مقام مسئول در همین رابطه بیان داشت: فرمانده این عملیات در 
شرایط نامساعد جوی، با شجاعت و رشادت مثال زدنی، موفق به یدک 
کردن شناور فدک 200 و پهلودهی آن به اسکله بدون کوچکترین صدمه 

ای به شناور و نجات سرنشینانش، شد.  
مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه با اعالم اینکه این عملیات حدود 4 
ساعت بطول انجامید، اضافه کرد: طی این عملیات سرعت باد به 35 نات 
)55 کیلومتر( هم رسید که انجام هر گونه تردد و انجام عملیات نجات 
را مشکل ساخته بود و بر همین اساس، انجام این عملیات با شرایط و 

امکانات موجود در نوع خود قابل توجه بوده است.

بهره مندی 2 هزار و 220 خانوار از نعمت آب شرب 
بهداشتی در دزفول

مدیر امور آب و فاضالب دزفول گفت : با توجه به اهمیت تامین آب 
شرب پاسداران حریم هوایی کشورمان، مراحل نصب و واگذاری انشعاب 
به 2 هزار و 220خانوار ساکن در پایگاه چهارم شکاری دزفول در حال 

انجام است.
جمال الدین برفر بهره برداری از طرح نصب انشعاب در این پایگاه را از 
اولویت های اصلی کاری خود بیان نمود و ادامه داد که نهایت همکاری 
و همراهی را با پایگاه چهارم شکاری دزفول در این خصوص انجام می 

دهیم تا هر چه سریعتر این مهم محقق گردد.
وی که برای اطالع از نحوه روند نصب انشعابات پایگاه چهارم شکاری 
دزفول در حال بازدید از پروژه بود، پیشرفت این پروژه را مثبت ارزیابی 
کرد و تسریع در روند اجرای طرح را با نهایت دقت و کیفیت خواستار 

شد.
برفر خاطر نشان کرد: تا بحال یکهزار و 100 انشعاب نصب شده است.

مدیر اداره آبفا دزفول اعتبار هزینه شده برای عنلیات نصب و واگذاری 
2 هزار و 220 انشعاب در پایگاه چهارم شکاری دزفول را بیش از 19 

میلیارد عنوان کرد.
گفتنی است: سال گذشته نیز همزمان با هفته دولت طرح انتقال آب و 
ایجاد شبکه توزیع آب در پایگاه چهارم شکاری دزفول به بهره برداری 

رسید.

خبر خبر

رئیس کل دادگستری استان البرز  گفت: مهمترین 
اثر نماز، بازدارندگی از فحشا و منکر است، نماز ُدر 
نفوذناپذیری است که با ایجاد نظام خودکنترلی 
و  مقابل خطرات  در  را  آن ها  انسان ها،  درون  در 

کج روی ها، حفظ و مقاوم می سازد.
احمد فاضلیان در »همایش نقش نماز در توسعه 
عدالت« که به صورت مشترک توسط دادگستری و 
ستاد اقامه نماز استان برگزار شد با اشاره به برگزاری 
اجالسیه سراسری نماز در استان البرز اظهار داشت: 
این اجالس فرصت مغتنمی برای استان است تا 

بتواند از برکات این عطیه الهی بهره مند شود.
در  نماز  اهمیت  و  نقش  تبیین  با  ادامه  در  وی 
تحقق عدالت اجتماعی، گفت:  یکی از مهمترین 
اهداف انبیا و اولیای الهی توسعه و بسط عدالت در 
جامعه بوده است زیرا خداوند انسان را عدالتخواه 
و عدالت جو آفریده است. این خصیصه جزئی از 
سرشت انسان است به همین دلیل برای تحقق 
عدالت در طول تاریخ، خوِن پاک ترین و صالح ترین 
بندگان خدا بر زمین ریخته شده است تا این شجره 
طیبه در بطن زندگی و عمق جان انسان ها ریشه 
بدواند و رشد کند و بشریت در سایه امن آن، لذت 

زندگی توأم با عدالت و معنویت را تجربه کند.
کرد:  اضافه  البرز  استان  دادگستری  کل  رئیس 
رسیدن به عدالت، مقصد نهایی  انسان در زندگی 
نیست بلکه عدالت، مسیر حرکت انسان را به سوی 
کمال و تعالی هموار می کند و اوج کمال انسان 

را باید در تقرب الهی و همنشینی با او جستجو 
کرد در جامعه آراسته به عدالت امکان رشد و تعالی 

انسان وجود خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: عدالت 
در دامان انسان های عدالت خواه و مومن رشد و 
گسترش خواهد یافت، عدالت را باید در ایمان های 
خالص و زالل و پاک جستجو کرد و به همین 
منظور تربیت انسان های مقدس و پاکدست که 
وجودشان مملو از عشق به خدا و ایمان به اوست 

شرط تحقق عدالت خواهد بود.
عالی ترین مقام قضایی استان با اشاره به نقش نماز 
در تربیت انسان های مومن اظهار داشت: مهمترین 
اثر نماز، بازدارندگی از فحشا و منکر است، نماز ُدر 
نفوذناپذیری است که با ایجاد نظام خودکنترلی 

و  مقابل خطرات  در  را  آن ها  انسان ها،  درون  در 
نماز  باید  لذا  کج روی ها، حفظ و مقاوم می سازد 
را پایه و اساس تحقق عدالت اجتماعی و حرکت 

انسان به سوی کمال و تعالی دانست.
وی ادامه داد: قضات باید به هنگام صدور رای با 
درونی آرام و با شجاعت تصمیم بگیرند که الزمه 
آن نماز و رسیدن به این باور است که عالم محضر 
رفتار  و  اعمال  همه  بر  ناظر  خداوند  و  خداست 
بندگان است. در ادامه این نشست حجت االسالم 
والمسلمین سید اکبر موسوی رئیس ستاد اقامه 
و  بیست  برگزاری  به  اشاره  با  البرز  استان  نماز 
البرز،  پنجمین اجالس سراسری نماز در استان 
گفت: این اجالس همه ساله در یکی از استان های 
کشور و با پیام های رهبری آغاز می شود که امسال 

این توفیق نصیب استان البرز شده است.
وی اضافه کرد: عنوان اجالس سراسری نماز در 
آسیب های  کاهش  در  نماز  »نقش  البرز  استان 
اجتماعی« است که با توجه به وجود 4 ندامتگاه در 
استانـ  که 2 ندامتگاه مربوط به تهران است ـ این 
اجالس می تواند نقش مهمی در کاهش آسیب های 

اجتماعی داشته باشد. 
رئیس ستاد اقامه نماز استان البرز با تبیین نتایج 
سه تحقیق جداگانه که توسط دادگستری، سازمان 
زندان ها و بهزیستی درباره نقش نماز انجام شده 
توضیح داد: بر اساس نتایج این تحقیقات درصد 
پایینی از طالق ها مربوط به کسانی است که نماز 
را به جا می آورند؛ بر اساس بررسی ها در زندان ها 
نیز تنها 2 درصد کسانی که مورد روانکاوی قرار 
می گیرند به زندان بر می گردند این در حالی است 
که این نسبت در مورد سایر افراد 27 درصد است.

وی ادامه داد: در تحقیق دیگری که توسط یکی 
از اساتید دانشگاه تهران انجام شده مشخص شد 
اعتیاد و بزهکاری در محله هایی که مسجد و نماز 

جماعت فعال تری دارند کمتر است.
از  تقدیر  با  موسوی  والمسلمین  حجت االسالم 
استان  دادگستری  در  شده  انجام  فعالیت های 
البرز اظهار داشت: با توجه به ارزیابی های انجام 
شده دادگستری استان البرز در بین دستگاه های 
نماز  اقامه  در  برتر  دستگاه  استانی،  مختلف 

شناخته شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز:

مهمترین اثر نماز، بازدارندگی از فحشا و منکر است

 آگهی مزایده  شماره 95/7
اسالمی  شورای  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  شهر  نسیم  شهرداری 

شهر نسیم شهر مبنی بر اجاره عرصه به متراژ 250 مترمربع ازبوستان 
جدیداالحداث وجه آباد به منظور تجهیزوسایل بازی کودکان ونوجوانان 
توسط بخش خصوصی  ازطریق مزایده عمومی اقدام نماید. بدینوسیله 
از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می گردد جهت شرکت در مزایده و 
دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند و یا جهت 
اطالعات بیشتر  با شماره تلفن 56753655-021  ) داخلی 145(  تماس 
حاصل فرمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد 

بود. 
جانعلی زاده - شهردار نسیم شهر 

آگهی مزایده 
شماره  اجرائیه  اجرای  راستای  در 
اجرای  اول  شعبه  از  9409986144200640صادره 
به  اجرا  جهت  که  دزفول  شهرستان  مدنی  احکام 
دستگاه  یک  است  نظر  در  گردیده  واصل  مرجع  این 
کامیون باری ایسوزو 6 تن به شماره 465 ع 16 ایران 
قیمت  حسب   1389 مدل  روغنی  سفید  رنگ  به   24
تاریخ  در  ریال   750/000/000 مبلغ  به  کارشناسی 
1395/10/06 از طریق مزایده در محل مزایده واقع در 
اجرای احکام حقوقی پلدختر بفروش برسد لذا مراتب 
شرکت  به  تمایل  که  اشخاصی  تا  آگهی  طریق  بدین 
تاریخ فوق در محل مذکور  در جلسه مزایده دارند در 
)اجرای احکام حقوقی دادگستری پلدختر( حضور یابند 
ضمنا ترتیب بازدید از موضوع مزایده برای مدت 5 روز 
وسیله  )آدرس  باشد  می  فراهم  مزایده  انجام  از  قبل 
نقلیه موضوع مزایده جهت بازدید در پارکینگ چمشک 

میباشد.( 
رئیس اجرای احکام حقوقی دادگستری
 شهرستان پلدختر- سوری.

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

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

فاقد سند رسمي
اول/  هیات   1395/08/13 مورخ    139560331011003307 شماره  راي  برابر 
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  دوم موضوع 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم مهرنوش سیاوشی  بشناسنامه شماره 2604 صادره از تهران فرزند 
سعید در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
63 مترمربع از پالک شماره 459 فرعي از 170 اصلي واقع در البرز با خریداری 
از آقای مهدی عبدی و با مالکیت مالک اولیه وراث مرحوم ذبیح اله خاکی جوان 
بنام آقایان وجیه اله و نصرت اله خاکی جوان میباشد تایید مینماید. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 48536 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/09/14

تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/09/30 
عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

آگهی مزایده مال منقول )نوبت دوم (
شماره  دادانامه  موجب  به   934396 کالسه  به  اجرایی  پرونده  در 
محکوم  قائمشهر  جزایی  دادگاه   102 شعبه  از  صادره   9309971231000900
علیه جواد مرادیان فرزند محمد به پرداخت دیه به مبلغ 912921210 ریال در 
حق ورثه مرحوم سید داود مختاری محکوم گردید . بابت دیه فوق یک دستگاه 
تزریق پالستیک 125 تن با مشخصات مدل 125/380 سال 1387 شماره سریال 
871308 وزن 4800 آمپر 55 ولتاژ و 380 به نشانی قائمشهر جاده جویبار عبور 
پرچیکال کاالی برق سبالن توقیف گردید و جهت ارزیابی به کارشناس ی ارجاعه و 
کارشناس محترم با توجه به شرایط فنی و لحاظ مشخصات فوق الذکر قیمت آن را 
900 میلیون ریال برآورد نموده است. لذا مال توقیف شده فوق در روز چهارشنبه 
مورخ 95/10/8 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر از طریق مزایده حضوری در دفتر 
اجرای احکام کیفری قائمشهر به فروش خواهد رسید متقاضیان خرید می توانند 
در مزایده شرکت از بین متقاضیان شخصی که باالترین قیمت از بهای مبنا قیمت 
تعین شده کارشناس را ارائه نماید بعنوان برنده مزایده معرفی می گردد . ده درصد 
المجلس مابقی ظرف مدت یک ماه وصول خواهد شد چنانچه  بهای مزایده فی 
ظرف مهلت تعیین شده خریدار مابقی بهای مورد مزایده را پرداخت ننماید درصد 
شد  خواهد  دولت ضبط  نفع  به  اجرایی  های  هزینه  کسر  از  پس  پرداخت  پیش 
متقاضیان می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده جهت رویت مال و هماهنگی  به 

دفتر اجرای احکام کیفری قائمشهر مراجعه نمایند.
مدیر دفتر اجرای احکتام کیفری دادسرای قائمشهر  م الف 950914

متن آگهی
بیگی  ابراهیم حسین  به طرفیت خوانده  امین سهرابی دادخواستی  خواهان سید 
به  الزام  و  دادرسی  مطالبه خسارت  به خواسته  الهه محمدپور  و  فرهادی  اکرم  و 
تنظیم سند خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
آباد   به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم  رسیدگی 
اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  آباد خیابان  واقع در خرم 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  به کالسه 9509986610600450  و  ارجاع 
بودن  المکان  به علت مجهول  است  تعیین شده  و ساعت 10:00   1395/10/25
خواندگان 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.
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری

 شهرستان خرم آباد – حمید بازوند. 

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

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
نظربه اینکه  دراجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
فاقدسندرسمی برابر رای شماره3004453-1395مورخ1395/8/1-تصرفات آقای/
خانم فاضل باوی به شماره شناسنامه 50صادره ازآبادان فرزندحمیددارای کدملی 
مساحت194/81مترمربع  به  ساختمان  یکباب  به  شماره1819342565نسبت 
دفتر64  دواهوازاخبارخروجی  پالک2690/210بخش  ازششدانگ  قسمتی 
منجربصدوررای  رحمتی  وابراهیم  محمدافشارپوروخسروفرقانی  صفحه524بنام 
گردیده لذابرابرماده3 قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت اطالع 
عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض 
داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرامستقیمابه 
اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایندومعترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم وگواهی 
درصورت  است  نمایند.بدیهی  تحویل  محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم 
بصدورسندمالکیت  اقدام  برابرمقررات  ثبت  درموعدمقرراداره  اعتراض  وصول  عدم 

خواهدنمود.   شماره م.الف)5/3651( 
تاریخ انتشارنوبت اول:1395/9/14
تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/9/30

شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه2اهواز

آگهی ابالغ اجراییه
حسن  مدیریت  ثبت243327به  شماره  به  پوالدمکانیک  شرکت  به  وسیله  بدین 
ساحلی  مینوخیابان  خرمشهرجزیره  نشانی  به  آراء  نژادواحمدجهان  همتی 
شماره122750/001- استنادچک  شودبه  می  ابالغ  المکان  فعالمجهول 
1389/11/10بمبلغ200000000ریال طبق مقررات علیه شمااجرائیه صادر نموده 
عدم  به  وباتوجه  شده  تشکیل  اداره  کالسه9500106دراین  به  اجرائی  وپرونده 
شناسایی آدرس، بنابه تقاضای بستانکارطبق ماده18آئین نامه اجرامفاداجرائیه فقط 
ازروزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شودتاظرف مدت  یک مرتبه دریکی 
ده روزازتاریخ این آگهی که روزابالغ محسوب می گردد،نسبت به پرداخت بدهی 
خواهدیافت.     شماجریان  علیه  اجرائی  عملیات  نمایید،درغیراینصورت  خوداقدام 

شماره م.الف)9/818(
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر-احسان احمدی زاده

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم / اقای ساناز ایالنی حاجیکالئی فرزند مصطفی به شرح درخواستی که به شماره 
6/869/95 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که مصطفی ایالنی حاجیکالئی فرزند کریم به شماره شناسنامه 199 صادره از 
قائمشهر در تاریخ 95/8/17 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان ساری فوت نموده و ورثه / 

