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فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت  
سرمایه  نامه  شیوه  اساس  بر  شهرداری  این  اینکه  به  نظر 

برداری  بهره  و  نصب  و  خرید  پروژه  مشارکت   گذاری 
واجد  متقاضیان  به  را  سرعت  تخلف  ثبت  ثابت   هوشمند   های  دوربین 
جهت  آید  می  بعمل  دعوت  گذاران  سرمایه  از  لذا  نماید  واگذار  شرایط 
نوبت  نشر  از  روز پس  ده  مذکور حداکثر  پروژه  مدارک  و  اسناد  دریافت 
دوم آگهی فراخوان به معاونت ترافیک شهرداری خرم آباد واقع در خیابان 

اندیشه جنب ترمینال برون استانی مراجعه نمایند.
به میزان )4/350/000/000( چهارمیلیارد و  -تضمین شرکت در مشارکت 
سیصدو پنجاه میلیون ریال بصورت ضمانتنامه بانکی در پاکت الف مهر و 

الک شده تحویل گردد.
-مبلغ برآورد اولیه )87/000/000/000( هشتادوهفت میلیارد ریال .

- ضمنا هزینه آگهی در دو نوبت به عهده برنده میباشد.
 تلفن تماس:33320796 -066

انتشار نوبت اول :95/9/22
روابط عمومی بین الملل شهرداری خرم آباد انتشار نوبت دوم :95/9/29

 نوبت اول
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.ir وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

با هدف گسترش فرهنگ 
مطالعه و حمایت از مطبوعات 
طرح تخفیف اشتراک

تا سقف 50 درصد
را اجرا می کند.

www.eshterak.ir

هزینه
ارسال عادی
از مشترکان 

دریافت نمی شود.

eshterak.ir eshterak.ir e
sh

te
ra

k.
ir 

esh

tera
k.ir eshterak.irبرای ثبت اشتراک
کافی است
به سایت

 www.eshterak.ir
مراجعه نمایید.

تسهیالت 
اشتراک برای روزنامه ها

مجالت عمومی و مجالت 
تخصصی به ترتیب

تا سقف 500، 2500 و 
5000 تومان به ازای

هر نسخه.

افزایش
قیمت نشریه در طول 

دوره اشتراک
مشمول مشترکان

قبلی نمی شود. مشترک شوید
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محل درج
لوگوی نشریه

گلزنی »وحید امیری« در دقیقه 92 سبب شد تا پرسپولیس با برتری 2 بر یک 
مقابل پدیده مشهد به صدرنشینی یک روزه تراکتورسازی در جدول رده بندی 

لیگ برتر پایان دهد.
در آخرین دیدار هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران، تیم مدعی 
به  پایان  در  و  رفت  پدیده  میهمانی  به  مشهد  ثامن  ورزشگاه  در  پرسپولیس 
برتری ارزشمند دو بر یک رسید تا با پیروزی در این دیدار خارج از خانه، دوباره 

صدرنشین شود.
این دیدار قرار بود عصر جمعه برگزار شود که به دلیل بارش برف سنگین به 

دیروز موکول شد.
»موعود بنیادی فر« قضاوت دیدار که در حضور حدود 10 هزار تماشاگر برگزار 

شد را برعهده داشت.
تا  شدند  امتیازی   29 پیروزی  این  کسب  با  ایونکوویچ«  »برانکو  شاگردان 

صدرنشین مطلق لیگ برتر باشند و پدیده نیز 15 امتیازی باقی ماند.

مدیر بخش مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران درخصوص 
پراکندگی جغرافیایی ازدواج کودک در شهرها و روستاهای کشور 
اظهار کرد: نمی توان مدعی شد که بیشترین آمار ازدواج کودکان 

متعلق به روستاهاست چرا که بر اساس آمارها ....

معاون ستاد کل نیروهای مسلح، تأکید کرد: کسانی که خواستار غرق کردن قایق های ایرانی در خلیج فارس 
هستند، فاقد شعور نظامی هستند. سردار سرتیپ پاسدار سیدمسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات 
دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در گفت وگویی در واکنش به این رجزخوانی ها و تهدیدات پوشالی جمعی از 
سیاستمداران آمریکا، گفت: نیروهای نظامی جمهوری اسالمی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری بر منطقه 

خلیج فارس اشراف و احاطه دارند ...

طی سالهای آتی حداقل ۴.۶ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی با 
مدارک باال وارد بازار کار می شوند که شغل های رده پایین هم آنها 
را راضی نمی کند، بلکه دنبال شغل های باکالس و اسم و رسم دار 

هستند. یک اقتصاددان 20 راهکار در این باره داده است ...

 پرسپولیس دوباره صدرنشین شد

دالر دوباره به 
باالترین نرخ 

رسید

هشدار سردار جزایری  به 
تهدیدکنندگان ایران در خلیج فارس 

ساخت مسکن برای 
چهار دهک پایین 

جامعه

قیمت گاز بخش 
خانگی افزایش

 نمی یابد

جهانگیری: تاکید داریم دولت کوچک شود

توسعه اشتغال مهم ترین اولویت کشور است

10

3

2

2

11

نقش قیمت دالر بر صنعت خودروسازی چقدر است ؟

2 1153

معاون اول رئیس جمهور: توسعه اشتغال مهم ترین اولویت است که 
با همکاری بخش خصوصی تحقق می یابد.

اسحاق جهانگیری در هفتمین اجالسیه دوره ششم نمایندگان اتاق 

اصناف ایران با بیان اینکه خوب است تا دولت و اصناف مشکالتشان 
را با یکدیگر در میان بگذارند تا به یک نظر واحد برسند اظهار کرد: 
من به این نتیجه رسیده ام که هر مشکلی که حول تفاهم  و وحدت 

نظر قوای سه گانه و مردم قرار بگیرد، حتما به نحو مطلوبی برطرف 
خواهد شد، اما اگر مشکالت و مسائل سیاسی و جناحی شود، هیچ 

گاه حل نمی شوند و تنها دودش به چشم مردم می رود. 

هشدار پلیس فتا:

دوستی های مجازی،
 محدود شود

تکان های ارزی به خودرو رسید

اجتماعیاقتصادی

4/6 میلیون نفر در 
جستجوی »شغل باکالس«

فقر فرهنگی عاملی در 
افزایش ازدواج کودکان
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امام جواد )ع(:

کالم  نور

دالر دوباره به باالترین نرخ رسید  

دالر آمریکا در بازار دیروز با افزایش ۱۴ تومانی 
گذشته،  هفته  کاری  روز  آخرین  به  نسبت 
که  نرخی  رسید؛  فروش  به  تومان   ۳۹۲۶
روزهای قبل هم برای این نوع ارز تجربه شده 
بود که باالترین قیمت در سال جاری محسوب 

می شود.
به گزارش ایسنا، هر گرم طالی ۱۸ عیار دیروز 
بیش از ۱۱۲ هزار تومان داد و ستد می شود و 
نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۵۹۳ و ۳۰۸ هزار 

تومان قیمت دارند.
با  جهانی  بازارهای  در  نیز  طال  جهانی  اونس 

قیمتی بیش از ۱۱۶۰ دالر معامله می شود.
پوند   ،۴۲۴۶ یورو  ارز،  بازار  در  همچنین 
انگلستان ۴۹۳۳ و لیر ترکیه ۱۱۷۹ تومان در 

بازار آزاد فروخته می شوند. 

تعطیلی شرکت های ترامپ
 در عربستان

به گزارش صدای ایران، رئیس جمهوری منتخب 
چهار  جمله  از  شرکت هایش  از  برخی  آمریکا 
او  اقتصادی  معامالت  با  ظاهرا  که  را  شرکتی 
در عربستان ارتباط داشتند، تعطیل کرده است. 
انتظار  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
منتخب  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد  می رود 
آمریکا در روزهای آتی تغییراتی که در کسب 
تغییراتی  کند؛  اعالم  آورده  وجود  به  کارش  و 
با  از تضاد احتمالی منافع  که هدفش ممانعت 

ریاست جمهوری آمریکا است.  
ترامپ  سازمان  عمومی  مشاور  گارتن،  آلن 
اقدامی  را  مذکور  شرکت  چهار  تعطیلی 
»معمول« توصیف کرد و گفت که ترامپ هیچ 
کسب و کار اقتصادی ای در عربستان ندارد. از 
اقتصادی  منافع  درباره  شائبه هایی  که  زمانی 
رئیس جمهوری  عنوان  به  او  خدمات  با  ترامپ 
انحالل  درخواست  او  است،  ایجاد شده  آمریکا 
۹ شرکت از جمله همان چهار شرکت مرتبط با 

عربستان را داده است. 
تفرجگاه های  و  هتل ها  میلیاردر  ترامپ  دونالد 
و  دارد  جهان  مختلف  کشورهای  در  متعددی 
در  بیشتر  گسترش  خواستار  ترامپ  سازمان 

سراسر جهان بوده است. 
دختر  ترامپ،  ایوانکا  نیز  گذشته  سال 
که  گفت  آمریکا  منتخب  رئیس جمهوری 
احتمالی  مکان های  از  عربستان  و  خاورمیانه 
سرمایه گذاری هستند. ایوانکا ترامپ در دسامبر 
۲۰۱۵ شهر دبی را به عنوان اولویت اصلی اعالم 
فرصت  چندین  که  داشت  تاکید  اما  بود  کرده 
اقتصادی در ابوظبی، قطر و عربستان را هم در 

نظر دارند. 
چهار شرکتی که به تازگی منحل شده اند، چهار 
ایوانکا ترامپ و در دوران  از اظهارات  ماه پس 
راه اندازی  جده  در  جمهوری  ریاست  کمپین 
شدند. در همین بازه زمانی چهار شرکت مشابه 
دیگر هم راه اندازی شد اما چند ماه بعد تعطیل 

شدند. 
می شود  موجب  تغییریافته  و  پیچیده  ساختار 
و شرکایش  ترامپ  اقتصادی  منافع  پیگیری  تا 
و  نام  ترامپ  شود.  دشوار  آمریکایی ها  برای 
جزئیات برخی از شرکت هایش را منتشر کرده 
اما تصویر کاملی از اوضاع تجارت و کسب وکار 

ترامپ در دسترس نیست. 
وی در دوره رقابتهای انتخاباتی اعالم کرده بود 
کشورهایی چون عربستان را وادار خواهد کرد 
بهای حمایت آمریکا از این کشورها را پرداخت 

کنند. 

خبر

رسانه مي اندیشد و تغییر مي آفریند

* علي خيابانيان

 آنچه که مسلم است رسانه ها در دنیاي امروز از قدرت و نفوذ باالیي 
در ابعاد مختلف زندگي انسان برخوردارند، چه بسا براي انسان امروز 
تصور دنیایي بدون روزنامه، تلویزیون، اینترنت و … نه تنها قابل 
تصور نباشد که حتي کسل کننده به نظر برسد. رسانه به سان یک 
همزاد، همکار، همدم و همفکر براي تنهایي و فردیت انساني است 
که تنها به خود مي اندیشد یا دقیق تر اینکه نمي اندیشد و تنها 
در قبال خواست هاي دروني خود به دنبال بهانه اي مي گردد تا به 
توجیهي همه پسند دست یابد و چه بسیارند انسان هایي از طبقات 
مختلف جامعه که نیازمند آنند، تا نسبت به راه و کاري که انجام مي 
دهند بر عدم تفکر و تدبر خود، صحه اي بگذارند و به ندانم کاري 
معامله  پر سودترین  و  ترین  راحت  این  بسا  ادامه دهند؛ چه  خود 
زندگي باشد. نداني و نیندیشي و تو را سپاس گویند و گرامي دارند.

رسانه ها مي اندیشند، توجیه مي کنند، تغییر مي دهند، جایگزین  
مي یابند و در مورد حیاتي که از آن ماست تصمیم مي گیرند. تکرار 
ما  را در درون  باوري جدید  تا  است  ترفندهایي  از جمله  تلقین  و 
نهادینه کنند یا به زبان خودشان آموزش دهند. حتي نوع و نحوه 
یادگیري ما نیز وام دار چنین سیستم پیچیده و سهل نگري است تا 

غفلت ما را بیشتر و گذر عمرمان را سریعتر کند.
به راستي از تماشاي ساعت ها برنامه تلویزیوني و از البالي صدها 
از اطالعات چه چیزي عاید  نامنظمي  انباشتگي  صفحات وب، جز 
و  افراد  تجمع  است.  شده  انسان  اندیشناک  و  پرور  خالقیت  روح 
اطالعات و تزریق و تبلیغ یافته ها و دانسته ها، آنهم در فرمتي کلي 

و گذرا، ما را به چگونه سیستمي از آموزش هدایت مي کند.
با فشار دکمه اي به مجموعه عظیمي از اطالعات دست مي یابیم 
بسیار  امري  کنیم،  مي  وارد  سیستم  به  را  اطالعاتي  بلعکس  یا 
ظریف و هوشمندانه، اما بدون راهنما، بدون کنترل و بدون هرگونه 
حساسیتي در نوع انتخاب. تنها، چیزهایي را در اختیار شما قرار مي 
بدون  آنهم  پرداخته است  به آن  تر شخصي دیگر  دهند که پیش 
ارزیابي و شناخت و هرگونه تغییري در ساختار ارایه شده. شناختي 
در کار نیست، کاالهایي که در انباري الکترونیکي جمع مي شوند و 

در اسرع وقت در اختیار مشتري قرار مي گیرند.
جعبه اي به ظاهر جادویي، تا انسان را از یافته ها و اندوخته هاي 
علمي و معرفتي خود باز دارد و امکان خالقیت وي را تنها بر کشف 
وب سایت جدیدي در گستره دنیاي تازه خود کاهش دهد! یافته 
هاي خود را در پوشه هایي هم ارزش و هم رنگ، دسته بندي کند 
تا بیشتر آموخته باشد! و شخصي دیگر در آن سوي خط خرسند به 

آموزش خود، تعداد بازدید کنندگان را سرشماري مي کند.
مگر نه اینکه رسانه یکي از عوامل ایجاد ارتباط اجتماعي بین فرد و 
دنیاي هنر است، پس چگونه هنرها، نازلترین جایگاه را در رسانه ها 
و بخصوص مطبوعات به خود اختصاص داده اند؟ در دیگر رسانه ها 
به عنوان ابزارهاي اجتماعي شدن، به استثناي سینما که اقتداري 
بي رقیب دارد، همه هنرها، اعم از موسیقي، نقاشي، مجسمه سازي، 
تئاتر… هم در همه سطوح و روایت هاي غربي، شرقي، سنتي و 
بومي غایب اند.  آنچه از هنر در رسانه ها انتقال مي یابد سطحي 
گسترده از اطالعاتي خام و گاه حتي غیر مستند است که گویي هر 
کدام به نحوي، دیگري را فقط تکرار مي کنند. چه بسا که درباره 
یک هنر، تکنیک، سبک یا دیدگاه هنري بتوان مجموعه اي وسیع 
این  اما  یا هزاران مقاله در رسانه هاي گوناگون یافت.  از اطالعات 
همه، تنها در شکل و شیوه بیان متفاوتند و در محتوا یکسان. آنچه 
رسانه هاي ما از هنر به نمایش مي گذارند  هر قدر وسیع  به آن 
اندازه که باید عمق ندارند و وسیله اي براي ارتقاي هنرها یا جرقه 
هایي براي خالقیت یا حداقل ایجاد تفکر و اندیشه نیستند. حکایت 
جاي  به  ماهي  بخشیدن  حکایت  به  ما  کشور  در  هنر  و  ها  رسانه 
آموختن ماهیگیري، مي ماند، داستاني که  تکرارش را در آموزش 

هنر نیز شاهدیم.
کتاب، مجله، روزنامه، برنامه هاي تلویزیوني و رادیویي، اینترنت و 
سایر رسانه ها به دالیل بسیار که شاید حتي توجیه پذیر هم باشند، 
کمکي به درک هنر و تربیت مخاطبي آگاه و خالق نمي کنند. البته 
از زمره هنرمندان  نیز  البته خود  اهالي رسانه که  در عموم موارد، 
هاي  محدودیت  و  اقتصادي  معموال  دالیل  به  شوند  مي  محسوب 
زماني حاصل از رقابت هاي رسانه اي، از سخن گفتن و پرداختن به 
هنر ناب طفره مي روند و بر عکس مسیري که یک رسانه تاثیرگذار 
مي تواند طي کند، پیش مي روند؛ به جاي پرورش و تربیت نگاهي 
درست، خوراکي در حد و اندازه هاي دانش مخاطب تهیه مي کنند 
هنر  درک  عدم  روندي،  چنین  نتیجه  گذارند.  مي  اختیارش  در  و 
ناب و ارزشمند از سوي مخاطب و درنتیجه گسست هر نوع رابطه 
اي بین هنرمند خالق و مخاطب اوست. چه بسا همین استراتژي 
شود  بدل  هنرمنداني  سرخوردگي  گاه  و  گمنامي  به  ها  رسانه  در 
که خالقیت و ذوقشان مورد فهم قرار نمي گیرد در نتیجه ارزش و 
جایگاه واقعي خود را نزد مخاطب متزلزل مي بینند. رسانه هاي ما 
بخصوص در زمینه هنر، به رسانه هایي یک سویه مي مانند که از 
ایجاد ارتباطي دو طرفه عاجزند و هنرمندان را کمتر از نتیجه یک 
ارتباط دو سویه با مخاطب خود بهره مند مي کنند. این رسانه ها به 
قدري درگیر تپش زمان هستند که در گذر از طول، عرض داده ها 
را نادیده مي گیرند و به نابودي مي کشانند. )به نقل از آذر مهاجر، 

نویسنده و منتقد معماري(
اگر چه هنر در هر نوعش في نفسه رسانه ایست براي انتقال مفاهیم 
و احساسات و اندیشه ها، اما این انتقال، در گستره اجتماعي اش، به 
فرایندي مي ماند که نیازمند کاتالیزور قدرتمندي چون رسانه است 
و اگر رسانه در ایفاي این نقش به بیراهه رود، نه تنها فرایند انتقال، 
بلکه کلیت ماجرا با چالش هایي بزرگ روبرو مي کند. در حقیقت 
رسانه ها کاتالیزورهایي براي انتقال سریع تر اطالعات نیستند، بلکه 
باید بتوانند مفاهیم را ساده تر منتقل کنند و جابیاندازند. کار یک 
رسانه نه فقط، ارائه اطالعات، بلکه نهادینه کردن باورها و معیارهاي 
درست براي درک هنر هم هست و از این روست که حضور اجتماعي 

و جوالن هنرها، بستگي بي اندازه اي به عملکرد رسانه ها دارد.
مخاطبان  در  که  نفوذي  قدرت  و  تاثیرگذاري  میزان  با  ها  رسانه 
براي  را  عرصه  رقیب،  بي  ناجیاني  سان  به  توانند  مي  دارند،  خود 
عرض اندام هنر و هنرمندان آماده کنند و از این رهگذر براي احراز 

جایگاهي واالتر براي خود نیز سود برند.

کشف بیش از ۶۱ تن مواد مخدر در هرمزگان  
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان از کشف ۶۱ تن 
انواع مواد مخدر از ابتدای امسال تا نیمه آذر ماه سال جاری خبر 

داد.
اسدی  سعید  کشور،  کل  دادستانی  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
انواع  اعالم کشف ۶۱ تن  با  بندرعباس  انقالب  و  دادستان عمومی 
گفت:  هرمزگان،  استان  سطح  در  امسال  ماهه    ۹ در  مخدر  مواد 
این میزان از کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد 

افزایش داشته است.
وی افزود: از مجموع ۶۱ تن مواد مخدر کشف شده بیش از ۵۲ تن 
تریاک، بیش از هفت تن حشیش، بیش از یک تن هروئین و سایر 

انواع مواد مخدر بوده است.
اسدی تاکید کرد: استان هرمزگان در زمینه کشف انواع مواد مخدر 
در ۹ ماهه سال جاری که با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان انجام شده است، در فهرست سه استان نخست کشور قرار 

دارد.
ابتدای  از  از مواد مخدر،  با کشف این میزان  ارتباط  افزود: در  وی 

امسال تا نیمه آذر ماه  ۵۷۶۲ نفر دستگیر شده اند.
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اشتغال  توسعه  جمهور:  رئیس  اول  معاون 
با همکاری بخش  اولویت است که  ترین  مهم 

خصوصی تحقق می یابد.
اجالسیه  هفتمین  در  جهانگیری  اسحاق 
با  ایران  اصناف  اتاق  نمایندگان  ششم  دوره 
اصناف  و  دولت  تا  است  خوب  اینکه  بیان 
تا  بگذارند  میان  در  یکدیگر  با  را  مشکالتشان 
به یک نظر واحد برسند اظهار کرد: من به این 
نتیجه رسیده ام که هر مشکلی که حول تفاهم  
و وحدت نظر قوای سه گانه و مردم قرار بگیرد، 
اما  برطرف خواهد شد،  نحو مطلوبی  به  حتما 
اگر مشکالت و مسائل سیاسی و جناحی شود، 
هیچ گاه حل نمی شوند و تنها دودش به چشم 

مردم می رود. 
وی با اشاره به جایگاه جمهوری اسالمی ایران 
که  شکر  را   خدا  گفت:  خاورمیانه  منطقه  در 
از  مطلوبی  سطح  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
حاضر  حال  در  ما  منطقه  دارد.  قرار  منطقه 
می گذارد.  سر  پشت  را  ای  دغدغه  پر  شرایط 
در  پاکستان،  و  افغانستان  ما  کشور  شرق  در 
غرب کشور ما عراق و سوریه و سایر کشورهای 
درگیر  یمن  لیبی،  همچون  منطقه  اسالمی 
در  کلی  طور  به  اند،  شده  خونریزی  و  جنگ 
منطقه ما هر روز خون مسلمان ها ریخته می 

شود و کشورهای اسالمی ناامن می شوند. 
جهانی  تحوالت  البته  افزود:  نیز  ادامه  در  وی 
غرب  در  که  اتفاقاتی  است.  کننده  نگران  هم 
می افتد و تحوالتی که در به روی کار آمدن 
غربی  خشن  و  طلب  جنگ  های  شخصیت 
همین  کرد.  فراموش  نباید  هم  را  تاثیرگذارند 
که  دهند  می  هشدار  ایرانیان  ما  به  تحوالت 
و  گیری  تصمیم  هر  در  و  باشیم  مواظب  باید 
اقدامی مبنای عقالنیت و منافع ملی را در نظر 
بگیریم، تا با هیچ حرکت احساسی درگیر بازی 

در زمین دیگری نشویم. 
کرد  عقیده  ابراز  جمهور  رئیس  اول  معاون 
چطور  است،  عجیب  ایران  دشمنان  برای  که 
با وجود داعش در منطقه امنیت ایران از بین 

نرفته است. 
با  وی ادامه داد: دشمنان ما فکر می کنند که 
فشار آوردن به ایران می توانند ایران را دچار 
حاشیه  عربی  کشور  در  مثال  کنند.  درگیری 
بریتانیایی  وزیر  نخست  فارس  خلیج  نشین 
ایران  علیه  ای  جلسه  در  تا  شود  می  دعوت 
آن  خود  تحقیر  کارها  این  کند.  صحبت 
هستیم؛  منطقه  بزرگ  کشور  ما  کشورهاست. 
حریف  توانید  می  هایی  صحبت  چنین  با  آیا 
ایران شوید؟ امنیت و ثبات ایران از ملت، تاریخ 
و سیاستش سر چشمه می گیرد و این چیزی 

نیست که کسی بخواهد از ایران بگیرد. 
و  هماهنگی  ضرورت  بر  تاکید  با  جهانگیری 
همدلی میان تمام قوا و نهادهای کشور گفت: 
برای  کشور  شرایط  از  تا  است  همگان  وظیفه 
منفعت ملی استفاده کنند. نقش دولت هم در 
این میان این است که راه توسعه را فراهم آورد. 

کار اصلی دولت بستر سازی است تا بخش های 
توسعه  مسیر  در  راحتی  به  بتوانند  خصوصی 

حرکت کنند. 
وی افزود: یکی از بسترسازی هایی که توسط 
خارجی  سیاست  در  شود  می  ایجاد  دولت 
دارد  انتظار  بخش خصوصی  یابد.   می  تحقق 
او  که  کند  فراهم  طوری  را  شرایط  دولت 
وارد  را  نیازهایش  و  را صادر  کاالهایش  بتواند 
کند. علی رغم شرایط بدی که در چند سال 
گذشته داشتیم اما امروز می توانیم بگوییم که 
بسترهای مناسبی برای فعالیت های اقتصادی 

و گفت وگوها ایجاد شده است. 
معاون اول رئیس جمهور همچنین یادآور شد 
بیمه  بانکی،  تبادالت  بستر  زودی  به  باید  که 
اقتصادی  فعالین  برای  نیز  ستدی  دادو  و  ای 

محیا شود. 
دولت  کرد:  اظهار  نشست  این  ادامه  در  وی 
موظف است تا شرایط با ثبات اقتصادی را برای 
فعالین اقتصادی فراهم کند؛ چرا که در شرایط 
دست  اقتصادی  فعال  هیچ  اقتصادی  متالطم 
وزیر  که  زمانی  زند.  نمی  گذاری  سرمایه  به 
صنعت بودم، متوجه شدم که با ارائه تسهیالت 
نمی  تشوی  به سرمایه گذاری  هم صنعتگران 
شوند چرا که به ثبات اقتصادی کشور اعتماد 
به تالش دولت  اشاره  با  نداشتند.  جهانگیری 
برای کاهش تورم طی سه و سال نیم گذشته 
گفت: یکی از بدترین اتفاقات در اقتصاد کشور 
چند  تنها  دنیا  در  االن  است.  تورم  بودن  باال 
تورمشان  که  هستند  بدبخت  خیلی  کشور 
دولت  که  است  این جهت  از  است.  رقمی  دو 

تالشش را کرد تا تورم را کاهش دهد. 
وی افزود: یکی دیگر از وظایف دولت در مسیر 
حال  در  اشتغال  است.  اشتغال  ایجاد  توسعه 
جمهوری  بزرگ  های  چالش  از  یکی  حاضر 
اسالمی ایران شده است که با حرف زدن هم 
برطرف نمی شود. راهش این است که به بخش 
خصوصی پر و بال دهیم تا سرمایه گذاری کند 
و در ادامه با سرمایه گذاری آنها اشتغال ایجاد 
هیچ  حاضر  حال  در  کنم  می  فکر  من  شود. 
اشتغال در جمهوری اسالمی  ایجاد  کاری جز 

ایران اولویت ندارد. 
همچنین معاون اول رئیس جمهور در ادامه نیز 

اظهار کرد که دولت حتما باید کوچک شود. 
وی در همین رابطه گفت: دولت با مالیاتی که 
از سراسر کشور می گیرد و تعرفه هایی که از 
کاال دریافت می کند و با توجه به آنکه بودجه 
را مرتفع می سازد.  امور خود  به سختی  دارد 
سرمایه  با  گذشته  در  که  است  حالی  در  این 
گذاری های دولت پاالیشگاه ها و کارخانه های 

بزرگی در ایران ساخته می شد. 
به  که  سهمی  همه  با  گفت:  همچنین  وی 
احترامی  با  و  دهیم  می  پرورش  و  آموزش 
می  حرفشان  پای  وقتی  قائلیم  آنها  برای  که 
است.  کم  ما  بودجه  که  گویند  می  نشینیم، 
همین  دولت  توان  اما  گویند  می  هم  درست 
است. از این رو است که تاکید داریم تا دولت 

کوچک شود. 
جهانگیری در بخش دیگری از صحبت هایش 
به  باید  اقتصادی  فعالین  کرد:  نشان  خاطر 
و در عین حال سیستم  علم روز مجهز شوند 
خدمات دهنده و نظام بانکی ما هم باید برای 
آنها تبدیل به بستری امن شوند. از این طریق 
تا  باشیم  داشته  انتظار  توانیم  می  که  است 
همگان ما را در سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد 

مقاومتی یاری کنند. 
معاون اول رئیس جمهور یادآور شد: به ناحق 
گفته می شود دولت مسئول اقتصاد مقاومتی 
می  مدام  دشمنی  روی  از  هم  ای  عده  است. 
شد.  چه  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  که  پرسند 
باید همین جا اذعان کنم که اقتصاد مقاومتی 
باید  نهادها و مردم است.  قوا،  تمام  به  مربوط 
از تمام فرصت ها استفاده کنیم تا همگان در 

اجرای اقتصاد مقاومتی کمک کنند. 
اقتصاد  از چاره های  ادامه گفت: یکی  وی در 
مقاومتی این است که این اقتصاد مردمی شود. 
نماد اقتصاد مردمی هم همین، اصناف هستند. 
به عنوان  نهادهای کوچک هستند که  اصناف 
حلقه آخر اتصال میان تولیدات با مردم فعالیت 
این حلقه ها در  تا  داریم  انتظار  ما  می کنند. 
بخش های تولیدات، کشاورزی و خدمات فعال 

تر از گذشته حرکت کنند. 
از  مقاومتی  اقتصاد  چون  گفت:  همچنین  وی 
و  است  شده  ابالغ  رهبری  معظم  مقام  سوی 
قوای سه گانه به همراه نیروهای مسلح مدعی 
اجرای آن هستند، می توانیم بگوییم که یک 
اجماع و اتحاد برای اجرای این ابالغیه صورت 
را  اجماع  این  وقتی  هم  مردم  است.  گرفته 
از  کنند.  همراهی  که  خواهند  می  بینند  می 
این طریق است که می توانیم بگوییم اقتصاد 

مقاومتی اجرا خواهد شد. 
از  حمایت  ضرورت  بر  تاکید  با  جهانگیری 
تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: دولت سیاستی 
را در پیش گرفته است که اگر واحد تولیدی 
از  داشت،  را  تولید  توانایی  اما  رسید،  صفر  به 
سوی بانک ها حمایت شود و وام دریافت کند. 
بلکه  ندهید  آنها تسهیالت  به  نگفته ایم که  ما 
بد  شرایط  در  گرفتار  تولیدکننده  گوییم  می 

اقتصادی را باید حمایت کرد. 
سرمایه  های  ضرورت  پیش  با  ارتباط  در  وی 
صادرات  گفت:  نیز  ایران  در  خارجی  گذاری 
کاالهای ایرانی یکی از جهت گیری های ماست 
که در چند ماه آخر سال بیشتر روی آن کار 
خواهیم کرد. از سوی دیگر ما به شدت بر روی 
مبارزه با قاچاق کاال هم فعالیت می کنیم و با 
مدیریت فضای کشور نمی گذاریم بازار ما در 
دست خارجی ها باشد. به سرمایه گذارانی هم 
ایران  به  برای سرمایه گذاری  که می خواهند 
گذاری  سرمایه  برای  اگر  که  ایم  گفته  بیایند 
و همکاری با تولید کنندگان ایرانی آمده اید،  
جلوی پایتان فرش قرمز پهن می کنیم، اما اگر 
برای تسخیر بازار و تولید کاالهای خودتان به 

ایران آمده اید،  حق فعالیت ندارید. 
جهانگیری همچنین گفت: زیبنده مردم ایران 
نیست که گازوئیل و بنزینشان به عنوان کاالی 
قاچاق از کشور خارج شود و در مقابل کاالهای 
به  قاچاق  صورت  به  صنعتی  یا  ضروری  غیر 
ایران وارد شود. ما برای ورود کاالی قانونی به 
کشور تسهیالت را آماده کرده ایم، اما دو نکته 
را در این میان مدنظر قرار داده ایم، اول آنکه 
برای کاالهای وارداتی تعرفه گذاشته ایم و دوم 

به مسائل فنی آن توجه می کنیم. 
در  گفت:  اصناف  نمایندگان  به  خطاب  وی 
که  است  این  قاچاق  با  مبارزه  راه  نهایت 
میان  واسط  حلقه  آخرین  عنوان  به  اصناف 
وارد کار شوند. دولت  تولید کنندگان و مردم 
چرا  شود،   صنوف  وارد  تعزیرات  تا  نداد  اجازه 
که آرامش اصناف برای ما مهم است. اما الزم 
با  مبارزه  دار  پرچم  هم  اصناف  خود  تا  است 

فساد باشند. 
ملت  منافع  شد:  یادآور  پایان  در  جهانگیری 
برای دولت از همه چیز مهم تر است؛ از سوی 
داخلی  کنندگان  تولید  از  همواره  دولت  دیگر 
حمایت خواهند کرد، اما این بدان معنا نیست 
که تولید کنندگان داخلی کاالی بی کیفت به 

دست مردم بدهند. 