وراث حین الفوت وی عبارتند از/ عبارتست از:
1 متقاضی با مشخصات فوق به ش ش 214 فرزند مرحوم 

2 زهرا ایالنی جاجی کالئی ش ش 2150338734 دختر متوفی 
3 فاطمه ایالنی حاجی کالئی ش ش 2150282054 دختر متوفی 

4 مریم جعفرپور قادی ش ش 1356 همسر مرحوم
والغی ، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه شش شورای حل اختالف قائمشهر م الف 950916

برگ اخطاریه
شماره پرونده: 771/12/95 

نام اخطار شونده: آقای کاظم نجفی  –  مجهول المکان
نام اخطار دهنده: خانم حافظه حسینی

محل حضور: حوزه 12شورای حل اختالف بهارستان- بنشانی مابین فلکه اول و 
دوم گلستان – روبروی 15متری سلمان فارسی  

وقت حضور:  مورخ  1395/10/11  ساعت 15:00
علت حضور:  مطالبه نفقه            م/ الف 1920 

شعبه 12 شورای حل اختالف بهارستان

رای 
خواهان : دلشاد ولی زاده به نشانی رباط کریم سپیدار خ رجائی روبروی بهار 9 

پ 38  
خوانده : علی نامداری  به نشانی مجهول المکان 

خواسته : مطالبه نفقه از تاریخ 91/7/30 
گرشکار : بنا به مراتب با توجه به اوراق و محتویات پرونده شورا ختم رسیدگی را 

اعالم بشرح ذیل انشاء رای می نماید. 
رای شورا 

درخصوص دعوی خانم دلشاد ولی زاده فرزند حسین به طرفیت آقای علی نامداری 
حکم  صدور  لغایت   91/7/30 تاریخ  از  نفقه  مطالبه  خواسته  به  بهرامعلی  فرزند 
سند  رونوشت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  توجها  ریال  10میلیون  به  محکوم 
نکاحیه واسناد سجلی پیوست واینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی ازطریق انتشار 
آگهی درشورا حاضر نگردید والیحه ای نیز ارسال نداشته نظریه کارشناسی حصول 
بر  محمول  را  ولهذا شورادعوی خواهان  دارد  متابعت  قابلیت  که  مانده  تعرض  از 
را  خوانده  مدنی  قانون  مواد 1106و1107و1111و1206  استناد  به  تلقی  صحت 
بپرداخت چهارده میلیون وپانصدو هفتادو شش هزارتومان درحق خواهان محکوم 
واعالم میدارد درضمن خواهان به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ صدونودوهفت 
هزارششصدوچهل تومان را درمرحله اجراء پرداخت نماید رای صادره غیابی تلقی 
انقضای  از  ابالغ قابل واخواهی دراین شوراوپس  تاریخ  از  ظرف مهلت بیست روز 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظردرمحاکم دادگستری رباط کریم 

می باشد. م/الف 1739 
معاون شورای حل اختالف شعبه 5 رباط کریم 

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 
  25636268 ، هاي 25636266  بشماره  مشارکت  اوراق  ابطال  بخواسته  شمالي 
به  بدین وسیله  ریال  بمبلغ 250/000/000  ، 25644368 جمعا   25636267 ،
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 
110/98662   مدیردفتر شعبه 44 مجتمع شهید صدر تهران 

ابالغ 
مهدی  و  امیری  امیر  خواندگان   طرفیت  به  دادخواستی  فرهادسرابندی  خواهان 
اسمعیلی  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه طلب و مطالبه خسارت 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  کریم  رباط  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
رباط  شهرستان  در  واقع  کریم  رباط  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  شعبه2 
کریم ارجاع و به کالسه 9509982290200648 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
المکان  مجهول  علت  به   . است  شده  تعیین   11:30 ساعت  و   1395/11/11 آن 
بودن خواندگان  و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
و  آگهی  نشر  از  پس  خواندگان  تا  شود  می  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  به دادگاه مراجعه و ضمن  از مفاد آن  اطالع 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 

. م / الف 1741 
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم – مهدی ساده 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم

به 1- عبدالرضا صادقی قوام آبادی  2- عالمتاج آذری فیل آبادی  
کالسه پرونده :  95/پ/1202    وقت رسیدگی 95/11/3    ساعت 11:30 

خواهان : اکبرحسن پور        خوانده :  1- عبدالرضا صادقی قوام آبادی  2- عالمتاج 
آذری فیل آبادی  

 خواسته : الزام به تنظیم سند یک خط تلفن همراه  09124458379 
خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه  پرند شورای حل 
اختالف مرکزی شهر جدید پرند ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به 
به  و  شورا  دستور  و  خواهان  خواست  در  به  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت 
تجویز ماده 73 قانون آئین نامه دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
به  نیاز  به هم رساند چنانچه  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور  نماید 
آگهی مجدد داشته باشد دریک نوبت وبه مدت 10 روز می باشد . م/ الف 1740 

دبیر خانه حوزه نهم  شورای حل اختالف پرند 

ابالغ 
خواهان حسن آریا مجد  دادخواستی به طرفیت خواندگان 1-  شبنم عامری مهاباد 
2 – تبسم عامری مهاباد 3- ترانه عامری مهاباد 4- بابک عامری مهاباد 5- فاطمه 
مورد  تحویل   ( مبیع  تسلیم  به خواسته  مهاباد    عامری  بهزاد  مهاباد 6-  عامری 
معاملع ( مالی غیر منقول  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان رباط کریم نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم واقع 
در شهرستان رباط کریم ارجاع و به کالسه 9509982290200502 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/11/05 و ساعت 10:30  تعیین شده است . به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان  و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید 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 نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد . م / الف 1742 
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم – مهدی ساده 

 نوبت اول

مدیر آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی استان 
آبیاری  طرح  اجرای  راستای  در  گفت:  بوشهر 
تحت فشار در نخلستان های دشتستان از 20 
شش  تاکنون  مصوب  اعتبارات  ریال  میلیارد 

میلیارد ریال آن تخصیص یافته است. 
منصور نوذری با اشاره به اجرای طرح آبیاری 
تحت فشار در اراضی نخلستان آب پخش اظهار 
اراضی  در  آبیاری  شیوه  اصالح  برای  داشت: 
کشاورزی استان بوشهر طرح های مهمی تدوین 
و مرحله نخست آن در اراضی آب پخش اجرایی 

شده است.
نخل های  از  هکتار   170 اینکه  بیان  با  وی 
آب پخش از آبیاری سنتی به تحت فشار تبدیل 
می شود افزود: با اجرای این طرح ضمن اینکه آب 
مورد نیاز نخل ها تامین می شود در صرفه جویی 

در آب نقش مهم و تاثیرگذاری دارد.
مدیر آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی استان 
شیوه  اصالح  طرح  اجرای  به  اشاره  با  بوشهر 
آبیاری در نخیالت آب پخش گفت: در اجرای 

این طرح 20 میلیارد ریال اعتبار مصوب شده 
یافته  تخصیص  آن  میلیارد  تاکنون شش  که 
است. نوذری با اشاره به اینکه زیرساخت اصالح 
شیوه آبیاری نخیالت آب پخش دشتستان 80 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد افزود: این طرح در 
درون مزرعه دارای پیشرفت 10 درصدی است 

که با تخصیص اعتبارات الزم تسریع می یابد.
وی با بیان اینکه اعتبار اجرای طرح های درون 
مزارع در اصالح شیوه آبیاری نخیالت آب پخش 
خاطرنشان  است  ریال  میلیارد  دشتستان 30 
کرد: استفاده از آبیارهای تحت فشار و نوین نه 
تنها سبب صرفه جویی در مصرف آب می شود 
و  موثر  نقش  تولید  راندمان  افزایش  در  بلکه 

بسزایی دارد.
مدیر آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی استان 
سطح  هکتار  هزار   17 از  کرد:  بیان  بوشهر 
زیرکشت نخیالت استان بوشهر، 10 هزار هکتار 
که تحت پوشش آبیاری سد رئیسعلی دلواری 
قرار دارد قابل تجهیز به آبیاری تحت فشار است.

تصویب20 میلیارد ریال برای اجرای طرح آبیاری 
تحت فشار دشتستان 

بهادری-اصفهان: حمیدرضا نصیری کارشناس 
اجرای پروژه های نورد سرد از اجرای موفقیت 
آمیز پروژه برق رسانی اضطراری به حوضچه 

روی مذاب واحد گالوانیزه خبر داد.
وی افزود: در حوضچه روی مذاب)زینک پات(
القایی  واحد گالوانیزه، در قسمت کوره های 
جریان  به  نیاز  روی،  فلز  کردن  ذوب  جهت 
400 ولت و حدود 500 آمپر است. فلز روی 
باید در این قسمت به صورت مذاب  همواره 
که  است  الزم  امر  این  حصول  برای  و  باشد 
دائم  برقراری  برای  اطمینان سیستم  قابلیت 
جریان برق باال برود. قبل از اجرای پروژه دو 
مسیر برق رسانی برای کوره وجود داشت که 
افزایش قابلیت اطمینان و نیز استفاده  برای 
شرکت  در  موجود  زیرساختهای  از  بهینه 
فوالد مبارکه استفاده از دیزل ژنراتور با توان 

متناسب با بار در دستور کار قرار گرفت.
اضافه  گفت:  طرح  این  ویژه  اهمیت  در  وی 

نمودن یک منبع تغذیه به سیستم باعث می 
شد تمامی مدار فرمان و کنترل قبلی نیاز به 
بازنگری داشته و در صورت اشتباه جزئی در 
طراحی و یا اجرای پروژه، خاموشی ناخواسته 
به واحد حوضچه روی مذاب تحمیل گردد و 
خسارات جبران ناپذیری را به شرکت تحمیل 
نماید. بدین منظور در این طرح، سیستم به 
از  هرکدام  قطع  صورت  در  هوشمند  صورت 
خودکار  صورت  به  کننده،  تغذیه  مسیرهای 
اولویت  رعایت  با  جایگزین  تغذیه  منبع  از 

فیدرهای تغذیه استفاده می کند.
کارشناس اجرای پروژه های نورد سرد افزود: 
مناقصه  مراحل  طی  از  پس  پروژه  این  در 
به  پارسیان  توسعه صنعت  آوران  نام  شرکت 
کار  و  شد  انتخاب  پروژه  این  مجری  عنوان 
برق  متخصصین  همکاری  با  پروژه  اجرای 
صورت  پیمانکار  توسط  و  گالوانیزه  واحد 

پذیرفت.

در واحد گالوانیزه انجام شد؛

طرح برق رسانی اضطراری به حوضچه روی مذاب
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با تصمیم اخیر اوپک روند افزایش قیمت نفت 
حفظ خواهد شد

مشاور موسسه مطالعات بین المللی انرژی با اشاره به تصمیمی که در 
اجالس اخیر اوپک مبنی بر کاهش 4.5 درصدی تولید اعضای اوپک 
گرفته شد، اظهار کرد: با توجه به این که کشورهای غیراوپک اعالم 
کرده اند بخشی از تولید خود را کاهش می دهند قیمت ها به باالی 

50 دالر خواهد رسید و حفظ خواهد شد.

مهدی امیر معینی با اشاره به اجالس اخیر اوپک اظهار کرد: آثار اولیه 
نتیجه این اجالس افزایش قیمت بود و اثر فیزیکی آن بعد از ژانویه 
مشخص می شود. نکته مهم این اجالس این بود که اعضای اوپک بعد 
از اختالفات سیاسی و رویکردی به اجماع رسیدند. عربستان به دنبال 
حذف رقبا در بازار بود و اعضا متوجه شدند که این رویکرد مناسبی 

نیست و اوپک باید اقدامی می کرد که بازار به تعادل می رسید.
وی ادامه داد: ایران و کشورهای حامی ایران به دنبال این بودند که 
که  برساند  تعادل  به  را  بازار  بندی  سهمیه  سیستم  اعمال  با  اوپک 
و  را دربازار مشاهده کنیم  باعث شد عکس العمل مثبتی  امر  همین 
اگر این روند ادامه پیدا کند و با توجه به اینکه کشورهای غیراوپک از 
جمله روسیه اعالم آمادگی کرده اند که بخشی از تولید خود را کاهش 

دهند قیمت ها به باالی 50 دالر خواهد رسید و حفظ خواهد شد.
افزایش  اینکه  بیان  با  انرژی  مطالعات  بین المللی  موسسه  مشاور 
قیمت ها به بیش از 55 دالر باعث افزایش تولید نفت شیل می شود 
توضیح داد: افز ایش قیمت ها باعث افزایش حفاری ها در آمریکا شده 
ایجاد می شود  این بخش  برای سرمایه گذاری در  انگیزه بیشتری  و 
در واقع تولید نفت شیل افزایش پیدا می کند. البته همه این آثار از 

ابتدای ژانویه تا 6 ماه آینده رخ خواهد داد.
ضمانت  اوپک  اخیر  تصمیم  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در  امیرمعینی 
اجرایی ندارد اظهار کرد: بستگی دارد که اعضا چقدر به تصمیمی که 
گرفته شده پایبند باشند. در سالهای گذشته که نظام سهمیه بندی 
در اوپک اعمال می شد همه اعضا به یک نسبت به این نظام پایبند 
نبودند اما کشورها باید توجه کنند بازار با مازاد عرضه روبرو است و 

سال آینده تقاضا برای نفت زیاد نیست.
وی با اشاره به تشکیل کمیته ای برای نظارت بر میزان تولید اعضای 
اوپک در سیستم سهمیه بندی گفت: قرار است کمیته ای متشکل از 
سه وزیر از کشورهای عضو اوپک و دو وزیر از کشورهای غیر اوپک 
تشکیل شود تا بر میزان تولید اعضا نظارت کند. البته این کمیته فقط 
اعالم می کند که کدام  و  را گزارش می دهد  تولید هر کشور  میزان 
کشور پایبند بوده و کدام کشور پایبند نبوده است البته گزارش هایی 
بازار  نوسان قیمت در  از عوامل  ارائه می شود  این کمیته  که توسط 

خواهد بود. پس بهتر است کشورها به تهعدات خود پایبند باشند.

توافق اوپک
 موجب آشفتگی بیشتر بازار نفت می شود 

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

فیث بیرول، رئیس آژانس بین المللی انرژی گفت، پس از 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 60 دالر افزایش یابد، آمریکا نفت بیشتری تولید خواهد کرد.
وی افزود: »بر خالف تصمیمات گذشته اوپک، اگر قیمت ها به حدود 60 
دالر برسد، مقدار قابل توجهی از نفت در آمریکا آماده ورود به بازار خواهد 
بود.«»این به چه معناست؟ به معنای وارد آمدن فشار کاهشی مجدد بر 
قیمت ها. مقدار زیادی نفت )وارد بازار می شود( و تقاضا قادر به هضم 
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 60 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.«
اوپک روز چهارشنبه برای اولین بار در 8 سال 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.

 رایزنی موثر ایران، عربستان و روسیه 
سفیر سابق ایران در مکزیک گفت: در تفاهم اخیر اوپک البی غیر مستقیم 

ایران، عربستان و روسیه و میانجیگری الجزایر نقش داشته است. 
محمد روحی صفت در ارزیابی توافق 30 نوامبر اوپک گفت: درست است 
که توافق اخیر موفقیت دیپلماسی و نفتی برای ایران بود اما عربستان نیز 

طی این مدت با کسری شدید بودجه مواجه بوده است.
وی افزود: اکنون 500 هزار بشکه از تولید عربستان کم شده و 90 هزار 
بشکه به سهمیه ایران اضافه شده که برای ما خیلی خوب است زیرا روی 
قیمت نفت هم اثر گذاشته و نفت تا 51 دالر رسید اما عربستان هم 
متضرر نشد زیرا 40 میلیارد دالر به درآمد این کشور اضافه شده است زیرا 
نفت تولیدی خود را علیرغم کاهش 500 هزار بشکه ای با قیمت باالتر 
می فروشد.روحی صفت تصریح کرد: توافق اخیر اوپک یک سود برد- برد 
برای کشورهای نفتی از جمله ایران، نیجریه و لیبی بوده که از کاهش 
تولید مستثنی شده و می توانند سهم شان را افزایش دهند، در مجموع 
می توان گفت که کشورهای عمده نفتی مخصوصا عربستان نیاز داشتند 

که کسری بودجه را با افزایش قیمت نفت جبران کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت نفت تداوم دارد و یا 
تحت تاثیر شوک نتیجه اوپک است؟ ، اظهار داشت: آن گونه که از شواهد 
بر می آید افزایش قیمت ها تحت تاثیر شوک نخواهد بود ضمن این که 
هزینه استخراج از شیل های نفتی همچنان باالست و با نرخ 50 دالری 

تولید از این میادین اقتصادی نمی شود.
روحی صفت خاطرنشان کرد: در تفاهم اخیر اوپک، رایزنی غیر مستقیم 

ایران، عربستان و روسیه و میانجیگری الجزایر نقش داشته است.
سفیر سابق ایران در مکزیک همچنین درباره تحریم های جدید امریکا 
و  ندارد  برجام  به  ارتباطی  امریکا  تحریم جدید  گفت:  نیز  ایران  علیه 
مربوط به پیمان داماتو قبل از تحریم های هسته ای است اما به هر 
حال عهدشکنی از جانب امریکا بود چون قرار بر این بود که بعد از توافق 
هسته ای تحریم ها برداشته شود البته مجلس ایران هم طرح سه فوریتی 
به امضا رسانده که باید منتظر بمانیم که چگونه می توان با این قضیه 

مقابله کرد.

افزایش 15 درصدی قیمت نفت 
در هفته ای که گذشت 

پی  در  و  گذشته  هفته  در  نفت  جهانی  قیمت 
تصمیم اوپک برای کاهش تولید خود 15 درصد 
افزایش یافت و در پایان معامالت به 54 دالر و 46 

سنت در هر بشکه رسید. 
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، پس از تصمیم 
اوپک برای کاهش تولید و مهار مازاد عرضه جهانی 
نفت، قیمت نفت بهترین عملکرد هفتگی خود در 
طی حداقل 5 سال گذشته را به ثبت رساند و در 

باالی 54 دالر تثبیت شد.
پس از آنکه توافق اوپک در روز چهارشنبه اعالم 
کاهش  اولین  تاثیر  و  توافق  اجرای  بر  بازار  شد، 
است  قرار   که  گذشته  سال   8 در  اوپک  تولید 
روسیه و احتماال برخی دیگر از تولید کنندگان غیر 

عضو اوپک نیز به آن بپیوندد، متمرکز شد.
انتشار آمارهای افزایش تولید نفت روسیه در ماه 
نوامبر به رکوردی جدید از زمان فروپاشی اتحاد 
شوروی و برنامه مسکو برای مالک قرار دادن سطح 
تولید ماه نوامبر برای کاهش تولید خود موجب شد 

تا قیمت ها در روز جمعه تحت فشار قرار گیرد.
آینده  سال  ابتدای  از  است  قرار  تولید  کاهش 
میالدی و نسبت به سطح تولید کشورها در پایان 
معتقدند  تحلیلگران  و  اجرایی شود  سال 2016 
هنوز این احتمال وجود دارد که مازاد عرضه نفت 

در سال آینده نیز در بازار باقی بماند.
تحلیلگران سوسیت جنرال گفتند: »حجم ذخایر 
نفت خام جهان و به ویژه آمریکا در حال حاضر 
از دو سال مازاد عرضه قابل توجه بسیار  و پس 

باالست.«
و  است  مهم  بسیار  گامی  اوپک  توافق  »هرچند 
منجر به کاهش بخشی از ذخایر نفتی جهانی در 
سال آینده خواهد شد، این احتمال وجود دارد که 
بازگشت سطح ذخایر نفت خام به سطح عادی 

بیش از یک سال طول بکشد.«
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
در پایان معامالت روز جمعه  با 52 سنت، معادل 
0.96 درصد افزایش به 54 دالر و 46 سنت رسید. 
قیمت نفت برنت در این هفته بیش از 15 درصد 
افزایش یافت که بهترین عملکرد هفتگی از اوایل 

سال 2009 تاکنون بود.
معامالت  پایان  در  نیز  آمریکا  خام  نفت   قیمت 
روز جمعه با 62 سنت معادل 1.21 درصد افزایش 
به 51 دالر و 68 سنت رسید و با 12 درصد رشد 
سال  اوایل  از  هفتگی  عملکرد  بهترین  هفتگی 

2011 تاکنون را به ثبت رساند.

قیمت نفت به 53 دالر و 52 سنت 
رسید 

تردیدها در مورد اجرایی شدن توافق اوپک موجب 
شد قیمت نفت در معامالت دیروز کاهش یابد و 
هر بشکه نفت برنت در برابر 53 دالر و 52 سنت 

معامله شود. 
اجرای  درباره  ها  نگرانی  گزارش،  این  اساس  بر 
توافق اوپک و روسیه در مورد کاهش تولید توسط 
توسط  سود  برداشت  و  عمده  کنندگان  تولید 
سرمایه گذاران پس از رسیدن قیمت نفت برنت 
تا  شد  موجب  گذشته  ماه   16 رقم  باالترین   به 

قیمت ها امروز کاهش یابد.
نظر  »به  نوشت:  یادداشتی  در  زد  ان  ای   بانک 
می رسد که این کاهش تولید قابل حصول باشد، 
به شرطی که طرف های توافق به تعهدات خود 

پایبند باشند.«
و  اختالفات  بر  اوپک  آمدن  فائق  نفس  البته 
دستیابی به توافق در دقیقه آخر نشانه ای مثبت 

بوده است.
گذاری  سرمایه  بانک  تحلیلگر  گامل،  جیسون 
جفریز در گزارشی نوشت: »هرچند وفاداری اوپک 
به سهمیه های جدید نقشی بسیار مهم خواهد 
داشت، اما این سازمان همبستگی ای از خود نشان 
داده که از زمان اخرین توافق خود در سال 2008 

تاکنون بی سابقه است.«
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
امروز با 42 سنت، معادل 0.78 درصد کاهش به 
53 دالر و 52 سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا 
نیز 15 سنت، معادل 0.29 درصد کاهش داشت و 

به 50 دالر و 91 سنت رسید.
جاناتان چان، تحلیلگر موسسه فیلیپ فیچرز در این 
باره گفت: »برداشت سودهای پس از افزایش تقریبا 
15 درصدی قیمت نفت در طی 2 روز و در حالی 
که بازار در حال ارزیابی مجدد این توافق تاریخی 

است موجب شده تا قیمت ها کاهش یابد.«
معطوف  را  خود  توجه  تمام  تحلیلگران  اکنون 
اجرای این توافق از سوی اوپک و کشورهای غیر 

عضو این سازمان کرده اند.
موسسه بی ام آی ریسرچ امروز در یادداشتی نوشت: 
»مسائل مربوط به پیروی از توافق و احیای قوی تر 
از حد پیش بینی بخش نفت شیل آمریکا بزرگترین 
ریسک های کاهش موجود در بازار به شمار می 
روند.« این موسسه پیش بینی کرد که به دلیل 
حجم باالی ذخایر نفت و ظرفیت ذخیره موجود 
به سال 2017  در   نفت  قیمت  اوپک  درون   در 

 55 دالر برسد.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

تاکید  با  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
اوپک  نشست  نتیجه  در  ایران  نقش  اینکه  بر 
برجسته بود، گفت: دیپلماسی قوی که از ابتدا 

انجام شد پاسخ داد.
نشست  نتایج  به  اشاره  با  خانی  قره  اسدا... 
تحلیل هایی  اساس  بر  کرد:  اظهار  اوپک  اخیر 
که وجود داشت تقریبا مشخص بود که اوپک 
اراده  زیرا  رسید  خواهد  مثبت  نتیجه  یک  به 
کشورهای تولید کننده اوپک و غیراوپک بعید 
است که افزایش قیمتی را بین 55 تا 60 دالر 

تجربه کنند.
از  بااستفاده  ایران  خوشبختانه  افزود:  وی 
هم  منطقی  پشتوانه  از  که  فعال  دیپلماسی 
نشست  از  دور  این  در  توانست  بود  برخوردار 
نهایتا  و  بزند  رقم  را  مثبتی  نتایج  اوپک 
رسید  نتیجه  این  به  شد  انجام  که  مذاکراتی 
که کشورهای عضو اوپک یک میلیون و 200 
هزار بشکه کاهش تولید داشته باشند و 600 
کشورهای  برای  تولید  کاهش  نیز  بشکه  هزار 

غیراوپک باشد.
تصریح  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
غیراوپک  کشور  یک  عنوان  به  روسیه  کرد: 
اینکه  ضمن  داشت؛  خواهد  را  خوبی  کاهش 
با  کشورمان  رئیس جمهور  ارتباط  برقراری 
تاثیر  بی  زمینه  این  در  روسیه  رئیس جمهور 

نبوده است.

انرژی  کمیسیون  رئیسه  هیأت  عضو  این 
مجلس همچنین اظهار کرد: به نظر می رسد 
بی  عربستان  تصمیم  در  نیز  آمریکا  انتخابات 
جدید  رئیس جمهور  زیرا  است  نبوده  تاثیر 
مانند سایر روسای گذشته دیدگاهش  آمریکا 
نخواهد  خاورمیانه  کشورهای  از  حمایت  در 
داشته  داخلی  سوی  و  سمت  بیشتر  و  بود 
کشورش  داخل  از  را  خود  انرژی  نیازهای  و 
به  هم  عربستان  بنابراین  کرد.  خواهد  تامین 

گرفته  تصمیم  رویکرد  این  با  رسد  می  نظر 
است.

سیاسی  معادالت  اینکه  بیان  با  خانی  قره 
بوده  تاثیرگذار  زمینه  این  در  ای  منطقه  و 
تروریست های  مورد  در  که  آنچه  گفت:   است 
بین المللی  اراده  با  موصل  و  عراق  در  داعشی 
و نیروهای عراقی و بسیج مردم اتفاق افتاد به 
بود؛  تروریست ها  برای حامیان  نوعی شکست 
در واقع مشخص شد که کشورهایی در منطقه 

از تروریست ها حمایت می کنند. از طرف دیگر 
در سوریه و حلب نیز در حال از دست دادن 
امتیازات  اتفاقات  این  و  هستند  خود  جایگاه 

مثبتی برای ایران است.
دست  داد:  ادامه  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
استدالل  و  دارد  منطقه  در  ایران  که  باالیی 
انجام  قوی  دیپلماسی  با  ابتدا  از  که  منطقی 
تولید  کاهش  ایران  واقع  در  داد.  پاسخ  داد، 
از  پیش  به  خود  سهم  به  و  داشت  نخواهد 

تحریم ها هم بر می گردد.
وی تصریح کرد: بعد از سال 2008 این اولین 
اوپک  در  مهمی  اتفاق  چنین  که  است  بار 
اوپک  که  رسد  می  نظر  به  و  دهد  می  رخ 
انرژی  در  را  خود  اثرگذار  نقش  می خواهد 

جهانی اعمال کند.
در  انرژی  کمیسیون  رئیسه  هیأت  عضو  این 
نتیجه  این  به  اتفاق  این  از  کرد:   بیان  ادامه 
روسیه  و  عربستان  ایران  اگر  که  می رسیم 
شوند  متمرکز  تصمیم  یک  روی  بر  بخواهند 
حتما خروجی مثبت خواهد بود که در اوپک 
هم  ایران  اقتصاد  در  قطعا  و  افتاد  اتفاق  این 
نفت  قیمت  افزایش  و  تولید  افزایش  این 

تاثیرگذار خواهد بود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: نقشی که ایران 
اعضای  نظرات  کردن  نزدیک  در  اوپک  در 
اوپک و غیراوپک ایفا کرد برجسته بوده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی:

دیپلماسی قوی ایران در اوپک پاسخ داد

منابع  مدیریت  شرکت  عامل  مدیر 
ملی  ستاد  به کار  آغاز  از  ایران  آب 
سیالب  پشتیبانی  و  فرماندهی 
در  سیالب  بروز  احتمال  و  کشور 
سازمان  داد.  خبر  جاری  هفته  پایان 
صدور  با  پیش  روز  دو  هواشناسی 
برای  هشدار  وضعیت  ای،  اطالعیه 
وزش  آبگرفتگی،  رخداد  احتمال 
مسیلها شدن  سیالبی  و  شدید   باد 
 ورودخانه ها در پی تشدید بارش ها 
اعالم  کشور   مختلف  های  بخش  در 
نیرو  وزارت  نیز  امروز  ظهر  کرد. 
جاری  هفته  در  سیل  بروز  به  نسبت 
هفته  پایانی  روزهای  در  خصوص  به 
در بخش های مختلف کشور هشدار 

داد.
مدیرعامل  حاج رسولی ها«  »محمد  خصوص،  این  در 
شرکت مدیریت منابع آب ایران در این خصوص، با بیان 
)یکشنبه(  فردا  تا  استان ها  از  برخی  در  »بارش  اینکه 
هواشناسی  سازمان  پیش بینی  طبق  گفت:  دارد«،  ادامه 
از  به کشور  بارشی  ورود موج جدید سامانه های  با  کشور 
در  جدیدی  سیالب های  می شود  پیش بینی  دوشنبه،  روز 
وقوع  به  استان ها  برخی  در  جاری  هفته  پایانی  روزهای 
اول  بارندگی  در  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  بپیوندد.وی 
حدودی  تا  زیرزمینی  آب های  حوضه  و  مرطوب  زمین ها 
از  مراتب  به  بعدی  سیالب های  بروز  شده اند،  اشباع 
حساسیت و مدیریت سخت تری برخوردار خواهد بود.این 
مقام مسئول از تشکیل ستاد ملی فرماندهی و پشتیبانی 

گفت:  و  داد  خبر  نیرو  وزارت  مجموعه  در  کشور  سیالب 
بر اساس مصوباتی که در حضور وزیر نیرو داشتیم، مقرر 
فرماندهی  ملی  ستاد  عنوان  به  ستادی   95 سال  از  شد 
تا  شود  تشکیل  کشور  در  سیالب  مدیریت  پشتیبانی  و 
وقوع  به  و  پیش بینی  که  سیالب هایی  با  مرتبط  مباحث 
با اشاره به  می پیوندد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.وی 
ارتباط مستقیم این ستاد با ستاد مدیریت بحران کشور و 
استانداری ها ادامه داد: این ستاد متشکل از دفاتر مدیریت 
مدیریت  شرکت  نیرو،  وزارت  غیرعامل  پدافند  و  بحران 
منابع اب، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، موسسه 
تحقیقات آب و شرکت آب و نیروی ایران است و راهبری 
گیری  گزارش  و  وقوع سیالب  در حین  استان ها  وضعیت 
پس از سیالب در سه بخش ساماندهی شده و در این ستاد 

مورد پیگیری قرار می گیرد.