جهانگيری: تاکيد داریم تا دولت کوچک شود

تـوسعه اشـتغال مـهم ترین اولـویت کشور اسـت

نشست وزرای خارجه ده کشور غربی و عربی 
به  موسوم  سوری  شورشیان  با  هم پیمان 
در  مشخصی  نتیجه  بدون  سوریه«  »دوستان 
پاریس پایان یافت و حاضران متعهد شدند تا 
به تالش برای پایان دادن به درگیری ها در این 

کشور ادامه دهند.
به گزارش شبکه الجزیره، در این نشست که با 
حضور وزرای خارجه کشورهای غربی و عربی 
از جمله وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، آلمان، 
قطر، امارات، اردن و چند کشور دیگر در پاریس 
جز  می رفت  انتظار  که  همانگونه  شد،  برگراز 
سخنرانی های معمول نتیجه خاصی به دست 

نیامد.
وزیر  آیرو،  مارک  جان  نشست  این  پایان  در 
خارجه فرانسه اعالم کرد: مخالفان سوری اعالم 
آمادگی کرده اند تا بدون هیچ پیش شرطی به 

میز مذاکرات بازگردند.
وی گفت: فرانسه با هرگونه دخالت بین المللی 
که هدف از آن نجات دولت سوریه باشد مخالف 

است.
برای  روسیه  تالش های  به  احتماال  وی  اشاره 
رسیدن به توافقی در مورد درگیری های سوریه 
به ویژه حلب است که در آن روسیه تالش دارد 
حلب را از وجود شبه نظامیان مخالف خالی کند.
آیرو در کنفرانس مطبوعاتی با همتایان آلمانی 
و آمریکایی خود گفت: اولویت ما کاهش رنج 

مردم حلب و دیگر مناطق سوریه است. آنچه که 
در حلب می گذرد شبیه پاکسازی قومی است 
و این خود در آینده باعث تنش های بیشتری 

خواهد شد.
فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان نیز 
گفت: ما از ایران و روسیه خواهیم خواست تا 
اجازه خروج شبه نظامیان از حلب را بدون اینکه 

به آنها تعرضی صورت بگیرد بدهند.
وی گفت: حضور نیروهای النصره در حلب دلیلی 
برای نابود کردن این شهر به طور کامل نیست 
و هیچ امری نمی تواند چنین فاجعه ای را توجیه 

کند.
داد: »سقوط حلب«  ادامه  آلمان  وزیر خارجه 
به معنای پایان جنگ در سوریه نیست چراکه 
ادامه  جنگ در دیگر مناطق سوریه همچنان 
پاریس فرصت های  در نشست  داشت.  خواهد 
رسیدن به آتش بس در شرق حلب و ارسال 
کمک های بشردوستانه به محاصره شدگان را 

بررسی کردیم.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا نیز در پایان این 
مخالف  شبه نظامیان  با  تعامل  گفت:  نشست 
قوانین جنگ  دولت سوریه در حلب برخالف 

بوده است.
وی تاکید کرد که تنها راه حل بحران در سوریه 
این کشور  پایان دادن به جنگ ۵ ساله در  و 

مذاکرات سیاسی است.

مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا اعالم 
کرد که این اتحادیه تحریم های بیشتری را 
علیه افراد و نهادهای وابسته به نظام سوریه 

وضع می کند.
فدریکا  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
اتحادیه  خارجه  سیاست  رئیس  موگرینی، 
اروپا در بیانیه ای اعالم کرد که این اتحادیه به 
زودی تحریم های بیشتری را علیه آن دسته 
از افراد و نهادهایی که نظام سوریه را حمایت 

می کنند آغاز خواهد کرد.
بیشتر  تحریم  برای  بهانه اش  اتحادیه  این 
سوریه را عملیات نظامی ارتش برای بازپس 

گیری حلب اعالم کرد.
این تصمیم اتحادیه اروپا پس از آن صورت 
پیشروی های  به  سوریه  ارتش  که  گرفت 
چشمگیر در شرق شهر حلب که در محاصره 
شورشیان مسلح است دست یافت و توانست 
بر حدود ۸۰ درصد از شرق حلب کنترل یابد.

پایان بی نتیجه نشست »دوستان سوریه« 
در پاریس

اتحادیه اروپا تحریم هایش علیه سوریه
 را افزایش می دهد

پیشگیری  و  تشخیص  مرکز  رئیس 
کاربران  به  انتظامی  نیروی  فتا  پلیس 
کرد  توصیه  اجتماعی  های  شبکه  در 
محدود  را  خود  مجازی  های  دوستی  تا 
به  کاربران  ای  از  برخی  که  چرا  کنند 
می  مثبت  پاسخ  دوستی،  درخواست  هر 

دهند.
کرد:مهم  تاکید  نیک نفس  علی  سرهنگ  
بستر  در  کاربران  که  نکته ای  ترین 
کنند  رعایت  باید  اجتماعی  شبکه های 
بسیاری  دوستی هاست.  سازی  محدود 
در  موجود  های  عکس   و  اسامی  از 
سرقتی  و  جعلی  اجتماعی  شبکه های 
است و حتی برخی در خصوص جنسیت 

نیستند. صادق  نیز  خود 
موضوع،  این  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
درخواست  هر  به  کاربران  دارد  ضرورت 
هر  برای  و  ندهند  مثبت  پاسخ  دوستی 

نفرستند. دوستی  درخواست  کسی 
کرد:برخی  اظهار  نیک نفس  سرهنگ 
دایره  چه  هر  می کنند  فکر  کاربران 
اجتماعی  شبکه های  در  آنها  دوستان 
شناخته  و  دیده  بهتر  باشد  گسترده تر 
چرا  است  اشتباه  امر  این  می شوند. 
چه  کاربر  برای  شدن  شناخته  این  که 
که  است  حالی  در  این  دارد؟  سودی 
بیشتر  بسیار  آن  زیان های  و  تهدیدات 

از منفعت  آن است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس 
کاربران  از  برخی  اینکه  بیان  با  ناجا  فتا 
شناختن  با  اجتماعی  شبکه های  در 
آنها  از  سال ها  که  خود  قدیمی  دوستان 
خبری نداشته  اند درخواست دوستی می 
امر اشتباه است چرا  این   فرستند، گفت: 
که در این سال ها احتمال تغییر او وجود 
اخالقی  مشکالت  دچار  او  شاید  و  دارد 

پرونده  قضایی  محاکم  در  حتی  و  شده 
این  دانستن  بدون  باید  چرا  باشد  داشته 

گذشته  دوستی های  صرف  به  فقط  امر 
دوباره با این افراد ارتباط برقرار کرد. 

هشدار پليس فتا:

دوستی های مجازی، محدود شود
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جامعه در انتظار نسل جدید فرهیختگان

*رامين جهان پور 

به  نقبي  اگر  اي  قلم و خواننده هاي حرفه  اهل  اکثریت  هنوز هم 
خاطراتشان بزنند، حسرت آن دهه فراموش نشدني را میخورند که 

در حال حاضر فقط آن را در خاطره ها میتوان جست وجو کرد. 
در دهه ۶۰، هیچ نشریه کودک و نوجوان و بزرگسالي روي دکه ها 
نمي ماند و کتابها خیلي سریع به چاپ هاي مجدد میرسید؛ کاغذ 
ارزان بود و حق التألیف ها تقریبا کفاف میکرد. از اوایل دهه ۷۰ بود 
که زمزمه هایي مبني بر گراني کاغذ و بحران و تورم در انتشاراتي 
ها به گوش رسید. با این حال در دهه ۷۰ بود که به طور باورنکردني 
روي  مختلفي  مجالت  و  نشریات  و  رفت  باال  مطبوعات  تیراژ  آمار 

کیوسک روزنامه فروشیها آمد. 
آمار  ورزشي  و  اجتماعي  فرهنگي،  هاي  زمینه  در  ما  دیگر  حاال 
کامال  وضع  این  و  داشتیم  مختلف  نشریات  انتشار  در  چشمگیري 
با دهه ۶۰ فرق میکرد. چندین نشریه ورزشي، فرهنگي و اجتماعي 
در سراسر ایران منتشر میشد و به دست همه مخاطبان میرسید. 
با سلیقه هاي مختلف، هر کسي هر نشریهاي را که دوست داشت، 

انتخاب میکرد و میخواند. 
 اما در اواخر دهه ۷۰ قیمت کتاب گران شد و داللهاي کاغذ هم 
و  ناشران  صداي  و  شد  قاچاق  کاغذ  و  کردند  استفاده  فرصت  از 
کتابفروشیها درآمد و گراني کتاب، بهانه اي شد براي افراد جامعه 
که دیگر دور کتاب و نشریه خواندن را خط بکشند. با این حال هنوز 
مردم ناامید نبودند. قیمتها مناسب بود و بودند نشریاتي که بسیار 
پرفروش و کتابهایي که خیلي سریع به چاپ دوم و سوم میرسید. 

که  دههاي  کرد.  تغییر  چیز  همه  خورشیدي   ۹۰ دهه  رسیدن  با 
در آن به سر مي بریم بحراني ترین و کمرنگ ترین دهه در عرصه 
مطالعه کشور ماست. ما در سالهاي اخیر در زمینه مطالعه، فرهنگ و 
ادبیات سیر نزولي پیدا کردیم. حاال وضع خیلي فرق کرده و جماعت 

نویسنده و ناشر تبدیل به آسیب پذیرترین قشر جامعه شده اند. 
و  تکنولوژي  پیشرفت  و  نمیشود  استقبال  مطبوعات  و  کتابها  از 
اینترنت بهانه اي بر شدت این معضل شده. کتابفروشي ها تبدیل 
به لوازم تحریرفروشي میشوند و انتشاراتي ها یکي پس از دیگري 
تعطیل میشوند. قیمت کتابها باالرفته و دانش آموزان و دانشجویان 
از خواندن کتاب فراري شده اند و نسل جدید با مطالعه بیگانه است. 
از  دوري  دلیل  به  اینها،  همه  و  داشته  نزولي  سیر  مردم  فرهنگ 

ادبیات و تضعیف فرهنگ جامعه است. 
عدم حمایت متولیان فرهنگي، تحریمها و مسائل دیگر، قشر مظلوم 
اهل قلم و ناشران و مطبوعات را دچار یأس و ناامیدي کرده و در این 
بین هستند عده اي که هنوز عاشقانه و دلسوزانه  به آینده روشن 
جدید  نسل  همیاري  با  کشور  در  کتاب  باالي  سرانه  و  مطبوعات 

فرهیخته اي که از راه خواهند رسید امیدوارند. 
 

 رزمایش بزرگ »محمد رسول اهلل ۴« امروزآغاز می شود 

فرمانده نیروی زمینی ارتش از برگزاری رزمایش بزرگ محمد رسول 
ماه  امروزدر منطقه جنوب شرق کشور خبر داد و گفت:  از  اهلل ۴ 
آینده نیز در منطقه غرب و جنوب غرب کشور رزمایشی خواهیم 

داشت.
به گزارش مهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی 
رزمایش  عمومی  منطقه  در  دیروز  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 
بزرگ محمد رسول اهلل ۴ در جمع خبرنگاران گفت: رزمایش بزرگ 
محمد رسول اهلل ۴ در منطقه عمومی جنوب شرق کشور از امروز 

۲۱ آذر و به وسعت ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع برگزار می شود. 
وی افزود: سعی می کنیم در این رزمایش ارتقای وضعیت نیروی 

زمینی در ابعاد مختلف را در دستور کار داشته باشیم. 
امیر حیدری با بیان اینکه اخیرا فرمانده معظم کل قوا ارتقای تحرک 
و کارآمدی یگان ها را امر فرموده اند افزود: اوامر ایشان نور چشم 
تا  کنیم  می  گیری  اندازه  را  موارد  این  رزمایش  این  در  و  ماست 

ببینیم تحرک یگان های ما در چه وضعیتی است. 
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ادامه داد: در رزمایش 
نیروی زمینی ۲۳ رسته حضور دارند و در هر رزمایشی این رسته 
ها باید حضور داشته باشند. اگر یک رسته ای وجود نداشته باشد 

نقص به وجود می آید. 
وی با تاکید بر اینکه در رزمایش بزرگ محمد رسول اهلل ۴ نیروی 
اما ثقل کار روی  ارتش تمام رسته ها حضور دارند، گفت:  زمینی 
تکاوری که  و  توپخانه و رسته های کوماندویی  رسته های زرهی، 

اخیرا تشکیل شده اند، است. 
امیر حیدری با تاکید بر اینکه باید در کل میهن مان ارتقا دفاعی را 
در دستور کار داشته باشیم گفت: ماه آینده نیز در منطقه غرب و 

جنوب غرب کشور رزمایش خواهیم داشت. 
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی در ادامه تصریح کرد: 
در نیروی زمینی یک شعار محوری »ارتش فدای ملت و ملت برای 
ارتش« داریم و وقتی ما در یک منطقه حضور پیدا می کنیم مردم 
آن منطقه قطعا به خود می بالند و ما هم سعی می کنیم به آنها 

کمک کنیم. 
وی با اشاره به خدمات بهداشتی و درمانی نیروی زمینی ارتش در 
منطقه جنوب شرق کشور گفت: بخش های بهداشت و درمان را به 

منطقه آوردیم تا به مردم خدمات ارائه دهیم. 
امیر حیدری ادامه داد: تالش نزاجا این است که تجهیزات ضدزرهی 
که خود نیروی زمینی و وزارت دفاع ساخته اند را در این رزمایش 

امتحان کند و قابلیت های آنها را بیازماید. 

هشدار سردار جزایری  به 
تهدیدکنندگان ایران در خلیج فارس 

کرد:  تأکید  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  معاون 
کسانی که خواستار غرق کردن قایق های ایرانی 
نظامی  شعور  فاقد  هستند،  فارس  خلیج  در 

هستند.
پاسدار  سرتیپ  سردار  ایسنا،  گزارش  به 
سیدمسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات 
دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در گفت وگویی 
تهدیدات  و  رجزخوانی ها  این  به  واکنش  در 
از سیاستمداران آمریکا، گفت:  پوشالی جمعی 
امروز  ایران  نیروهای نظامی جمهوری اسالمی 
بیش از هر زمان دیگری بر منطقه خلیج فارس 

اشراف و احاطه دارند.
وی تأکید کرد: شرایط نظامی و امنیتی امروز 
و  نیروها  که  است  گونه ای  به  فارس  خلیج 
امکانات دشمن کاماًل در تیررس نظامیان ایران 

قرار دارند.
سردار جزایری هشدار داد: چنانچه جنگ طلبان 
و  ناپخته  اقدامی  آنها  اذناب  و  آمریکایی 
تند  واکنش  با  حتماً  دهند،  انجام  غیرحرفه ای 

رزمندگان اسالم روبرو خواهند شد.
اسالمی  جمهوری  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 
ایران و نیروهای مسلح در زمینه دفاع و امنیت 
با کسی شوخی ندارد و هر اقدامی را که بخواهد 
قاطعانه  کند،  مخاطره  دچار  را  کشور  امنیت 

پاسخ خواهد داد. 
 

برگزاری نخستین کنفرانس امنیتی تهران  
موضوع  با  تهران  امنیتی  کنفرانس  نخستین 
امروز  آسیا«  غرب  در  منطقه ای  امنیتی  »نظم 

برگزار می شود. 
امنیتی  کنفرانس  نخستین  ایسنا،  گزارش  به 
الریجانی،  علی  با سخنرانی  امروز  تهران صبح 
 رئیس مجلس شورای اسالمی در سالن اجالس 

سران آغاز به کار می کند. 
کنفرانس   این  برگزاری  جریان  در  است  قرار 
علی اکبر  حضور  با  تخصصی  نشست  چند 
استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس  والیتی 
خرازی  کمال  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، محسن 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی 
رئیس  فرهنگی  مشاور  آشنا  حسام الدین  و 

جمهوری تشکیل شود. 
همچنین مراسم اختتامیه این همایش نیز عصر 
امروز با حضور علی شمخانی رئیس شورای عالی 
امنیت ملی و وزرای دفاع، کشور و خارجه برگزار 
خواهد شد.  نخستین کنفرانس امنیتی تهران با 
موضوع »نظم امنیتی منطقه ای در غرب آسیا« و 
با حضور اندیشمندان فعال در حوزه نظم امنیتی 
شناخت  هدف  با  مختلف  کشورهای  از  منطقه 
منطقه و ارائه تحلیل دقیق از آن، تولید و تقویت 
ادبیات فکر و ایده، مشارکت در تصمیم سازی، 
موجه سازی - اجماع سازی و آینده پژوهی نظم 

امنیتی خاورمیانه برگزار می شود. 
 

 کشته شدن 90 نظامی عراقی 
در حمله هوایی آمریکا

یک منبع ارتش عراق روز شنبه اعالم کرد: بر اثر 
حمله هوایی آمریکا علیه مواضع نیروهای امنیتی 
عراق در موصل، ۹۰ نظامی عراقی کشته و بیش از 

۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.
این منبع افزود: جنگنده های آمریکایی به اشتباه 
شمال  در  را  عراق  ارتش  زرهی  نهم  لشکر  مقر 
این کشور )موصل( بمباران کردند و حدود ۹۰  
نظامی عراقی بر اثر این حمله کشته و بیش از  
۱۰۰ نفر دیگر  زخمی شدند. منبع امنیتی افزود 
بر اثر حمالت هوایی آمریکا همچنین  تعدادی 
از خودروها زرهی و تجهیزات نظامی ارتش عراق 

منهدم شدند .
داد،  گزارش  بغداد  از  اسپوتنیک  خبرگزاری 
تحت  المللی  بین  ائتالف  اصطالح  به  نیروهای 
رهبری آمریکا تاکنون چند بار مواضع  یگان های 

ارتش عراق را به اشتباه بمباران کردند.
اشتباه   به  این  از  پیش  آمریکایی  های  جنگنده 
را  غیرنظامی  مناطق  و  امنیتی  نیروهای  مواضع 
در شهرک المشرفه، روستای الرحیات و منطقه 
الساحلیه را بمباران کردند و بر اثر این حمالت 
بیش از ۳۰ نفرکشته و ۱۰۰  تن دیگر زخمی 
زیربنایی  تاسیسات  به  زیادی  و خسارات  شدند 
این  مناطق وارد کردند. عملیات گسترده نیروهای 
امنیتی عراق برای بازپس گیری شهر موصل از 
سال  اکتبر  اواسط   از  تروریستی  گروه  اشغال 
۲۰۱۶ با پشتیبانی حمالت هوایی ارتش عراق و 

نیروهای ائتالف بین المللی آغاز شد. 

یادداشتخبر

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
سالیانه  اجتماعی  مسکن  طرح  در  گوید،  می 
ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن برای نیازمندان و 

دهک پایین جامعه پیش بینی شده است.
حامد مظاهریان در گفت و گو با خبرنگاران افزود: 
هم اکنون اولویت اول ما اتمام پروژه مسکن مهر 
در کشور است تا پس از آن بتوانیم طرح جامع 
مسکن را برای دهک های پایین و اقشار ضعیف 

جامعه در کشور پیاده کنیم.
وی با بیان اینکه تمام برنامه طرح جامع مسکن با 
توجه به تجارب گذشته و جهانی آماده شده است، 
گفت: این طرح هم اکنون در کمیسیون دولت در 
دست بررسی است و انتظار داریم هفته آینده به 

هیات دولت ارایه شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: مجری 
اقشار  برای  مسکن  هزار  سالیانه ۲۰۰  ساخت 
انقالب اسالمی  بنیاد مسکن  با  ضعیف جامعه 
ایران خواهد بود تا در طرح جامعه مسکن دهک 
اما  تا چهار جامعه صاحب مسکن شوند،  یک 
اولویت نخست ما هم اکنون اتمام پروژه نیمه تمام 
مسکن مهر است. مظاهریان هدف عمده طرح 
جامع مسکن در کشور را تامین مسکن مورد نیاز 
اقشار ضعیف جامعه عنوان کرد تا بتوان به صورت 
مسکن ودیعه ای و اجاره به شرط تملیک تعدادی 

مسکن را به نیازمندان ارایه دهیم.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت خرید و فروش 
مسکن در کشور گفت: آمارها نشان می دهد در 
دوران پیش از رونق بازار مسکن در کشور هستیم 
و از ابتدای امسال با توجه به افزایش مبایع نامه 

ها قیمت مسکن نیز زیر نرخ تورم افزایش یافته 
است. مظاهریان گفت: بیشتر کارشناسان مسکن 
پیش بینی می کنند بازار مسکن در آستانه خروج 
از رکود است و ما به دنبال افزایش لجام  گسیخته 
قیمت مسکن همانند سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ 
نیستیم تا عده ای همه دارایی های خود را به 

ملک و ساختمان تبدیل کنند.
وی تاکید کرد: هر کسی در سه سال گذشته با 
این دید مسکن خریده به طور قطع ضرر کرده 
به دنبال  ما  لذا در طرح جامع مسکن   ، است 
تبدیل مسکن به یک کاالی مصرفی برای اقشار 
جامعه هستیم تا در افق ۱۴۰۴ مسکن به عنوان 

یک کاالی مصرفی مطرح شود.
 ۱۳۹۴ سال  اجتماعی  مسکن  طرح  جزییات 
رونمایی شد و براساس آن هر ساله ۱۲۵  هزار 
واحد مسکن اجتماعی درشهرها ساخته می شود 
و این روند تا ۶  سال ادامه می یابد و در نهایت ۷۵۰ 
هزار واحد مسکونی به اقشار کم درآمد تحویل 
داده خواهد شد.   تکیه طرح مسکن اجتماعی 
بر چندین محل مختلف برای تامین مالی است 
تا کمترین آثار تورمی را به همراه داشته باشد. 
براین اساس منابع مالی این طرح از محل های » 
یارانه های مسکن « ، » مابه التفاوت نرخ تسهیالت 
«، » منابع داخلی وزارت های راه و شهرسازی و 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی«، » تسهیالت بانکی 
« ، »آورده متقاضیان« و »خیران مسکن ساز« 
تامین خواهد  شد. پیش بینی شده است متناسب 
با پیشرفت کار با موافقت بانک مرکزی و سازمان 
برنامه و بودجه ردیف های مناسب برای تامین 

مالی پروژه ها اختصاص یابد. 

معاون وزیر راه و شهرسازی خبرداد؛

ساخت 200 هزار مسکن برای چهار دهک پایین جامعه

برای جلوگیری از تبدیل مشکل آلودگی به یکی از 
به  نیاز  انسان ها،  میر  و  مرگ  مثل  حاد  مشکالت 
حداکثری  مشارکت  با  زیستی  محیط  جنبش  یک 
انواع  گزارش،  این  در  می شود.  احساس  شهروندان 
ایده های مختلف و آسان برای توقف آلودگی هوا را 

بررسی می کنیم.
انواع خطراتی که  افزوده است: همه ما  »شهر فردا« 
سالمتی مان را تهدید می کنند، می شناسیم. آلودگی 
هوا یکی از آن خطرات و مشکالتی است که می توان 
آن را به دست خود انسان ها برطرف کرد. هوایی که ما 
امروز تنفس می کنیم، سرشار از آالینده های سمی و 
خطرناک است. آلودگی محیطی می تواند زیبایی های 
کره زمین را از بین ببرد و تنوع زیستی آن را تضعیف 
کند. هر ساله میلیون ها نفر از مردم در سراسر جهان به 
دلیل مشکالت مرتبط با آلودگی جان خود را از دست 
می دهند. کلید داشتن یک زندگی سالم در کالنشهرها، 
شناسایی منابع آلودگی هوا و پیاده سازی راه های عملی 

متوقف کردن این آلودگی است.
به  آلودگی  مشکل  شدن  تبدیل  از  جلوگیری  برای 
میر  و  مرگ  مثل  حاد  مشکالت  و  مسائل  از  یکی 
انسان ها، نیاز به یک جنبش محیط زیستی با مشارکت 
حداکثری شهروندان احساس می شود. در این مقاله، 
ما قصد داریم به شما انواع ایده های مختلف و آسان 
برای توقف آلودگی هوا در منطقه و در جهان را بررسی 

کنیم.
۱. استفاده از حمل و نقل عمومی: استفاده از وسیله 
استفاده  برسانید.  حداقل  به  را  خود  شخصی  نقلیه 
کردن  طی  پیاده  و  عمومی  نقل  و  حمل  وسایل  از 

مسیرهای کوتاه و خودداری از اضافه کردن حتی یک 
ماشین به جمع خودروهای ترددکننده در شهر اگر به 
عنوان یک فرهنگ جا بیافتد، سهمی به سزا درکاهش 

آلودگی هوا دارد.
۲. رانندگی کردن هوشمندانه: رانندگی هوشمند به 
این معناست که مطمئن شوید مصرف بنزین خودرو 
را به حداقل رسانده اید. رانندگی کردن در محدوده 
مجاز سرعت برای جلوگیری از افزایش مصرف سوخت 
و جلوگیری از سنگین شده بیش از حد خودرو با خارج 
رانندگی  از مصادیق  از ماشین  اضافی  کردن وسایل 

هوشمند هستند.
۳. بررسی خودرو به طور منظم: یکی از مسائل مهم، 
این است که خودرو را به طور منظم چک کنید تا 
مطمئن شوید که سوخت اضافی مصرف نمی کند. این 
نه تنها موجب صرفه جویی در هزینه سوخت شما می 
شود، موجب طوالنی تر شدن عمر خودرو نیز خواهد 

شد.
۴. تنظیم باد الستیک اتومبیل: زمانی که باد الستیک 
خودرو کم یا زیاد باشد، مصرف سوخت خودرو بیشتر 
خواهد شد. تنظیم مناسب باد الستیک خودرو موجب 

کاهش تاثیر شما بر آلودگی محیط زیست می شود.
امروزه  کارآمد:  و  نقلیه کم مصرف  وسایل  ۵. خرید 
کمتر  آلودگی  به  که  دارند  وجود  ای  نقلیه  وسایل 
بسیاری  گزینه های  می کنند.  کمک  زیست  محیط 
می  مثال،  عنوان  به  دارند.  وجود  زمینه  این  در  نیز 
توانید از خودروهای هیبریدی و برقی استفاده کنید. 
ضمن اینکه برای خرید یک ماشین جدید، به دنبال 

خودروهایی با بهره وری انرژی بیشتر باشید.

کنید  سعی  شهری:  سفرهای  منظم  برنامه ریزی   .۶
خود،  خودروی  با  باره  چند  رفتن  بیرون  جای  به 
همه  شهری،  داخل  سفر  یک  دقیق  برنامه ریزی  با 
کارهایتان را یکباره انجام دهید. به این ترتیب، شما 
کمتر به خارج از خانه می روید، ضمن اینکه در وقت 

خود نیز صرفه جویی کرده اید.
۷. انجام برخی کارها بصورت دورکاری: امروزه با وجود 
امکانات بسیار صوتی و تصویری و ارتباطی مثل ویدئو 
کنفرانس، می توان برخی کارها را بصورت دورکاری 
و بدون انجام سفرهای غیرضروری شهری انجام داد. 
ضمن اینکه امروزه بسیاری از پروژه ها بصورت برون 
سپاری انجام می شوند و به دلیل عدم اشغال فضا و 
دفترکار مورد توجه و رضایت مشتری و کارفرما قرار 
گرفته است. این امر نه تنها موجب کاهش هزینه های 
حمل و نقل و صرفه جویی در زمان شما میشود، بلکه 

به کاهش آلودگی هوا نیز کمک می کند.
۸. ایجاد یک باغچه: درست کردن یک باغچه هرچند 
کوچک در خانه می تواند هوا را از آلودگی پاک کند. 
بسیاری از گیاهان قابلیت جذب آالینده های موجود 
در اتمسفر را دارند. می توانید با یک تحقیق ساده، از 
این گیاهان و نحوه کاشت و نگهداری از آنها مطلع 

شوید.
۹. استفاده از رنگ های ساخته شده از آب: به جای 
استفاده از رنگ هایی که در ترکیب آنها از نفت استفاده 

شده، از رنگ هایی استفاده کنید که در ساختار آنها از 
آب استفاده شده است. این به معنای استفاده کمتر 

از مشتقات نفت و کاهش آلودگی های محیطی است.
۱۰. عدم استفاده و یا استفاده کمتر از مواد شیمیایی 
 )... و  )شوینده  شیمیایی  مواد  از  بسیاری  خطرناک: 
دارای بوهای تند و شدید هستند که به شدت فضای 
خانه را آلوده و خطرناک می کنند. سعی کنید استفاده 

از آنها را در خانه محدود کنید.
در  الکتریکی  وسایل  و  چراغ ها  کردن  خاموش   .۱۱
مواقع غیر ضروری: انرژی را هدر ندهید. برای کاهش 
یا  کم مصرف  المپ های  از  توانید  می  برق،  مصرف 
کنید.  استفاده   LED کم مصرف  فوق  المپ های 
چراغ یا سایر دستگاه های الکتریکی را همیشه روشن 
نگذارید. استفاده بیشتر از انرژی به معنای هدر رفتن 
زیست  بیشتر  آلودگی  و  فسیلی  بیشتر سوخت های 

محیطی است.
۱۲. استفاده از محافظ الکتریکی: استفاده از محافظ 
الکتریکی برای لوازم مختلف ضمن محافظت از وسایل 
خانه، این مزیت را دارد که خاموش کردن در هنگام 
خروج از خانه موجب صرفه جویی در انرژی وسایلی 

می شود که به برق متصل هستند.
۱۳. خرید باتری های قابل شارژ: هر سال میلیاردها 
باتری به فروش می رسد و پس از استفاده دور انداخته 
شارژ،  قابل  باتری های  و  شارژر  می شوند. خرید یک 

آلودگی  کاهش  و  هزینه ها  در  صرفه جویی  موجب 
محیط زیست می شود.

در  در  کاری  عایق  از  استفاده  عایق:  از  استفاده   .۱۴
لوله ها، پنجره ها و  اطراف خانه )موتورخانه،  داخل و 
...( و همچنین پنجره های دوجداره، موجب جلوگیری 
منظور گرم کردن خانه  به  انرژی  بی رویه  از مصرف 
می شود و در هزینه های شما نیز صرفه جویی خواهد 

شد.
۱۵. استفاده از پتو و لباس گرم در زمستان: در فصل 
های پاییز و زمستان که هوا سرد می شود، به جای 
یا  پتو  از  در خانه ها،  یا شوفاژ  بخاری  دمای  افزایش 
لباس گرم برای گرم کردن خود استفاده کنید تا انرژی 
کمتری به هدر رود و اتالف گرما به حداقل برسید. 
درجه حرارت ایده آل برای خانه در فصول سرد سال، 

حدود ۱۸ الی ۲۱ درجه سانتیگراد است.
انرژی خورشیدی  انرژی خورشیدی:  از  استفاده   .۱۶
به عنوان انرژی سبز شناخته شده است. می توانید 
از المپها و وسایلی مانند آبگرمکن خورشیدی استفاده 
کنید که قابلیت جذب انرژی خورشید را دارند و به این 

وسیله هزینه قبض برق خود را کاهش دهید.
۱۷. استفاده از گاز طبیعی به جای ذغال سنگ: به 
گاز  یا  پروپان  از  سنگ،  ذغال  و  چوب  ذغال  جای 
طبیعی استفاده کنید. سوخت های فسیلی به شدت 

هوا را آلوده می کنند.
۱۸.خشک کردن لباس ها بطور طبیعی: خشک کردن 
لباس های خود در دستگاه خشک کن، آنها را روی 
بند رخت خشک کنید. به همین راحتی می توانید در 

مصرف انرژی صرفه جویی کنید.

۱۹. استفاده از محصوالت قابل بازیافت: اگر می توانید 
همیشه از محصوالت قابل بازیافت استفاده کنید. این 
و  انرژی  مصرف  در  صرفه جویی  موجب  محصوالت 

آلودگی کمتر محیط زیست می شوند.
۲۰. صرفه جویی در مصرف کاغذ: خود را عادت دهید 

که از هر دو طرف یک کاغذ استفاده کنید.
۲۱. خودداری از مصرف کیسه های پالستیکی: کیسه های 
پالستیکی از مشتقات نفتی ساخته شده اند و می توانند به 
محیط زیست آسیب بزنند، زیرا تجزیه آنها در طبیعت 
گاهی به چند صد سال زمان نیاز دارد و برخی از آنها هرگز 
تجزیه نمی شوند. به جای کیسه های پالستیکی، باید از 
کیسه های پارچه ای استفاده کرد که یکبار مصرف نیستند 
و دوام بیشتری نسبت به کیسه های پالستیکی دارند. 
کیسه های کاغذی نیز به دلیل قابل بازیافت بودن، نسبت 

به کیسه های پالستیکی به صرفه  هستند.
۲۲. انتخاب محصوالت با بسته بندی حداقل: در خرید 
استفاده  محصوالتی  از  خریدها،  سایر  و  الکترونیکی 
کنید که دارای حداقل بسته بندی بوده و بسته بندی 

آنها قابل استفاده مجدد باشد.
۲۳. ترک سیگار: سیگار را ترک کنید و اطرافیان خود 
را نیز به این امر تشویق کنید. دود وحشتناک سیگار 
هم برای شما و برای کیفیت هوا در اطراف شما بسیار 

مضر است.
مثل  اقداماتی  لوازم:  بازیافت  و  مجدد  استفاده   .۲۴
بازیافت و  استفاده مجدد از لوازم و محصوالت به ظاهر 
دورانداختنی، موجب جلوگیری از تولید روزافزون زباله 
در شهرها، عدم آلوده شدن محیط زیست و  همچنین 

کاهش هزینه های خانواده می شود.

 اقدامات شهروندی برای کاهش آلودگی هوا

اینکه عالوه  بیان  با  نگهبان  سخنگوی شورای 
است،  نیاز  هم  مطلوب  اجرای  قانون خوب  بر 
و  باشیم  داشته  خوب  قانون  اگر  کرد:  مطرح 
به درستی اجرا نشود، نه تنها اثر مثبت ندارد، 

بلکه اثر منفی هم دارد.
بررسی  علمی  نشست  در  کدخدایی  عباسعلی 
حضور  با  که  انتخابات  کلی  های  سیاست 
نگهبان،  شورای  حقوقدان  اعضای  از  برخی 
دانشگاه  حقوق  دانشکده  در  حقوق  اساتید  و 
با  ما  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  بهشتی  شهید 
دهه گذشته  دو  در  انتخاباتی  برخی مشکالت 
داده ام،  توضیح  هم  قبال  گفت:  بودیم،  مواجه 
انتخاباتی اکنون ما و قوانین مختلف آن  نظام 
حداقلی هستند. بخشی متعلق به دهه های اول 

انقالب و فضای سیاسی آن زمان هستند. 
تاکید  با  نگهبان  شورای  حقوقدان  عضو  این 
انتخابات یک کنش سیاسی از سوی  بر اینکه 
فعالین سیاست است و زاینده و پوینده است، 
باید  هم  آن  به  مربوط  قوانین  کرد:  تصریح 
ما  دیگر  قوانین  باشد.  پویندگی  این  با  همراه 
تجارت  قانون  و  ها  شرکت  قانون  مثال،   برای 
ما علی رغم مشکالت شاید قابل تحمل باشد، 
اما در رابطه با مباحث سیاسی آنجا که نیاز به 
قانونگذاری است  باید روشن باشد و با اقتضائات 

روز هماهنگ باشد. 
چارچوبی  بخواهیم  اگر  افزود:  کدخدایی 
کیفری  و  مدنی  تجارت،   بخش  برای  مناسب 
در نظر بگیریم،  شرط اول وجود قانون خوب و 
مطلوب است. در بحث انتخابات قانون مطلوب 
سال  در  که  انتخاباتی  برای  را  ای  شایسته  و 
های اخیر نیازمند چارچوب های شفاف بوده، 
نداشته ایم. برای مثال در بحث تبلیغات، حداقل 
قوانین ما به آن اختصاص یافته است. همچنین 
در بحث برخورد با تخلفات، قوانین ما حداقلی 

است. یعنی ما آن شرط اول را نداشته ایم. 
خوب،   قانون  بر  عالوه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرد:  تبیین  است  نیازمند  هم  خوب  اجرای 
مقابل  در  ولی  باشیم  داشته  خوب  قانون  اگر 

به درستی اجرا نشود نه تنها اثر مثبتی ندارد 
اجرا  بحث  در  داشت.  خواهم  منفی  اثر  بلکه 
مجریان  که  زمانی  تا  ایم.  داشته  را  مشکالتی 
ما در هر زمینه ای به قانون باور نداشته باشند 
نمی توان انتظار اجرای صحیح قانون را داشته 
فرهنگ  به  هم  مردم  بین  در  باور  این  باشیم. 

قانون مداری باز می گردد. 
کدخدایی افزود: عالوه بر اجرا، نظارت بر اجرای 
قانون از جمله مسائل مهم است. اگر قانون به 
اجرا هم صحیح  بر  نظارت  و  اجرا شود  خوبی 
انجام شود، خیلی از مشکالت ما قابل حل می 
شود. مقام معظم رهبری در چند سال گذشته 
این مشکالت را بررسی کرده اند،  با دستور به 
تشخیص مصلحت نظام قرار شد این مشکالت 
در قالب سیاست های کلی بررسی شود. مدتی 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون 
های مختلفی بررسی شد. متنی پیشنهاد شد 

که در آخر منتشر و ابالغ شد. 
عنوان  به  را  انتخابات  کلی  های  سیاست  وی 
نقشه راهی برای انتخابات دانست و عنوان کرد: 
این نقشه راه می تواند بسیاری از مشکالت ما را 
برطرف کند که بحث تقسیم بندی حوزه های 
انتخابی در ماده اول این سیاست ها مورد اشاره 

قرار گرفته که بتوانیم یک عدالتی را در رابطه با 
این تقسیم بندی ها داشته باشیم. تقسیمی که 
هم بتواند مشکالت را کمتر کند و هم عدالت 
هزینه های  بحث  دیگر  کند. مشکل  فراهم  را 
قوانین  از  امر  این  ما در  است.  انتخاباتی  مالی 
انتخاباتی در  حداقلی برخورداریم. هزینه های 
که  دارد،  روشنی  های  مکانیزم  کشورها  همه 
روشن شود فردی که می خواهد در انتخابات 
تا  و  از کجاست  شرکت کنند منابع مالی اش 

چه میزان می تواند هزینه کند. 
ما  کرد:  خاطرنشان  نگهبان  شورای  سخنگوی 
هیچگونه نظارت موثری بر هزینه های تبلیغاتی 
شورای  گاهی  ولی  نداشته ایم،  انتخاباتی  و 
می  دریافت  که  گزارشاتی  اساس  بر  نگهبان 
کرد، هزینه ها را بررسی می کرد که کار بسیار 
دشواری بود. اما اگر این مکانیزم ایجاد شود که 
منابع مالی فرد و میزان هزینه تبلیغات روشن 
شود بخشی از مشکالت ما را برطرف می کند 
که بندهای ۳ و ۴ این سیاست های کلی به این 
مساله پرداخته و شفافیت منابع مالی و میزان 

هزینه ها را مورد تاکید قرار داده است. 
اشاره  با  نگهبان  شورای  حقوقدان  عضو  این 
در  انتخاباتی گفت:  های  موضوع صالحیت  به 

همیشه  نگهبان  شورای  ها  صالحیت  بحث 
متهم است و اعتراضاتی وجود دارد که طبیعی 
است. اما واقعا تا چه اندازه در بحث صالحیت 
ایم؟  کرده  ایجاد  را  موثری  های  مکانیزم  ها 
صالحیت  بر  دیگر  کشورهای  بگوییم  که  این 
بر  نظارت  این  اشتباه است.  ندارند،  نظارت  ها 
صالحیت ها در تمام نظام های انتخاباتی وجود 
اجرایی  های  مکانیزم  بر سر  اما صحبت  دارد. 

است. 
آمریکا  اخیر  انتخابات  به  اشاره  با  کدخدایی 
انتخابات اخیر آمریکا مشاهده  مطرح کرد: در 
کردیم ترامپ آمد و مسائلی را که مطرح کرد 
مورد اعتراض هم قرار گرفت و رها نشده بود. 
خارج  حزب  اصلی  مسیر  از  بخواهد  اگر  واقعا 
شود، اجازه فعالیت نخواهد داشت. اما روش ها 
متفاوت است. اصل نظارت و بررسی صالحیت 
ها در همه کشورها وجود دارد و ما هم باید این 
موضوع را شفاف کنیم و مکانیزم ها و شرایط 
عینی و ملموس بیشتری را در این باره داشته 

باشیم. 
وی در این باره افزود: ما هم در شورای نگهبان 
داشته  بیشتری  کمی  شرایط  اگر  معتقدیم 
و  باشیم  پاسخگو  توانیم  می  تر  راحت  باشیم، 
بتوانیم  شاید  باشیم.  داشته  کمتری  مشکالت 
مراحلی پیش بینی کنیم که شرایط نمایندگان 
از قبل اعالم و بررسی شود و شورای نگهبان 
شایسته  بحث  باشد.  نظر  اعالم  نهایی  مرجع 
های  سیاست  در  که  است  ای  مساله  گزینی 
 . است  گرفته  قرار  توجه  مورد  انتخابات  کلی 
همچنین تعیین رجل سیاسی مذهبی و مدیر 
و مدبر بودن باید شفاف شود و ما معتقدیم باید 

در این باره تعیین تکلیف شود. 
کدخدایی در پایان اظهارات خود سیاست های 
راه و مشعلی  نقشه  با عنوان  را  انتخابات  کلی 
قوانین  گفت:  و  دانست  انتخاباتی  نظام  برای 
مبتنی با این سیاست ها که در مجلس شورای 
وضعیت  تواند  می  شود،  می  تصویب  اسالمی 
انتخابات را روشن و مشکالت ما را برطرف کند. 

کدخدایی:

اصل نظارت و بررسی صالحیت ها در همه کشورها وجود دارد

در  انگلیس  خارجه  وزیر  جانسون  بوریس 
سخنرانی خود در نشست گفت وگوی منامه در 
بحرین به شرح دیپلماسی کشورش در منطقه 
با  توافق هسته ای  از  و  خلیج فارس پرداخت 

ایران دفاع کرد.
در  جانسون  انگلیسی،  های  رسانه  گزارش  به 
سخنرانی خود در نشست »اندیشکده مطالعات 
توافق  از  حمایت  در  استراتژیک«  بین المللی 
ایران و گروه ۱+۵ موسوم به برجام،  هسته ای 
مذاکره  سال   ۱۲ ارزش  توافق،  این  که  گفت 

داشته است. 
ادعاهای  تکرار  از  پس  انگلیس،  خارجه  وزیر 
ضد ایرانی نخست وزیر کشورش، در عین حال، 
همانند وی به دفاع از توافق هسته ای ایران و 

گروه ۱+۵ )برجام( پرداخت. 
وی گفت: »بله، من معتقدم که صرف ۱۲ سال 
برای مذاکره درباره برجام - توافق هسته ای با 
ایران- ارزشش را داشت؛ به این معتقدم و فکر 
می کنم که این توافق دستاورد اصیل دیپلماسی 
امن تر کمک  به مکانی  به تبدیل دنیا  بود که 

کرده است.«
جانسون در ادامه اظهارات ادعایی خود گفت: 
»من فکر می کنم که باید این بنیان را زیربنا قرار 
دهیم و برای توسعه روابط بهتر با تهران تالش 
کنیم؛ اما این اتفاق تنها زمانی می افتد که ایران 
با پایبندی به همین قواعد بازی کند و نفوذش را 

با دیپلماسی و گفت  وگو اعمال کند.« 
گفت  خود،  سخنرانی  دیگر  بخش  در  وی 
که مفتخر است که در دویست امین سالگرد 
ایراد  به  بحرین  و  انگلستان  میان  دوستی 

سخنرانی می پردازد. 
از  تازه  من  داد:  ادامه  انگلیس  خارجه  وزیر 
مالقات با پادشاه حمد بازگشته ام که وی به 
تقدیر از قدرت دوستی ناگسستنی میان بحرین 
و انگلستان پرداخت و گفت؛ »دوستی که آغازگر 
آن کاپیتان ویلیام بروس در سال ۱۸۱۶ بود و 
به خاطر آن لقب مقیم انگلیسی خلیج را از آن 

خود کرد.« 
وی اضافه کرد: ما هم اکنون در نشست منامه 
حضور داریم و من به پیروی از شاهزاده ویلز 
و »ترزا می« نخست وزیر انگلیس در اینجا به 

سخنرانی می پردازم. 
فارس  خلیج  در  بحرانی  »هر  گفت:  جانسون 
از روز نخست که  بود؛  انگلیس خواهد  بحران 
امنیت شما مساوی با امنیت ما بود و ما عقالنیت 
آنهایی که سیاست تعامل در شرق سوئز را در 
پیش گرفته اند را به رسمیت شناختیم و منافع 
با شما در هم  ما  اقتصادی و سیاسی  نظامی، 

تنیده بوده است.«
وزیر خارجه انگلیس همچنین از قصد کشورش 
برای هزینه سه میلیارد پوندی ظرف مدت ده 
سال آینده در راستای تعهدات نظامی لندن در 

خلیج فارس خبر داد.
جانسون با اشاره به اینکه بریتانیا یکهزار و ۵۰۰ 
نیروی نظامی و هفت رزمناو در منطقه خلیج 
فارس دارد، گفت: »این رقم بسیار باالتر از دولت 

هر کشور غربی، به استثنای آمریکاست.« 
سخنرانی،  این  از  دیگری  بخش  در  جانسون 
خواستار همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس برای شکست گروه تروریستی داعش و 

ایجاد ثبات در عراق شد. 
بنا به این گزارش، اظهارات بوریس جانسون در 
حالی ایراد می شود که »ترزا می« نخست وزیر 
در  روز چهارشنبه خود  در سخنرانی  انگلیس 
سی و هفتمین نشست سران کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس؛ گفت: کشورش 
آماده است با کشورهای عضو شورا برای عقب 
تهاجمی  »اقدامات  وی  ادعای  به  آنچه  راندن 

ایران در منطقه« است، همکاری کند.
وزیر خارجه انگلیس که اظهارات چند روز پیش وی 
درباره عربستان سعودی و جنگ افروزی این کشور 
در یمن دردسر ساز شده بود، اینبار اظهاراتی همگرا 
با دولت انگلیس در این باره مطرح کرد.  جانسون 
در سخنرانی جمعه شب خود گفت: »وقتی به آنچه 
در عربستان اتفاق می افتد نگاه می کنید، آنها دارند 
خودشان را در برابر بمباران های حوثی ها ایمن 
می کنند. اما من باید نگرانی های عمیقم درباره رنج 
فعلی مردم یمن- که مطمئنم در میان همه اعضای 
این جلسه وجود دارد- را هم در میان بگذارم و 
فکر می کنم ما می توانیم دست کم بر سر این نکته 
اساسی هم نظر باشیم که زور به تنهایی نمی تواند 

یک یمن باثبات ایجاد کند.« 

وزیر خارجه انگلیس از برجام و توافق هسته ای غرب
 با ایران دفاع کرد
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تجدیدنظرخواندگان:۱.شرکت تعاونی ۷ عدل ۲.آقای غالمرضا رستم پور ۳.آقای قاسم امینی پور 
تجدیدنظرخواسته:دادنامه شماره ۷۹۸ مورخ ۹۴/۶/۱۸ صادره از شعبه ۱۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

گردشکار:دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه 

در خصوص اعتراض و تجدید نظرخواهی محمد محمدی استاج با وکالت محمدرضا سهراب به طرفیت ۱. شرکت تعاونی 
۷ عدل ۲.غالمرضا رستم پور ۳.قاسم امینی پور نسبت به دادنامه شماره ۷۹۸ مورخ ۹۴/۶/۱۸ صادره از شعبه ۱۸۷ دادگاه 
عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی مطالبه قیمت یک کارتن بذر خیار ۲۴۱۸۹ سینا رویال هلند حاوی ۲۵۰۰۰ 
دانه بذر بلحاظ مفقود شدن کاالی مذکور علی الحساب مقوم به ۵۰/۱۰۰/۰۰۰ ریال و خسارت دادرسی از تجدید نظر 
خواه پذیرفته نشده و قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه 
لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه تجدیدنظرخواه کاالی خویش را تحویل انبار شرکت تعاونی ۷ عدل مستقر در 
ترمینال جنوب تهران تحویل داده و رسید آن را دریافت نموده و مقرر گردیده تا شرکت مزبور کاال را به مقصد کرمان 
برساند و حق الزحمه را نقدا دریافت نموده ولی ظاهرا به مقصد نرسیده و مفقود گردیده است.نظر به اینکه دادگاه محترم 
نخستین مسئولیت شرکت تعاونی ۷ عدل را متصدی حمل و نقل بار ندانسته زیرا آن شرکت مسافر بری بوده و مسئولیت 
حمل مسافر را دارد و از شمول تصدی گری حمل و نقل بار موضوع ماد ۳۷۷ قانون تجارت خارج دانسته و آن را تابع 
عمومات قانون مدنی قرار داده است دادگاه نظر به اینکه منطوق ماده مذکور چنین است )متصدی حمل و نقل کسی 
است که در مقابل اجرت حمل اشیا را بر عهده میگیرد( بنابراین از اطالق عبارت افاده عام میشود و هر کسی در مقابل 
اجرت مبادرت به انجام عمل حمل و نقل بار متصدی محسوب است و ضرورتی به تاسیس بنگاه یا موسسه به عنوان حمل 
و نقل بار و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها ندارد از آنجا که شرکتهای تعاونی مسافر بری عرفا مبادرت به حمل و نقل 
کاالی مسافر و غیر مسافر در مقابل اجرت می نمایند و برای این منظور انبار تحویل کاال دارند بنابراین شرکت تعاونی 
مذکور متصدی حمل و نقل محسوب میشود و در صورت تلف یا مفقود شدن کاال مسئول قیمت آن خواهد بود و اینکه 
کاالی مفقود شده مثلی بوده و تابع مقررات مواد ۳۱۲ و۹۵۰ قانون مدنی است نیز با توجه به استدالل اشاره شده در باال 
و با عنایت به اینکه قانون تجارت قانون خاص موخر التصویب بوده و قانون مدنی عام مقدم را تخصیص زده است فلذا از 
ما نحن فیه خروج موضوعی دارد و تابع مقررات ماده ۳۸۶ قانون تجارت می باشد چنانچه مال التجاره تلف یا گم شود 
متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته و مستندا به مواد یاد 
شده و ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه 

محترم نخستین اعاده میگردد.
۱۱۰/۱۰۶۳۳۰ رئيس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

با ارائه پیشنهاد حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با 
مواد مخدر نظرات فراوانی درخصوص مثبت یا منفی 
بودن آن مطرح شد؛ برخی از بازدارنده نبودن اعدام 
ها می گویند و بعضی دیگر نیز اعدام را وسیله ارعابی 
موثر برای جلوگیری از طغیان سوداگران مرگ می 
دانند. مجلس شورای اسالمی دی ماه سال گذشته 
یعنی در دوره نهم خود طرح  تک ماده ای اصالح 
مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر را اعالم 
وصول کرد و با مطرح شدن این موضوع تا کنون نقطه 
نظرات و دیدگاه های فراوانی درخصوص مثبت یا 
منفی بودن این طرح عنوان شده؛ از بازدارنده نبودن 
اعدام ها تا اینکه اگر این مجازات نیز برداشته شود 
دیگر نمی توان با اسب سرکش قاچاق مواد مخدر و 

سوداگران مرگ مقابله کرد.
بحث ها درباره مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر 
به دلیل پایان یافتن مجلس نهم فروکش کرده 
حقوق  ستاد  دبیر  الریجانی  محمدجواد  که  بود 
بشر قوه قضائیه اواسط بهار در نشست هم اندیشی 
و حقوق  متهمان  در حفظ حقوق  دادسرا  نقش 
شهروندی، تاکید کرد: متأسفانه امروز حکم قصاص 
که یک حکم نورانی است زیر تعداد بهمن وار اعدام 
محکومان مواد مخدر زیر سؤال رفته و این برای نظام 

ما مناسب نیست و باید قانون را بازنگری کنیم.
بنابر اعالم دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، ۹۳ 
درصد اعدام ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر 
است و جمهوری اسالمی ایران ساالنه ۲۰۰ میلیون 
دالر برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر هزینه می کند.

عنوان  تحت  مخدر  مواد  با  مبارزه  فعلی  قانون 
»اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر« سوم آبان سال 
۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب 
رسیده است، این قانون دوبار در سال های ۷۶ و 
۸۹ مورد بازنگری و اصالح قرار گرفت و انتظار می 
رفت سیستم مبارزه با موادمخدر و قاچاقچیان، به 
بازدارندگی الزم برسد و تاحدودی از آسیب های 
مستقیم و غیرمستقیم این معضل اجتماعی بکاهد 
اما بعد از گذشت حدود ۶ سال از انجام آخرین 
اصالحات، بازهم کارشناسان و مسئوالن مختلف 
به این نتیجه رسیدند که این قانون همچنان دارای 
ایراداتی است که نه تنها در بازدارندگی مبارزه با 
موادمخدر تأثیر الزم را نداشته بلکه باعث تشدید 
آسیب های اجتماعی در برخی حوزه ها نیز شده 
است. این موضوع باعث شد که بار دیگر موضوع 
مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر بر زبان ها بیفتد 
آن  درباره  قضائیه  قوه  و مسئوالن  کارشناسان  و 
سخن بگویند که در این میان برخی موافق حذف 
مجازات اعدام، برخی مخالف حذف اعدام و برخی 
نیز خواستار تعدیل در مجازات اعدام در جرایم مواد 
مخدر و لحاظ این مجازات برای قاچاقچیان بزرگ 
شدند. یکی از راه ها و مجازات های پیشنهاد داده 
 شده برای جایگزینی اعدام قاچاقچیان موادمخدر، 
حبس های طوالنی مدت و حتی حبس ابد است، 
اما این سوال مطرح است که در حال حاضر احکام 
حبس طوالنی مدت برای دیگر جرایم، بازدارندگی 

کافی را دارند؟
قضائیه  قوه  رئیس  الریجانی  آملی  آیت ا... صادق 
هشتم مهر ماه در سیزدهمین همایش دادستان های 
عمومی و انقالب و نظامی سراسر کشور با تکذیب 
برخی گفته ها مبنی بر اینکه سیاست جدید قوه 
قضائیه حذف اعدام است، تصریح کرد: ما چه زمانی 
چنین گرایشی داشتیم، ما معتقدیم قوانین مربوط 
به قاچاق مواد مخدر وحی منزل نیست، بلکه اهداف 
نهایی که مد نظر قانونگذار بوده به کمال حاصل 
نشده و اینکه می گویند اعدام فایده نداشت بی مورد 
است و اگر سختگیری قوه قضائیه نبود وضع بسیار 
بدتری به وجود می آمد و مواد مخدر در عطاری ها 

هم وجود داشت.
آملی الریجانی افزود: اعدام ها فی حد ذاته مطلوب 
نیست، ولی مسأله این است که در کنار آن ضرر 
خانواده هایی  و  می زند  جامعه  به  که  عظیمی 
و  سریع  برخورد  به  ناچار  می کند  متالشی  را 
صریح و آشکار و قاطع با مواد مخدر هستیم و از 
دادستان های کل کشور می خواهم در اجرای احکام 
تعلل نکنند و پس از صدور حکم  آن را اجرا کنند،  
چراکه اجازه نداریم ۳ سال اجرای حکم را به تعویق 
بیندازیم تا مجرم در زندان نماز خوان شود و به علت 

نماز خواندن او اعدام را منتفی کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید به جای اعدام تا جای که 
ممکن است مجازات های موثر وجود داشته باشد، 
گفت: نمی توان اعدام را به طور کلی منتفی کرد چرا 
که بازدارندگی دستگاه قضا را تضعیف می کند،  فلذا 
دادستان ها در اجرای احکام دقت و تامل کنند و کار 
دادستان ها در تامین امنیت بسیار مهم است و باید 

با نظارت امنیت را تشدید کنند.
مجازات اعدام باید برای باندهای حرفه ای باشد

محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و 
حقوقی مجلس در خصوص پیشنهاد حذف قانون 
اعدام قاچاقچیان در گفت و گویی با خبرگزاری خانه 
ملت گفت: در حالی که ایران بیشترین و مناسب 
مخدر  مواد  با  مبارزه  جهت  در  را  برخورد  ترین 
داشته، کشورهای همسایه کمترین مشارکت را در 
این بخش داشته اند و حجم کمی جابجایی مواد 

مخدر افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه با اجرای قانون فعلی مبارزه با 
موادمخدر، مطمئنا آمار اعدام قاچاقچیان افزایش 
خواهد یافت، افزود: باید مجازات اعدام را محدود 
کنیم به طوریکه این امر معطوف به باند های بزرگ 

و  قاچاقچیان حرفه ای باشد.
وی با اشاره به اینکه می توان مجازات های مانند 
حبس های طوالنی مدت، تبعید و حبس با کار را 
جایگزین اعدام کرد، گفت: مبارزه با مواد مخدر واقعا 
الزم و ضروری است ولی باید معلول هایی مانند 
مشکالت اقتصادی و معیشتی را هم در جامعه پیدا 

کرد و در جهت پیشگیری از آن قدم برداشت.
نماینده مردم مالیر در مجلس دهم، افزود: همگام 
با مبارزه با مواد مخدر باید در جهت برطرف کردن 
مشکالت و معضالت مادی و اقتصادی نیز حرکت 
کرد زیرا با اعدام قاچاقچیان، خانواده های آنها بی 
سرپرست شده و با مشکالت اجتماعی فراوانی روبرو 

می شوند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس 
قوه  مسئوالن  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
قضائیه نیز با این طرح تا حدودی موافق هستند، 
تصریح کرد: به طور حتم اعدام قاچاقچیان تاثیر قابل 
قبولی در مبارزه با مواد مخدر نداشته و باید راهکار 

مناسب تری برای آن جایگزین کرد.
تاثيرات مثبت اعدام قاچاقچيان موادمخدر

 ثابت شده است
محمد مسعود زاهدیان رییس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر ناجا نیز درخصوص برخی اظهارنظرها مبنی 
بر عدم موفقیت سیاست ها و راهکارها برای مبارزه با 
مواد مخدر طی سال های گذشته، گفت: باید تاکید 
کرد که سیاست ها و راهکارهای به کار گرفته شده 
برای مبارزه با مواد مخدر موفقیت آمیز بوده زیرا 
چنانچه این سیاست ها موفق نبود شرایط امروز 
جامعه در حوزه مبارزه با مواد مخدر به مراتب در 

وضعیت نامناسب تری از گذشته قرار داشت.
زاهدیان با اشاره به اینکه در بخش درمان معتادان 
درحال حاضرمشکالت بسیاری وجود دارد، تصریح 
کرد: به دلیل کمبود اعتبارات، بسیاری از معتادان  
را نمی توان به مراکز درمانی  منتقل کرد بنابراین 
انتظار می رود که درحوزه افزایش اعتبارات مجلس 
شورای اسالمی به دستگاه ها و نهادهای ذی ربط 
در حوزه مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آسیب 
توجه کند. وی  درخصوص اصالح قانون مبارزه 
با مواد مخدر و پیشنهاد حذف اعدام از مجازات 
قاچاقچیان واسطه مواد مخدر درمجلس، گفت: به 
طورحتم اجرای اعدام در کاهش مصرف مواد مخدر 
و جلوگیری از قاچاق آن تاثیر مهمی دارد، ضمن 
اینکه طبق بررسی ها و پژوهش های صورت گرفته 
توسط کارشناسان تاثیرات مثبت اعدام ها مشخص 
شده است، منتها برای تاثیرگذاری بیشتر اعدام ها 
باید به موقع اجرا شود؛ یعنی اعدامی که پس از 
چند سال از ارتکاب جرم اجرا می شود، به طورحتم 

تاثیرگذاری کافی را بر سایر قاچاقچیان ندارد.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان اینکه 
مواد  قاچاقچیان  مجازات  از  اعدام  مخالف حذف 
مخدر هستم، افزود: تا زمانی که شرایط کشور فوق 
العاده است و در همسایگی ما کشور افغانستان وجود 
دارد که حجم بسیاری از مواد مخدر را وارد کشور 
می شود بحث اعدام باید همچنان اجرا شود، البته 

برای انتقال و قاچاق حجم خاصی از مواد مخدر 
بحث اعدام اجرایی می شود.