تشکیل ستاد پشتیبانی سیالب؛

هشدار نسبت به بروز سیل در کشور
مدیرعامل سابق شرکت توزیع برق تهران گفت: اگر دولت بتواند 
به ادارات دولتی سوبسید بدهد، می تواند آنها را الزام به استفاده 

از انرژی های نو کند. 
سیدمحمد هاشمی با اشاره به برنامه برق تهران برای استفاده از 
انرژی های نو گفت: دولت باید بتواند سوبسید بدهد تا در مرحله 
اول خود ارگانهای دولتی ملزم شوند که از انرژی های خورشیدی 

استفاده کنند.
وی تصریح کرد: سال گذشته 755 کیلو وات در مجلس، وزارت 
اقتصاد و دارایی، محیط زیست، مدارس و ساختمانهای خودمان 
نصب کردیم که اگر این رویه فرهنگ سازی شود و دولت ادارات 
و ساختمان های بلندمرتبه را اجبار کند، تا حدی امکان دارد از 
انرژی های نو استفاده کنند بطور مثال اگر حتی 10 کیلووات به 

عنوان پایلوت فرهنگ سازی شود، بسیار مناسب است.
هاشمی با بیان اینکه نصب هر پنل خورشیدی 5 میلیون تومان 
و با ذخیره سازی به 6 میلیون تومان می رسد، اظهار داشت: در 
حال حاضر دولت انرژی های نو را با نرخ خوبی می خرد و نسبت به 

پارسال 20 درصد افزایش یافته است.

برنامه برق تهران برای 
استفاده از انرژی های نو 

ارومیه  دریاچه  تراز  فعلی  شرایط  در  گرچه 
نسبت به سال گذشته 34 سانتیمتر افزایش 
یافته اما وجود مشکالت مالی سد راه بزرگی 
برای احیا این دریاچه شده اکه همین مساله نیز 
انتقادهای متعددی را به دولت وارد کرده است.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر تراز دریاچه 
ارومیه 1270.47 است در حالی که در مدت 
مشابه سال گذشته این عدد 1270.13 ثبت 
شده بود، همچنین وضعیت بارش در حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه 23 میلیمتر ثبت شده 
که این میزان در مقایسه با سال آبی گذشته 
74 درصد و نسبت به میانگین درازمدت 52 

درصد کاهش داشته است.
دریاچه  مشکل  مهم ترین  فعلی  شرایط  در 
تا  دانست  مالی  مسائل  می توان  را  ارومیه 
دفتر  مدیرکل  موسوی،  به گفته  جایی که 
مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه های 
آبریز دریای خزر و ارومیه بنا به کمبودهای 
موانع  رفع  و  پروژه ها  برای  اعتبارات  مالی، 
دریاچه  به  مجاور  حوضه های  از  آب  انتقال 
همین  به  و  نشده  پرداخت  موقع  به  ارومیه 
دلیل الیروبی رودخانه ها و مرمت و بازسازی 
امید  لذا  افتاده  به تعویق  نیز  تاسیسات آبی 
می رود تا برای اجرایی شدن حداکثرآبرسانی 
به پیکره آبی دریاچه ارومیه،   اعتبارات مورد 
نیاز در ماه های باقیمانده سال به واحدهای 
تری  مطلوب  شرایط  تا  شود  تزریق  اجرایی 

برای دریاچه ارومیه فراهم شود.
آب  شرکت های  اکنون  هم  وی  گفته  به 
منطقه ای از محل اعتبارات داخلی خود، در 

حال الیروبی رودخانه های همجوار هستند.
همچنین عیسی کالنتری دبیر ستاد احیای 
تخصیص  عدم  به  اشاره  با  ارومیه  دریاچه 
است  معتقد  ارومیه،  دریاچه  برای  اعتبار 
اعتبار  تخصیص  راستای  در  دولت  اگر  که 
از  ندارد،  منابع  ارومیه  دریاچه  احیای  برای 
بانک مرکزی قرض کرده و یا از منابع جدید 

مالی در داخل  منابع  اگر  یا  و  استفاده کند 
غرب  شمال  منطقه   حفظ  جهت  در  ندارد، 

کشور از خارج از کشور قرض بگیرد.
وی با بیان اینکه از رئیس جمهور می خواهم، 
بر روی قولی که به مردم داده  است، محکم 
قول  معاونانش  که  ندهد  اجازه  و  بایستد 
اینکه  عنوان  با  را  جمهور  رئیس  وعده ی  و 
بگیرند،  نادیده  است،  محدود  کشور  منابع 
گفت:احیای دریاچه ارومیه برنامه ای غیرقابل 

توقف بوده و هزینه های آن هیچ ارتباطی با 
جمهور  رئیس  ندارد،  دولت  درآمدی  منابع 
خیلی صریح بگوید که عملیات احیای دریاچه 
به دالیل محدودیت منابع دولتی متوقف شده 
است و یا اینکه اگر مصمم به احیای دریاچه 
ندهد  اجازه  است،  چنین  یقینا  که  هستند 

معاونانش بگویند منابع مالی نداریم.
دستگاه های  شرمنده ی  ما  کالنتری  به گفته 
در جهت  که  پیمانکارانی هستیم  و  اجرایی 
این  از  می کنند  فعالیت  دریاچه  احیای 
اعتبار  تخصیص  درخواست  دولت  از  رو 

هرگز  که  چرا  داریم؛  ارومیه  دریاچه   برای 
نمی توان احیای دریاچه ارومیه را به منابع 

درآمدی و هزینه های دولت وصل کرد.
دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه با تاکید بر 
اینکه، احیای دریاچه ارومیه خواسته  رئیس 
جمهور و مردم است، بیان کرد: هرگز رئیس 
ا عوض  راستا دیدگاه خودر  این  جمهور در 
نکرده  است و اگر با همان دیدگاهی که ستاد 
احیای دریاچه ارومیه تشکیل شد، به موضوع 

دریاچه  احیای  هزینه های  قطعا  شود،  نگاه 
ارومیه تأمین می شود.

احیای  هزینه های  به  اشاره  با  کالنتری 
 1393 سال  در  کرد:  بیان  ارومیه  دریاچه 
بود  میلیارد  هزار   20 میزان  به  مبلغ  این 
میلیارد   70 حدود  در  مبلغ  این  اکنون  که 
دالر برآورده شده است که خوشبختانه طی 
موجود،  نظریات  برخالف  و  همکاران  تالش 
دریاچه  توانسته ایم  سال  دو  گذشت  از  بعد 
ارومیه را به مرحله تثبیت برسانیم چراکه از 
نظر علمی ثابت شده است که دریاچه ارومیه 

قابلیت احیا دارد اما اراده  و نقش دولت ها در 
این راستا بسیار مهم است.

را  ارومیه  دریاچه  ما  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
سال  از  بنده  کرد:  تاکید  فروختیم،  ارزان 
1382 هشدار خشک شدن دریاچه ارومیه را 
تا سال جاری می دادم اما این موضوع زودتر 
امروزه  اما  پیوست،  وقوع  به  سال 1395  از 
که  رسیده ایم  نتیجه  این  به  که  خوشحالیم 

دریاچه قابلیت احیا را دارد.
البته در این بین وزارت نیرو تدابیری لحاظ 
که  مصوباتی  راستای  در  به طوری که  کرده 
دولت یازدهم برای احیای دریاچه ارومیه در 
دارد  کار خود  در دستور  آبی 95-96  سال 
قرار شده تا 8 درصد نسبت به سال های مبنا 
اجرای  سال  سومین  در  حاضر  حال  در  که 
این طرح قرار داریم به صورت تجمعی تا 24 
طریق سدهای حوضه  از  را  مصارف  درصد، 

آبریز دریاچه ارومیه کاهش دهد.
مصارف  تا  شده  پیش بینی  اساس   این  بر 
تری  بهینه  شرایط  با  نیز  امسال  کشاورزی 
در پایاب سدها به اجرا در آیند لذا حداقل 
برای  از سدها  را که می توان  آبی  رهاسازی 
جاری  آبی  سال  در  ارومیه  دریاچه  احیای 
مترمکعب  میلیون   370 کرد  بینی  پیش 
است و چنانچه شاهد بارش ها و روان آب های 
اعمال  بدون  باشیم،  منطقه  در  خاصی 
میزان  می توان  مصارف،  سایر  در  افزایش 
به طور  دریاچه،  برای  را  از سدها  رها سازی 
وزارت  این  دادعالوه بر  افزایش  متناسب 
نیرو برنامه ریزی کرده است تا 716 میلیون 
از  برای مصارف کشاورزی  را  مترمکعب آب 

محل سدها اختصاص دهد.
برای  مالی  مشکالت  همچنان  وجود  این  با 
امید  که  است  پابرجا  ارومیه  دریاچه  احیا 
می رود در بودجه سال 1396 برای این مهم 
نیز تدابیری لحاظ شود و هر چه زودتر شاهد 

احیا کامل این دریاچه باشیم.

مشکل مالی؛ سد راه احیای دریاچه ارومیه
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نیمه پنهان تجارت خارجی ایران

رشد صادرات کاالهای کم ارزش
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تحلیل وضعیت تجارت خارجی 
کشور در هشت ماهه ابتدای سال جاری گفت: در سال جاری میانگین 
ارزش کاالهای وارداتی 1270 دالر و کاالهای صادراتی 344 دالر بوده 
است.محمد الهوتی اظهار داشت: بر اساس آمار هشت ماهه اعالم شده 
از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران، واردات در شرایط نسبتاً بهتری 
نسبت به قبل رقم خورده و به لحاظ ارزشی، یک درصد رشد داشته 
وزنی 6.25  لحاظ  به  واردات  است که حجم  در شرایطی  این  است؛ 
درصد کاهش داشته است، چرا که کاالهای ساخته شده بیشتری وارد 
کشور شده  است.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در صادرات 
غیرنفتی علیرغم اینکه تراز تجاری کشور 734 میلیون دالر مثبت بوده، 
اما صدور کاال به لحاظ وزنی 29 درصد و از نظر ارزشی 5.74 درصد 
رشد داشته است که این نشانگر آن است که کاالی بیشتری از کشور 
صادر شده ولی ارز کمتری وارد شده است.وی تصریح کرد: میانگین 
قیمت کاالهای وارداتی کشور در سال جاری 1270 دالر بوده که این 
رقم در سال گذشته چیزی حدود 1180 دالر رقم خورده است، ولی 
میانگین قیمت کاالی صادراتی کشور در سال 94 معادل 420 دالر در 
هر تن بوده که در سال 95 به 344 دالر رسیده است.به گفته الهوتی، 
سوال این است که آیا در حوزه صادرات، خام فروشی بیشتری رخ داده یا 
اینکه قیمت های جهانی کاهش یافته است که وقتی این بررسی صورت 
می گیرد، در پاسخ به این سوال، بررسی نشان می دهد که قیمت های 
جهانی نسبت به سال قبل کاهش پیدا نکرده و حتی در بخش نفت 
نیز افزایش را شاهد هستیم ولی اینکه چرا کاالهای صادراتی علیرغم 
افزایش وزن و رشد مثبت آن، متناسب با تغییرات نبوده، دلیل آن است 
که 53 درصد سبد کاالی صادراتی کشور را پتروشیمی، گاز طبیعی و 
میعانات تشکیل می دهد.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان 
کرد: صادرات میعانات گازی 46 درصد رشد مثبت را نشان می دهد که 
بر این اساس افزایش صادرات نیز به دلیل همین رشد صادرات میعانات 
گازی بوده است، اما از آنجا که قیمت میعانات نسبت به پتروشیمی 
ارزان تر است، یکی از دالیل کاهش ممکن است به این بخش از صادرات 
کشور برگردد.وی افزود: علیرغم حدود 4 درصد رشد ارزش در صادرات 
سایر کاالها  ولی اینکه از نظر وزنی 20 درصد رشد را شاهد بوده این 
نشان می دهد که ارزش کاالهای صادراتی نسبت به قبل کمتر شده 
است؛ این در شرایطی است که سال گذشته وقتی بازار روسیه به روی 
محصوالت ایرانی باز شد، صادرکنندگان به تعرفه های گمرکی این کشور 
انتقاد داشتند ومعتقد بودند که متناسب با قیمت های اصلی کاالهای 
صادراتی آنها نبود؛ چرا که مستندات گمرک روسیه براساس قیمت 
صادراتی کاالهای ایرانی لحاظ می شد که آن زمان برای تعدیل و واقعی 

سازی نرخ پایه کاالهای صادراتی اشکاالتی داشت.
سوی  از  جلساتی  برگزاری  به  اشاره  با  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
گمرک برای اصالح قیمت های پایه صادراتی کاالها خاطرنشان کرد:  
قیمت های واقعی باعث می شد که ما فرصت های بازار روسیه را از دست 
بدهیم و این هم یکی از عواملی است که در بخش سایر کاالها، اختالف 
رشد را نشان می دهد؛ بنابراین در مجموع اگر بخواهیم به آمارها نگاهی 
بیندازیم، دولت با مدیریت واردات توانسته تراز تجاری کشور را مثبت 
کند؛ علیرغم اینکه آمارها نشان می دهد که سومین کاالی وارداتی در 
هشت ماهه، خودرو بوده و این شاید خیلی خوشایند نباشد چرا که بهتر 
بود واردات کاال به سمت کاالهای واسطه ای تولید و خطوط تولیدی 
کارخانجات هدایت می شد تا به تولید و صادرات کمک کند.الهوتی 
ادامه داد: به هر حال دولت نشان داده که توانسته نظم و انضباط در 
واردات و صادرات برقرار کرده و از نابسامانی و بی انضباطی در تجارت 
خارجی جلوگیری کند. این در شرایطی است که باید از خام فروشی 
کاالها نیز جلوگیری کرده و حمایت ها را به سمت کاالهای صنعتی، 
معدنی و کشاورزی با ارزش افزوده باال هدایت نماییم.به گفته وی، درصد 
زیادی از صادرات کاالهای غیرنفتی مربوط به بخش معدن بوده است 
در حالی که باید حمایت را به سمت کاالهایی با ارزش افزوده باال که 

بیشترین ارزآوری را برای کشور دارند، هدایت کرد.
é کاهش قیمت کاالی ایرانی در بازار جهانی

بررسی مقایسه ای میزان صادرات و واردات کاال در هفت ماهه سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد که متوسط 
قیمت کاالهای صادراتی ایران در سال جاری کاهش یافته و در طرف 
بر  ایسنا،  قیمت داشته اند.به گزارش  افزایش  وارداتی  مقابل کاالهای 
اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران در هفت ماهه سال جاری 
میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی ایران بیش از 72 میلیون تن 
و به ارزش 24 میلیارد و 657 میلیون دالر بوده است که در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته، افزایش 31.47 درصدی در وزن و 4.34 
درصدی در ارزش داشته است. این در حالی است که میزان واردات 
کشور در این مدت با کاهش 7.17 درصد در وزن و یک دهم درصدی 
در ارزش همراه بوده و در سال جاری به 18 میلیون و 728 هزار تن به 

ارزش 24 میلیارد و 51 میلیون دالر رسیده است.
é کاالهای صادراتی ایران ارزان شدند

تغییرات میزان صادرات در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت 
صادرات  وزن  افزایش  که  است  آن  از  حاکی  گذشته  سال  مشابه 
افزایش ارزش آن است، به این  از  ایران به مراتب بیشتر  غیرنفتی 
کاالهای  قیمت  و  ارزش  متوسط  نتیجه گرفت که  ترتیب می توان 
صادراتی ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته با کاهش همراه 
ارزان تر  ایرانی در سال جاری  بوده است؛ به عبارت دیگر کاالهای 
از سال گذشته به فروش رفته اند و کاهش قیمت ها خود نیز ممکن 
است یکی از دالیل افزایش صادرات باشد.حال آنکه در صورتی که 
این کاهش قیمت به دلیل کاهش هزینه های تولید در ایران و قیمت 
تمام شده محصوالت باشد، امری مثبت تلقی شده و می تواند زمینه  
رقابت پذیری بیشتر کاالهای ایرانی و جذب بازارهای صادراتی بیشتر 
را فراهم آورد، اما در طرف مقابل اگر به دلیل رکود داخلی و جهانی 
تولیدکنندگان مجبور به صادرات کاالهای خود با قیمتی پایین تر از 
برنامه ریزی خود شده باشند، این امر در بلندمدت مشکالت بیشتری 
را برای تولیدکنندگان به وجود خواهد آورد.با این تفاسیر با توجه به 
شرایط تولید در طول یک سال گذشته و عدم تغییرات اساسی در 
میزان مالیات، فضای کسب  و کار، رکود و ... بعید به نظر می رسد که 
هزینه های تولید برای تولیدکنندگان کاهش یافته باشد و احتمال 
خود  محصوالت  فروش  برای  تنها  صادرکنندگان  که  موضوع  این 

اقدام به کاهش قیمت کرده باشند، بیشتر به نظر می رسد.