آسيب های اجتماعی اعدام های مواد مخدر مورد 
توجه قرار گيرد

رئیسه  هیات  عضو  آبادی  جهان  رحیمی  جلیل 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز، در خصوص 
قاچاقچیان گفت:  اعدام  پیشنهاد حذف مجازات 
پیشنهاد ارائه شده در این خصوص مبتنی بر حذف 
کامل اعدام از مجازات قاچاقچیان مواد مخدر نیست، 
بلکه اعدام متوجه باندهای سازمان یافته، مسلحانه و 

حرفه ای همچنان برجای خود باقی خواهد ماند.
وی افزود: اعدام برای افرادی که به دالیل مختلف 
مواد مخدر را به صورت غیرسازماندهی و مقدار 
پایین جابجا  می کنند، در این قانون حذف و حبس 
های سنگین و طوالنی مدت جایگزین آن خواهد 
شد. رحیمی با بیان اینکه باید آسیب های اعدام و 
اثرات آن بر خانواده این افراد را کاهش داد، گفت: 
باید بعد از ۴ دهه از انقالب اسالمی در قانون مبارزه 

با مواد مخدر بازنگری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه مطالعات نشان می دهد که قانون 
فعلی اثرات الزم را نداشته و باید راهکارهای جدید 
را برای مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفت و این 
کار نیاز به کارشناسی دقیق دارد، تصریح کرد: در 
واقع عنوان اصلی این طرح الحاق یک ماده به قانون 
مبارزه با مواد مخدر است که این ماده بیان می کند 
در قاچاق مواد مخدر حکم اعدام زمانی صادر شود 
که یک سری شرایط خاص مانند حمل سالح گرم 
از آن و همچنین وجود سرکرده های  استفاده  و 
که  کسانی  یا  بین المللی  یافته  سازمان  باندهای 
از اخذ دوباره  اعدام داشته و پس  به  محکومیت 

مبادرت به انجام این کار کردند وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس دهم 
با اشاره به اینکه اعدام قاچاقچیان به همین شکل 
آسیب زیادی به جامعه وارد می کند، گفت: بخش 
اعظم از کسانی که اعدام می شوند یا منتظر اعدام 
هستند افراد خرده پا بوده که با یک بار خطا یا اشتباه 
به این امر رو آورده اند، لذا اعدام به این شکل آسیب 

زدن به خانواده ها را به دنبال دارد.
بازدارندگی قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر باید 

مورد بررسی و آسيب شناسی قرار بگيرد
الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور در امور 
شهروندی در خصوص طرح حذف اعدام قاچاقچیان 
مواد مخدر، گفت: این بحث نکته بسیار حساس و 
مهمی است و باید کارشناسان و متخصصان حقوقی 
و جزا با دقت آن را مورد بررسی قرار دهند تا بتوان 

نتیجه آن را مشخص کرد.
امین زاده با تاکید بر اینکه مجازات اعدام باندها 
و مافیای حرفه ای قاچاق مواد مخدر که صورت 
مسلحانه اقدام می کنند و امنیت کشور را به خطر 
انداخته و درصدد تخریب چهره کشور هستند را 
نمی توان حذف کرد و باید با آنها برخورد کرد، گفت: 
ولی افراد فریب خورده ای که به دلیل مشکالت و 
به صورت خرده پا و حمل با وزن پایین بوده را می 
توان مورد تخفیف قرار داد. وی با بیان اینکه برای 
پیشگیری از گسترش باندهای بزرگ مواد مخدر 
باید ابزارهای ارعابی الزم نیز وجود داشته باشد، 
گفت: مجازات های معادل و جایگزین باید جدی 
و بدون تخفیف و کم شدن باشد تا افراد نتوانند به 
دلیل لغو مجازات اعدام قاچاقچیان به این سمت 
میل پیدا کنند. دستیار ویژه رئیس جمهور در امور 
شهروندی، افزود: باید اتاق فکر و گروهی کارشناس 
درخصوص اثرات و میزان بازدارندگی قوانین در این 
خصوص تشکیل شود تا مشخص شود، آیا واقعا 
این قانون توانسته بازدارندگی الزم را داشته است 
یا اینکه نیاز به اصالح دارد و اگر اعدام برداشته شود 

آثار آن چه خواهد بود.
قضایی  کمیسیون  عضو  پورمختار  علی  محمد 
اسالمی  در خصوص  و حقوقی مجلس شورای 

پیشنهاد برخی نمایندگان مبنی بر حذف اعدام 
قاچاقچیان مواد مخدر، گفت: در این طرح موضوع 
حذف کامل اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مطرح 
نیست، بلکه نوعی تعدیل در آن وجود خواهد داشت 

و البته اعدام برای عناصر اصلی حفظ خواهد شد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه عوامل و گردانندگان اصلی 
باندهای حرفه ای و فعال همچنان اعدام برای آنها 
در این قانون در نظر گرفته شده ولی برای افرادی که 
در این بین به عنوان جزء نفرات رده چندم هستند 

مجازات، معادل سازی یا اصالح می شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس دهم 
ادامه داد: زندان های طویل المدت، شرایط سخت 
و بدون تخفیف از جمله جایگزین های اعدام برای 
افراد رده های پایین این باندها درنظر گرفته شده 

است.
با بیان اینکه ما نیز با حذف کامل مجازات  وی 
اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مخالف هستیم، ادامه 
داد: در جلسات برگزار شده با مسئوالن قوه قضائیه، 
ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و مراکز 
پژوهشی اجماع نظر بر تعدیل است، هرچند نیروی 
انتظامی مخالف و دیگر دستگاه ها خواستار بررسی 

بیشتر هستند
پورمختار با اشاره به اینکه هنوز هیچ آمار دقیق و 
کاملی از میزان تاثیرات اعدام ها بر روند مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر وجود ندارد، تصریح کرد: آسیب 
های اجتماعی ناشی از اعدام این افراد و خانواده های 
آنها زیاد است و باید با قوانین جدید سعی در کاهش 

این مشکالت  داریم.
 اسفنانی: اعدام نتوانسته موفقيت مناسبی در جهت 

مبارزه با مواد مخدر داشته باشد
محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و 
حقوقی در مجلس نهم نیز در گفت وگویی پیرامون 
طرح حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد 
مخدر، گفت:  آنچه که در این طرح عنوان شده 
حذف مجازات اعدام برای برخی از جرایم مواد مخدر 
است زیرا بر اساس نظرات کارشناسان، قانون اعدام 
نتوانسته موفقیت مناسبی در جهت مبارزه با مواد 

مخدر به دست آورد.
در  چادگان  و  فریدونشهر  فریدن،  مردم  نماینده 
مخدر،  مواد  شوم  پدیده  گسترش  نهم  مجلس 
کاهش سن مصرف کنندگان، گرایش به سمت 
مصرف مواد صنعتی و رونگردان ها را مورد اشاره 
قرار داد و گفت: این مسائل نشان می دهند که باید 

شیوه مبارزه با قاچاق مواد مخدر را تغییر داد.
اسفنانی با بیان اینکه باید این مسئله که چرا با 
داشتن مجازات اعدام در کنترل قاچاق مواد مخدر 
موفق نبوده ایم، مورد بررسی و آسیب شناسی قرار 
گیرد، افزود: متاسفانه برخی از قاچاقچیان به این 
نتیجه رسیده اند که می توانند مجازات اعدام را با 
طرق مختلف کاهش داد و با تخفیف گرفتن از بند 
رهایی یافت. وی افزود: باید در مسیر مبارزه با مواد 
مخدر اقدامات جدی و اساسی برداشت و در قوانین 
جدید، کمترین تخفیف اعمال شود تا مجرمان بعد 

از مدتی باز به سراغ اقدامات خود بازنگردند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در 
با برطرف کردن مشکالت  دوره نهم، گفت: باید 
اقتصادی و معیشتی مردم، بسترهای گرایش برخی 

به سمت مواد مخدر را کاهش داد.
امان ا... قرایی مقدم جامعه شناس نیز  در خصوص 
پیشنهاد حذف اعدام در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، 
های  نابسامانی  طالق،  بیکاری،  با  وقتی  گفت: 
اقتصادی و معضالت اجتماعی فراوانی در کشور 
روبرو هستیم جوانان گرفتار معضلی به نام مواد 
مخدر می شوند. وی با تاکید بر اینکه حذف اعدام 
در برخی موارد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، برای 
جلوگیری از مشکالت و آسیب های بعدی آن در 
جامعه قابل قبول است، گفت: البته معتقدم باید با 
باندهای بزرگ و تبهکاران حرفه ای در موضوع مواد 

مخدر به شدت برخورد کرد.
این جامعه شناس با بیان اینکه اعدام در مبارزه با 
قاچاقچیان مواد مخدر، آسیب های اجتماعی فراوانی 
را برای جامعه دارد که تبعات آن کل جامعه را در بر 
می گیرد و باید جایگزین مناسبی برای این مسئله 
پیدا کرد، گفت: خانواده این افراد نیز درگیر آسیب 
های جدی اجتماعی می شوند و مشکالت را به 
جامعه تسری می دهند و عاملی برای معضالتی 
می شوند که جبران آنها برای کشور هزینه های 

فراوانی دارد.
قرایی مقدم تاکید کرد: مسئله این است که باید 
زمینه ها را فراهم کرد تا مردم به این سمت نروند به 

عبارتی باید معلول را شناسایی کرد.

لزوم توجه به آسیب های اجتماعی اعدام
فرصت ها و تهدیدها در پرداخت یارانه به احزاب

باید در  نماینده مردم در مجلس دهم گفت:  قربانی  محمدحسین 
ها  گروه  این  برای  حمایتی  فضای  احزاب،  های  تشکل  چارچوب 
تعیین شود، از این رو همین فعالیت اندک تشکل های سیاسی نیز 
در نوع خود مثبت و مطلوب است و حمایت از این تشکل ها بهتر 

از آن است که رها شوند.
دریافت  برای  احزاب کشور  درباره درخواست  قربانی  محمدحسین 
یارانه جهت ادامه فعالیت های سیاسیشان، گفت: در تمام کشورها 
برای تقویت احزاب، دولت ها اعتباراتی را در قالب یارانه اختصاص 
می دهند، منتهی باید پرداخت یارانه به صورت عادالنه صورت گیرد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: 
پرداخت یارانه به احزاب به صورت منظم و عادالنه بسیار ضروری 
های حامی  گروه  و  ها  تشکل  به  وقت  های  دولت  اینکه  نه  است، 
خود این اعتبارات را به صورت ویژه پرداخت کنند. از این رو قطعا 
تبعات بی عدالتی در پرداخت یارانه بسیار بیشتر از نپرداختن آن 

خواهد بود.
وی گفت: به طور حتم باید در چارچوب تشکل های احزاب، باید 
همین  رو  این  از  شود،  تعیین  ها  گروه  این  برای  حمایتی  فضای 
فعالیت اندک تشکل های سیاسی نیز در نوع خود مثبت و مطلوب 

است و حمایت از این تشکل ها بهتر از آن است که رها شوند.
قربانی ادامه داد: به نظر من قطعا هم سالمت احزاب و هم اثرگذاری 
این تشکل های سیاسی در عرصه کشور بسیار مهم است و مسئوالن 

باید به آن بپردازند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: امروز بسیاری از 
تشکل ها صنفی و سیاسی با کمترین منابع مالی، در جهت اجرای 
مالی  منابع  کمبود  رو  این  از  کنند.  می  کار  اهدافشان  و  وظایف 
موجب محدودیت فعالیت احزاب نمی شود، اما به نظر من در کل 
داشته  وجود  کشور  در  احزاب  تقویت  برای  عادالنه  نگاه  یک  باید 

باشد.
دکتر  از  مجلس،  ریاست  با  دیدار  در  ایران  احزاب  خانه  دبیرکل 
مورد  در  و  تحزب  سوی  به  کشور  حرکت  در  خواست  الریجانی 
مالقات احزاب با رهبر معظم انقالب و همچنین بحث یارانه احزاب 
قانون  نیست و همچنین  آمده ولی در الیحه  احزاب  قانون  که در 

جامع انتخابات، خانه احزاب را یاری دهد.

قطعنامه سازمان ملل علیه سوریه تالفی شکست 
شورای امنیت در حلب 

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان این که تروریست های تکفیری 
گریبان کانادا را خواهند گرفت، گفت: البی رژیم صهیونیستی پشت 
ناکامی  جبران  برای  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  قطعنامه  پرده 

حامیان تروریسم در شورای امنیت است.
های  پیروزی  که  این  بیان  با  آبادی  ایمن  جعفرزاده  غالمعلی 
آشفتگی  موجب  حلب  آزادی  عملیات  در  سوریه  ارتش  راهبردی 
با  عرب  مرتجعین   ، آمریکا  گفت:  است،  شده  تروریسم  حامیان 
از مردم به دنبال توقف  ادعای دفاع  با  همراهی البی صهیونیستی 

عملیات ارتش سوریه هستند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی ضمن انتقاد از رفتار 
سازمان ملل متحد در جنگ سوریه گفت: سازمان ملل متحد در 
کشور  این  مردم  قبال  در  خود  وظایف  به  نتوانسته  سوریه  جنگ 
و  متحد  ملل  سازمان  کرد:  تصریح  وی  بپردازد.  تروریم  مقابل  در 
و  تکفیری  های  تروریست  جنایات  با  مواجهه  در  غربی  کشورهای 
کشتار مردم عراق و سوریه سکوت کردند اما حاال در آستانه آزادی 
حلب از چنگ تروریست ها درباره سرنوشت مردم ابراز نگرانی می 
کنند. جعفرزاده ایمن آبادی با انتقاد ضمنی از رفتار کانادا در ارائه 
پیش نویس علیه دولت سوریه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
دمشق  متحدین  ائتالف  همراهی  با  سوریه  ملت  و  ارتش  گفت:   ،
امروز خون بهای دفاع از امنیت جامعه جهانی را در برابر تروریسم 

می پردازند.
قطعنامه  پرده  پشت  صهیونیستی  رژیم  البی  افزود:  ادامه  در  وی 
ناکامی حامیان تروریسم  مجمع عمومی سازمان ملل برای جبران 

در شورای امنیت است.
این نماینده مجلس دهم گفت: تک تک کشورهایی که به قطعنامه 
سازمان ملل متحد درباره سوریه رای مثبت دادند خیلی زودتر از 
آنچه که گمان می کنند طعم تلخ حمالت تروریستی را نظیر آنچه 

که در پاریس تاکنون به وقوع پیوسته، مزه خواهند کرد.
وی در انتها تاکید کرد: تروریسم مسئله ای نیست که با سیاست 
یک بام و دوهوا بتوان با آن برخورد کرد زیرا آتش تروریسم همانند 

موضوع القاعده گریبان بنیان گذاران آن را خواهد گرفت.

پرداخت سریع مطالبات فرهنگیان
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
گرفته  صورت  هماهنگی های  به  توجه  با  گفت: 
مطالبات  شده  انجام  پیگیری های  و  مذاکرات  و 

فرهنگیان هر چه زودتر پرداخت خواهد شد.
داود محمدی با اشاره به اعتراض و تجمع مکرر 
فرهنگیان بازنشسته مقابل مجلس گفت: فرهنگیان 
بازنشسته در سالهای اخیر )۹۲، ۹۳و ۹۴( برخی 
مطالبات نظیر حق التدریس ، حق الزحمه امتحانات 
نهایی خرداد،  حق الزحمه انتخابات مجلس و پاداش 
پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته دارند که اعضای 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مرتباً در حال 
پیگیری آن بوده و با سازمان برنامه و بودجه و وزارت 
آموزش و پرورش نیز در این زمینه مذاکراتی انجام 

داده اند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و 
پردیس در مجلس شورای اسالمی افزود: در زمینه 
مطالبات فرهنگیان با وزیر جدید آموزش و پرورش 
مذاکراتی انجام شده و وزارتخانه و دولت نیز برای 
رفع این مشکل اهتمام دارد تا این مطالبات هرچه 
زودتر پرداخت شود؛ متاسفانه هماهنگی های الزم در 
دولت وجود ندارد و کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس تذکرات الزم را در این زمینه داده است. وی 
با اشاره به اینکه در آستانه بررسی برنامه ششم و 
بودجه قرار داریم، گفت: درباره مطالبات فرهنگیان 
با مسئولین مربوطه در کمیسیون آموزش که در 
کمیسیون تلفیق نیز شرکت می کنند صحبت شده 
و علی الظاهر اقدامات الزم صورت گرفته و باید به 
صحن علنی آمده و مطرح شود؛ چراکه مجلس در 
برنامه ششم درصدد حل مطالبات فرهنگیان است 

تا این مطالبات هرچه زودتر پرداخت شود.
و  آموزش  کمیسیون  در  کرد:  تصریح  محمدی 
تحقیقات برای حل مشکل مطالبات فرهنگیان، 
زمان نیز تعیین کردیم و حتی مسئولین سازمان 
امکان  اما  داشتند  اهتمام  آن  بر  بودجه  و  برنامه 
پرداخت آن فراهم نشد؛ با چنین شرایطی، وقتی 
که امکانات الزم پرداخت وجود نداشته باشد، تعیین 

زمان نتیجه ای ندارد.
بسیار  مجلس  آموزش  کمیسیون  در  افزود:  وی 
جدیت به خرج دادیم که زمان مشخص شود و در 
مذاکراتی هم که انجام شد، اهتمام بر این داشتیم 
که امکان پرداخت را ایجاد کنند، هم سازمان برنامه 
و بودجه و هم آموزش و پرورش این قول را دادند 
که این کار هرچه سریعتر انجام شود و آن را تقویت 

می کنند تا مطالبات هرچه زودتر پرداخت شود.

تکذیب ضرب و شتم دستفروش اهوازی 
با شوکر

دستفروش  شتم  و  ضرب  اهواز  مردم  نماینده 
اهوازی توسط ماموران شهرداری با شوکر و کشته 

شدن او را تکذیب کرد.
به  مربوط  اخبار  به  واکنش  در  یوسفی  همایون 
برخورد ماموران شهرداری اهواز با یک دستفروش 
این  شدن  کشته  گفت:  شوکر،  از  استفاده  و 
دستفروش و استفاده ماموران شهرداری اهواز از 
شوکر درست نیست چراکه چنین اتفاقی نیفتاده، 
متاسفانه در این زمینه اطالع رسانی ها نامناسب 

صورت گرفته است.
اسالمی،   اهواز در مجلس شورای  نماینده مردم 
منجر  شهرداری  ماموران  برخورد  اینکه  بیان  با 
به درگیری نشده، تصریح کرد: واقعیت آن است 
که در این زمینه فضاسازی صورت گرفته که بهتر 

است از ایجاد التهاب در جامعه جلوگیری شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی، با تاکید بر اینکه در مورد موضوع اخیر 
حادثه ای رخ نداده، یادآور شد: در کل شهرداری 
موظف است کار خود را به صورت قانونی انجام 
دهد کما اینکه دستفروشانی که سد معبر می کنند 
اماکنی مستقر شوند که شهرداری  در  باید  هم 

برای آنها پیش بینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، طی روزهای اخیر 
بر ضرب و شتم یک دستفروش  اخباری مبنی 
آمده  خبرها  این  در  است،  منتشر شده  اهوازی 
است: چند نفر از ماموران اجرائیات شهرداری برای 
جمع آوری بساط یکی از دستفروشان در یکی 
از خیابان های فرعی نادری مراجعه کرده بودند، 
یکی از این دستفروشان قصد داشته از ضبط اموال 
و اجناس خود، ممانعت کند اما ماموران نپذیرفتند 
با  دستفروش،  فرد  زدن  فریاد  و  اصرار  از  بعد  و 

شوکر وی را مضروب کردند.

خبرخبر

مفقودی
با  ایران ۷۲  با شماره شهربانی ۵۳۲ج۶۲  نیسان مدل ۸۶   برگ سبز 
از  و  مفقود گردیده  موتور ۳۷۷۱۶۸  و شماره   j۰۵۸۷۰ شماره شاسی

 بابلدرجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 کارت هوشمند کامیون بنز مسقف به شماره انتظامی ۶۷۵ع۴۸ ایران 
۶۲ با شماره کارت ۱۹۸۹۳۲۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

 بابلمی باشد

دادنامه
دادگستری جمهوری اسالمی ایران

دادگستری شهرستان جوانرود
شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان: آقای هادی احمدی نیا فرزند کاکااحمد جوانرود-بلوارانقالب 
انتهای کوچه یاسمن شماره:۰۹۱۸۸۸۵۸۲۲۴

خوانده: آقای فاروق ابراهیمی  –مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه به مبلغ پنج میلیون وچهارصدونود هزار تومان 

بعالوه جمیع خسارات قانونی وتاخیرتادیه 
رأی شورا

آقای  طرفیت  به  نیا   احمدی  هادی  آقای  دادخواست  خصوص  در 
هزار  وچهارصدونود  میلیون  پنج  مبلغ  خواسته  به  ابراهیمی   فاروق 
که  این شرح  با  وتاخیرتادیه  قانونی  بعالوه ی جمع خسارات  تومان 
خواهان مدعی است جهت اثبات ادعایش  قرار اتیان سوگند بجا آورده 
ویک نفر گواه وشاهدمعرفی نموده است باتوجه به مجهوالمکان بودن 
خوانده برابر قانون ومقرارت قضایی از طریق روزنامه خوانده  به جلسه 
ی دادرسی دعوت اما حضور نیافته است قرار اتیان سوگندوبرگ گواه 
خواهان  ادعای  صحت  درپرونده  موجود  شده  معرفی  گواه  نفر  یک 
نسبت به خوانده را اثبات مینماید باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده 
وبه استناد ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی و۵۵۰-۵۵۱۹قانون 
اصل  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین 
تادیه  وتاخیر  دادرسی  هزینه  ریال   ۸۳۰/۰۰ بعالوه  خواسته  بهای 
مدت  وظرف  غیابی  صادره  رای  مینماید  صادر  ازتاریخ۱۳۹۵/۶/۱۰ 

بیست روز پس از رویت قابل واخواهی در همین شعبه می باشد 
قاضی شعبه پنج شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

مفقودی
اینجانب حبیب محمدی  مالک خودرو سمند 

بدنه  شماره  و   ۲۹ ایران    ۴۱ ل     ۵۳۶ شهربانی  شماره  به 
فقدان سند  علت  به  موتور ۱۲۴۸۲۰۲۵۴۶۲  ۰۰۸۲۲۵۰۱۵۵شماره 
کمپانی و برگ سبز تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده، 
ظرف  دارد  مذکور  خودروی  مورد  در  ادعایی  کس  هر  چنان چه  لذا 
مدت ۱۰ روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
از  پس  است  بدیهی  نماید.  مراجعه  سمند  ساختمان  پیکان شهر  در 

کرمانشاهانقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی مزایده 
در پرونده ۱۱۹۴/۹۵/ اجرائی  اجرایی آقای رشیدجبارپور محکوم است 
و  افشاراسدزاده   آقای  ریال  در حق  مبلغ ۵۰/۴۹۸/۴۸۶  پرداخت  به 
مبلغ ۲/۳۱۱/۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت حسب 

تقاضای محکوم له اموال به شرح زیر : 
یکدستگاه خودروی وانت پیکان مدل ۱۳۸۰ به شماره شهربانی ایران 
۷۸ – ۲۶۱ی۶۱  شماره شاسی ۸۰۹۱۶۴۷۲ که قابلیت شماره گذاری 
دارد چراغ راهنمای سمت چپ جلو شکسته بدنه سمت چپ رنگ شده 
گلگیر جلو چپ تعویض شده بدنه سمت راست رنگ شدگی وخوردگی 
دارد درب عقب جهت بارتصادفی است موتور خودرو خاموش ومستعمل 
می باشد دیفرانسیل مستعمل الستیکها ۵۵ درصد  قیمت کارشناسی 

پایه ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
۱- توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور 
بمنظور استیفای حق محکوم له از طریق مزایده ارزیابی شده شروع می 
گردد. ۲- محل فروش اموال: دفتراجرای احکام مدنی ) پارکینگ قائم 

می باشد. (است. 
۳- هرکس می تواند ۵ روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال باز 
دید و در مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده چهار شنبه  ۹۵/۱۰/۱۵  
از ساعت۱۷  الی ۱۶ می باشد. برنده مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید. مال متعلق 
به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها را در 
فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد. ضمنا 
چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروز در 

همان مکان وهمان ساعت مزایده انجام خواهد شد.م/الف ۲۰۰۹ 
اجرای احکام مدنی اسالمشهر 

آگهی موضوع ماده3
وماده۱۳آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی  
وساختمان های فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  اجرای  در  اینکه  به  نظر 
شماره۳۰۰۷۰۶۷- رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
عبداالمیرهاشمی  آقای/خانم  ۱۳۹۵مورخ۹۴/۷/۱۹تصرفات 
ازاهوازفرزندعبددارای  شناسنامه۲۴۶صادره  شماره  امجد 
به  ساختمان  یکباب  به  شماره۱۷۵۵۲۷۲۳۸۳نسبت  کدملی 
مساحت۱۰۸/۳۸مترمربع قسمتی ازششدانگ پالک۳۸۳۹واقع دربخش 
وحاج  حمودعامری  وشیخ  عامری  لفته  شیخ  اهوازاخبارخروجی  یک 
مزبورمراتب  لذابرابرماده۳قانون  گردیده  منجربصدوررای  زاهدعامری 
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 تقدیم دادخواست اخذوبه اداره ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی 
است درصورت عدم وصول اعتراض درموعد مقرراداره ثبت برابرمقررات 
اقدام بصدورسندمالکیت خواهدنمود.     شماره م.الف)۵/۳۸۶۶(        تاریخ 

انتشارنوبت اول:۱۳۹۵/۹/۲۱ تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۵/۱۰/۷
شيخ زاده-رئيس اداره ثبت اسنادوامالک ناحيه2اهواز
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مدارس ایران جزء
 »مدارس خیلی کوچک« هستند

پرورش  و  آموزش  وزیر  متوسطه  آموزش  معاون 
ایران  مدارس  بین المللی،  تقسیم بندی  در  گفت: 
جزء مدارس خیلی کوچک هستند و به این نتیجه 

رسیدیم نظام رشته ای برای ایران، مناسب تر است.
به گزارش خبرنگار پیام زمان، علی زرافشان معاون 
آموزش متوسط وزیر آموزش و پرورش دیروز در 
مراسم تجلیل از پژوهندگان برتر وزارت آموزش و 
پرورش که در مجتمع آموزشی آدینه برگزار شد، 
اظهار داشت: دوره جدید متوسطه از سال ۹۲ با 

ساختار جدید مطرح شد.
پژوهش های  و  تحلیل ها  بنابر  داد:  ادامه  وی 
که  داریم  جامع  و  کالسیک  ساختار  بین المللی، 
در حال حاضر ساختار کالسیک رونقی ندارد؛ در 
ساختار جامع نیز ۵۰ درصد مدارس به صورت جامع 

و ۵۰ درصد نیز به صورت رشته ای است.
زرافشان افزود: ما این را از نظر قطب بندی سیاسی 
در دنیا بررسی کردیم تا ببینیم آیا با این روش، آنها 
به توسعه یافتگی رسیده اند؛ ضمن اینکه بررسی های 
الزم نیز به همراه جلسات کارشناسی داشتیم و به 
سمت مدارس جامع نرفتیم زیرا در این مدارس، 
انعطاف واحد تحصیلی وجود دارد و حدود ۱۷۰ 
واحد تحصیلی ارائه شده است و دانش آموز تنها ۷۰ 

واحد تحصیلی را می گذراند.
زرافشان متذکر شد: برای اینکه به گرایش دانش 
واحدهای  تعداد  شود  داده  مثبت  پاسخ  آموزان 
ارائه شده به دانش آموز نسبت به تعداد واحدهایی 
که دانش آموز برای فارغ التحصیلی نیاز دارد، بیشتر 

است.
پرورش  و  آموزش  وزیر  متوسطه  آموزش  معاون 
گفت: مهمترین عامل برای ارائه دروس انتخابی، 
اندازه مدرسه است و مدارس جامع مدارسی هستند 

که اندازه بزرگتری دارند.
وی تاکید کرد: در تقسیم بندی بین المللی مدارس ما 
جزء مدارس خیلی کوچک هستند و یکی از دالیل 
بودن  کوچک  واحدی،  ـ  نیم سال  شکست  اخیر 
مدارس بود در نتیجه با توجه به این نکات تجربه 
نشان داد مدارس جامع در ایران قابل ارائه نیستند 
و بعد از اجرا شدن کوتاه مدت، این مدارس جمع 
شدند و به این نتیجه رسیدیم نظام رشته ای برای 

ایران نظام مناسب تری است.