سکه طرح جدید ۹ هزار تومان 
گران شد

در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید با 9 هزار تومان افزایش به یک 
میلیون و 122 هزار و 387 تومان رسید. قیمت 
جریان  در  قدیم  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه 
معامالت بازار تهران، بدون تغییر به یک میلیون 
و 103 هزار و 906 تومان رسید، اما سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید با 9 هزار تومان افزایش با نرخ 
معامله  تومان   387 و  هزار   122 و  میلیون  یک 
شد.در بازار آزاد ، قیمت هر قطعه سکه نیم بهار 
آزادی و ربع بهار آزادی، هر یک با 1900 تومان 
افزایش به ترتیب به 579 هزار و 425 تومان و 304 
هزار و 698 تومان رسید. هر سکه یک گرمی نیز 
187 هزار و 938 تومان معامله شد.هر اونس طال 
در بازارهای جهانی 1177 دالر و 6 سنت و هر گرم 

طالی 18 عیار نیز 111 هزار و 907 تومان است.
 

تولید و تجارت

هیوندای ۱۰ کشتی برای ایران می سازد

برای  ایران  با  که  کردند  اعالم  ای  کره  مقامات 
فروش 10 کشتی به ارزش 650 میلیون دالر وارد 
مذاکره شده اند. شرکت صنایع سنگین هیوندایی 
که بزرگترین شرکت کشتی سازی در کره جنوبی 
است، به دنبال عقد قرار داد فروش 10 کشتی به 
ایران است.مقامات شرکت هیوندای ارزش این قرار 
داد را 650 میلیون دالر اعالم کرده اند.همچنین قرار 
است طرف کره ای در مجموع 10 کشتی  برای 
ایران بسازد که شامل 4 کشتی کانتینری 14 هزار 
و 400 تنی و 6  تانکر 50 هزار تنی است. قرار است 
کشتی های ساخته شده در سه ماه سوم سال 2018 
میالدی به ایران تحویل داده شوند.بر همین اساس، 
اگر این قرار داد به امضاء طرفین برسد، ایران برای 
اولین بار بعداز برداشته شدن تحریم ها با یک شرکت 
کشتی ساز خارجی وارد معامله می شود.همچنین 
ایران به دنبال خرید یک سری کشتی جدید به 
منظور مدیریرت افزایش حجم محموله های تجاری 
خود به نقاط مختلف دنیا است.مقامات هیوندای 
اعالم کرده اند که در حال رایزنی با طرف ایرانی به 
منظور فروش احتمالی کشتی ها هستیم، اما تصمیم 

نهایی در این مورد گرفته نشده است.
 

فناوری و ارتباطات

بهبود فضای کسب وکار با فناوری 
اینترنت اشیاء

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی، اینترنت اشیاء 
را فناوری مدرنی دانست که در آن برای هر موجودی 
اعم از انسان، حیوان یا اشیاء، قابلیت ارسال داده از 
می شود.عباس  فراهم  ارتباطی،  شبکه های  طریق 
آسوشه با بیان این مطلب افزود: در این فناوری، اشیاء 
داده های  خود  اطراف  محیط  از  قادرند  ما  پیرامون 
از طریق حسگرهای مختلف جمع آوری  را  مفیدی 
کرده و آنها را برای پردازش و اتخاذ تصمیمات الزم 
به یک سیستم مرکزی منتقل کنند.وی تاکید کرد: 
اینترنت اشیاء که از آن به عنوان »انقالب صنعتی 
جدید« نیز یاد می شود، به دلیل تغییری که در شیوه 
زندگی، کار، سرگرمی و مسافرت مردم ایجاد کرده 
است، تعامالت بین دولت ها و دنیای پیرامون شان را با 
دنیای مجازی و تکنولوژی، دگرگون می سازد.او افزود: 
سالمت،  و  بهداشت  حمل و نقل،  هوشمند  مدیریت 
کشاورزی، انرژی، صنایع دفاعی، صنعت بیمه، صنایع 
نفت و گاز، معادن، شهرها و اماکن عمومی، امور بانکی، 
هتلداری و هزاران کاربرد دیگر، مهر تاییدی بر اهمیت 

اینترنت اشیاء است.
 

بانک

بانک پارسیان بزرگترین سامان 
دهنده موسسات غیرمجاز

دکتر پرویزیان در مراسم نمادین دوازدهمین سالروز 
عرضه سهام بانک پارسیان در بورس : مجمع بانک 
پارسیان تا دو ماه آینده به منظور افزایش سرمایه با 
مجوز سازمان بورس برگزار و سرمایه بانک پارسیان 
به 5هزار میلیارد تومان خواهد رسید.به گزارش روابط 
عمومی بانک پارسیان، مدیرعامل بانک پارسیان در این 
مراسم با بیان اینکه وجود موسسات غیرمجاز شرایط 
پولی کشور را برهم زده اند، افزود: این نهادها نیازی به 
ارائه گزارش و پرداخت نرخ قانونی ندارند و همچنین 
با پرداخت سود  با نرخ های مورد نظر خود در رقابت با 
بازار متشکل پولی باعث آسیب به بانک های خصوصی 
شده اند.او با بیان اینکه بانک پارسیان با نظارت بانک 
مرکزی بزرگترین سامان دهنده موسسات غیر مجاز 
شده است، تاکید کرد: در جلسه ای هر کدام از بانک ها 
بر عهده  را  از مشکالت موسسات عیرمجاز  بخشی 
گرفتند و عاملیت بزرگترین آنها یعنی تعاونی اعتبار 
ثامن الحجج بر عهده بانک  پارسیان قرار گرفت که تا 
اردیبهشت امسال 97 درصد و تا کنون 99 درصد 
از آن انجام شده است.وی با اشاره به اینکه وضعیت 
کنونی بانک ها به دلیل باال بودن نرخ سپرده ها مناسب 
نیست، گفت:وضعیت بانک ها به دلیل باال بودن نرخ 
سود های بانکی مناسب نیست و این شرایط از سویی با 
نرخ سود سپرده باال و از سوی دیگر با افزایش هزینه ها 

عمیق تر شده است.

خبرسکه و ارز

نسبت  با هشدار  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
ایران  علیه  ها  تحریم  کنندگان  تمدید  به 
گفت: تحریم ها قابل بازگشت نیست و دیوار 
آن فرو ریخته است و هر کس برجام را نقض 
کند وجاهت خود را زیر سوال برده است. علی 
طیب نیا در بیست و سومین همایش ملی بیمه 
و توسعه گفت: امروز جدال قدیم بین اندیشه ها 
و دیدگاه های اقتصادی جای خود را به اجماع 
نسبی داده که هم دولت و هم بازار در کنار هم 
باید به امر مهم تخصیص منابع بپردازند و در این 
میان امروز همه پذیرفته اند که پیشرفت اقتصاد 
یک کشور نیازمند دولتی توانمند و بازارهایی 
افزود:  دارایی  و  اقتصاد  امور  است.وزیر  کارآمد 
تعیین تکلیف پرونده هسته ای به عنوان یک 
اولویت برای کاهش تکانه های خارجی وارده 
و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  اقتصاد کشور  بر 
مذاکره  عرصه  در  مقتدرانه  شد  موفق  دولت 
از حقوق حقه ملت ایران دفاع کند که بر این 
فرآیندی  چنین  در  مذاکره  طرف های  اساس 
بود که حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته 
ای را برای ایران به رسمیت شناختند و تحریم 
های ظالمانه بر اساس قطعنامه شورای امنیت 
سازمان ملل برداشته شد.وی ادامه داد: دولت 
موفق شد نرخ ارز را کنترل کرده و تورم را مهار 
کند، این در شرایطی است که در جامعه ای که 
نرخ ارز و تورم دارای نوسانات باالیی است پیش 
بینی پذیری اقتصاد کم می شود و وقتی نتوان 
بازدهی سرمایه گذاری را با اطمینان پیش بینی 
کرد، طبیعی است که سرمایه گذاری به میزان 

کافی انجام نخواهد شد.
طیب نیا اظهار داشت: مصداق دیگری از توجه 
به حوزه ریسک تمرکز بر کاهش مستمر نرخ 
سود بانکی در تناسب با کاهش نرخ تورم بوده 
قبول  هزینه  بهره  نرخ  کاهش  که  چرا  است. 
فرصت ریسک در اقتصاد را کاهش می دهد و 
دولت تمام توان خود را برای مدیریت ریسک 
های عام در نظر گرفته است اما ریسک های 
خاص، عموما بیمه پذیر بوده و کنترل آنها به 
حوزه وظایف صنعت بیمه بازمی گردد ،این در 
اقتصاد  های  متغییر  ثبات  که  است  شرایطی 
اقتصادی مزایای  کالن و کاهش ریسک های 
بیمه  برای صنعت  معایب  کنار  در  مستقیمی 
کشور در بر دارد که در این راستا مهار تورم و 
کاهش نرخ سود در کاهش بار تعهدات بیمه در 
بیمه های زندگی موثر است و آنها را در رقابت با 
سایر نهادهای مالی کمک می کند.به گفته وزیر 

قطعات  به  دسترسی  دارایی،  و  اقتصادی  امور 
باکیفیت سبب کاهش ریسک واحدهای تولیدی 
شده و بنابراین ثبات متغیرهای اقتصاد کالن، 
شرایط مناسبی را برای صنعت بیمه کشور در 
کنار اقتصاد ایران فراهم می سازد که در این 
برای  را  توان، تالش خود  با تمام  راستا دولت 
کاهش ریسک های عام به کار خواهد گرفت 
و جا دارد فعاالن صنعت بیمه با رویکردی فعال 
و از طریق افزایش فعالیت های تحقیق و توسعه 
به افزایش فروش بیمه نامه های متنوع اهتمام 
ورزند.این عضو کابینه دولت یازدهم خاطرنشان 
کرد: شرکت های خصوصی می توانند در شرکت 
های خود نوآوری داشته و به سبد محصوالت 
افزایش  به  که  نحوی  به  بخشند  تنوع  خود 
ضریب نفوذ بیمه منجر شود که البته این صرفا 
یک پیشنهاد برای توسعه صنعت بیمه نیست 
بلکه یک نیاز اقتصادی است که باید از سوی 
صنعت بیمه پاسخ داده شود.وی اظهار داشت: 
دولت،  سوی  از  عام  های  ریسک  مدیریت  با 
حاکمیت و مردم از صنعت بیمه انتظار دارند 
تا در حد امکان برای تمام ریسک های بیمه 
پذیر موجود در کشور پوشش بیمه ای مناسب 
ارائه شود تا زمینه تسهیل اقتصادی بیشتر فراهم 
آید. این در شرایطی است که دولت و وزارت 
اقتصاد و بیمه مرکزی برای تحقق این هدف 
های  شرکت  با  را  الزم  همکاری  و  هماهنگی 
بیمه خواهند داشت، ضمن اینکه برای تحقق 
این اهداف صنعت بیمه باید از فرصت پسابرجام 
نهایت استفاده را ببرد که در این میان دولت با 
تالش های دیپلماتیک یک ریسک عام به عنوان 
تحریم را کاهش داد چرا که ریسک بزرگتری 

پیش روی  بیمه ها قرار داده بود.
é دیوار تحریم فرو ریخته است

بین  تعهد  یک  برجام  داشت:  اظهار  نیا  طیب 
بزرگ  های  قدرت  آن  در  که  است  المللی 
اروپایی آسیایی و آمریکا دخالت داشتند و به 
تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده است 
و این طور نیست که یک کشور بتواند آن را 
زیر پا بگذارد و نقض کند بلکه آن یک توافق 
بین المللی است که به تصویب شورای امنیت 
را در قبال  ایران همه تعهدات خود  و  رسیده 
برجام به طور کامل و صحیح انجام داده و این 
امر مورد تایید محافل مستقل بین المللی قرار 
گرفته است.طیب نیا گفت: انتظار آن است که 
طرف های مذاکره نیز به صورت کامل و سریع 
به تعهدات خود عمل کنند و هر گونه نقض 

عهد موجب می شود که کشور ناقض وجاهت و 
اعتبار خود را در عرصه بین المللی از دست دهد، 
تحریم ها قابل برگشت نیست دیوار تحریم ها 
امروز شکسته شده و درهم فرو ریخته است.وزیر 
امور اقتصادی و دارایی گفت: بازسازی تحریم 
امکان پذیر نیست و هر کشوری که تالش کند 
تعهدات بین المللی خود را نقض کند، وجاهت 
خود را از دست می دهد و قطعا همراهی بین 
المللی و سایر کشورهای جهان را با خود نخواهد 
داشت، 5 امروز دنیا به حق استفاده صلح آمیز 
ایران از انرژی هسته ای اذعان دارد و امروز دنیا 
تایید می کند که برنامه های ایران صلح آمیز 
امروز  ادامه داد:  یازدهم  است.این عضو کابینه 
دنیا تایید می کند که ایران به همه تعهدات 
ایران  و تمدید تحریم ها در  خود عمل کرده 
و  آثار  ما  که  شرایطی  در  نیست  پذیر  امکان 
نشانه های لغو تحریم را به وضوح می بینیم و 
شرکت های بزرگ بیمه جهان قصد ورود به بازار 
ایران را دارند پس ما باید از این فرصت کمال 
استفاده را داشته باشیم.طیب نیا گفت: تحریم 
داشت  هایی  هزینه  ایران  اقتصاد  برای  اگرچه 
و برای مردم سخت بود  اما منافع گرانقدری 
را نیز برای اقتصاد ایران و کشور ما داشت چرا 
که در سایه آن نقاط ضعف و کاستی های خود 
را شناسایی کردیم و موفق شدیم با تحریم ها 
مقابله کنیم به نحوی که در شرایط تحریم و در 
حالی که قیمت نفت یکی از شدیدترین دوران 
کاهش قیمت خود را تجربه می کرد بر تحریم  
و آثار آن فائق آییم.وی ادامه داد: موفق شدیم 
در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت به رشد 
اقتصادی مثبت برسیم و امسال رشد اقتصادی 
ما به 5.5 درصد مثبت رسیده و تورم را از باالی 
45 درصد به حدود 8 درصد کاهش دادیم و 
آرامش را در بازارهای مختلف برقرار ساختیم 
این تجربه ارزشمند و دستاورد مثبت را ملت 

ایران به هیچ وجه از دست نخواهد داد.
اصالحات  مسیر  داریم  بنا  گفت:  اقتصاد  وزیر 
اقتصادی و رفعع نقاط آسیب را دادمه دهیم و 
مصمم هستیم وابستگی خود به اقتصاد نفت را 
کم کنیم و در نهایت عارضه دولتی بودن را رفع 
کرده و توان تولید درون زای خود را باال بریم.
این عضو کابینه یازدهم گفت: در شرایط جدید 
که تحریم ها رفع شده و محدودیت ها و تحریم 
در حال رفع شدن است نباید از دستاوردهای 
دوران تحریم غفلت کنیم و باید از فرصت ورود 
شرکت های بزرگ خارجی به ایران و صنعت 
بیمه به نحو موثر و در راستای اقتصاد مقاومتی 
استفاده کنیم البته هدف ما این نیست که صرفا 
ریسک های موجود در ایران را به شرکت های 
خارجی واگذار کنیم بلکه این شرکت باید تبدیل 
به فرصتی برای جلب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در صنعت بیمه کشور شود.وی گفت: 
برنامه  باید  مرکزی  بیمه  مهم  امر  این  برای 
روشنی برای نحوه تعامل با شرکت های بیمه 
خارجی و وابستگان آنها در کشور داشته باشد و 
شیوه نظارت موثر بر بیمه گری شعب و شرکای 
بیمه گران خارجی و تعامل مالی بین آنها روشن 
و شفاف باشد.وی گفت: سرعت پاسخگویی نهاد 
جذب  فرایند  در  آن  مشارکت  حضور  و  ناظر 
سرمایه گذاری باید مورد تاکید قرار گیرد. این 
در شر ایطی است که متاسفانه سابقه چندانی در 
جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بیمه 
به  محدود  ها  خارجی  و حضور  نداریم  کشور 
دفاتر ارتباطی و واسطه های ضعیفی از این نوع 
بوده که این مساله باید آسیب شناسی شود و با 
همکاری سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی به 
نحوی بهبود یابد که ظرف یک سال آینده شاهد 
حضور مستقیم بیمه گران بزرگ دنیا در قالب 
بیمه  و شرکت های  ایجاد شعب  یا  مشارکت 

وابسته در ایران باشیم.