 شمار بی خانمان های غیرمعتاد 
بسیار کم است

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: 
۹۰ تا ۹۹ درصد افراد کارتن خواب و بی خانمان با 

اعتیاد در ارتباط هستند.
شمار کرد:  اظهار  مسعودفرید  اهلل   حبیب 
 بی خانمان های غیرمعتاد بسیار کم است بطورمثال 
از  یا  باشند  کارگر  که  افرادی  هستند  معدود 
شهرستان به تهران آمده باشند و جا نداشته باشند.

وی تصریح کرد: با اینکه گرمخانه های شهرداری 
ظرفیت خوبی برای نگهداری افراد بی خانمان و 
کارتن خواب دارد اما با این وجود همواره عده ای 

از این افراد ، شب ، بیرون می مانند.
یادآور شد: هرچند جمع آوری و ساماندهی  وی 
کارتن خواب ها برعهده شهرداری است اما چون 
آسیب های کودکان در حیطه وظیفه بهزیستی قرار 
می گیرد هموطنان در صورت مشاهده کودکان 
کارتن خواب یا زنان کارتن خواب همراه کودک می 
توانند موارد را به اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ 

اطالع دهند.
مسعودی فرید ، خدمات درمانی ، جسمی ، روانی 
، مددکاری و حقوقی را از جمله خدمات ارائه شده 
به کودکان کارتن خواب در مراکز نگهداری عنوان 
کرد و افزود: تعداد کودکان کارتن خواب تنها بسیار 

کم است.
برخی یافته ها نشان می دهد که اعتیاد و مصرف 
مواد مخدر، ناتوانی های جسمی و روانی و مهاجرت 
و عدم تطابق با محیط جدید از مهم ترین عوامل 

کارتن خوابی به شمار می روند.
براساس برخی گزارش ها، مساله کارتن خواب ها و 
بی خانمان ها از سال ۱۳۸۲ با مرگ چند نفر در 
کنار خیابان های تهران توجه جامعه را به خود به 

عنوان یک معضل جدی اجتماعی جلب کرد.
براساس آمارهای موجود هم اکنون یک میلیون و 
۳۲۵ هزار نفر در کشور به انواع مواد مخدر و محرک  

اعتیاد دارند.

خطر گازگرفتگی 
را جدی بگیرید

و سموم  داروها  رسانی  اطالع  مرکزی  دبیر ستاد 
سازمان غذا و دارو نسبت به خطر گازگرفتگی به 
عموم هموطنان هشدار داد و از آنان خواست نسبت 

به عالئمی مانند سردرد و گیجی، هشیار باشند.
یسنا بهمنش گفت: منوکسیدکربن، گازی بی رنگ، 
بی بو و بدون طعم و غیر محرک است که تماس 
طوالنی با این گاز ، سردرد، گیجی و ضربان شدید 

شقیقه ها را همراه دارد.
وی با اشاره به سرمای هوا در بیشتر نقاط کشور و 
استفاده مردم از از وسایل گرما زا به ویژه گاز خانگی، 
خاطرنشان کرد: گاز منوکسیدکربن در اثر سوختن 
ناقص سوخت های فسیلی مانند نفت، گاز، بنزین، 
گازوئیل، دوداگزوز اتومبیل و ذغال چوب حاصل 
از  را  آلودگی  خواب  و  وزوزگوش  شود.وی،  می 
عالئم گازگرفتگی عنوان کرد و گفت: همچنین فرد 

مسموم دچار تهوع و تپش قلب می شود.
و سموم  داروها  رسانی  اطالع  مرکزی  دبیر ستاد 
سازمان غذا و دارو ادامه داد: تماس طوالنی مدت 
با گاز منوکسیدکربن به ویژه در کودکان، می تواند 
با بروز اختالالت رفتاری و کاهش حافظه و ضریب 

هوشی همراه باشد.
بهمنش اظهار کرد: موارد زیادی از مسمومیت های 
کشنده با گاز منوکسیدکربن در رانندگانی گزارش 
شده است که برای گرم کردن خودروی خود در 
فصول سرد سال از گاز پیک نیکی استفاده کرده اند.

برگزاری اردوی »از مدرسه تا مدرسه« 
ویژه دانش آموزان انجمن اسالمی 

 
اردوهای راهیان نور با عنوان »از مدرسه تا مدرسه«  با محوریت نشر فرهنگ 
دفاع مقدس و تقویت ارزش های دفاع مقدس ویژه دانش آموزان متوسطه 

دوم انجمن اسالمی  برگزار می شود.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان، دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی 
اعزام  کشور  در  تاثیرگذار  فرهنگی  برنامه های  مهمترین  از  یکی  گفت: 

کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی است.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری گفت:امروز همه وظیفه داریم که 
پیام شهدا و امام شهیدان )ره( را به نسل جوان انتقال دهیم که ارزش این 

کار کمتر از شهادت نیست.
عالمتی با بیان اینکه اردوی راهیان نور؛ بازخوانی و تقویت فرهنگ حماسه 
و ایثار گری است، خاطر نشان کرد: این اردو زمینه ساز  آشنایی و ارتقاء 
نگرش دانش آموزان نسبت به ارزش ها و آرمان های واالی شهیدان و 

جانبازان دوران دفاع مقدس است.
وی از اردو های دانش آموزی به عنوان تمرینی برای زندگی کردن نام برد و 
اظهار کرد: در اردوهای راهیان نور  مهارت آموزی،تربیت حماسی و مسائل 

اجتماعی  نیز به دانش آموزش داده می شود.
وی با بیان اینکه دفاع فرهنگی در هر زمان و مکانی در کشور ضروری 
است، بر نهادینه کردن فرهنگ دفاع در اردو های راهیان نور دانش آموزی 

تاکید کرد.
عالمتی خاطرنشان کرد: این اردو در شش مرحله می باشد که در مرحله 
اول اردوی راهیان نور از ۱۰ مهر تا دوم اردیبهشت در نیمه اول و دوم سال 
تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوره دوم به مناطق جنگی با 

هماهنگی بسیج دانش آموزی اعزام می شوند.
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان گفت:در راستای بهره 
مندی و انس دانش آموزان عضو انجمن های اسالمی از اردوهای راهیان 
نور، پیرو تفاهم نامه اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان و سازمان 
بسیج دانش آموزی، برگزاری اردوهای راهیان نور در سال تحصیلی جاری با 

عنوان »از مدرسه تا مدرسه« برگزار می شود
الزم به ذکر است بر اساس برنامه ریزی ها کاروان ها به مناطق عملیاتی 
جنوب و غرب کشور سفر می کنند ودانش آموزان انجمن اسالمی  با شهدا 

پیمانی دوباره می بندند.

تشریح تغییرات جدید ثبت نام آرم طرح 
ترافیک 9۶

رئیس واحد صدور آرم سازمان ترافیک با تاکید بر اینکه سایت نام نویسی 
طرح ترافیک سال۹۶ از روز پنجشنبه ۱۸ آذر۹۵ فعال شده است، گفت: 
تمامی متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت آرم طرح ترافیک سالیانه باید از 
طریق سایت شهرداری تهران به نشانی www.tehran.ir ثبت نام کنند.
مصطفی قنبرنژاد با بیان اینکه متقاضیان دریافت آرم طرح ترافیک تا ۳۰ 
آذرماه۹۵ مهلت دارند نسبت به ثبت نام اینترنتی خود در سایت شهرداری 
ترافیک،  برای ثبت نام درخواست طرح  اقدام کنند، تصریح کرد:  تهران 

پرداخت عوارض و داشتن برگه معاینه فنی معتبر الزامی است.
وی با بیان اینکه تمامی فرایند ثبت نام و گزینش واجدین شرایط آرم طرح 
ترافیک الکترونیکی است و در سامانه شهرداری تهران اینترنتی انجام می 
شود، از شهروندان خواست از مراجعه حضوری به واحد صدور آرم خودداری 
کنند.رئیس واحد صدور آرم سازمان ترافیک با اشاره به اینکه خبرنگاران نیز 
همانند عموم شهروندان باید در همین زمان تعیین شده نسبت به ثبت نام 
الکترونیکی خود برای دریافت آرم طرح ترافیک اقدام کنند، گفت: تمامی 
خودروهای پالک عمومی نیز باید از طریق سامانه بارانه نسبت به ثبت نام و 

دریافت آرم طرح ترافیک ساالنه اقدام کنند.
قنبرنژاد در ادامه با اشاره به تغییرات صورت گرفته در فرایند ثبت نام بر روی 
سایت شهرداری تهران گفت: در سال جاری پس از ورود به سامانه ثبت 
نام، ابتدا متقاضی باید با ثبت نام کاربری و ارایه شماره تلفن و آدرس ایمیل 
خود نسبت به دریافت نام و کد کاربری اقدام کند و پس از آن با خارج شدن 
از سامانه مجددا وارد سامانه ثبت نام ساالنه طرح ترافیک شده و نسبت به 

ثبت نام ساالنه اقدام کند.
الزامات ثبت نام  از  وی پرداخت عوارض و  داشتن معاینه فنی معتبر را 
اینترنتی آرم های طرح ترافیک سال۹۶ عنوان و تصریح کرد: با توجه به 
اینکه جهت ثبت نام در سامانه طرح ترافیک ، اخذ معاینه فنی و ورود شماره 
گواهی معاینه فنی در سامانه  مورد نیاز است، لذا انتظار می رود متقاضیان 

هرچه سریع تر نسبت به اخذ معاینه فنی خودروی خود اقدام کنند.

باید ادبیات پژوهشی دانش آموزی متناسب
 با برنامه درسی و مدرسه باشد

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه باید نظام و سیستم 
سامانه پژوهشی دانش آموزی را بازتعریف کنیم، گفت: باید ادبیات پژوهشی 

دانش آموزی متناسب با برنامه درسی و مدرسه باشد.
به گزارش خبرنگار پیام ز مان، حجت االسالم والمسلمین محی الدین بهرام 
محمدیان معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش دیروز در مراسم تجلیل 
از پژوهندگان برتر آموزش و پرورش که در مجتمع فرهنگی آدینه برگزار 
شد با اشاره به روایتی از امام صادق)ع( با این مضمون که کسی که عالم به 
زمان خود باشد شک و شبهه و تردید به او هجوم نمی آورد، اظهار داشت: 
کسانی دچار شک و شبهه می شوند که زمانه خود را نشناسند و ندانند از 
کجا و چگونه شروع کنند.وی ادامه داد: پژوهش یک فرصت برای شناختن 
و پیش بینی زمان و اینکه چه شرایطی روبه روی ما قرار دارد، است ضمن 
اینکه شناختن آینده، نگاشتن برنامه های آینده و پیش بینی راهکارهای 
می برد.حجت االسالم  جلو  به  خصوص  این  در  را  ما  که  است  مناسبی 
والمسلمین محمدیان با بیان اینکه آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه 
اجرایی کشور است، افزود: نیازمند هستیم ضرروت های دستگاه خود را 
بشناسیم و تصمیمات بدون پشتوانه و پیوستار پژوهشی صحیح نیست و 
نمی تواند ما را به جلو ببرد.معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش متذکر 
شد: باید برای پژوهش های داخل مدرسه ارزش قائل شویم و مهم بدانیم؛ 
البته منظور از پژوهش ورود به بخش کارمندی پژوهش نیست چرا که 
بسیاری از پژوهش ها، پژوهش های مناسبی نبوده و پژوهشگران به سفارش 
عمل می کنند و به نتیجه قائل نیستند ضمن اینکه پژوهشگر واقعی نسبت 
به پژوهشی که صورت می گیرد، تعصب دارد و با وظیفه و تکلیف به آن نگاه 
می کند و باید در دانش آموزان این روحیه را ایجاد کنیم.وی متذکر شد: از 
پژوهشگران درخواست می کنم که باید یک نظام و سیستم سامانه پژوهش 
دانش آموزان را بازتعریف کنیم و نباید مانند پژوهش در دانشگاه کار انجام 
شود و ادبیات پژوهشی دانش آموز باید متناسب با برنامه درسی و مدرسه 
باشد.حجت االسالم والمسلمین محمدیان بیان داشت: اگر انتخاب خوب و 
درخور انتظار داشته باشیم گام های موثری برای آینده خواهد بود و اگر 
این انتخاب درست صورت نگیرد عواقب آن سال ها دامن گیرمان می شود.
معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: از پژوهش انتظار داریم 
آینده را روشن سازد، کاستی ها را شناسایی کند تا آن را جبران کنیم و نیز 
انتظار داریم آینده را ترسیم کند تا دچار خطا نشویم و بهسازی، سالم سازی 
و تصمیم بهینه از جمله محورهای اساسی پژوهش است. وی با بیان اینکه 
باید آموزش و پرورش فرهنگ پژوهش را در کشور توسعه دهد، خاطرنشان 
کرد: آموزش و پرورش دستگاه ملت ساز و دولت ساز است.حجت االسالم 
والمسلمین محمدیان با اشاره به انتظارات جامعه از آموزش و پرورش عنوان 
کرد: هر روز هر کسی هر مشکلی دارد از آموزش و پرورش انتظار حل آن را 
دارد در بهداشت محیطی، روانی و اجتماعی و یا آسیب های اجتماعی همه 
از آموزش و پرورش توقع دارند یا در اقتصاد مقاومتی از آموزش و پرورش 

انتظار آن است که پایه های آن را ایجاد کرده و آن را تبلیغ کند.

خبرخبر

وزیر بهداشت ضمن اشاره به مشکالت بهداشت و 
درمان در مناطق محروم، گفت: اجرای طرح تحول 
نظام سالمت امید تازه ای را در دل مردم روشن 

کرد.
دکتر سیدحسن هاشمی در جریان سفر به دلگان 
در دیدار با مردم این شهرستان در مصلی علی ابن 
نیروهای  در حال حاضر  اظهار کرد:  ابیطالب)ع( 
مختلف  رشته های  در  بلوچستان  منطقه  بومی 
تخصصی حوزه بهداشت و درمان و پزشکی در حال 
تعلیم و تربیت هستند. با توجه به روند فعلی، تا 
یک دهه آینده همه نیروهای تخصصی، خدماتی 
و امدادی حوزه بهداشت و درمان دستگاه سالمت 
بلوچستان از فرزندان برومند و ممتاز این منطقه 
تامین می شود.وی تاکید کرد: مرکز درمانی ۱۰ 
با  بیمارستان کوچک  تختخوابی دلگان که یک 
حداقل امکانات بهداشتی و درمانی است تا تیرماه 
سال ۹۶ به بهره برداری می رسد.وزیر بهداشت گفت: 
مشکالت بسیاری در زمینه بهداشت و درمان در 
عزیز  مردم  اما  دارد  مناطق محروم کشور وجود 
باید صبر و حوصله پیشه کنند و مطمئن باشند 
دولت مردان تمام تالش خود را برای برطرف کردن 
مشکالت با وجود همه کمبودهایی که از گذشته 

وجود داشته به کار می گیرند. اجرای طرح تحول 
نظام سالمت امید تازه ای در دل مردم روشن کرد.
وی همچنین به تاثیر تمرکز زدایی در رفع چالش ها 
برخی  استقرار  کرد:  تصریح  و  اشاره  و مشکالت 
دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان 
این  توسعه  در  بزرگی  اقدام  تواند  می  ایرانشهر 

منطقه باشد. آرزویم این است که مردم این منطقه 
و جوانان غیور آن بتوانند با بهره مندی از آموزش 

عالی، پله های رشد و ترقی را طی کنند.
اسالمی  انقالب  مهم  اهداف  از  یکی  افزود:  وی 
دستگیری از محرومان بود و ما هر چه تالش کنیم 
در راستای تحقق آرمان های انقالب عزیزمان تالش 

می کنیم.هاشمی ضمن ابالغ سالم گرم رییس 
جمهوری به مردم استان سیستان و بلوچستان 
آرمان های  استقرار  راستای  در  باید  گفت: همه 
انقالب اسالمی که هدفش دستگیری از محرومین 
و ارتقای مکارم اخالقی است تالش کنیم .هاشمی 
اذعان کرد: یقینا مسیر اعتدال و پرهیز از تشنج 
چه در عرصه داخلی و چه بین المللی که دولت 
یازدهم در پیش گرفته است، بهترین مسیر است و 
اسالم نیز همین را توصیه کرده است. بنابر این این 
بخش از کشور نیز با همدلی، وحدت و همت شما 
در آرامش خواهد ماند و مسیر تعالی و پیشرفت را 

طی خواهد کرد.
وزیر بهداشت تاکید کرد: با دعوا نمی شود کشور را 
ساخت، با تعامل با همسایگان می توانیم کشور را 
بیش از گذشته آباد کنیم؛ چرا که این شهرستان 
یکی از نقاط مهم ایران محسوب می شود. به همین 
دلیل سفر خود به سیستان و بلوچستان را از این 
منطقه آغاز کردم و امیدوارم بیشترین امکان را 
برای رشد و ترقی استان سیستان و بلوچستان؛ 
منطقه زرخیز کشور فراهم کنیم و بتوانیم موجب 

سربلندی کشور شویم. 

وزیر بهداشت:

»تحول سالمت« امید تازه ای در دل مردم روشن کرد

سند ملی آموزش 2030 ایران 
رونمایی می شود

خانواده،  و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون  حضور  با 
از  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  و  پرورش  و  آموزش  وزرای 

سند ملی آموزش ۲۰۳۰ در ایران رونمایی می شود. 
رتبه  عالی  نشست  دیروز  صبح  از  زمان،  پبام  گزارش  به 
مشورتی در زمینه آموزش  ۲۰۳۰ در ایران  به مناسبت 
وزرای  حضور  با   ۲۰۳۰ آموزش  ملی  سند  از  رونمایی 
آموزش و پرورش و علوم ، تحقیقات و فناوری در مجموعه 

فرهنگی تالش در حال برگزاری است.
وزارت  عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
آموزش و پرورش،؛ در این نشست شهین دخت موالوردی، 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دکتر دانش 
وزیر   ، فرهادی  و دکتر  پرورش  و  آموزش  وزیر  آشتیانی، 
علوم ، تحقیقات و فناوری و تنی چند از مسئوالن آموزش 

و پرورش و مسئوالن بلند پایه علمی کشور حضور دارند.
شایان ذکر است؛ رونمایی از سند ملی آموزش۲۰۳۰ ایران 

در پایان این مراسم انجام می شود.

شایعه ورود نوشابه های الکل دار
 به کشور

و  آرایشی  غذایی،  های  فرآورده  بر  نظارت  کل  اداره  معاون 
بهداشتی سازمان غذا و دارو، گفت: نوشابه الکل دار، وارد کشور 

نشده که حاال بخواهد جمع آوری شود.
طی هفته های اخیر اخباری مبنی بر وجود نوشابه های الکلی 
در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی منتشر شده است. در 
اخبار منتشر شده کذب در فضای مجازی آمده است که » 
دلستر ›پترویچ › به علت داشتن ۳درصد الکل، در حال جمع 
آوری از سوپرمارکت هاست.«سمیره صباح در این زمینه گفت: 
سازمان غذا و دارو بر تمام فرآورده های آشامیدنی گاز دار و غیر 
گاز دار همانند سایر محصوالت نظارت کامل دارد.وی ادامه داد: 
همچنین این سازمان بر نوشیدنی هایی وارداتی پس از حلیت 
نیز نظارت های مبنایی اعمال می کند.صباح تصریح کرد: آنچه 
در فضای مجازی و از سوی جریان های خاصی بیان می شود 
در هیچیک از نوشیدنی های گاز دار مجوز دار الکل ۳درصدی 
کمتر یا بیشتر وجود نداشته و هیچ دستوری هم در زمینه 
جمع آوری آنها از سوپر مارکت ها ابالغ نشده است.معاون اداره 
کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان 
غذا و دارو، تاکید کرد: فرآورده های آشامیدنی اعم از گاز دار 
و غیر گازدار بر اساس دستورالعمل های مشخص تولید یا وارد 
می شود.صباح در ادامه از کاهش قند نوشیدنی ها از سوی 
سازمان غذا و دارو خبر داد و افزود: طی دو سال اخیر ، این 
سازمان ، تصمیمات شایسته ای برای کاهش شکر در آنها انجام 
داده است که بطور قطع در ارتقای سالمت جامعه نقش تعیین 

کننده خواهد داشت.

تشدید برخورد با خودروهای فاقد 
معاینه فنی 

رییس پلیس راهور تهران از تشدید برخورد با خودروهای 
فاقد معاینه فنی در پایتخت از دیروز خبر داد.

سردار محمدرضا مهماندار با اشاره به پیش بینی سازمان 
هواشناسی مبنی بر افزایش غلظت آالینده های جوی در 
تهران در اواسط هفته، گفت: پلیس راهور تهران در ادامه 
برگه معاینه فنی، طرح  فاقد  با خودروهای  طرح برخورد 
از دیروز در  نقلیه را  با این دسته وسایل  تشدید برخورد 

تمام معابر پایتخت به اجرا گذاشته است.
وی افزود: عالوه بر دوربین های کنترلی که اقدام به جریمه 
پایتخت می کنند  در  فنی  معاینه  فاقد  کردن خودروهای 
برابر دستور صادره، اکیپ های پلیس راهور تهران در معابر 
به  نسبت  و  مستقر شده  فرد  و  زوج  طرح  ورودی های  و 
کنترل و برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی اقدام می 

کنند.
تهران  راهور  پلیس  راهور، رییس  براساس گزارش سایت 
بر  فنی  معاینه  فاقد  خودروهای  جریمه  کرد:  خاطرنشان 

اساس قانون ۵۰۰ هزار ریال است.

مدیر بخش مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی 
ازدواج  جغرافیایی  پراکندگی  درخصوص  ایران 
کودک در شهرها و روستاهای کشور اظهار کرد: 
ازدواج  آمار  بیشترین  که  شد  مدعی  نمی توان 
کودکان متعلق به روستاهاست چرا که بر اساس 
آمارها، این ازدواجها در شهرها بیشتر از روستاها 

صورت می گیرد.
عالمه  دانشگاه  علمی  هیئت  اعزازی عضو  شهال 
طباطبایی در سمینار ازدواج کودک که در حال 
حاضر توسط جمعیت امداد دانشجویی امام علی 
حال  در  تهران  و صنعت  علم  دانشگاه  محل  در 
برگزاری است افزود: این در حالیست که در طول 
زمان تعداد ازدواج کودکان در حال افزایش است به 
طوری که سال گذشته نسبت به سال قبل تر، آمار 
ازدواج کودکان در ایران  ۱۰هزار نفر بیشتر شده و 
به مراتب طالق در سن ۱۰ تا ۱۸ سالگی در کشور 

بیشتر شده است.
وی با اشاره به جایگاه کودک همسری در روزگار 
تا  امروز اظهار کرد: مورخان مدعی هستند دنیا 
شروع مدرنیته برای کودکان مانند زندان بود اما با 
شروع مدرنیته  فهمیدند که کودکان تفاوت هایی با 
بزرگساالن دارند بنابراین قوانین منع کار کودک و 
منع از تحصیل کودک در جوامع مدرن وضع شد 
این در حالی است که در پیش از مدرنیته کودکانی 
که به دنیا می آمدند  به نوعی نتیجه خواست یا 
ناخواسته روابط جنسی پدر و مادرشان بودند و 
چنانچه به خاطر آلودگی و مسائل دیگر نمی مردند، 
در زمان بزرگسالی به عنوان برده از آنها استفاده 
می شد. در جامعه ای که تحرک اجتماعی خیلی 
کم بود، وقتی نوزدی به دنیا می آمد صبر می کردند 

ببینند که  وی اصال زنده می ماند یا نه و پس از آن 
کودک به عنوان یک ابزار استفاده می شد.

رشد  برای  ایران  در  کرد:  عنوان  ادامه  در  وی 
کودکان، دارای وزارت خانه های آموزش و پرورش 
و وزارت بهداشت هستیم زیرا کودکان  در جامعه ای 
که مدام در حال تغییر است زندگی می کنند و 

دولت ها مسئول آنان هستند.
اعزازی ادامه داد:  با وجود اینکه کودک تا ۱۸ سالگی 
نمی تواند به لحاظ حقوقی قراردادی را امضاء کند 
و حتی گواهی نامه رانندگی اخذ کند اما می بینیم 
خانواده ها در مسائل شخصی کودکان خود از جمله 
ازدواج، تحصیل، کار، مسافرت و غیره... حتی پس 
از ۱۸ سالگی هم نظارت دارند به طوری که وقتی 
دختر در هر سنی تصمیم به ازداوج می گیرد اجازه 
پدر برای وی واجب است تا جایی که حتی دختر 

۳۰ ساله و دختر زیر ۱۸ سال در این مورد در مقابل 
قانونی یکی هستند وبرای ازدواج نیاز به اجازه پدر 
دارند و در صورت موافقت پدرشان می توانند به عقد 

دیگری در بیایند.
اعزازی ادامه داد: یکی از ابعاد ازدواج کودک، افزایش 
تعداد طالق است به طوری که می توان حدس زد 
فرهنگ  و  والدین  ناآگاهی  کودکان  ازدواج  علت 
بوده و حتی در بعضی از مناطق عدم دسترسی 
آموزشی به عبارتی فقر فرهنگی در افزایش تعداد 
این ازدواجها موثر است؛ اینکه چرا خانواده ها دچار 
فقر فرهنگی هستند و چطور دچار معضل ازدواج 
کودک می شوند؟ سواالتی است که مسئوالن باید 

پاسخ دهند.
ازدواج  از  ادامه داد:  تغییرات هورمونی پس  وی 
باعث تغییرات رفتاری در کودک می شود. به این 

ترتیب وی در سن کم به اجبار مادر شده  و این در 
حالی است که این سوال مطرح می شود که چطور 
می شود که دختر بچه ای که خود نیاز به تربیت دارد 

برای فرزندی دیگر مادری کند؟.
مدیر بخش مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی 
ایران ضمن تاکید بر اینکه برای فقر باید مقابله با 
فقر صورت بگیرد و کودک یک وسیله ابزاری نیست 
اظهار کرد: اگر دولت مسئولیت کودک را بر عهده 
گرفته است چرا باید کودک قربانی بی مسولیتی 
جامعه شود؟ این در حالی است که اقدام خانواده و 
تربیت برای کودکان مسئله ای آزار دهنده ای است. 
باید از خود بپرسیم که چگونه »یک کودک همسر« 
می تواند به حفظ و بقای نسل یک جامعه کمک 
کند؟ زیرا این فرد نه تنهات یاری دهنده نیست بلکه 

در چنین شرایطی آسیب زننده نیز هست.
ازدواج  هزار   ۴۳ حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
دختربچه های ۱۰ تا ۱۵ ساله در کشور داریم که از 
این تعداد ۲۰۰۰ دختربچه و پسربچه از همسر خود 

جداشده یا بیوه شده اند.
این جامعه شناس افزود: مسئله ازدواج در سنین 
پایین به همان اندازه که برای دختران آسیب دارد، 
برای پسران هم مشکل آفرین است اما مشکالت 
جسمانی و اجتماعی برای ازدواج دختران در سنین 

پایین بیشتر است.
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: 
در جامعه ایران نوعی رفتار دوگانه دیده می شود 
که اساس آن برخورد جنسیتی و طبقاتی است زیرا 
طبقاتی از جامعه از مواهب اجتماعی محروم هستند 
و در کنار آن عدالت جنسیتی در بسیاری موارد 

دیده نمی شود.

فقر فرهنگی عاملی در افزایش ازدواج کودکان
بيشتر شدن طالق ها در سنين زیر ۱8 سال

دیروز  گفت:  ناجا  آموزش  و  تربیت  معاون 
موضوعی که با غفلت مورد هجمه قرار می 
گیرد، فرهنگ عمومی کشور است که در 
شبکه های اجتماعی به شدت مورد آسیب 

قرار گرفته است.
سردار یاوری دبیر علمی همایش ملی شبکه 
های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی در 
حاشیه برگزاری همایش اظهار داشت: امروزه 
شاهدیم که تعداد تلفن های همراه موجود در 
جهان از تعداد جمعیت جهان بیشتر است و 
این امر باعث شده تا افراد در کنار یکدیگر 

تنها حضور فیزیکی داشته باشند.
وی افزود : از ابتدای زندگی بشر شبکه های 
اجتماعی و ارتباطی وجود داشته و انسان نیاز 
به برقراری ارتباط با همساالن و همنوعان 

خود داشته است.
کرد:  اضافه  ناجا  آموزش  و  تربیت  معاون 
متاسفانه ما نتوانسته ایم در مسائل عمده 
عظیم  کنگره  مثال  عنوان  به  اجتماعی 
 ... و  مقاومتی  اقتصاد  اربعین،  راهپیمایی 
داشته  مجازی  فضای  در  پررنگ  حضوری 

باشیم.
وی با بیان اینکه شبکه های اجتماعی صرفا 
بد نیست بلکه همانند چاقوی جراحی در اتاق 
عمل، می تواند جان فردی را نجات دهد و یا 
همین چاقو می تواند در درگیری منجر به 
مرگ شود، گفت: اگر مسیر فضای مجازی به 
درستی مدیریت شود ما می توانیم از نکات 

مثبت این فضا بهره کافی ببریم .
وی با اشاره به اینکه هر کاری که  امروزمردم 

در اجتماع انجام می دهند به نحوی به پلیس 
ارتباط دارد، گفت: بحث شبهه در این فضا 
بسیار زیاد است به نحوی که یک عکس می 

تواند به اندازه یک فیلم چند ساعته عمل و 
پلیس نیز با اشراف کامل باید بتواند وا قعیت 

ماجرا را روشن کند.

معاون تربيت و آموزش ناجا:

شبکه های اجتماعی به فرهنگ عمومی کشور آسیب می زنند
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تقدیر ویژه جشنواره نهم پروین اعتصامی از 
مادران  و زنان شهدای مدافع حرم

به گزارش پیام خبرنگار نشست نهمین جشنواره ی ملی »فیلم پروین 
مازیار  حضور  با  هنری،  رویداد  این  جزییات  اعالم  برای  اعتصامی« 
رضاخانی دبیر نهمین دوره جشنواره، فرناز قیصری پور مدیر اجرایی 
این رویداد سینمایی و با حضور عطایی پور مدیرکل امور زنان شهرداری 

تهران، ۲۰ آذر ماه در محل خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
به گفته ی برگزارکنندگان این رویداد؛ جشنواره ی فیلم پروین اعتصامی، 
یک جشنواره موضوعی است که ۹ سال به صورت مستمر برگزار شده 

است و جشنواره امسال از تاریخ ۲۴ تا ۲۹ بهمن ماه برگزار خواهد شد.
فیلم کوتاه در این جشنواره هشت بخش دارد و فیلم بلند یک بخش 
و همچنین جایزه بهترین فیلمساز زن سال نیز در روز اختتامیه اهدا 
می شود.رضاخانی دبیر نهمین جشنواره پروین اعتصامی با بیان اینکه نام 
این جشنواره در اولین دوره برگزاری جشنواره »زنان فیلمساز« بود و با 
همین نام مجوز برگزاری  آن صادر شد،یادآور شد:  جعفری جلوه )معاونت 
سینمایی وقت وزارت ارشاد( نام جشنواره را از نام »زنان فیلمساز« به 
»پروین اعتصامی« تغییر داد تا یاد این شاعر گرامی داشته شود، البته با 
توجه به اینکه شعر پروین خیال انگیز و به فضای سینما نزدیک است، نام 

این شاعر در تارک این جشنواره می درخشد.
احمد  ریاست  به  جشنواره  این  سیاست گذاری  شورای  داد:  ادامه  او 
مسجدجامعی و هنرمندانی چون کمال تبریزی، محمدرضا اصالنی، علی 
معلم، سیدهادی منبتی، پریوش نظریه تالش های مستمر خود را برای 

برگزاری جشنواره به کار گرفته اند.
اعتصامی،  پروین  فیلم  جشنواره  نهمین  شعار  به  اشاره  با  رضاخانی 
»توانمندسازی زنان و بازتاب نشاط در خانواده«، تصریح کرد: رویکرد 

اصلی بخش کوتاه با این عنوان نامگذاری شده است.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر تحکیم بنیان خانواده گفت:  
ما تالش کردیم تا بتوانیم فضایی را فراهم کنیم که این اتفاق در فضای 

رسانه ای به خصوص در فیلم کوتاه به سرانجام برسد.
معاونت  ویژه ی  مشارکت  از  اعتصامی  پروین  فیلم  جشنواره ی  دبیر 
اجتماعی، فرهنگی شهرداری تهران و امور زنان و منطقه آزاد کیش در 

این دوره از جشنواره خبر داد.
رضا خانی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی تالش کرد تا دبیرخانه 
جشنواره در کاخ نیاوران مستقر گردد و با آن ها به این توافق رسیدیم 
تا بخش ویژه ای به زنان و میراث فرهنگی اختصاص داده شود و در این 

زمینه به تولید جدی در این زمینه توجه شود.
دبیر جشنواره ی فیلم پروین اعتصامی در بخش دیگری از این نشست 
یادآور شد: فیلم های بلند سینمایی از دوره  قبل به این جشنواره اضافه 
شده است و سال گذشته بهترین فیلمساز زن نیکی کریمی بود که 
توسط هیأت داوران در بخش فیلم بلند سینمایی معرفی شد اما امسال 
تفاوتی که با سال گذشته دارد، این است که فیلمساز زن باید فیلم اش در 

دو سال گذشته به اکران عمومی رسیده باشد.
رضاخانی همچنین خبر داد: امسال شورای سیاست گذاری رئوس تجلیل 
و تقدیر خود را به مادران و همسران مدافعان حرم اختصاص داده است.

او همچنین با اشاره به تفاوت های این دوره جشنواره با دوره های قبل 
گفت: امسال تغییراتی در رئوس برنامه ها در بخش ویژه طراحی کردیم 
و در این راستا بخش های ویژه این جشنواره شامل حوزه زنان و زندگی 
شهری؛ زنان، خانواده و امنیت اجتماعی، زنان، خانواده و سالمت شهری، 
زنان، خانواده و آسیب های زندگی شهری، زنان، عفاف و حجاب در زندگی 
شهری، زنان، محیط زیست در زندگی شهری، زنان و اقتصاد مقاومتی 
که معاونت اجتماعی شهرداری است که جایزه ویژه ای به برگزیدگان این 

بخش با هیأت داوری مستقل اهدا می شود.
رضاخانی در خصوص بخش پرتره خاطرنشان کرد:  زنان شاخص ایرانی 
را در دوره های گذشته از این طریق شناسایی کرده ایم اما امسال به این 
بخش نگاه ویژه ای داشتیم. در بخش پروین اعتصامی فقر عجیب فرهنگی 
وجود دارد و فیلمسازان به این بخش توجهی ندارند و رغبتی به ساخت 
فیلم در خصوص شخصیت این شاعر ندارد که به نظر من باید از این 

بخش حمایت دولتی شود.
وی افزود: در بخش میراث فرهنگی به موضوعات زنان، حفظ، مرمت 
و احیای بنای فرهنگی، موزه شخصی، زنان و باستان شناسی، زنان و 

کارآفرینی در حوزه صنایع دستی توجه شده است.
رضاخانی با بیان اینکه »امسال دو جایزه ویژه داریم« ادامه داد: جایزه 
بزرگ جشنواره شامل تندیس، پالک زرین، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 
به فیلم منتخب از نظر تماشاگران اهدا می شود، همچنین امسال نگاه 

ویژه ای به بهترین نام فیلم داشتیم.
فرناز  اعتصامی؛  پروین  رسانه ای جشنواره ی  نشست  دیگر  بخش  در 
قیصری در خصوص جشنواره پروین اعتصامی گفت: در مسابقه فیلم 
کوتاه جشنواره، دو بخش زنان فیلمساز با موضوعات آزاد و مردان فیلمساز 
با موضوع زن در جشنواره شرکت می کنند. ۱۱ جایزه تخصصی به زنان 
سینماگر در قسمت های مختلف تولید فیلم مانند بهترین کارگردان زن، 
بهترین پژوهشگر زن، بهترین فیلمنامه نویس زن، بهترین طراح صحنه و 

لباس زن اختصاص پیدا خواهد کرد.
او با اشاره به بخش ویژه ی پرتره که با استقبال زنان روبرو شده است،ادامه 
داد: این بخش به معرفی زنان شاخص ایران در قسمت های مختلف 
علمی، ورزشی، فرهنگی، هنری، دفاع مقدس اختصاص دارد و فیلمسازان 

می توانند آثار خود را در این زمینه به دبیرخانه جشنواره بفرستند.
مدیر اجرایی جشنواره ی پروین اعتصامی خاطرنشان کرد: همچنین 
بخش ادب و فرهنگ پروین که فیلم هایی درخصوص زندگی پروین 
اعتصامی دو بخش داستان و مستند را شامل می شود و امسال با توجه 
به جان بخشی به اشیاء و مناظراتی که در شعر پروین وجود دارد 
مراکز پویانمایی را ترغیب کردیم تا براساس اشعار این شاعر، فیلم 

پویانمایی بسازند.

خبر 

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد.                   
  وجود نازکت آزرده گزند مباد

سالمت همه آفاق در سالمت توست         
  به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد

امروز با حافظ
در وجود هر يك از ما خائني بنام خودخواهي 
وجود دارد که فقط در برابر تملق و چاپلوسي 

نرم مي شود. 
پل والري

سخن حکیمانه

»راز کتیبه« برمال شد

دومین جلد از »راز کتیبه« نوشته امید هاشمی 
که واقعیت و خیال را درهم می آمیزد، از سوی 

انتشارات آریا نیک برای نوجوانان منتشر شد.

به گزارش مهر، در جلد دوم  »راز کتیبه«، عالوه بر 
فضای علمی )که در جلد نخست جریان داشت( 
و  آید  می  داستان  روند  کمک  به  هم  فانتزی 
خواننده را در سیال واقعیت و مجاز معلق می کند. 
نویسنده سعی دارد تا با طرح مسایل اجتماعی 
آشنا، گریزی هم به درون تاریک و روشن آدمی 
بزند و با ارائه ماجرایی جذاب برای مخاطب جوان، 
او را در شناخت هر چه بیشتر پیچیدگی های 
عالم هستی یاری رساند.ماجرا از این قرار است 
که یک پروفسور باستانشناس ایرانی به نام سپهر 
آزموده که فردی دانش گراست و با دوستانش در 
جهت گسترش دانش در کل جهان هم قسم شده 
است، در جریان یکی از تحقیقات خود در منطقه 
جنوب شرق ایران، کتیبه کوچِک منحصِر به فرِد 
عجیبی مربوط به یکی از شکاف های تاریخی و 
قومی یکتاپرست پیدا می کند که به خاطر اهمیت 

زیاد، آن را پنهان می کند. 

در بازار کتاب

ایوبی

چتر حمایتی فارابی گسترده است
سازمان  رئیس 
تقدیر  با  سینمایی 
بنیاد  عملکرد  از 
فارابی  سینمایی 
گذشته،  سال  در 
حمایت  گفت:چتر 
متنوع  فارابی  های 
شده  گسترده  و 

است.
در  ایوبی  اهلل  حجت  زمان  پیام  گزارش  به 
فارابی  بنیاد  امنای  هیأت  جلسه  سومین 
بنیاد  این  شده  انجام  اقدامات  ارزیابی  در 
شده  انجام  های  ریزی  برنامه  با  کرد:  اظهار 
چتر  گسترش  جدید،  های  سیاست  اتخاذ  و 
به ویژه  از تولیدات سینمایی  فارابی  حمایت 
نوجوان  و  کودک  مقدس،  دفاع  های  فیلم 
گذشته،  سال  با  نسبت  در  ها  اولی  فیلم  و 
بنیاد  امنای  هیات  رییس  است.  تقدیر  قابل 
فارابی با اشاره به دغدغه ها و منویات مقام 
معظم رهبری در حوزه هنر، رسانه و مسائل 
اجتماعی افزود: توجه به مضامین خانوادگی، 
و  نوجوان  و  کودک  ارزشی،  آفرین،  امید 
اجتماعی، در اولویت و توجه بنیاد سینمایی 
این  در  فارابی  بنیاد  کارنامه  و  بوده  فارابی 
بنیاد  گزارش  براساس  است.  موفق  زمینه 
از  گزارشی  همچنین  نشست  این  در  فارابی 
اقدامات اصالحی انجام شده با عنوان فارابی 
سینمایی  بنیاد  شد.  برگزار  تحول  افق  در 
غیرانتفاعی  و  غیردولتی  سازمانی   ، فارابی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  نظر  زیر 
توزیع ۳۰ درصد  و  تولید  بر  است که عالوه 
داخل  در  ایران  سینمای  ساالنهٔ  تولیدات  از 
فنی  و خدمات  پشتیبانی  کشور،  از  خارج  و 
اهالی سینما را نیز انجام می دهد. مدیرعامل 
بنیاد سینمایی فارابی در این نشست نیز به 
فارابی  بنیاد  جدید  رویکردهای  تشریح 
انسانی،  نیروی  تحول،  و  نوسازی  حوزه  در 
نوجوان،  و  کودک  سینمای  تولیدات  احیای 
و  کودک  های  فیلم  اکران  ریزی  برنامه 
ارزشمند،  سینمایی  آثار  از  حمایت  نوجوان، 
برون سپاری حوزه  الملل،  بین  فعالیت های 
بازنگری  و  سازی  کوچک  تولید،  پشتیبانی 

ساختار بنیاد پرداخت. 

خبر

باید  است  صادقی«معتقد  »قطب الدین 
به ویژه  تاریخی  آثار  تاکید کنم که ساخت 
هر  و  است  دشوار  بسیار  معاصر  تاریخ 
ولی  برنمی آید؛  کار  پس  از  کارگردانی 
معمای  سریال  پس  از  خوب  بسیار  ورزی 

شاه  برآمده است. 
گفتگویی  در  وی  زمان،  پیام  گزارش  به 
کارش  به  هم  او  نظرم  به  اینکه  بیان  با 
از  می داند  این که  هم  و  دارد  اشراف 
آن  از  ورزی  افزود:  بخواهد  چه  بازیگر 
بودن  بزرگ  که  است  کارگردانانی  دست 
گم  را  پایش  و  دست  نمی شود  باعث  کار 
کند، بلکه در نهایت صبر و حوصله کارش 
در  کارگردانان  برخی  می دهد.  انجام  را 
نمی کنند،  درک  خیلی  را  بازیگران  صحنه 
دارد  هنری  کار  از  باالیی  درک  ورزی  اما 
توانایی اش  اندازه  به  بازیگر  هر  از  و 
حتی  شده،  باعث  تعامل  این  دارد.  انتظار 
برای  درستی  حس  نتواند  که  بازیگری 
دکورهای  در  باشد،  داشته  صحنه ای 
که  شود  همانی  تا  کند  تکرار  مختلف 

می خواهد. ورزی 
تئاتر،  کارگردان  و  بازیگر  نویسنده،  این 
اشاره به ضرب آهنگ  با  تلویزیون  سینما و 
کرد:  عنوان  شاه  معمای  سریال  ریتم  و 
دربار  از  بخشی  من  سریال  پخش  از  قبل 
لذت  واقعاً  و  بودم  مونتاژ دیده  اتاق  در  را 
بردم که این قدر با شکوه کار ساخته شده 

ریتم  بودن،  ساخت  خوش  بر  عالوه  بود. 
با  متناسب  و  شتاب  پر  خوب،  سریال 
که  نیست  راحتی  کار  این  و  است  قصه 
این که  هم  و  نکنید  کم  را  دیالوگ ها  هم 
واقع  در  کنید.  حفظ  را  قصه  ضرب آهنگ 
که  برمی آید  کسی  عهده  از  فقط  این 
می داند  دقیق  ورزی  باشد.  بلد  را  کارش 

بدهد. کات  باید  کجا 
می توانم  جمله  یک  در  داد:  ادامه  صادقی 
انسانی  ارتباط  ورزی،  کار  سر  بگویم 
می زند.  را  اول  حرف  دوست داشتنی  و 
می زند.  حرف  بازیگران  با  احترام  با 
در  بازی  کنم  تاکید  باید  مجموع  در 
چون  است،  سخت تر  تاریخی  نقش های 
را  شخصیت  از  درشتی  خطوط  باید 
در  چند  هر  کرد.  بازی  تاریخ  بر  منطبق 
وجود  دقت  این  نیز  غیرتاریخی  نقش های 
یک  قبل  از  تاریخی  آثار  در  اما  دارد، 
بینندگان  و  است  موجود  سند  یا  تصویر 
واقعی  شخصیت  با  را  بازیگر  عالقه مندند 
منتقد  پژوهشگر،  دهند.این  تطبیق 
سریال های  در  تاکنون  که  مدرس  و 
فاکتور  انسان ها،  زمین  همچون  محدودی 
بازی  پهلوی  و کاله  انگلیسی  هشت، کیف 
کرده است در پاسخ به این سوال که یک 
باشد  داشته  ویژگی هایی  چه  باید  نقش 
من  کار  گفت:  باشد،  او  پذیرش  مورد  تا 
پژوهش،  کارگردانی،  نویسندگی،  بیشتر 

اگر  از گاهی  نقد و تدریس است، ولی هر 
یک فرصت خوب پیش بیاید، بدم نمی آید 
زیادی  تجربیات  این که  برای  کنم،  بازی 
خودم  می دهم.  درس  را  بازیگری  و  دارم 
عالقه مند  کنم.  بازی  دارم  دوست  هم 
فرهنگ  با  که  کار  کنم  گروهی  با  هستم 
باشد.  خوب  نقش  این که  ضمن  باشند. 
باید  نقش  نمی کنم.  قبول  را  نقشی  هر 
داشته  دراماتیک  ارزش های  و  کار  جای 
سریال  تا  انگلیسی  کیف  از  من  باشد. 
با  را  سریال   ۲۵ به  نزدیک  هشت  فاکتور 
سریال  اما  کردم،  رد  خوب  دستمزدهای 
خوب  ویژگی های  این  همه  شاه  معمای 
شاه  معمای  سریال  در  که  داشت.وی  را 
درباره  می کند  ایفا  را  ریپورتر  شاپور  نقش 
با  پیش  سال ها  از  من  گفت:  نقشش  این 
همیشه  و  داشته  رفاقت  ورزی  محمدرضا 
دوست داشتم در یکی از آثار او بازی کنم، 

نخورد؛  رقم  اتفاق  این  دالیلی  به  بنا  اما 
دوستی  در  که  نشد  باعث  مساله  این  ولی 
پیشنهاد  این که  تا  شود.  وارد  خألیی  ما 
بازی در سریال معمای شاه را داد. در ابتدا 
در  و  کنم  بازی  را  دیگری  نقش  بود  قرار 
واگذار  من  به  ریپورتر  شاپور  نقش  نهایت 
این که  بدون  هم  من  داد:  ادامه  وی  شد. 
سناریو را بخوانم به ورزی اعتماد کردم. از 
آنجا که کارهای قبلی ورزی را دیده بودم، 
او اطمینان داشتم. قبل  به همین دلیل به 
نقش  درباره  مطالعاتی  اثر  این  در  بازی  از 
شاپور ریپورتر و پدرش داشتم که از عوامل 
از  را  اطالعاتم  از  بخشی  بودند.  انگلیسی ها 
فیلمنامه گرفتم و با کمک گرفتن از تخیل 
سریال  این  در  می کنم.  بازی  را  نقش  این 
بینندگان می توانند از طریق این شخصیت 
در  احزاب  بین  که  درگیری هایی  شاهد 

ایران رقم خورده بود، باشند.

»قطب الدین صادقی« نویسنده، کارگردان تئاتر:

ساخت آثار تاریخی به ویژه تاریخ معاصر بسیار دشوار است

»مرداد« راهی سی و پنجمین 
جشنواره فیلم فجر شد

فیلم سینمایی »مرداد« به تهیه کنندگی محمود فالح و 
کارگردانی بهمن کامیار در روزهای گذشته فرم حضور 
و  کرده  پر  را  فجر  فیلم  جشنواره  پنجمین  و  سی  در 

نسخه ابتدایی آن به دبیرخانه رسیده است.
میکس  از  پس  تازگی  »مرداد«به  سینمایی  فیلم 
شده،  ساخته  ثابت  حامد  توسط  که  آن  متن  موسیقی 

آماده نمایش است.
رسیده  جشنواره  دبیرخانه  به  فیلم  این  ابتدایی  نسخه 
است تا بهمن کامیار به عنوان یکی از فیلمسازان جوان، 
اولین تجربه سینمایی خود در مقام کارگردان را با این 

اثر اجتماعی پشت سر بگذارد.
دریافت  ساخت  پروانه   ۱۳۹۴ دی ماه  در  که  »مرداد« 
اواخر  و  شد  تولید  پیش  مراحل  وارد  بالفاصله  کرد، 
که  آن  فیلمنامه  و  آغاز شد  آن  فیلمبرداری  ماه  بهمن 
از مضمونی اجتماعی  به قلم بهمن کامیار نوشته شده، 

برخوردار است.
های  نام  به  جوان  زوج  یک  زندگی  روایتگر  فیلم  این 
زندگی  ها  سال  از  پس  که  است  »رویا«  و  »امیر« 
جریانات  این  که  اند  شده  اختالفاتی  و  مشکالت  دچار 

دستمایه هسته اصلی داستان هستند.

وضعیت مبهم »فراری« داودنژاد برای 
حضور در فجر 

علیرضا داودنژاد درباره ی آخرین وضعیت فیلم جدیدش 
»فراری« و در پاسخ به اینکه آیا در جشنواره ی فیلم فجر 

شاهد نمایش آن خواهیم بود،گفت: نمی دانم.
نبود  قرار  مگر  اینکه  به  پاسخ  در  سینما  کارگردان  این 
فیلم به فجر سال گذشته برسد؟ به ایسنا گفت: فیلم به 

مشکالتی برخورد که هنوز حل نشده است.
می کند،  اشاره  بدان  که  مشکالتی  به  پاسخ  در  داودنژاد 
توضیح  نرسید،  جشنواره  به  هم  امسال  اگر  داد:  پاسخ 

می دهم.
توضیح  نیست،در  آماده  فیلم  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  او 
کوتاهی مطرح کرد: هنوز نه،چند صحنه آن فیلمبرداری 
نشده، موسیقی آن نیمه کاره و در حد ماکت ساخته شده 

و کارهای فنی دیگر آن هم نیمه کاره است.
داودنژاد در پاسخ به اینکه زمان زیادی به جشنواره نمانده 
فکر می کند به جشنواره ی فیلم فجر امسال برسد، گفت: 

نمی دانم اما امیدوارم تا مشکالت فیلم برطرف شود.

آلبوم موسیقی »اعجاز« روانه بازار 
می شود 

به مناسبت فرا رسیدن میالد پیامبر اسالم )ص( آلبوم موسیقی 
»اعجاز«، از سوی مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر می شود. 
به گزارش پیام زمان از پایگاه خبری حوزه هنری، در این اثر 
قطعات: یا رسول اهلل، چشمه نور، روز وصل، چشم انتظاران، 
خاک کعبه، پیر میخانه، اعجاز و سلطان دین با اشعاری از 
ماهی دشتی  صالح  سید  سوری،  احمد  ارژن،  بیژن  وفایی، 
ارائه شده است. آهنگ سازی قطعه یا رسول اهلل برعهده بابک 
شریفی و سایر قطعات برعهده عزیزخانی بوده است. تنظیم 
قطعات این آلبوم را بابک شریفی عهده دار بوده است. جمشید 
عزیزخانی تاکنون آثاری همچون سفرنامه کردستان، ریوار و 

چوپی کیش را منتشر کرده است.
گفتنی است آلبوم »اعجاز« برای نخستین بار در سال ۱۳۸۵ 
از سوی مرکز موسیقی حوزه هنری وارد بازار و با استقبال 

مخاطبان موسیقی مواجه شد.
به صورت  آلبوم موسیقی »اعجاز«  تهیه  برای  عالقه مندان 
محصوالت  فروش  معتبر  مراکز  به  می توانند  اصلی  نسخه 
فرهنگی و هنری سراسر کشور مراجعه نمایند و همچنین 

امکان تهیه مجازی امکان پذیر است.
داستان این فیلم درباره ی دختری است که از شهرستان به 
تهران  می آید و تالش می کند تا با ماشین »فراری« هشت 

میلیاردی، عکس یادگاری بگیرد.

ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  هنری  امور  معاون 
سومین  و  بیست  برگزاری  گفت:  اسالمی 
و  کودک  تئاتر  المللی  بین  جشنواره 
شناسایی  برای  مناسبی  فرصت   نوجوان، 
اخالقی  تربیت  و  هنری  های  استعدادی 

فرزندان است .
و  فرهنگ  وزارت  از  زمان  پیام  گزارش  به 
در  پیامی  در  مرادخانی  علی  اسالمی،  ارشاد 
جشنواره  سومین  و  بیست  برگزاری  آستانه 
افزود:  نوجوان  و  کودک  تئاتر  المللی  بین 
جشنواره  تداوم  و  استمرار  با  خوشبختانه 
مذکور و تنوع بخشی و برنامه  ریزی متناسب 
برای آن، زمینه مشارکت گسترده هنرمندان 
فرهنگ  شکل  گیری  نیز  و  هنرجویان  و 
نوجوانان  و  کودکان  توسط  نمایش  تماشای 

فراهم شده است.

یکصدمین  ویژه  بخش  همچنین  افزود:  وی 
بزرگداشت  با  نوجوان  و  کودک  تئاتر  سال 
مرحوم جبار باغچه  بان به عنوان پایه  گذار آن 
در ایران از جمله فعالیت های ارزشمند و قابل 
تقدیری است که در این دوره از جشنواره به 
پیشنهاد و همت بنیاد نمایش کودک برگزار 
امیدواری  اظهار  پیام  این  در  شود.وی  می  
و  بهبود  به  فعالیت ها  مجموعه  این  که  کرد 
تعالی شرایط آموزشی و پرورشی نسل جوان 
و مصونیت آنان در برابر هجمه  های فرهنگی 
 کمک کند و آثار برگزیده جشنواره که منتخب 
نمایش  های صحنه  ای یکسال گذشته است، 
زمینه تشویق و ترغیب فعاالن هنری و نمونه  
سازی برای تولید آثار بهتر را فراهم و توجه 
عمومی و به خصوص مسئوالن تعلیم و تربیت 
کشور را به نقش و اثرگذاری تئاتر کودک و 

نوجوان بیش از پیش جلب کند.
تئاتر  المللی  بین  سومین جشنواره  و  بیست 
کودک و نوجوان ۲۲ تا ۲۷ آذرماه با حضور 

گروه های ایرانی و خارجی در همدان برگزار 
کودکی«،  بر صحنه  مهر  نمایش  شود.»  می 

شعار این جشنواره است. 

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

جشنواره تئاتر کودک فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادهاست
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تیم ملی والیبال ایران نماینده آسیا در جام بین قاره ای
فدراسیون جهانی والیبال تیم ها و زمان دقیق رقابت های جام بین 

قاره ای را اعالم کرد.
فدراسیون جهانی والیبال زمان دقیق و تیم های حاضر را در رقابت 
های جام بین قاره ای  که سال ۲۰۱۷ به میزبانی ژاپن برگزار می 

شود اعالم کرد.
براین اساس تیم ملی ایران به عنوان بهترین تیم آسیا و هم چنین به 

دلیل حضور در المپیک در این رقابت ها حاضر است.
تیم ملی والیبال برزیل هم به عنوان قهرمان المپیک در این رقابت ها 
حضور دارد. فرانسوی ها به عنوان بهترین تیم اروپا و ایتالیا با وایلد 

کارت راهی این رقابت ها شده اند.
آمریکا هم که دارنده مدال برنز المپیک ریو است یکی از شش تیم 
حاضر در این رقابت ها است. ژاپنی ها نیز به عنوان میزبان همیشگی 

این رقابت ها در بازی ها حضور خواهندداشت.
رقابت های والیبال جام بین قاره ای از ۲۱ تا ۲۶ شهریور در ژاپن 

برگزار می شود.
در بخش زنان نیز تیم های چین، روسیه، برزیل، آمریکا، کره جنوبی 

و ژاپن حاضر هستند.
این رقابت ها نیز ۱۴ تا ۱۹ شهریور انجام می شود.

حذف سومین تکواندوکار ایران در گرندپری باکو 
بهنام اسبقی با شکست مقابل نماینده روسیه از گردونه رقابت های 

گرندپری باکو خارج شد.
تکواندو   ۲۰۱۶ گرندپری  فینال  مسابقات  از  روز  دومین  رقابتهای 
مبارزات  و  شد  آغاز  »سارهادچی«  المپیک  ورزشی  مجموعه  در 
تکواندوکاران اوزان ۵۷- و ۶۷+ کیلوگرم زنان و ۶۸- و ۸۰+ کیلوگرم 

مردان در حال پیگیری است.
در وزن ۶۸- کیلوگرم بهنام اسبقی نتیجه را پنج بر چهار به کانستنتین 
مینین از روسیه واگذار کرد و با این شکست از گردونه رقابت ها خارج 

شد تا سومین نماینده حذف شده ایران در این پیکار ها باشد.
به مصاف »دنیل  نخست خود  مبارزه  در  مردانی  وزن  در سنگین   
گومز« اسپانیایی، دارنده مدال برنز بازی های اروپایی ۲۰۱۵ رفت و 

توانست با کسب نتیجه ۳ بر یک پیروز این دیدار باشد.
مردانی برای راه یابی به مرحله نیمه نهایی می بایست به مصاف یاسین 

طرابلسی رود.
در این وزن رادیک عیسی اف از آذربایجان و دارنده طالی المپیک 

ریو حذف شد.