در هشدار شدیداللحن طیب نیا به آمریکا

تحریم ها قابل بازگشت نیست

پیشنهاد  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
تاسیس شهرک صنعتی مشترک در 
چابهار و تمرکز سرمایه گذاری ها در 
این شهرک را مطرح کرد.غالمحسین 
شافعی در نشست تجاری هند-ایران 
ظریف  محمدجواد  حضور  با  که 
هند  در  ایران  سفیر  خارجه،  وزیر 
در  کشور  این  اقتصادی  مقام های  و 
در  اگر  گفت:  شد،  برگزار  نو  دهلی 
دوران سخت تحریم، هند از معدود 
کشورهایی بود که روابط اقتصادی و 
با ایران استمرار داشت،  تجاری اش 
عامل اصلی اش فرهنگ بود و تکثر و 
تعمیق پیوندهای تمدنی.وی با بیان 
اینکه در سیاست راهبردی و صحیح 
نگاه به شرق جمهوری اسالمی ایران، 
با قوت  نیز  که در دوران پساتحریم 
هند جایگاه  داشت،  استمرار خواهد 
کشور  افزود:  دارد،  ممتازی  و  ویژه 
جهان  بزرگ  اقتصاد  چهارمین  هند 
اقتصادی  با رشد  است که همچنان 
را شتابان  توسعه  7 درصدی، مسیر 
و  بازرگانی  اتاق  می کند.رئیس  طی 
صنایع و معادن ایران با اعالم اینکه 
منطقه  اقتصاد  بزرگترین  نیز  ایران 
دنیاست،  بزرگ  اقتصاد  بیستمین  و 
اظهار داشت: آنچه در این میان قابل 

اقتصاد  بودن  مکمل  است،  توجه 
و  بزرگتر  بنابراین؛  است.  کشور  دو 
هند؛  و  ایران  اقتصاد  شدن  بزرگتر 
را  آنها  پیرامونی  فضای  تنها  نه 
بلکه بر سرعت رشد  تنگ نمی کند، 
افزوده و موجب  اقتصادی دو کشور 
کاستی ها خواهد شد.شافعی  جبران 
اصلی  محور  انرژی،  اینکه  بیان  با 
موتور  و  اقتصادی  همکاری های 
تجاری  همکاری های  جلوبرنده 
خواهد بود، افزود: هند در سال های 
در  دنیا  اول  کشور   3 جزو  آینده 
مصرف انرژی خواهد بود و از سوی 
اول  مقام  بودن  دارا  با  ایران  دیگر 
ذخایر نفت و گاز جهان در مجموع، 
تامین  ثبات ترین  با  و  مطمئن ترین 
کننده انرژی هند به حساب می آید.

کرد  اشاره  ترانزیت  موضوع  به  وی 
اصلی  دومین محور  داشت:  اظهار  و 
کشور  دو  اقتصادی  همکاری های 
ممتاز  موقعیت  گرفتن  نظر  در  با 
ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی دو کشور 
سریعترین  و  بهترین  ایران،  است. 
تجاری  انتقاالت  و  نقل  مسیر جهت 
کشورهای  مجموعه  با  هندوستان 
و  ترکیه  عراق،  افغانستان،   ،CIS

حتی اروپا است.

ما در  ایران گفت: جامعه  اصناف  اتاق  ئیس 
دهه  های اخیر به سوی جوان شدن حرکت 
جوانان  برای  نتوانستیم  متاسفانه  اما  کرده، 
شغل تعریف کنیم و مجموعه دست اندرکاران 
نظام نیز به این موضوعات کم توجهی کردند.

علی فاضلی در دیدار با معاون وزیر تعاون، کار 
از  بسیاری  متاسفانه  اجتماعی گفت:  رفاه  و 
مفاهیم در نظام آموزشی ما به درستی تبیین 
و تعریف نشده ضمن آنکه بودجه تخصیص 
یافته به بخش آموزش آنقدر ناچیز و اندک 
گفتمانی  آن  به  تکیه  با  نمی توان  که  است 
مسئوالن  بی توجهی  از  انتقاد  با  داشت.وی 
مربوطه به امر آموزش در سی و هفت سال 
گذشته و همچنین نبوِد متولی واقعی در حوزه 
فرهنگ و آموزش افزود: هر کسی در حوزه 
فرهنگ داد سخن می  دهد، اما متولی واقعی 
اتاق  در این حوزه تعریف نشده است.رئیس 
اصناف  مجموعه  کرد:  تصریح  ایران  اصناف 
اقتصادی،  موضوعات  از  عظیمی  گستره 
اجتماعی و فرهنگی را در درون خود جای 
داده به طوری که اکنون استانداردهای جهانی 
این  بیان  نوردیده است.وی ضمن  را هم در 
در  شغل  ایجاد  مزیت  انقالب  اوایل  در  که 
حوزه های دیگر ایجاد نشده است، گفت: اگرچه 
جامعه  ما در دهه  های اخیر به سوی جوان 
شدن حرکت کرده، اما متاسفانه ما نتوانستیم 
برای آنها شغل تعریف کنیم و مجموعه دست 

کم  موضوعات  این  به  نیز  نظام  اندرکاران 
چند  همین  تا  افزود:  کردند.فاضلی  توجهی 
ریزی  برنامه  نظام  در  را  اصناف  قبل  سال 
کشور راه نمی دادند و حتی حاضر به نشست 
با مجموعه اصناف که پیشانی بخش خصوصی 
کشور است، نبودند و به تازگی در یک سال 
گذشته اصناف دیده شدند و تعامل خوبی بین 
مجموعه اصناف و دولت به وجود آمده است.

وی با بیان این که 48 درصد اشتغال دنیا را 
بخش خدمات به خود اختصاص داده است 
ضمن آنکه در کشور ما نیز 850 هزار بنگاه 
مهندسی  و  فنی  خدمات  بخش  در  صنفی 
مشغول به فعالیت هستند، افزود: در شرایط 
فعلی، عمده  جریانات جنبه حاکمیتی به خود 
گرفته است و هنوز به دلیل رانت  های موجود، 
قرار  پذیرش  مورد  اقتصاد  محوری  مردم 
نگرفته است.رئیس اتاق اصناف ایران تصریح 
کرد: بخش اعظمی از فعالیت های اصناف در 
نظام آموزشی گره خورده است و بر همین 
اساس در برنامه ششم توسعه 6 بند مختص 
مباحث آموزشی اصناف گنجانده شده است 
که معاون اول رئیس جمهور و هیات رئیسه 
مجلس شورای اسالمی قول مساعد دادند که 
از این موارد حمایت کنند.وی  اظهار داشت: 
اگرچه در مباحث آموزشی کمبود بسیار داریم 
اما برای شکل گیری اقتصاد مقاومتی نیز باید 

به مفاهیم آموزشی تکیه کرد.

رئیس اتاق اصناف ایران عنوان کرد:

عدم توفیق در ایجاد شغل جدید به تناسب 
جوان شدن جمعیت کشور

با  پژوه  جدید  قرارداد  وضعیت  نگران  ایران  ساله 
خودروسازان ایرانی هستیم، گفت: متأسفانه هنوز پژو 
عالقه ای به ساخت داخل قطعات هایتک ندارد.مازیار 
بیگلو در پاسخ به این پرسش که با تمدید تحریم های 
10 ساله ایران توسط مجلس سنای آمریکا آیا تغییری 
در همکاری مشترک قطعه سازان ایرانی با شرکای 
خارجی بوجود خواهد آمد یا خیر؟ اظهار داشت: در 
العمل رسمی وزارت  حال حاضر ما منتظر عکس 
امور خارجه و شورای  عالی امنیت کشور برای این 
تصمیم مجلس سنای امریکا هستیم.وی با بیان اینکه 
به اعتقاد بنده با توجه به سرمایه گذاری رنو در ایران 
تمدید این تحریم ها خللی در همکاری این خودروساز 
با شرکای ایرانی بوجود نمی آورد، افزود: اما در مورد 
پژو وضعیت فرق می کند. البته مقامات پژو چندین 

بار اعالم کرده اند که خواستار گسترش همکاری با 
صنعت خودروی ایران هستند و تحت تأثیر سیاست 
قرار نمی گیرند اما عکس العمل رسمی ایران در مقابل 
تمدید تحریم ها مشخص می کند که این شرکت آیا 
همچنان خواستار همکاری با ایرانی ها هست یا خیر.

دبیر انجمن قطعه سازان اضافه کرد: ما در این مورد 
نگران هستیم که آیا پژو تحت تأثیر مسائل سیاسی 
قرار خواهد گرفت یا خیر.بیگلو با بیان اینکه در حال 
حاضر شرکت پژو در حال استعالم وضعیت واحدهای 

قطعه سازی کشور برای آغاز تولیدات مشترک است، 
تصریح کرد: این استعالم ها مربوط به فاز اول و دوم 
همکاری ها که به تولید قطعات بدنه، تزئینات داخلی 
هنوز  و  می شود  مربوط  است  مکانیکال  قطعات  و 
شرکت پژو هیچ درخواستی برای استعالم واحدهای 
و   ECU ایربگ،  تولید  جهت  کشور  قطعه سازی 

ABS نداشته است.
مشترک  تولید  به  پژو  ورود  عدم  کرد:  اضافه  وی 
قطعات هایتک این نگرانی را در ما ایجاد می کند که 

این شرکت همچنان می خواهد این قطعات را خود 
تولید کرده و صنعت خودرو را مانند گذشته وابسته 
به خود کند.دبیر انجمن قطعه سازان با اعالم اینکه 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایدرو درخواست 
کرده ایم تا نظارت جدی بر عملکرد قرارداد جدید 
پژو داشته باشند، گفت: به وزارت خانه گفته ایم اگر 
انجمن قطعه سازان تولید خودروهای جدید پژو در 
ایران را کمتر از 40 درصد ساخت ایران اعالم کند 

باید تولید آنها متوقف شود.

پژو عالقه ای به ساخت داخل قطعات هایتک ندارد

نگرانی از وضعیت قرارداد جدید پژو با تمدید ۱۰ساله تحریم

رئیس اتاق ایران پیشنهاد داد:

شهرک صنعتی مشترک ایران و هند 
در چابهار تاسیس شود

در شـرایط جدیـد که تحریم هـا رفع شـده و محدودیت هـا و تحریم در 
حال رفع شـدن اسـت نباید از دسـتاوردهای دوران تحریم غفلت کنیم و 
بایـد از فرصت ورود شـرکت های بـزرگ خارجی به ایـران و صنعت بیمه 
به نحـو موثر و در راسـتای اقتصـاد مقاومتی اسـتفاده کنیـم البته هدف 
مـا این نیسـت که صرفا ریسـک های موجـود در ایران را به شـرکت های 
خارجـی واگـذار کنیـم بلکه ایـن شـرکت باید تبدیـل به فرصتـی برای 

جلب سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی شـود.

امـروز جدال قدیم بیـن اندیشـه ها و دیدگاه هـای اقتصادی جای خـود را به 
اجمـاع نسـبی داده کـه هم دولـت و هم بـازار در کنـار هم باید بـه امر مهم 
تخصیـص منابع بپردازنـد و در این میان امروز همه پذیرفته اند که پیشـرفت 

اقتصاد یک کشـور نیازمند دولتی توانمنـد و بازارهایی کارآمد اسـت.
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اسکار  سینمایی  هنرهای  و  علوم  آکادمی 
فهرست کوتاه شامل 2۰ فیلم رقابت کننده 
را  بصری  ویژه  جلوه های  بهترین  شاخه  در 

اعالم کرد. 
در  اسکار،  آکادمی  رسمی  سایت  از  نقل  به 
فهرست  ابتدا  در  گذشته  سال  تا  که  حالی 
شاخه  در  رقابت  برای  فیلم   ۱۰ کوتاه 
بهترین جلوه های ویژه بصری پیش از اعالم 
برای  امسال  می شد،  اعالم  نهایی  نامزدهای 
اولین بار 2۰ فیلم به فهرست کوتاه این بخش 

از جوایز اسکار راه یافتند.
آینه«،  در  »آلیس  فیلم های  اساس  این  بر 
 ،»BFG-مهربان بزرگ  »غول  »ورود«، 
عدالت«،  طلوع  سوپرمن:  مقابل  در  »بتمن 
»کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی«، »ددپول«، 
استرنج«،  »دکتر  هرایزن«،  واتر  »دیپ 
»جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها«، »روز 

استقالل: بازگشت«، »کتاب جنگل«، »کوبو 
و دو تار«، »خانه خانم پرگرین برای بچه های 

وان:  »روگ  »مسافران«،  غریب«،  و  عجیب 
از  »فراتر  ستارگان«،  جنگ  از  داستان  یک 

»سالی«،  انتحار«،  »جوخه  فضا«،  پیشتازان 
آخرالزمان«  ایکس:  »مردان  و  »وارکرفت« 
شاخه  در  کننده  رقابت  اولیه  فیلم   2۰
جوایز  در  بصری  ویژه  جلوه های  بهترین 
بهترین  شاخه  هستند.اعضای  امسال  اسکار 
جلوه های ویژه بصری در ماه جاری میالدی 
فیلم   ۱۰ از  فهرستی  فیلم،   ۱۰ حذف  با 
رقابت کننده در این بخش را اعالم می کنند 
سینمایی  جوایز  نهایی  نامزدهای  فهرست  و 
بهمن   ( ژانویه   24 روز  نیز   2۰۱7 اسکار 
جوایز  اعطای  شد.مراسم  خواهد  اعالم  ماه( 
اسکار  سینمایی  جوایز  دوره  هشتادونهمین 
اسفندماه(   8 فوریه 2۰۱7)یکشنبه   2۶ روز 
در دالبی تئاتر لس آنجلس برگزار می شود و 
از  بیش  در  سینمایی  رویداد  این  است  قرار 
روی  به  زنده  صورت  به  جهان  کشور   225

آنتن برود.

معرفی ۲0 نامزد اسکار جلوه های ویژه بصری 

پژمان جمشیدی 
بازیگر فیلم آذر شد

پژمان جمشیدی بازیگر جدید فیلم سینمایی 
و  حمزه ای  محمد  کارگردانی  به  »آذر« 

تهیه کنندگی نیکی کریمی شد.
 8۰ مرز  از  کنون  تا  فیلم  این  فیلمبرداری 
هم  تولید  گروه  و  است  گذشته  درصد 
گرفتن  مشغول  تهران  خیابانهای  در  اکنون 
تازگی  به  و  »آذر« هستند  فیلم  سکانس های 
فیلم  این  بازیگران  به جمع  پژمان جمشیدی 

اضافه شده است.
ادامه  است:  آمده  »آذر«  داستان  خالصه  در 

زندگی بهای سنگینی دارد.
محمد  سینمایی  بلند  فیلم  اولین  »آذر« 
حمزه ای است که فیلمنامه آن توسط احسان 
بیگلری با همکاری پریسا هاشم پور به نگارش 
در آمده است. تهیه کنندگی این فیلم برعهده 
سینمای  بازیگر  و  کارگردان  کریمی  نیکی 

ایران است.
فرید  آذرنگ،  حمیدرضا  کریمی،  نیکی 
زارع،  لیال  مهدوی،  هستی  حسینی،  سجادی 
مهران نایل، شیرین آقاکاشی، مانیا علیجانی و 

هومن سیدی بازیگران این فیلم هستند.

بررسی طنز اجتماعی
 در تازه ترین برنامه دگرخند 

چهارجلدی  مجموعه  معرفی  با  »دگرخند«  برنامه  تازه ترین 
اجتماعی  طنز  بررسی  به  سهراب«  مرگ  از  قبل  »نوشدارو  طنز 

می پردازد. 
تازه ترین  پایگاه خبری حوزه هنری، در  از  پیام زمان  به گزارش 
نشست »دگرخند« طنز اجتماعی با معرفی مجموعه چهار جلدی 
 ۱5 دوشنبه   ۱7 ساعت  سهراب«  مرگ  از  قبل  »نوشدارو  طنز 

آذرماه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
این نشست با حضور دکتر محمدعلی زکریایی، روح اله احمدی، 
و  شاعر  اللهی،  فرج  مهدی  اجرای  با  و  باقری  الهام  سیده  دکتر 

طنزپرداز کشور برگزار می شود.
کوشش  به  سهراب«  مرگ  از  قبل  »نوشدارو  طنز  مجموعه 
نویسندگان و طنزپردازانی همچون علیرضا لبش، سعید قلیچی، 
احمد  صدقی،  مهرداد  حاتمی،  ارژنگ  رویتوندغیاثوند،  مجتبی 
مهدی  مشایخی،  مصطفی  مقدمی،  عبدا...  خضری،  علی  نوری، 
زراندوز،  علی  حسین زاده فرمی،  مهدی  خراباتی،  فریور  خلیلی، 
فرج اللهی  نسیم عرب امیری، مهدی  رضا ساکی، گیتی صفرزاده، 

به نگارش درآمده است.
از  مجموعه ای  بر  مشتمل  سهراب«  مرگ  از  قبل  »نوشدارو 
داستان های  است.  اعتیاد  از  پیشگیری  درباره  طنز  داستان های 
و  تیره  مأیوس،  جهانی  کشیدن  تصویر  به  به جای  مجموعه  این 
ازهم گسیخته نگاهی لطیف، روشن و شوخ طبعانه به دنیا دارند، 
این کتاب با مشارکت جمعی از هنرمندان در کنار جوانان مستعد 
و دغدغه مند برای ترسیم فضایی سالم و پرامید در راستای کاهش 

آسیب های اجتماعی صورت پذیرفته است.

حضور خوانندگان جهانی در 
»سالم بمبئی«

انتخاب  برای  خود  دالیل  از  بمبئی«  »سالم  کارگردان 
بنیامین بهادری به عنوان یکی از بازیگران فیلم و طراحی 
چهار کلیپ با هنرمندی سه خواننده مطرح هندی در این 

اثر سینمایی صحبت کرد.
قربان محمدپور کارگردان فیلم سینمایی »سالم بمبئی« 
اثر مشترک سینمای هند و ایران  با اشاره به نقش موثر 
می  که  همانطور  گفت:  فیلم  این  در  موسیقی  کلیدی  و 
دانید سینمای هند بدون خواننده و رقص برای مخاطب 
در  توانستیم  نمی  ما  اینکه  دلیل  به  اما  ندارد  معنایی 
فیلم ایرانی رقص و آواز داشته باشیم بنابراین با طراحی 
استفاده  تا ضمن  به وجود آوردیم  را  چهار کلیپ فضایی 
از صدای خوانندگان بین المللی چون آری جیت سینگ، 
را هم  آثار هندی  نیگام، شبیر کمار، حال و هوای  سونو 

حفظ کنیم.
پاپ  موسیقی  خواننده  بهادری  بنیامین  داد:  ادامه  وی 
کشورمان هم که در این فیلم به عنوان بازیگر حضور دارد، 
دو قطعه موسیقایی دیگر را آماده کرده که از این آثار در 
با توجه به  تیتراژ فیلم استفاده شده است. به هر ترتیب 
باید شرایط  ما  به موسیقی،  نیاز مخاطبان سینمای هند 
را طوری طراحی می کردیم که هم بتوانیم بازار مخاطب 
اکران  قوانین  به  هم  و  باشیم  داشته  را  هند  سینمای 

عمومی فیلم در سینمای ایران احترام بگذاریم.

ژولی دلپی در نقش کارگردان، نویسنده و 
بازیگر »زویی من«

در  بازی  و  نویسندگی  کارگردانی،  فرانسه  چهره مشهور سینمای 
فیلمی با عنوان »زویی من« را برعهده خواهد داشت.

به نقل از ورایتی، ژولی دلپی بازیگر مشهور فرانسوی کارگردانی و 
نویسندگی فیلم بعدی اش را هم برعهده دارد.

وی که نامزدی اسکار را در کارنامه دارد فیلمنامه فیلم »زویی من« 
را نوشته و کارگردانی آن را نیز انجام می دهد. این فیلم بهار پیش 
بریتانیا جلوی دوربین می رود. خود دلپی در کنار گروه  روی در 
بازیگران شامل دانیل برول و جما آرترتون در این فیلم بازی نیز 
می کند.گابریل تانا که برای »فیلومنا« نامزد اسکار شد کار تولید 

این فیلم را که ماجرایش در لندن می گذرد برعهده دارد.
»زویی من« داستانی درباره عشق مادری به فرزند است و این که 

این عالقه تا کجا می تواند گسترش یابد.
دلپی در این فیلم در نقش ایزابل بازی می کند که متخصص ژنتیک 
است و از ازدواجی ناسالم رهایی یافته و باید دخترش زویی را در 
مادرش  زندگی  همه  زویی  کند.  بزرگ  سابقش  همسر  با  ارتباط 
است و مادر باید خانواده را که در هم شکسته سر و سامان بدهد و 

همه امور را در دست بگیرد.

مستند »تست دوربین« در جشنواره یونانی
و  الهی  اسد  کارگردانی صحرا  به   » دوربین  تست   « بلند  مستند 
تهیه کنندگی سید محمد رضوی  به جشنواره بین المللی فیلمهای 

مستند پِِل پا نیِسس Peloponnisos یونان راه یافت.
به گزارش رسیده، این مستند روایت زندگی پنج کودک از نقاط 
مختلف تهران است که بخاطر یک آگهی انتخاب بازیگر  به مکانی 
مشخص می رسند و در خالصه داستان آن آمده است: ما چه می 

دونیم هر کدوم از این بچه ها واسه چی اینجان!!!
تست دوربین به تازگی موفق به دریافت جایزه بهترین مستند از 
جشنواره WIND امریکا شده است و چندی پیش در جشنواره 

بین المللی ستاره ی سیاه در غنا حضور داشت.
فیلم  پیشتر  که  است  کارگردان جوانی  و  بازیگر  الهی  اسد  صحرا 
های کوتاه » زود بر می گردم «،» دیوار«،»کادو« و مستند بلند 
به  گاهی   « چون  آثاری  در  و  است  ساخته  را  داریوش«  »عباس 
پشت سر نگاه کن« و » ارادتمند نازنین،تینا،بهاره« ،»فروشنده« 

بازی کرده است.

آن سوی آب ها 

شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست
صالی سرخوشی ای صوفیان باده پرست

اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود
ببین که جام زجاجی چه طرفه اش بشکست

امروز با حافظ

قیمتت  که  ديدي،بدان  خیانت  روزي  اگر 
باالست .

چارلی چاپلین

سخن حکیمانه

کتابی از محسن چینی فروشان 
برای بچه ها منتشر شد

»همیشه او؛ همه جا 
محسن  نوشته  او« 
ن  شا و چینی فر
تصویرگری  با 
موسوی  سیدمیثم 
انتشارات  سوی  از 
کانون پرورش فکری 
نوجوانان  و  کودکان 

برای بچه ها منتشر شد.
از  کتاب  این  در  نویسنده  مهر  گزارش   به 
زمین  و  آب  و  خورشید  چون  طیعی  عناصر 
بهره برده که اگر نبودند، زندگی هم بی معنا 
مفهومی  و  معنا  ها،  انسان  ما  بودن  و  بود 
»همیشه  کتاب  در  فروشان  نداشت.چینی 
بر  دلیلی  را  طبیعی  عناصر  او«،  جا  همه  او؛ 
و  دانسته  مهربان  خدای  یعنی  »او«  وجود 
را  چیز  همه  و  طمین  آب،  »خورشید،  گفته 
»او« آفریده است... »او« همیشه و همه جا با 

ماست. »او« خدای مهربان است«
پیش از این هم کتابی با عنوان »او« از همین 
ناشر منتشر شده  از سوی همین  نویسنده و 
بود. محسن چینی فروشان در آن کتاب هم از 
عناصر طبیعی چون باد و درخت برای گفتن 
از »او« بهره گرفته بود و حاال همان مضمون 

در این کتاب تکرار می شود.

در بازار کتاب

خبرنگار بابل مهدی بادیکناری : جعفر صفری 
مطبوعاتی  نشست  در  بابل  اوقاف  اداری  رئیس 
باخبرنگاران، ضمن تبریک هفته ی وقف، گفت که 
امسال هفته ی وقف، به دهه تبدیل شده است که از 
روز یک شنبه شاهد اولین روز هفته ی وقف هستیم. 
غربی،  و  شرقی  بندپی  از  به غیر  بابل  افزود:  وی 
مجموعاً  است،  مستقل  نمایندگی  دارای  که 
هزار  که  می باشد  2۳7موقوفات  و  2هزار  دارای 
2۰2موقوفه ی  و   هزار  منفعتی،  ۳5موقوفه ی  و 
۱4موقوفه ،  و  متصرفی  88۶موقوفه ی  انتفاعی، 

غیرمتصرفی است.
با بیان اینکه از ۱۹هزار  رئیس اداره ی اوقاف بابل 
و57۳ رقعبات متصرفی که تحت  نظر مستقیم این 
اداره عمل می شود، گفت که 2هزار و5۶۰موقوفه ی 

غیرمتصرفی، تحت نظر متولیان اداره می شود.
مجموعه   تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  صفری، 
اجاره ی ۳ساله ی موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی 
همچنین  افزود:  می باشد،  رقعبه   8۳۳ و  ۱2هزار 
7۱۳ رقعبه به عنوان شناخته شده ی عرصه و اعیان 
می باشد که از اشخاص نیک اندیش و خیراندیش به 

وقف پرداخته اند.
اعیان وقف،  و  ادامه داد: ما 7۱۳رقعبه عرصه  وی 
در این شهرستان داریم که قبل از سال ۹2، 2۰۰ 
اما هم اکنون تمام  قابلیت شناسایی داشت،  رقعبه 
شناسایی  را  وقف  اعیان  و  و  عرصه  7۱۳رقعه 

کرده ایم.
رئیس اداره ی اوقاف بابل اضافه کرد: از 4۱۳رقبات 
و  عرصه  رقبه ی   8۰ کرده ایم  نهایی  و  قرارداد  که 
اعیان وقف در محاکن قضایی در حال بررسی است، 
مابقی هم فاقد قرارداد هستند که اکثر این رقبات 
و  سال   8۰ تا   7۰ تا   ۶۰ باال  بسیار  قدمت  دارای 

دارای فرسودگی است.
تاکنون   ۹2 سال  از  براینکه  تأکید  با  صفری 
کرده ایم  تخریب  را  اعیان  و  عرصه  55رقعبه ی 
مبلمان  ابتدا  افزود:  نموده ایم،  احداث  مجدداً  و 
بافت جدید  به  فرسوده  بافت  از  را  و شهر  منطقه 
هستیم  شاهد  را  رقبات  تعریض  کرده ایم،  تبدیل 
که کوچه های دو متری، 4متری و ۶متری شده اند 
تبدیل  امروزی  شکل  به  شهری  المان  براساس  و 
شدند، توانستیم از قبل این 55 رقبه ای که تخریب 
کرده ایم را احداث کنیم که تا امروز آماری که از 
و مسکونی  تجاری  گرفته ایم ۱8۹واحد  فنی  دفتر 

بوده است.
بیشتر  که  را  7۰خانواده  همچنین  داد:  ادامه  وی 
بودند  نیازمند  خانواده های  یا  جوان  زوج های  آنها 
مساحت  مجموع  و  دادیم  اسکان  واحدها  این  در 
این پروژه ها 22هزار مترمربع به ارزش 44میلیارد 

تومان است که طی سه سال، بنا شده است.
رئیس اداره ی اوقاف بابل با اشاره به اینکه در بخش 
۳2بقعه  اخیر  سه سال  طی  متبرکه  بقاع  عمران 
افزود:  کرده ایم،  بهسازی  و  احداث  مرمت،  را 
مجموعه ی مساحت احداثی جهت 25بقعه تاکنون 
5۹7۰متر در قالب مرمت و بهسازی، 7بقعه ۳هزار 
شده  هزینه  تومان  ۱2میلیارد  ارزش  به  مترمربع 

است.
در  قاسم  امام زاده  در  اینکه  به  اشاره  با  صفری   
آستانه  ورودی  نمای  مرمت  به  آتی  هفته های 
خواهیم پرداخت گفت: درصدد هستیم تا سازه ایی 
همچنین  و  آوریم  وجود  به  امام زاده  این  در  زیبا 
که  مغازه ای  دو  دوم،  فاز  در  عبدا...  امام زاده  در 

آن  تخریب  به  و  خریداری  است  بوده  مشکل ساز 
آغاز  سریع تر  هرچه  آن را  دوم  فاز  تا  پرداخته ایم 

کنیم.
وی با اشاره به اینکه تاکنون 7ضریح مطهر را برای 
هستیم  درصدد  افزود:  کرده ایم،  نصب  امام زادگان 
را  اقداماتی  امام زاده هفت تن  برای نصب ضریح  تا 

انجام دهیم. 
سه سال  طی  که  گفت  بابل  اوقاف  اداره ی  رئیس 
مترمربع  به مساحت ۱4هزار  اخیر 28وقف جدید 
نیت  با  تومان  و 5۰۰میلیون  ارزش ۱۳میلیارد  به 
ورزش خدماتی تعزیه داری، اطعام، امرات قرآنی و 
و  و حسینیه  مسجد  در  که  انتفاعی  وقف  خیرات 
تکایا، نیازهای ضروری جامعه را به اجرا درآورده ایم 
ساالر  عزداری  وقف  از  ما  موقوفات  7۰درصد  که 

شهیدان است.
صفری با تأکید براینکه سه بقعه در بابل در جاهای 
دور افتاده ایی است، افزود: ما دنبال درآمد نیستیم 
بلکه می خواهیم با توجه به فرمایشات مقام  معظم 

رهبری یک بقعه داشته باشیم.
ما  بقاع  سه سال  درآمد  مجموعه ی  داد:  ادامه  وی 
۱۳میلیارد ریال می باشد که نزدیک به ۳۰درصد، 
تا 7۰۰میلیون تومان آمده،  اولیه  از وصول  بیشتر 

اضافه کرده ایم.
کل  اینکه  بیان  با  بابل  اوقاف  اداره ی  رئیس 
انجام  بقاع  برای  سه سال  طول  در  که  هزینه هایی 
تصریح  است،  بوده  5میلیارد  نزدیک  داده ایم 
نزدیک  ما  اجتماعی  هزینه ی  در  همچنین  کرد: 
بیمارانی  برای  کرده ایم  کمک  تومان  یک میلیارد 
برای  غذا  طبخ  هستند،  ما  کاری  اولویت  در  که 
نیازمندان، چه در ماه محرم و چه در ماه رمضان 
و سبد کاال که افتخار داریم هر سه سال این کار را 

انجام می دهیم.
این  در  و  رمضان  مبارک  ماه  در  که  صفری گفت 
و  هستیم  نیازمندان  به  کمک  درصدد  سه سال 
نیازمندان  اختیار  پکیچ، در  تا ۱4قلم در یک   ۱۳
تهیه ی  ما  دیگر  کارهای  ازجمله  می دهیم،  قرار 
و  است  بی بضاعت  دانش آموزان  برای  لوازم تحریر 
نزدیک به ۳۰میلیون تومان برای خرید لوازم تحریر 

و کمک به نیازمندان اختصاص داده ایم.
وی گفت: امسال نزدیک 5هزار مستمند را کمک 
کرده ایم و همه ی اینها را مرهون و مدیون واقفین 
هستیم، همچنین در مبحث امورات ثبتی وحقوقی 
۳54سند  اخیر  سه سال  در  محفوظه  اسناد  کل 
ارزش  به  بوده  مترمربع  57میلیون  که  را  مالکیت 
اسناد 5میلیارد تومان است که رقم های بی نظیری 

است.
رئیس اداره ی اوقاف بابل اظهار کرد: احکام صادره ی 
از  بوده که  ابتدای سال ۹2،۶۳۰مورد  از  موقوفات 
سال ۹۳ تاکنون ۳۱۰حکم داریم. یکی از کارهایی 
که ما سعی کرده ایم در داخل شهرستان بابل انجام 
دهیم ساماندهی امور متولیان بوده، ما ۱۰۰نفر یا 
بیشتر در بابل، متولی داریم و واقعاً نظارت دقیقی 
افتخار می کنیم  و  داده ایم  انجام  عزیزان  این  روی 
را  آنها  همه  نکنیم.  دور  اوقاف  از  را  متولیان  که 

موقوفات  کاها  اداره ی  داخل  و  کرده ایم  دعوت 
شاخص هستند.

صفری ادامه داد: 2 تا ۳ تا 4هزار رقعبه در اختیار 
احداث  اداره،  داخل  در  دفاتری  که  است  متولیان 
و به عنوان دفاتر امور متولیان، هرماه این دفاتر را 
بازرسی می کنیم و نحوه ی وصول عواید و هزینه ی 
بررسی می کنیم،  به دقت  را  دارند  حساب هایی که 
باز  حساب  یک  فقط  بستیم،  را  حساب ها  کنترل 
کرده ایم و از همه مهم تر، اینها را که مثل موقوفات 
متصرفی در اختیار ماست وارد سامانه ی خودمان 
کرده ایم و اگر زمانی مستأجری وارد سامانه بشود 

از ورود تا خروج به دقت نشان داده می شود.
وی با بیان اینکه در بحث قرآنی، 5نفر از بچه های 
بابل در سال ۹۱، یک نفر مقام سوم استانی و در 
سال گذشته دو نفر رتبه ی دوم و سوم استانی را 
کسب کرده اند، گفت که طی امسال، بچه های بابل 
کوالک کردند 5نفردر رتبه ی اول کشوری و یک نفر 
سومی کشوری و مابقی هم، رتبه ی استانی به دست 

آوردند.
رئیس اداره ی اوقاف گفت: ۹8مربی قرآن و ۶هزار 
مشغول  قرآنی  امر  به  مجموعاً  قرآنی  دانش آموز 
شهرستان  این  در  خوبی  رشد  شاهد  تا  هستند 

باشیم.

اصحاب رسانه  که  موقعی  آن  از  داد  ادامه  صفری 
شد،  راحت تر  ما  کارهای  کردند،  پیدا  ورود 
احقاق  به خصوص  اوقاف  عملکرد  اطالع رسانی 
عرض  افتخار  با  من  شد،  صدبرابر  ما  موقوفات 
می کنم با کمک اصحاب رسانه ی ما اکنون احداث 
المان  حفظ  با  اما  شد  صادر  خلیلیان  حسینیه ی 

سنتی آن حفظ شده است.
وی به برنامه ی آتی کنگره ی علمای واقف دانست و 
گفت: سال گذشته این کنگره در آمل برگزار شده  
امسال در بابل در تکیه ی بزرگ همزه کال همراه با 
سخنرانی رئیس بازرسی مقام  معظم رهبری، ناطق 

نوری برگزار خواهد شد.
بزرگ  مجتمع  احداث  به  اوقاف  اداره ی  رئیس 
فرهنگی قرآنی و آموزشی و اداری اوقاف در ۶طبقه 
الی   ۳ زمانی  بازده  طی  48۰۰متر  مساحت  به 
با  سه سال  طی  در  که  گفت  و  کرد  اشاره  4سال 
اعتبار7۰میلیارد ریال از محل موقوفات شهرستان 
احداث  ۱۳۰۰متر  مساحت  به  زمینی  در  بابل 

خواهد شد.
احداث  اوقاف  کار  دیگر  از  کرد:  اضافه  صفری   
حسینه ی خلیلیان، احداث دو مکان ورزشی، یکی 
کارهای  جمله  از  و  امیرکال  در  دیگری  و  بابل  در 
دیگر این است که ما تصمیم گرفتیم دیگر به کار 

به  گرفتیم  تصمیم  و  نباشیم  مشغول  ساخت وساز 
سمت تجارت و ساخت کارخانه های صنعتی باشیم 
تا باعث اشتغال برای فرزندان و جوانان جویای کار 
ما باشد و سعی می کنیم کارخانه ای را احداث کنیم 

که نیازهای ضروری استان را تأمین کند.
به  نان  پخت  ما،  کارهای  دیگر  از  که  گفت  وی 
آزادی  می باشد،  سال  فصول  تمام  در  نیازمندان 
یا  آزادی  بهار  سکه ی  یک  به خاطر  که  زندانیان 
پرداخت  هستند،  زندان  در  5میلیون  به خاطر 
حاضر  حال  در  که  صعب العالج  بیماران  هزینه ی 
حاضر  حال  در  و  بستیم  قرارداد  5بیمارستان  با 
برعهده  را  5بیمار صعب العالج  پرداخت  مسئولیت 

گرفتیم.
درآمد  دنبال  ما  گفت  بابل  اوقاف  اداره  رییس 
بقعه  یک  که  است  این  ما  هدف  تنها  و  نیستیم 
داشته باشیم با توجه به فرمایشات رهبری که این 
شده  شناخته  فرهنگی  قطب  یک  بعنوان  ها  بقعه 

باشد
ما  بقاع  سه سال  درآمد  مجموعه ی  داد:  ادامه  وی 
۱۳میلیارد ریال می باشد که نزدیک به ۳۰درصد، 
تا 7۰۰میلیون تومان آمده،  اولیه  از وصول  بیشتر 

اضافه کرده ایم.
کل  اینکه  بیان  با  بابل  اوقاف  اداره ی  رئیس 
انجام  بقاع  برای  سه سال  طول  در  که  هزینه هایی 
تصریح  است،  بوده  5میلیارد  نزدیک  داده ایم 
نزدیک  ما  اجتماعی  هزینه ی  در  همچنین  کرد: 
بیمارانی  برای  کرده ایم  کمک  تومان  یک میلیارد 
برای  غذا  طبخ  هستند،  ما  کاری  اولویت  در  که 
نیازمندان، چه در ماه محرم و چه در ماه رمضان 
و سبد کاال که افتخار داریم هر سه سال این کار را 

انجام می دهیم.
این  در  و  رمضان  مبارک  ماه  در  که  صفری گفت 
و  هستیم  نیازمندان  به  کمک  درصدد  سه سال 
نیازمندان  اختیار  پکیچ، در  تا ۱4قلم در یک   ۱۳
تهیه ی  ما  دیگر  کارهای  ازجمله  می دهیم،  قرار 
و  است  بی بضاعت  دانش آموزان  برای  لوازم تحریر 
نزدیک به ۳۰میلیون تومان برای خرید لوازم تحریر 

و کمک به نیازمندان اختصاص داده ایم.
وی گفت: امسال نزدیک 5هزار مستمند را کمک 
کرده ایم و همه ی اینها را مرهون و مدیون واقفین 
هستیم، همچنین در مبحث امورات ثبتی وحقوقی 
۳54سند  اخیر  سه سال  در  محفوظه  اسناد  کل 
ارزش  به  بوده  مترمربع  57میلیون  که  را  مالکیت 
اسناد 5میلیارد تومان است که رقم های بی نظیری 

است.
رئیس اداره ی اوقاف بابل اظهار کرد: احکام صادره ی 
از  بوده که  ابتدای سال ۹2،۶۳۰مورد  از  موقوفات 
سال ۹۳ تاکنون ۳۱۰حکم داریم. یکی از کارهایی 
که ما سعی کرده ایم در داخل شهرستان بابل انجام 
دهیم ساماندهی امور متولیان بوده، ما ۱۰۰نفر یا 
بیشتر در بابل، متولی داریم و واقعاً نظارت دقیقی 
افتخار می کنیم  و  داده ایم  انجام  عزیزان  این  روی 
را  آنها  همه  نکنیم.  دور  اوقاف  از  را  متولیان  که 
موقوفات  کاها  اداره ی  داخل  و  کرده ایم  دعوت 

شاخص هستند.
صفری ادامه داد: 2 تا ۳ تا 4هزار رقعبه در اختیار 
احداث  اداره،  داخل  در  دفاتری  که  است  متولیان 
و به عنوان دفاتر امور متولیان، هرماه این دفاتر را 
بازرسی می کنیم و نحوه ی وصول عواید و هزینه ی 
بررسی می کنیم،  به دقت  را  دارند  حساب هایی که 
باز  حساب  یک  فقط  بستیم،  را  حساب ها  کنترل 
کرده ایم و از همه مهم تر، اینها را که مثل موقوفات 
متصرفی در اختیار ماست وارد سامانه ی خودمان 
کرده ایم و اگر زمانی مستأجری وارد سامانه بشود 

از ورود تا خروج به دقت نشان داده می شود.
وی با بیان اینکه در بحث قرآنی، 5نفر از بچه های 
بابل در سال ۹۱، یک نفر مقام سوم استانی و در 
سال گذشته دو نفر رتبه ی دوم و سوم استانی را 
کسب کرده اند، گفت که طی امسال، بچه های بابل 
کوالک کردند 5نفردر رتبه ی اول کشوری و یک نفر 
سومی کشوری و مابقی هم، رتبه ی استانی به دست 
اوقاف گفت: ۹8مربی قرآن  اداره ی  آوردند. رئیس 
قرآنی  امر  به  مجموعاً  قرآنی  دانش آموز  ۶هزار  و 
این  در  خوبی  رشد  شاهد  تا  هستند  مشغول 

شهرستان باشیم.
اصحاب رسانه  که  موقعی  آن  از  داد  ادامه  صفری 
شد،  راحت تر  ما  کارهای  کردند،  پیدا  ورود 
احقاق  به خصوص  اوقاف  عملکرد  اطالع رسانی 
عرض  افتخار  با  من  شد،  صدبرابر  ما  موقوفات 
می کنم با کمک اصحاب رسانه ی ما اکنون احداث 
المان  حفظ  با  اما  شد  صادر  خلیلیان  حسینیه ی 

سنتی آن حفظ شده است.
وی به برنامه ی آتی کنگره ی علمای واقف دانست و 
گفت: سال گذشته این کنگره در آمل برگزار شده  
امسال در بابل در تکیه ی بزرگ همزه کال همراه با 
سخنرانی رئیس بازرسی مقام  معظم رهبری، ناطق 

نوری برگزار خواهد شد.
بزرگ  مجتمع  احداث  به  اوقاف  اداره ی  رئیس 
فرهنگی قرآنی و آموزشی و اداری اوقاف در ۶طبقه 
الی   ۳ زمانی  بازده  طی  48۰۰متر  مساحت  به 
با  سه سال  طی  در  که  گفت  و  کرد  اشاره  4سال 
اعتبار7۰میلیارد ریال از محل موقوفات شهرستان 
بابل در زمینی به مساحت ۱۳۰۰متر احداث خواهد 
شد.  صفری اضافه کرد: از دیگر کار اوقاف احداث 
حسینه ی خلیلیان، احداث دو مکان ورزشی، یکی 
کارهای  جمله  از  و  امیرکال  در  دیگری  و  بابل  در 
دیگر این است که ما تصمیم گرفتیم دیگر به کار 
به  گرفتیم  تصمیم  و  نباشیم  مشغول  ساخت وساز 
سمت تجارت و ساخت کارخانه های صنعتی باشیم 
تا باعث اشتغال برای فرزندان و جوانان جویای کار 
ما باشد و سعی می کنیم کارخانه ای را احداث کنیم 

که نیازهای ضروری استان را تأمین کند.
به  نان  پخت  ما،  کارهای  دیگر  از  که  گفت  وی 
آزادی  می باشد،  سال  فصول  تمام  در  نیازمندان 
یا  آزادی  بهار  سکه ی  یک  به خاطر  که  زندانیان 
پرداخت  هستند،  زندان  در  5میلیون  به خاطر 
حاضر  حال  در  که  صعب العالج  بیماران  هزینه ی 
حاضر  حال  در  و  بستیم  قرارداد  5بیمارستان  با 
برعهده  را  5بیمار صعب العالج  پرداخت  مسئولیت 

گرفتیم.
دولتی  و  اجرایی  دستگاه های  تمام  از  پایان  در 
به  را  خودشان  بدهکاری  که  داریم  درخواست 
ما  به  ادارات  این  ۹5درصد  کنند،  پرداخت  اوقاف 
بدهکارند، باتوجه به اینکه مشکل مالی هم ندارند.

رئیس ادار ی اوقاف بابل خبر داد:

؛ آموزشی و اداری اوقاف در شهرستان بابل احداث بزرگترین مجتمع فرهنگی قرآنی ٰ