سومی بیمه رازی در کشتی فرنگی باشگاه های جهان
تیم بیمه رازي عنوان سوم رقابت هاي کشتي فرنگي جام باشگاه هاي 

جهان را بدست آورد.
در ادامه رقابت های سومین دوره رقابت های کشتی فرنگی باشگاه 
های جهان که در بوداپست مجارستان در جریان است،بیمه رازی 
با برتری مقابل نماینده کشور میزبان به عنوان سوم این رقابت ها 

دست یافت.
دیدار رده بندي این رقابت ها امشب بین تیم هاي بیمه رازي و بي 
اس پالستیک بوداپست مجارستان برگزار شد و در پایان تیم بیمه 
رازي با نتیجه ۶ بر ۲ به برتري رسید و عنوان سوم این رقابت ها را 

از آن خود کرد.
نتایج انفرادي این مسابقه به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: سامان عبدولي، برنده ۹- سئونگ هاک کیم صفر
۶۶ کیلوگرم: داور استفانک، برنده ۳- اوتو لوسونزي ۲
۷۱ کیلوگرم: فرشاد بلفکه ۱ – زولتان لیواي، برنده ۴

۷۵ کیلوگرم: آرسن جلفالکیان ۱ – تاماس لورینچ، برنده ۳
۸۰ کیلوگرم: رامین طاهري، برنده ۱۲ – گابور ماداراسي ۱

۸۵ کیلوگرم: حسین نوري، برنده ۱- ویکتور لورینچ ۱
۹۸ کیلوگرم: مهدي علیاري، برنده ۹- زولت توروک ۱

بالینت الم  ۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمي منجزي، برنده ضربه فني- 
صفر

مسابقات براي مشخص شدن مقام هاي پنجم تا دوازدهم بعد از ظهر 
امروز برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

کسب مقام یازدهم: باشگاه ورزشي نیویورک آمریکا، برنده ۴ - برکوت 
قرقیزستان ۴

کالب  سامسون   -  ۵ بالروس  یونیورسیتي  گردنو  نهم:  مقام  کسب 
اوکراین ۳

 –  ۴ برنده  مجارستان،  بوداپست  پروفیل  یورو  هفتم:  مقام  کسب 
پرولیتر صربستان ۴

کسب مقام پنجم: دینامو ایروان ارمنستان، برنده ۴ - باشگاه ورزشي 
مسکو روسیه ۴

و  ایذه  صنعت  سینا  های  تیم  بین  نیز  ها  رقابت  این  فینال  دیدار 
استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.

شطرنج باز سیستانی قهرمان رقابت های نابینان ایران
پایان  در  بلوچستان  و  سیستان  تیم  باز  شطرنج  نادریان  فرهاد 
هفدهمین دوره مسابقه های قهرمانی شطرنج نابینایان و کم بینایان 

کشور در مازندران به مقام قهرمانی دست یافت.
در این دوره از رقابت ها ، نادریان در دور هفتم و پایانی با نتیجه یک 
بر صفر حریف خود را شکست داد و با کسب ۶ امتیاز و امتیاز بهتر 

نسب به حریف ، قهرمان شد.
میثم مرادیان از گیالن هم در دیدار پایانی با نتیجه یک بر صفر علی 

سلطانی را از پیش رو برداشت و دوم شد.
امید کریمی از اصفهان با ۶ امتیاز و امتیاز کمتر مقام سوم را کسب 
کرد، ایوب پناهی با ۵/۵ امتیاز چهارم، محمد دلپذیر از تهران با ۵ 
امتیاز پنجم و مهدی رومی فرد از اصفهان با ۵.۴ امتیاز ششم شدند.

محمدرضا  حضور  با  ها  رقابت  از  دوره  این  قهرمانی  حکم  و  جام 
مظلومی رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان و مسئوالن استانی و 

شهرستان بابلسر به نفرات برتر اهداء شد.
هفدهمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی کشور در بخش مردان با 
حضور ۵۶ ورزشکار از ۱۹ استان از روز ۱۵ آذر ماه در اردوگاه شهید 

عظیمی بابلسر آغاز شده بود .

توصیه ایبراهیموویچ به بازیکنان یونایتد
مهاجم منچستریونایتد برای رها شدن تیمش از 

بحران تساوی ها توصیه هایی به تیمش داشت.
به گزارش دیلی استار، منچستریونایتد در خیلی از 
دیدارهای فصل خود با وجود آنکه توانست گل اول 
را به ثمر برساند، گل تساوی را دریافت کرده و ۳ 
امتیاز را از دست داده است. شیاطین سرخ این روند 
را در بازی برابر تیم های آرسنال، استوک سیتی و 
اورتون در اواخر بازی داشتند که این موضوع باعث 
شده است آنها امتیازات زیادی در بازی های خود 

در لیگ برتر از دست بدهند.
این باره گفت: در چنین  ایبراهیموویچ در  زالتان 
دیدارهایی بعضی مواقع شانس های زیادی روی 
دروازه حریف ایجاد می کنید و در نهایت با اختالف 
یک گل به برتری می رسید ولی این شرایط در همه 
دیدارها رخ نمی دهد. در خیلی از دیدارها نتیجه را 
از دست رفته خواهید دید. فکر کنم این را فهمیدیم 
که برای رسیدن به برد باید بیش از یک گل به 
ثمر برسانیم. نمی گویم در هر بازی چهار گل به ثمر 
برسانیم. این اتفاق شدنی نیست ولی وقتی با یک 
گل از حریف خود پیش می افتیم، باید بتوانیم بازی 

را تمام کنیم و گل دوم را به ثمر برسانیم. 
ایبرا در ادامه گفت: تیمی که نمی تواند موقعیت گل 
ایجاد کند، هیچ شانسی برای برد ندارد. در تیم ما 
این اتفاق رخ نمی دهد. موقعیت های زیادی در هر 
دیدار برای گلزنی داریم و فقط روی اتفاقات امتیاز 
از دست دادیم. در خیلی از دیدارها با بدشانسی گل 
خوردیم و در برخی هم اشتباهات کوچک باعث 
شده است تا گل تساوی را دریافت کنیم. در خیلی 
از دیدارهای این فصل، عملکرد تیم خیلی خوب 
بوده است و توانستیم شرایط خوبی داشته باشیم. 
یونایتد تیمی نیست که بد بازی کرده باشد. فکر 
کنم چند برد پی در پی، اعتماد به نفس تیم را زیاد 

کند و تیم در مسیر برد قرار بگیرد. 
منچستریونایتد امروز باید در لیگ برتر برابر تاتنهام 
دیدار کند. این در حالی است که یونایتد در ۴ دیدار 
اخیر خود در لیگ برتر در ورزشگاه اولدترافورد به 
برتری نرسیده است. این اتفاق پیشتر در دهه ۹۰ 

رخ داده بود.

بالوتلی: من هم توپ طال را می خواهم
ستاره ایتالیایی نیس تاکید کرد به روزهای اوج خود 
برگشته است و می خواهد در آینده نزدیک توپ طال 

را به دست آورد.
ماریو بالوتلی در لیورپول دوران خوبی نداشت اما  
با پیوستن به نیس در لیگ فوتبال فرانسه، یکی از 

بهترین تصمیم های دوران فوتبالی خود را گرفت.
این بازیکن ایتالیایی در نیس به روزهای اوج برگشته 
است و با عملکرد تاثیر گذاری که داشت، باعث شد 
نیس در صدر جدول رده بندی رقابت های لیگ 
فرانسه قرار بگیرد. بالوتلی اعتماد به نفس الزم را به 
دست آورده است. او در این زمینه گفت: می خواهم 
توپ طال را به دست آورم و برای رسیدن به این 
جایزه، نهایت تالشم را به کار می گیرم. احساس 
می کنم در شرایط خوبی به سر می برم اما نیاز به 

تمرکز باالتر و تالش بیشتری دارم.
او درباره این سوال که چه کسی شانس بیشتری 
برای توپ طال ۲۰۱۶ دارد هم اظهار کرد: از نظر 
بهترین هستند.  رونالدو  من، مسی و کریستیانو 
نمی توانم از بین آنها دست به انتخاب بزنم. این دو 
بازیکن رقابت بسیار سختی برای کسب توپ طال 

دارند که این رقابت به اوج حساسیت می رسد.

ابراز عالقه فان پرسی برای بازگشت 
به لیگ هلند

مهاجم هلندی فنرباغچه تاکید کرد دوست دارد 
سال های پایانی فوتبال خود را در کشورش سپری 

کند.
روبین فان پرسی در سال ۲۰۰۵ فاینورد هلند را 
ترک کرد تا جانشین دنیس برکمپ در آرسنال 

شود.
این بازیکن هلندی روزهای درخشانی را با پیراهن 
آرسنال پشت سر گذاشت و بازوبند کاپیتانی این تیم 
را هم بر بازو بست. قهرمان نشدن توپچی ها در لیگ 
جزیره باعث شد فان پرسی راهی منچستریونایتد 
شود و با بازی های درخشانی که برای تیم الکس 
فرگوسن به نمایش گذاشت، قهرمانی در انگلیس 
را تجربه کرد. فان پرسی بعد از جدایی فرگوسن 
نتوانست در منچستریونایتد خوب ظاهر شود و در 
نهایت از این تیم جدا و راهی لیگ ترکیه شد تا 
برای فنرباغچه بازی کند. او در این تیم ترکیه ای در 
فصل جاری خوب ظاهر شد و توانست ۷ گل به ثمر 

برساند و دو پاس گل نیز بدهد.
فوتبالش  پایانی  سال های  مورد  در  پرسی  فان 
اظهار کرد: باید به هلند برگردم و چاره ای جز این 
ندارم. دوست دارم با پیراهن تیم سابقم از فوتبال 
تیم های  اکسلسیور  و  فاینورد  خداحافظی کنم. 
هستند که در هلند با پیراهن آنها به میدان رفتم 
و دوست دارم در بازگشت به فوتبال هلند، پیراهن 

یکی از این دو تیم را بر تن کنم.

خبرخبر

با گذشت نیمی از لیگ های اروپایی، لژیونرهای 
فوتبال ایران نیز توانستند عملکردهای مثبت و 

منفی را از خود به جای بگذارند.
و  گذشته  سال  چند  در  ایران  فوتبال  رشد  با 
جوان  بازیکنان  به  ایرانی  باشگاه های  توجه 
لژیونرهای  از  جدیدی  نسل  آتیه،  خوش  و 
فوتبال ایران در لیگ های نسبتا خوب فوتبال 
از  فصل  این  در  شدند.  بازی  به  مشغول  اروپا 
از  نمایندگی  به  بازیکن   ۱۵ اروپایی  مسابقات 
کرواسی،  روسیه،  لیگ های  در  ایران  فوتبال 
هلند، یونان، نروژ، آمریکا، ترکیه و قطر حاضر 
شدند که عمنلکرد نسبتا خوبی را هم از خود 

به جای گذاشتند.
باشگاهی  مسابقات  از  نیمی  حدود  گذشت  با 

هم  ایرانی  فوتبالیست های  کشورها،  این 
توانستند عملکردی را از خود به جای بگذارند 
و حتی چند تن از این بازیکنان نظر باشگاه های 

معتبرتری را هم جلب کرده اند.
بیشترین تعداد بازی: سردار آزمون

بیشترین گل زده: رضا قوچان نژاد با ۷ گل
بیشترین پاس گل: میالد محمدی با ۴ پاس 

گل
 ۴ با  شجاعی  مسعود  زرد:  کارت  بیشترین 

کارت زرد
یک  با  آزمون  سردار  قرمز:  کارت  بیشترین 

کارت قرمز
حضور در معتبرترین لیگ: سردار آزمون و 

سعید عزت اللهی در لیگ قهرمانان اروپا

آناليز عملکرد لژیونرهای ایران در ليگ های اروپایی:

درخشش سردار و گوچی در گلزنی

شجاع خلیل زاده با بیان اینکه حق مان برابر 
صبا برد بود، گفت: هفته آینده بازی سختی 
بهتر  تیمی  هر  مطمئنا  که  داریم  تبریز  در 

بازی، می تواند سه امتیاز را کسب کند.
تیمش  پیروزی  از  پس  سپاهان  تیم  مدافع 
برابر صبا درباره سؤالی در مورد خطای پنالتی 
که به ضرر تیمش اعالم شد، اظهار کرد: شک 
نکنید یک درصد هم پنالتی نبود و اگر چنین 
چیزی بود من خودم می گفتم که پنالتی بود 
من  به  نمی دانست  هم  حریف  بازیکن  حتی 
برخوردی داشته یا خیر زیرا من از پشت توپ 

را زدم و پنالتی نبود.

وی درباره این پیروزی ادامه داد: در این مدت 
با  خوشحالم  اما  بودیم،  نگرفته  خوبی  نتایج 

یک بازی پرگل روحیه تیم بازگشت.
برابر  حق مان  اینکه  بیان  با  سپاهان  بازیکن 
صبا برد بود، افزود: هفته آینده بازی سختی 
بهتر  تیمی  هر  مطمئنا  که  داریم  تبریز  در 

بازی، می تواند سه امتیاز را کسب کند.
پیشکسوت  لیدر  فوت  درباره  زاده  خلیل 
از  یکی  میرسعیدی  گفت:  نیز  سپاهان 
نیز  من  که  بود  سپاهان  باتعصب  هواداران 
را  هوادار  این  درگذشت  می شناختم.  را  وی 
به مردم اصفهان و به ویژه سپاهانی ها تسلیت 

می گویم.

شجاع خليل زاده: 

هفته بعد بازی سختی مقابل تراکتور داریم

کیانوش رستمی و سهراب مرادی که طالی بازی 
های المپیک ریو را در کارنامه دارند، به همراه تیم 
ذوب آهن اصفهان در جام باشگاه های آسیا در 

قطر، حضور می یابند.
به گزارش از فدراسیون وزنه برداری، رقابت های 
وزنه برداری جام باشگاه های آسیا ۲۰۱۶ چند بار 
به دالیل مختلف به تعویق افتاد، اما بدنبال رایزنی 
دست  با  ایران  برداری  وزنه  فدراسیون  رئیس 
اندرکاران کنفدراسیون آسیا، مقرر شد این رقابتها 
به میزبانی دوحه قطر از ۲۳ تا ۲۷ آذر برگزار شود.

تیم های ذوب آهن اصفهان، شرکت ملی حفاری 
اهواز و نیروی زمینی ارتش به عنوان سه نماینده 
باشگاهی وزنه برداری ایران برای کسب عناوین 

قهرمانی عازم دوحه قطر می شوند.
قهرمان  اصفهان  آهن  ذوب  باشگاه  ترکیب  در 
لیگ برتر وزنه برداری ایران، کیانوش رستمی و 

سهراب مرادی وزنه برداران طالیی کشورمان در 
بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو حضور دارند که این 
موضوع نشان دهنده اهمیت مسابقات و سطح 
کیفی جام باشگاههای آسیا در سال ۲۰۱۶ است.

سهراب مرادی عضو باشگاه ذوب آهن اصفهان در 
این خصوص یادآور شد: طبق تعهد و قراردادی 
که با باشگاه ذوب آهن دارم به تازگی تمریناتم را 
آغاز کرده ام و با اینکه به صورت صدرصد آماده 
نیستم، ولی قصد دارم در جام باشگاه های آسیا 
شرکت کنم. قهرمان دسته ۹۴ کیلوگرم المپیک 
رقابت  قطع  طور  به  داشت:  اظهار  ریو   ۲۰۱۶
های این دسته در جام باشگاههای آسیا، آسان 
و سطح پایین نخواهد بود، زیرا در آسیا همواره 
وزنه برداران توانمندی در این وزن حضور دارند 
که موجب می شود رقابت های جذاب و سنگینی 

را شاهد باشیم.

وزنه برداری جام باشگاههای آسيا؛

مردان طالیی المپیک در دوحه به روی تخته می روند

هفته پایانی دور رفت لیگ برتر والیبال در حالی 
امروز  پیگیری خواهد شد که صدرنشینان لیگ 
برای قهرمانی در نیم فصل به مصاف یکدیگر می 

روند.
هفته یازدهم و پایانی دور رفت سی امین دوره 
مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان 
در  دیدار   ۶ با  امروز  منا«  »شهدای  جام  ایران 
شهرهای تهران )دو مسابقه(، تبریز، ارومیه، آمل و 

اردکان پیگیری خواهد شد.
مهمترین و حساس ترین مسابقه هفته یازدهم 
ساعت  از  و  تهران  والیبال  خانه  در  برتر  لیگ 
۱۷ و ۳۰ دقیقه آغاز می شود. در این مسابقه 
دو تیم بانک سرمایه و پیکان تهران که شرایط 
بسیار نزدیکی در جدول مسابقات با هم دارند، 
برای کسب عنوان قهرمانی نیم فصل به مصاف 

هم می روند. 
بانک سرمایه و پیکان ۹ برد و ۲۴ امتیاز در ۱۰ 
دیدار گذشته خود کسب کردند و در رتبه های 
مسابقه  این  فاتح  دارند.  قرار  دوم جدول  و  اول 
صدرنشین و تیم بازنده در جایگاه دوم قرار خواهد 

گرفت.
تیم والیبال سایپا که با ۶ برد و ۱۹ امتیاز در رتبه 
سوم جدول قرار دارد، در هفته پایانی دور رفت 
در  تبریز  شهرداری  میهمان  والیبال  برتر  لیگ 
سالن شهید اقدمی این شهر خواهد بود. شاگردان 
مسعود آرمات برای حفظ جایگاه سومی خود در 

جدول این رقابت ها محکوم به برد در بازی خارج 
از خانه هستند.

تیم شهرداری تبریز که با سه برد و ۱۱ امتیاز 
و یک بازی کمتر در رتبه نهم جدول قرار دارد، 
در صورت شکست سایپا می تواند یک پله صعود 
داشته باشد، البته به شرطی که خاتم اردکان برابر 

صالحین ورامین مغلوب شود.
در دیگر مسابقه این هفته، سالن شهید آیت اهلل 
میزبان شصت و ششمین  اردکان  خاتمی شهر 
مسابقه دور رفت لیگ برتر والیبال مردان ایران 
است و تیم خاتم اردکان میزبان صالحین ورامین 

خواهد بود.
امتیاز در رتبه  برد و ۱۷  با ۶  صالحین ورامین 

چهارم جدول قرار دارد و برای حفظ جایگاه خود 
و حتی صعود یک پله ای نیاز به شکست میزبان 
خود دارد. از سوی دیگر خاتم اردکان با چهار برد 
و ۱۳ امتیاز در رتبه هشتم است و تالش دارد 
در پایان دور رفت حداقل جایگاه هشتمی خود 

را حفظ کند.
تیم والیبال شهرداری ارومیه که با پنج برد و ۱۵ 
امتیاز در رتبه ششم جدول قرار دارد، در هفته 
پایانی دور رفت میزبان سازمان عمران شهرداری 

ساری در سالن غدیر ارومیه خواهد بود.
نماینده ساری نیز ۵ برد و ۱۵ امتیاز دارد و در 
رتبه هفتم قرار دارد و پیروزی در این دیدار می 
تواند صعود یک پلی ای برای فاتح میدان داشته 

باشد. شهرداری ارومیه در هفته پیش موفق به 
شکست هاوش گنبد شد و برای این دیدار خانگی 
تعداد  اما  است،  آورده  به دست  مضاعف  انگیزه 
مصدومان این تیم کمی سرمربی را نگران کرده 

است.
در نخستین بازی خانه والیبال تهران و شصت 
های  تیم  برتر  لیگ  رفت  دور  دیدار  یکمین  و 
پارسه تهران و شهرداری اراک به مصاف یکدیگر 
امتیاز  برد و ۱۷  پنج  با  تهران  پارسه  می روند. 
در جایگاه پنجم جدول است و شهرداری اراک با 
دو برد و ۶ امتیاز رتبه یازدهم را در اختیار دارد. 
این دیدار فرصت مناسبی برای شاگردان فرهاد 
نفرزاده سرمربی پارسه تهران است که با پیروزی 
در بازی خانگی جایگاه خود در هفته پایانی دور 

رفت در جدول مسابقات بهبود بخشند. 
آخرین دیدار دور رفت لیگ برتر والیبال در سالن 
پیامبر اعظم )ص( شهر آمل برگزار خواهد شد 
و تیم کاله مازندران میزبان هاوش گنبد خواهد 
بود. کاله با سه برد و ۱۰ امتیاز و یک بازی کمتر 
در رتبه دهم جدول است و هاوش با دو برد و 
۶ امتیاز در انتهای جدول لیگ برتر والیبال قرار 
لیگ  رفت  دور  مسابقات  این  برگزاری  با  دارد. 
برتر والیبال به پایان می رسد و تنها دیدار کاله 
مازندران و شهرداری تبریز از هفته هشتم باقی 
می ماند که به دلیل شرایط آب و هوایی و قطعی 
گاز و برق در شهر آمل در موعد مقرر برگزار نشد.

سمت  از  اکبرپور  سیاوش  استعفای 
مورد  استقالل  جوانان  تیم  سرمربی گری 

پذیرش قرار گرفت.
بعد از ماجراهای تیم جوانان استقالل که منجر 
این  بازیکنان  برخی  اعتراض  و  اعتصاب  به 
تیم  سرمربی  اکبرپور  سیاوش  بود،  شده  تیم 
و  داد  استعفا  از سمت خود  استقالل  جوانان 
او، سیروس  استعفای  پذیرفته شدن  با  امروز 

دین محمدی هدایت این تیم را برعهده گرفت.
پرویز  دستیار  گذشته  سال  دین محمدی 
مظلومی بود و پیش از آن سرمربی تیم امید 
اکبرپور  از دین محمدی،  بود.  پیش  استقالل 
هدایت تیم جوانان استقالل را برعهده داشت و 
بعد از انتشار عکسی مبنی بر اعتصاب بازیکنان 
تیم جوانان استقالل، سیاوش اکبرپور از سمت 

خود کناره گیری کرد.

دین محمدی سرمربی تیم جوانان استقالل شد
پنگ  پینگ  های  رقابت  در  شهسواری  ندا 
فنالند با شکست حریف چینی االصِل نروژی 

خود به یک چهارم نهایی راه یافت.
به گزارش ایسنا، رقابت های تنیس روی میز 
فنالند از روز پنجشنبه ۱۸ آذرماه آغاز شده 
خود  حریفان  شکست  با  شهسواری  و  است 

توانسته بود به جمع ۱۶ نفر برتر راه یابد.
چهارم  یک  به  صعود  دیروزبرای  شهسواری 

نهایی رقابت ها، با حریف چینی االصل نروژی 
رقابت  است  جهان   ۱۳۴ رنکینگ  دارای  که 
کرد و توانست این حریف پرقدرت خود را که 
در حال حاضر نیز جزو سید یک رقابت های 
چهارم  یک  به  و  دهد  شکست  است  فنالند 

نهایی صعود کند.
شهسواری در یک چهارم نهایی باید با برنده 

دیدار ژاپن و بالروس رقابت  کند.

صعود شهسواری به یک چهارم نهایی رقابت های پینگ پنگ فنالند

هفته یازدهم ليگ برتر واليبال؛

مصاف صدرنشینان برای کسب عنوان قهرمانی نیم فصل

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۴۱۰مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ هیات اول / دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بالمعارض متقاضی آقای جعفر یدالهی بهنمیری فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 
۳۲۲۸ کد ملی ۴۹۸۸۵۷۰۲۹۰ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۱۴۹/۹۸ مترمربع پالک فرعی از اصلی  مفروز و مجزی شده از پالک ۸۱۸ فرعی 
از ۳۶۲ اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی حسن 
کمالی عنایت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
بدیهی است  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض دادخواست خود  تسلیم 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  
رئيس ثبت اسناد و امالک ناحيه 2 کرج – ایرج فهيمی

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
اول  هیات   ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۰۷۳۹مورخ  شماره  رای  برابر 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   /
تصرفات  دو  ناحیه   - کرج  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اشکان باباخانی فرزند نباتعلی بشماره شناسنامه 
۱۲۳۹ کد ملی ۱۶۰۱۲۱۲۴۹۶ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۱۲۵/۲۸ مترمربع پالک فرعی از اصلی  مفروز و مجزی شده از پالک ۷۰۳ فرعی 
از ۳۶۵ اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی طغرل 
اسماعیل زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
بدیهی است  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض دادخواست خود  تسلیم 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
رئيس ثبت اسناد و امالک ناحيه 2 کرج 

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۴۱۱مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ هیات اول / دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بالمعارض متقاضی خانم بی بی ربابه دهقان طزرجانی فرزند سید یحیی بشماره 
شناسنامه ۶ در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۸۷/۲۶ مترمربع مفروز و 
مجزی شده از باقیمانده  ۳۶۰ اصلی واقع در ولد آباد کوچک خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی وراث مرحوم مرتضی واثقی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
ایرج فهيمی - رئيس ثبت اسناد و امالک ناحيه دو کرج 

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۱۰۵۷۰۰۱۴۱۴مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ هیات اول / دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فتحیه سنیسل بچاری فرزند شهید بشماره شناسنامه ۶۳۸۹ کد ملی 
۱۸۲۸۵۵۸۸۱۸ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۴۴ مترمربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۱۴ فرعی از ۳۶۲ اصلی واقع 
در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی جواد منصور بخت گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
رئيس ثبت اسناد و امالک ناحيه 2 کرج – ایرج فهيمی
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آگهی
به  احمدی  حامد  آقای  خوانده  طرفیت  به  جمالیان سیستانی  میر  آقای  خواهان 
تاخیرتادیه  مطالبه خسارت  دادرسی  مطالبه خسارت  وجه چک  مطالبه  خواسته 
نموده  تهران  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادخواستی  خواسته  تامین 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید  به شعبه ۱۵۲  که جهت رسیدگی 
محالتی تهران واقع در تهران بزرگراه شهید محالتی خیابان ابوذر جنوبی مجتمع 
شهید محالتی ارجاع  و به  کالسه ۹۵۰۴۵۶/۱۵۲ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین  ۹:۳۰ صبح  ساعت  و   ۹۵/۱۲/۲۹ آن 
بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی میشود 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.
۱۰۶۷۳۷ /۱۱۰ منشی شعبه ۱۵2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهيد محالتی تهران 

آگهی
خواهان جهانگیر آقاپور با وکالت آقای یوسف طاهر موسوی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان حسن حاجی وکیل الرعایا و سودابه جابری و علی حاجی وکیل الرعایا 
و حسین حاجی وکیل الرعایا و کبری حاجی وکیل الرعایا و معصومه حاجی وکیل 
الرعایا و فاطمه حاجی وکیل الرعایا به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
)رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی مالکیت 
نسبت به ۵ قطعه زمین پالکهای ۱۳۸/۳۲۹۴۰ و ۳۲۹۴۱-۱۳۸ و ۱۳۸-۳۲۹۴۲ 
و ۳۲۹۴۳-۱۳۸ و ۳۲۹۴۴-۱۳۸ بخش ۱۲ تهران( مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
تقدیم  دادرسی  خسارت  ومطالبه  ریال   ۵/۰۰۰/۰۰۰ ملک  ای  منطقه  ارزش  با 
 ۱۴۷ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی تهران واقع در تهران بزرگراه 
به  کالسه  ارجاع  و  ابوذر جنوبی مجتمع شهید محالتی  شهید محالتی خیابان 
۹۵۰۹۹۸۰۲۳۱۲۰۰۵۱۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۵/۱۱/۵ و ساعت 
۱۱:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود 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.
۱۰۶۳۴2 /۱۱۰ منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهيد محالتی تهران 

متن آگهی 
خواهان / شاکی محمد جعفر سبزوار دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مهرداد 
آزادی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۹ شورای حل اختالف مجتمع امام 
خمینی )ره(شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت 
دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۵۵۹۰۰۰۸۵ ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ و ساعت۱۰:۰۰ تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ 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.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع امام خمينی 
)ره(شهرستان خرم آباد – سمانه اميدی عبدلی.

متن آگهی
خواهان / شاکی محمد علی سگوند دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم ایرج مرادی 
غجه بگ به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو ماده ۹ تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲شورای حل اختالف مجتمع 
قدوسی شهرستان خرم آباد استان لرستان –شهرستان خرم آباد خیابان امام خمینی 
میدان عدالت دادگستری کل استان ارجاع و و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۹۰۲۰۰۵۴۰ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن و ساعت تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ 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.
شورای حل اختالف شعبه 2 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد .

فقدان سند
لرستان شهرستان  فرعی بخش ۱۲  از پالک۱۴۵/۵۵  مالکیت  فقدان سند  آگهی 
دلفان خانم قمر تاج عبدلی بعنوان قیم با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده 
درخواست  انضمام  به  دلفان   ۶ شماره  رسمی  ۲اسناد  خانه  دفتر  شماره ۲۳۷۰۵ 
سند  که  است  نموده  اعالم   ۹۵/۸/۲۲ مورخه   ۱۱۴/۶/۶۴۴۶ شماره  به  وارده 
عمارت  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  شانزدهم  سه  و  دانگ  دو  مقدار  مالکیت 
از پالک۱۴۵/۵۵بخش ۱۲ لرستان که ذیل ثبت ۴۹۴۶۳ صفحه ۲۲۶ جلد ۱۷۷ 
بنام آیدین جمشیدی صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود گردیده و 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذبور رانموده لذا مراتب به استناد ماده 
۱۲۰ اصالح موادی ازایین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم به وجود سند مالکیت مذبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشاراین آگهی ظرف مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک 
دلفان مراجعه و اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند رسید 
صورت  در  یا  و  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف  چنانچه  بدیهی  دارد  دریافت 
اعتراض سند مذبور ارایه نشود المثنی سند مذبور طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد.م الف ۳۳۲
امير حسين خليلی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دلفان

آگهی احضار متهم 
دادیاری  نهم  شعبه   ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۲۹۰۰۴۵۳ شماره  پرونده  محتویات  حسب 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقای مسعود پازوکی به اتهام عدم 
رعایت نظامات دولتی منجر به بروز صدمه بدنی غیر عمدی تحت تعقیب می باشد 
آیین دادرسی  قانون  ماده ۱۷۴  به تجویز  و  اقامت  نبودن محل  به واسطه معلوم 
نامبرده  روزنامه آگهی  مراتب در  و  امور کیفری  انقالب در  و  دادگاههای عمومی 
مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و اتهام انتسابی 
دفاع نماید در صورت عدم حضور در مهات تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ گردید. 
در غياب دادیار شعبه نهم دادسرا عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزاد پور 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

به خوانده : سید مسعود غیاثیان   
کالسه پرونده :  ۴۳۷/۲/۹۵    وقت رسیدگی ۹۵/۱۱/۶   ساعت۱۶:۰۰  

اله  ولی  بهشتی ک شهید  خ  توحید  اسالمشهر شهرک  عزیری   اعظم   : خواهان 
ارجانی پ۶۴   

خوانده : سید مسعود غیاثیان  مجهول المکان   
خواسته : مطالبه نفقه   

جهت  که  اسالمشهرنموده  دادگستری  کل  دفتر  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
تعیین  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  اختالف  حل  شورای  شعبه  به  رسیدگی 
دستور  و  خواهان  خواست  در  به  بنا  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  شده 
دادگاه  و به تجویز ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  خوانده  تا  شود  می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از 
ماه  به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
دادگاه  دراین  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  نماید  دریافت  را  ضمائم  و 
غیابا  دادگاه  و  محسوب  شده  ابالغ  دادخواست  حضور  عدم  حاضرشویددرصورت 
اتخاذ تصمیم خواهدنمود. ضمنا چنانچه بهد ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. م/الف ۲۰۱۸   
مدیر دفترشعبه 2 شورای حل اختالف اسالمشهر  

آگهي فقدان سند مالکیت
است  نموده  اعالم  استشهادیه تصدیق شده  برگ  دو  تسلیم  مریم صدرزاده  خانم 
به مساحت ۱۰۰۰۰ مترمربع قطعه  مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین  که سند 
۷۳ تفکیکي به پالک ۱۰۰ فرعی از ۲۱۴ اصلی مفروز از ۲۰ فرعي واقع در اراضی 
و  ثبت  مریم صدرزاده  بنام  دو شهرستان کرج  ناحیه  ثبتي  گلستانک جزء حوزه 
صادر گریده است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده ۱۲۰ 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود تا چنانچه کسي مدعي وجود 
سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار 
این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره 
تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي 
واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني طبق 

مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد. ۳۶۰ م/الف
رئيس اداره ثبت و اسناد و امالک ناحيه 2 کرج

فراخوان آگهی مزایده 
اداره کل بهزیستی استان البرز بر اساس ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
اطالع رسانی  و  نظام مستند سازی  اجرای  نامه  آیین  ماده 28  اجرای  در  و  مصوب 80/11/27 
مزایده و در جهت استفاده از ساختمانها و مکانهای بال استفاده در نظر دارد واحد های تجاری 
بلوار عالمه جعفری. جنب گلزار  امام علی )ع( بهزیستی کرج واقع در میدان سپاه.  )فروشگاه( شیرخوارگاه 
شهدا را بصورت اجاره ماهیانه با تعیین حداقل مبلغ جهت شرکت در مزایده به میزان 235/000/000ریال، معادل 

)بیست و سه میلیون و پانصد هزار تومان( بمدت یکسال شمسی واگذار نمایند.
لذا متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده ظرف مدت 10 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم در جهت اخذ و 
تحویل فرم ها و اسناد مزایده به آدرس )کرج . میدان طالقانی. بلوار تعاون. خیابان فرهنگ. اداره کل بهزیستی 

استان البرز )دبیرخانه کمیته ماده 28 دفتر حقوقی( مراجعه نمایند.
روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز 

آگهی مفقودی
محصول  به  شماره۲۳/۱۱۷۷۷مورخ۱۳۹۴/۹/۴مربوط  به  ساخت  پروانه  فقره  یک 
باال)HDPE(بانام  بادانسیته  اتیلن  پلی  ازجنس  رنگی  بادی  پلیمری  بطری 
برموادغذایی،آشامیدنی،آرایشی  نظارت  کل  ازاداره  یک(صادره  تجاری)زدافرمول 
وازدرجه  گردیده  مفقود  پزشکی  وآموزش  درمان  بهداشت  وزارت  وبهداشتی 
اعتبارساقط می باشد.تلفن های تماس:۷-۵۳۵۸۳۲۴۰-۰۶۱و۰۶۱-۵۳۳۲۴۶۲۶-۷
روابط عمومی شرکت پاکينه شوی)سهامی خاص(

آگهی تغییرات شرکت
ملی  شناسه  ۴۸۰۴و  ثبت  شماره  به  محدود(  )مسئولیت  اروند  تجارت  فانوس   

       ۱۴۰۰۶۰۷۹۷۰۷
تاریخ  به  ،واصله  ۹۵/۵/۱۲شرکت  مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  موجب  به 
۹۵/۹/۱۶تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد اروند از 
نشانی قبلی به خرمشهر کوی آریا ،خیابان تنب بزرگ ،فرعی هشتم پالک ۵۶۷کد 
پستی ۶۴۱۹۹۱۶۱۴۶تغییر یافت لذا ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 

گردید. شماره م الف:)۹/۸۳۶(
حسين ميرزایی-سرپرست اداره ثبت شرکت ها

آگهی حصروراثت
ازاهوازدرخواستی  پدرمحمدرضابشناسنامه۹۵۵۹صادره  محمودتنورسازنام  آقای 
مرحوم  که۷۸۴/۱/۹۵ح  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
درتاریخ۹۵/۱/۴دردزفول  دزفول  صادره  محمدرضاتنورسازبشناسنامه۳۸۵ 
۲-محمدتنورسازبشناسنا ازباال  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه 
متوفی(۳-مهساتنورسازبشناسنامه۴۷۸۹اهواز  مه۱۹۹۰۳۹۷۳۵۲دزفول)پسران 
متوفی(۵-طوبی  فربشناسنامه۵۴۷اهواز)زوجه  )دخترمتوفی(۴-سیمانصیری 
عباس نصری بشناسنامه ۲۹۳دزفول)مادرمتوفی(والغیر.پرونده کالسه ۷۸۴/۱/۹۵ 
نوبت  دریک  مزبوررا  مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با  شد.اینک  ثبت  درشورا  ح 
آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به 

جزسری ورسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئيس شعبه یکم دادگاه عمومی –محمدرضاعبدی دزفولی

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۸۴با شماره انتظامی ۶۹۱و۴۸ 
ایران ۷۲ با شماره شاسی ۱۳۸۰۲۹۰۸ و شماره موتور ۱۰fx۵x۲۴۱۷۰۰۷ به نام 

امیر عابدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مزایده اموال منقول 
در پرونده کالسه ۹۲۵۵۳۷ آقای سید اسماعیل موسوی کفالت احدی از محکومین 
را به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال عهده دار شده است که اموال منقول به شرح ذیل 
به  کارکرده  ولی  سالم  ایکس  ان  ای  مارک  هزار  اسپلیت ۳۰  کولر  دستگاه  )یک 
ارزش ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال و یکدستگاه تلویزیون ال سی دی ۶۲ اینچی سونی مدل  
براریا رنگی با کنترل به ارزش ۴۰۰۰۰۰۰ ریال (توقیف و توسط کارشناس رسمی 
طریق  از  گردید  مقرر  و  ارزیابی  ریال  قیمت ۲۰/۰۰۰/۰۰۰  به  دادگستری جمعا 
مزایده در محل دفتر اجرای احکام دادسرای عمومی ساری در تاریخ ۹۵/۱۰/۱۱ 
باالترین  و کسانیکه  برسد  بفروش  اظهر  بعد  تا یک  از ساعت ۸ صبح  روز شنبه 
قیمت را با توجه به قیمت پایه پیشنهاد دهنده مزایده بوده و مورد مزایده به عنوان 
برنده به وی واگذار خواهد شد برنده مکلف است از بهای خریدار ی فی المجلس 
به حساب سپرده دادگستری واریز و باقی مانده را ظرف یک ماه پرداخت نماید در 
غیر اینصورت ضمن کسر هزینه های انجام گرفته از مبلغ تودیعی باقی مانده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد طالبین می توانند پنج روز مانده به روز مزایده با هماهنگی 

این اجرا از مورد مزایده دیدن فرمایند 
دفتر شعبه اول اجرای احکام کيفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ساری  

ابالغ
 وقت رسیدگی به لورا گریگوریانس فرزند ظهراب مجهول المکان 

تعداد  دفعات انتشار یکبار 
آقای رضا لیمانی و قاسم داودی بوکالت از عبدالرضا نامی از دادنامه ۹۲۰۱۱۵۷ 
ثالث  اعتراض  مقام  در  نظر  تجدید  دادگاه  از شعبه ۱۸  مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ صادره 
اقامه دعوی نموده است که با اعتراض نامبرده جهت رسیدگی به کالسه پرونده 
بتاریخ ۹۵/۱۰/۲۱ ساعت ۱۰ صبح  ۹۵۰۲۷۶ ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن نامبرده و در خواست خواهان و به 
تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد 
شعبه ۱8 دادگاه تجدید نظر استان مازندران 

به مناسبت هفته معلولين صورت گرفت؛

حضور مدیرعامل و مدیران 
شرکت نفت گچساران در مرکز 

نگهداري معلولین

همزمان با گرامیداشت هفته جهاني معلولین 
و  نفت  برداري  بهره  شرکت  مدیرعامل 
نگهداري  مرکز  در  حضور  با  گچساران  گاز 
بهزیستي  سازمان  )ع(  هادي  امام  معلوالن 
این شهرستان ، از این افراد بازدید به عمل 

آوردند.
به گزارش روابط عمومي شرکت نفت و گاز 
گچساران، مهندس امین محمدي مدیرعامل 
به مناسبت  این شرکت  از مدیران  و جمعي 
نگهداري  مرکز  در  حضور  با  معلولین  هفته 
معلوالن امام هادي)ع( با افراد حاضر در این 

مرکز دیدار کردند.
در این بازدید ابتدا مسئول نگهداري معلوالن 
امام هادي )ع( گچساران ضمن خوشامدگویي 
نحوه  به  وي،  همراه  هیئت  و  مدیرعامل  به 
رسیدگي و ساماندهي معلولین در آن مرکز 
و  مسئولین  داشت: حضور  اظهار  و  پرداخت 
مدیران در چنین مراکزي باعث ایجاد انگیزه 

براي خدمت بهتر به جامعه مي شود.
و  با کمک  بتوانیم  امیدواریم  افزود:  موسوي 
همکاري مجموعه مدیران و کارکنان صنعت 
نفت گچساران خدمت به جامعه معلولین را 

افزایش دهیم.
محمدي  امین  نیز  دیدار  این  درادامه 
مدیرعامل نفت وگاز گچساران ضمن تبریک 
این  خدمتگزاران  به  معلوالن  جهاني  هفته 
قشر از جامعه اظهار داشت: خدمت کردن به 
بزرگ  بسیار  افتخاری  نیازمندان  و  معلولین 

است.
وي ادامه داد: عمل ایثارگرانه شما در خدمت 
واالي  عمل  یک  محرومین  و  معلولین  به 
که  است   خداوند  رضاي  جهت  در  انساني 
نصیب  را  کار  این  پاداش  تواند  مي  او  فقط 

شما نماید.
از  اي  عده  که  شرایطي  در  افزود:  محمدي 
این عزیزان دچار مشکالت و کمک مالي  و 
آحاد  و  مردم  وظیفه  هستند  سرپرست  بي 
یار شما در کار خیر  جامعه است که کمک 
باشند. مدیرعامل نفت و گاز گچساران عنوان 
کرد: مجموعه مدیران شرکت نفت گچساران 
آمادگي این را دارد تا بتواند در حد توان خود 

به این مرکز کمک رساني کند.

رئيس سازمان صنعت کردستان خبر داد:

2.5 میلیارد دالر حجم میزان مبادالت کاال 
از مرزهای کردستان

 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: 
در هشت ماه ابتدای امسال، ۲ میلیارد و ۵۱۱ میلیون دالر کاال 

از مرزهای رسمی کردستان مبادله شده است.
استان   صادرات  توسعه  کارگروه  در  دره وزمی  محمد  مهندس 
اطالعات در  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  با حضور  کردستان که 
سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار داشت: میزان مبادالت 
کاال از مرزهای کردستان در هشت ماه ابتدای امسال ۲ میلیارد 
و ۵۱۱ میلیون دالر است که نسبت به سال گذشته با کاهش 

۲۴ درصدی مواجه است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: 
در هشت ماه ابتدای امسال ۵۱۶ میلیون دالر کاال از مرزهای 

رسمی کردستان به خارج از کشور صادر شده است.
وی افزود: گمرک باشماق با ۱۸۳ میلیون دالر بیشترین سهم 
صادرات و گمرک سیران بند بانه با ۱۰ میلیون دالر کمترین 

سهم صادرات استان را به خود اختصاص داده است.
فرنگی،  گوجه  بستنی،  انواع  تراکتور،  دره وزمی،  گفته  به 
استان  قلم مهم صادرات  پنج  انواع سبزیجات و کیسه خون، 

کردستان را به خود اختصاص داده است.
امارت و هلند پنج  افغانستان، سودان،  اظهار کرد: عراق،  وی 
کشور هدف صادرات استان کردستان را به خود اختصاص داده 
است که بیشترین صادرات ما با اختصاص ۹۳ درصد از مجموع 

کل صادرات کشور عراق است.
امسال  ابتدای  ماه  هشت  طی  شده  انجام  واردات  میزان  وی 
افزود:  و  کرد  عنوان  دالر  میلیون   ۲۰ را  کردستان  استان  به 
۵ میلیون دالر از این واردات از طریق گمرک سنندج و ۱۵ 

میلیون دالر نیز از طریق گمرک باشماق انجام شده است.
به گفته دره وزمی، ۷۵ درصد از واردات انجام شده به استان 
در هشت ماه ابتدای امسال مربوط به کشور عراق بوده و ۱۰ 

درصد نیز مربوط به کشور پاکستان بوده است.
وی از صدور ۲ هزار و ۲۵۴ کارت بازرگانی در استان از سال 
۶۷ تاکنون خبر داد و گفت: در حال حاضر ۴۰۰ کارت از ۲ 

هزار و ۲۵۴ کارت بازرگانی صادر شده در استان فعال است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان سهم کشور 
و گفت:  کرد  عنوان  درصد  را ۱۴  عراق  به کشور  از صادرات 
رتبه کردستان در صادرات کشور ۱۸ و در صادرات به کشور 

عراق هشت است.
به برخی مشکالت و موانع سد راه توسعه صادرات  دره وزمی 
مناطق  وجود  عدم  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  نیز  استان  در 
منتهی  مرزی  زیرساخت ها  بودن  نامناسب  تجاری،  آزاد  ویژه 
استان مشکالت و درگیری های موجود در کشور  به مرزهای 
عراق، غیرفعال بودن بازارچه سیف سقز و غیره را از مشکالت 

و موانع سد راه توسعه صادرات است.

خبر خبر

خبرنگاران  و  نگاران  روزنامه  صنفی  انجمن 
اصحاب  از  جمعی  با  اصفهان  استان 
پتانسیل  شناسایی  جهت  استان  رسانه 
روستاهای  واقتصادی  گردشگری  های 
زعفران  جشنواره  دراولین  اصفهان  استان 
بهم  حضور  ازان  روستای  وگردشگری 

رساندند.
قدیمی  از  ازان  اصفهان-روستای  شیرانی 
منطقه  از  اصفهان  استان  روستاهای  ترین 
برخورداری  با  کهرو،  کوه  دامنه  در  و  میمه 
از شرایط مطلوب کشت زعفران در طول ۵۰ 
سال گذشته  بوده است که اکنون حدود ۹۰ 
زیر  نیز  آن  کشاورزی  های  زمین  از  هکتار 

کشت زعفران می باشد.
اولین جشنواره شاد زعفران و گردشگری    
روستای ازان با حضور مقامات محلی و جمع 
کثیری از اهالی منطقه و بویژه تولیدکنندگان 
زعفران و با رویکرد نشان دادن موقعیت بوم 
اشتغالزا  اقتصادی،  اهمیت  منطقه،  گردی 
بودن این محصول و مشوقی برای ماندگاری 
های  آیین  با  همراه  خود،  زادگاه  در  اهالی 
پتانسیل  و  برگزار شد  زعفران  خاص جشن 
های بالقوه این منطقه سازگار با کشت این 
طالی سرخ سودمندی که خاصیت گرمش، 
طبع مهربان و پرشور اهالی منطقه را گرمتر 

ساخته، مورد توجه قرار گرفت.
مهربان  مردم  میزبانی  به  که  جشنواره  این 
ومهمان نواز روستای ازان از توابع شهرستان 
حاجی  سخنرانی  با  شود،  می  برگزار  میمه 
شورای  مجلس  در  میمه  مردم  نماینده 

اسالمی آغاز شد.
این جشنواره در  اهمیت  به  اشاره  با  حاجی 
معرفی ظرفیت روستاها و تاکید بر آن اذعان 

خانواده  برای  محصوالت  درآمدزایی  داشت: 
و  مهاجرت  از  جلوگیری  در  روستایی،  های 
ماندگاری جمعیت روستا تاثیر بسزایی دارد. 
مثل  محصوالتی  کشت  چون  افزود:  وی 
زرشک، گل محمدی و زعفران نیاز آبی کم و 
زحمت کمتری برای کشاورز دارند و در عین 
ترویج  به  باید  دارند،  خوبی  سودآوری  حال 

درست، کشت و برداشت توجه کنیم.
روستای  جمعه  امام  زمانی،  االسالم  حجه 
ازان با اشاره به پیامد این جشنواره در ایجاد 
و  اقتصادی  جایگاه  کارآفرینی،  و  اشتغال 
اشتغالزایی کشت زعفران را ارزشمند خواند 
را  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  ارکان  از  یکی  و 
کوچک،  های  کارگاه  تبدیلی،  صنایع  ایجاد 
برتوجه  و  نمود  اعالم  زودبازده  و  هدفمند 
مهاجرت  از  جلوگیری  برای  مسئولین 

روزافزون روستاها تاکید کرد. 
بهمنی، مدیرکل امور روستایی در استانداری 
زغفران  جشنواره  در  حضور  با  اصفهان 

ماندن  زنده  و  نجات  راه  تنها  ازان،  روستای 
روستاها را ایجاد اشتغال عنوان کرد و افزود: 
درروستا  اشتغالزایی  زمینه  و  فرهنگ  اگر 
روستاها  در  ماندگاری  هیچ  نشود،  فراهم 
بیکاری  برمشکل  عالوه  و  یابد  نمی  ادامه 
با مشکالت  به شهرها،  با مهاجرت بی رویه 
تاکید  با  وی  شد.  خواهیم  مواجه  دیگری 
های  جشنواره  وبرگزاری  اشتغال  توسعه  بر 
هدفمند، به فرهنگ و معنای بخشندگی در 
اشاره  تولید  و نقش روستاها در  واژه روستا 

کرد.
یکی از بانوان کارآفرین این روستا که موفق 
به ثبت برند زعفران این منطقه شده است، 
بابیان  که  حضورداشت  جشنواره  دراین 
فعالیت خود  در مسیر  مشقت های کشیده 
با  بتوانم  امیدوارم  گفت:  خبرنگاران  به 
همکاری تمامی ارگان ها، نهادهای در رابطه 
با اداره بازرگانی وادارات مرتبط با کشاورزی 
بازار  بتوانیم  کشاورزان  زحمات  ،مخصوصا 

به  را  محصوالتمان  و  باشیم  داشته  را  خود 
بازار عرضه کنیم.

ثبت  به  موفق  اینکه  بیان  با  جعفری 
برندخودبه نام »زعفران گوهرشید ازان« شده 
است گفت: باوجود حمایت های بی دریغ و 
بسیاری که ازطرف مسئولین این شهرستان، 
از جمله بخش داری وشورای شهر میمه به 
جهت ثبت این برند شد، امیدواریم حمایت 
استاندار و مسئولین استانی را هم  تمام قد 
استان  نام  به  دیگری  افتخارآفرینی  برای 
و  داریم  ایمان  چون  باشیم  داشته  اصفهان 
حتی با آزمایش های به عمل آمده مشخص 
شده است که زعفران ازان از بسیاری نمونه 
کیفیت  با  و  برتر  قائنات  دیگراز جمله  های 

است.
به  نایاب،  گوهری  جشنواره  این  کنار  در 
این  اهالی  به گفته  وضوح می درخشید که 
وجود  نیز  آنها  زعفران  مزارع  برکت  روستا 
صاحه  سیده  امامزاده  مطهر  حرم  مقدس 

خاتون است.
متولی این امامزاده که نسل به نسل افتخار 
خادمی این امامزاده را داشته اند می گوید: 
از  که  خاتون  صاحه  سیده  مطهر  مرقد 
فرزندان امام موسی بن جعفر)ع( می باشد از 
درآمد بسیاراندکی برخوردار است و تاکنون 
با حمایت های اداره اوقاف ومردم روستا به 

امور آن رسیدگی شده است.
حرم  که  مکانی  افزود:  حسینیان  سیدعلی 
برای  پتانسیل الزم  است،  واقع شده  آن  در 
اسکان زائرین را دارد و امیدواریم با حمایت 
راستای  در  بتوانیم  استان  ومردم  مسئولین 
گسترش و خدمت رسانی بیشتر به این مکان 

مقدس و زائرین آن کوشا باشیم.

 ازان؛ روستایی با نیم قرن تجربه درتولید زعفران

به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین 
البرز: طی مراسمی در سالن  اجتماعی استان 
اجتماعی  تامین  درمان  مدیریت  کنفرانس 
اختتامیه  مراسم  با  همزمان  البرز،   استان 
  BRS شرکت   سوی  از  خارجی  ممیزی 
سیستم مدیریت کیفیت   ISO ۹۰۰۱  ورژن 
۲۰۱۵  به صورت یکپارچه در ستاد مدیریت 
و  پزشکی  اسناد  به  رسیدگی  دفتر  درمان، 
تامین  درمان  مدیریت  تابعه  های  واحد  کلیه 

اجتماعی استان البرز مسقر گردید. دکتر آفریده 
ضمن تبریک موفقیت اخذ گواهینامه سیستم 
مدیریت کیفیت از سوی شرکت گواهی دهنده 
از  معاونین، روسای مراکز درمانی  و روسا و 
به  درمان  مدیریت  ستاد  ارشد  کارشناسان 
شرکت  عامل  مدیر  مهر  زرین  مهندس  ویژه 
راهین کیفیت سدید به عنوان مشاور سازمان 
و همچنین دکتر ابراهیمی نماینده دفتر بهبود 
تشکر  و  قدردانی  درمان  مدیریت  کیفیت 

نمودند. دکتر آفریده  اظهار داشت: با توجه به 
اینکه سیستم استاندارد ایزو به صورت یکپارچه 
در ستاد مدیریت درمان و کلیه واحد های تابعه 
استان مستقر شده است، لذا مواردی از قبیل 
راستای  در  درمان  مدیریت  اهداف  پیشبرد 
بر  مبتنی  تفکر  شده،  تعیین  های  استراتژی 
ریسک مداوم و مدیریت دانش در دستور کار 

قرار دارد. 
مدیریت  سیستم  ممیزی  اختتامیه  جلسه  در 

ممیزان  سوی  از  گزارشی  همچنین  کیفیت 
استان،  درمان  مدیر  به    BRS شرکت 
و  روسا  و  درمانی   مراکز  روسای  معاونین، 
کارشناسان ارشد مدیریت درمان ارایه گردید. 
در  البرز  استان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر 
اظهار  همکاران  مساعی  از  تشکر  پایان ضمن 
 داشت: خوشبختانه با تالش همکاران در کلیه

در  انطباقی  عدم  تابعه، هیچگونه  های  واحد   
راستای الزامات استاندارد مالحظه نگردید.

کسب موفقیت مدیریت درمان تامین اجتماعی البرز در سیستم کیفیت 

 نوبت اول
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آگهی
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  تاری  حسین  آقای  وکالت  با  متو  حمید  خواهان 
اکیر متو به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ 
با  چک  فقره  دو  نویسی  ظهر  بابت  تومان(  میلیون  چهار  و  بیست  )معدل  ریال 
آگهی حق  نشر  هزینه  دادرسی  هزینه  جمله  از  دادرسی  کلیه خسارت  احتساب 
تاخیرتادیه  خسارت  مطالبه  اجرای  زمان  تا  تادیه  تاخیر  وخسارت  وکیل  الوکاله 
به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  تهران  دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم 
۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی تهران واقع در تهران 
به   و  ارجاع   ابوذر جنوبی مجتمع شهید محالتی  بزرگراه شهید محالتی خیابان 
کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۲۹۱۴۰۰۲۰۰ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۵/۱۱/۲۵ و 
ساعت ۱۱:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
میشود 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.
۱۰۶۳۴۶ /۱۱۰ منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهيد محالتی تهران 

 متهم آگهی 
رضا  آقای حمید  علیه  به محکوم  بدینوسیله  در جراید  منتشره  های  آگهی  پیرو 
بهروزی فر  که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
۹۵۰۹۹۷۶۶۱۶۰۰۵۴۸  صادره از شعبه ششم حقوقی خرم آباد  در پرونده شماره 
۹۵۰۹۹۸۶۶۱۰۶۰۰۲۷۲ محکوم به الزام به تنظیم رسمی یکدستگاه خودرو وانت 
آقای هوشنگ  له  ایران ۳۱ در حق محکوم  به شماره پالک ۹۲۵ ب ۴۸  پیکان 
بیرانوند  و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
اینصورت دایره اجرای احکام  نمایید در غیر  اقدام  به اجرای مفاد اجرائیه  نسبت 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
 شهرستان خرم آباد – حميد بازوند.

آگهی حصر وراثت}نامحدود{        
آقا/ مجید کاکاوند فرزند نورمحمد به شماره شناسنامه ۱۴۷ صادره ازنوراباد باتقدیم 
دادخواستی چنین اشعار نموده که شادروان مرحوم نورمحمد کاکاوند فرزند داراب 
به شماره شناسنامه ۷ صادره از نورآباد متولد ۱/۲۵/ ۱۳۲۰ در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲ در 

شهرستان نورآباد فوت نموده وراث حین الفوت وی منحصر است به:
با  نسبت  متولد ۱۳۶۴   ۱۳ شناسنامه  شماره  به  نورمحمد  فرزند  کاکاوند  ۱-رضا 

متوفی فرزند
۲-مجید کاکاوند فرزند نورمحمد به شماره شناسنامه ۱۴۷ متولد ۱۳۵۸ نسبت 

با متوفی فرزند
۳-قدرت اله کاکاوند فرزند نورمحمد به شماره شناسنامه ۴۲۰۰۰۳۵۳۶۷ متولد 

۱۳۶۸ نسبت با متوفی فرزند
متولد   ۴۲۰۰۱۵۴۲۹۰ شناسنامه  شماره  به  نورمحمد  فرزند  کاکاوند  ۴-یوسف 

۱۳۷۰ نسبت با متوفی فرزند
نورمحمد به شماره شناسنامه ۱۴۶ متولد ۱۳۵۴ نسبت  ۵-مهین کاکاوند فرزند 

با متوفی فرزند
۶-پرستو کاکاوند فرزند نورمحمد به شماره شناسنامه ۲۳ متولد ۱۳۶۷ نسبت با 

متوفی فرزند
متولد   ۴۲۰۸۶۵۲۲۸۴ شناسنامه  شماره  به  نورمحمد  فرزند  کاکاوند  ۷-فرشته 

۱۳۶۰ نسبت با متوفی فرزند
۸-ثریا کاکاوند فرزند نورمحمد به شماره شناسنامه ۴۲۰۰۲۵۸۵۹۵ متولد ۱۳۷۳ 

نسبت با متوفی فرزند
۹-سبا کاکاوند فرزند نورمحمد به شماره شناسنامه ۴۲۰۰۴۴۸۱۸۱ متولد ۱۳۷۵ 

نسبت با متوفی فرزند
 ۱۳۳۳ متولد   ۱۱۳ شناسنامه  شماره  به  باقر  فرزند  گر  پشت  فتحی  ۱۰-کوکب 

نسبت با متوفی همسر
طبق نامه مالیات بر ارث شماره     مورخه  / /  ارزش ماترک متوفی بیش از سی 
میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت در 
روزنامه های کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به 
موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر 
دارد  تقدیم  دلفان  ۷ حقوقی  شعبه  شورای  به  انتشار  از  پس  روز  ماه}۳۰{  یک 
واال مستندا به مواد ۳۶۱ و۳۶۲ قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه 

اعتراضات خارج ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد.م الف ۳۳۱
 فرهاد گلمحمدی  مسئول شورای حل اختالف شعبه چهارحقوقی شهرسستان دلفان

فقدان سند
لرستان شهرستان  فرعی بخش ۱۲  از پالک۱۴۵/۵۵  مالکیت  فقدان سند  آگهی 
دلفان خانم قمر تاج عبدلی بعنوان قیم با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده 
درخواست  انضمام  به  دلفان   ۶ شماره  رسمی  اسناد  خانه  دفتر   ۲۳۷۰۵ شماره 
سند  که  است  نموده  اعالم   ۹۵/۸/۲۲ مورخه   ۱۱۴/۶/۶۴۴۶ شماره  به  وارده 
مالکیت مقدار دو دانگ و سه شانزدهم دانگ مشاع ازششدانگ یکباب عمارت از 
پالک۱۴۵/۵۵بخش ۱۲ لرستان که ذیل ثبت ۴۹۴۶۲ صفحه ۲۲۳ جلد ۱۷۷ بنام 
آرین جمشیدی صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای 
ماده ۱۲۰  استناد  به  مراتب  لذا  رانموده  مالکیت ملک مذبور  المثنی سند  صدور 
اصالح موادی ازایین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم به وجود سند مالکیت مذبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشاراین آگهی ظرف مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک دلفان 
مراجعه و اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند رسید دریافت 
دارد بدیهی چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض سند 
مذبور ارایه نشود المثنی سند مذبور طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد.م الف ۳۳۲
امير حسين خليلی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دلفان

ابالغ
خواهان /شاکی امیر دانش  دادخواستی به طرفیت خوانده محمدحسین ستاری دباغی  
به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اسالمشهرنموده 
که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه  عمومی )حقوقی(  دادگستری شهرستان 
اسالمشهر واقع در اسالمشهر- بعدازمیدان نماز – خیابان شهیدصیاد شیرازی – 
مجتمع قضایی اسالمشهر ارجاع وبه کالسه ۹۵۰۹۹۸۲۸۸۵۱۰۰۶۸۹ ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ و ساعت ۰۹:۰۰  تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم و در خواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 
۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م/الف ۲۰۰۸  
مدیر دفتر دادگاه حقوقی  شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان 
اسالمشهر –  پایمرد  

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بهنوش بهرامی فرزند شکراله به شماره شناسنامه 
۳۰۸۳ صادره از دوره چگنی در مقطع لیسانس رشته زبان و ادبیات فارسی صادره 
از واحد دانشگاهی بروجرد با شماره ۸۲۱۱۲۵۴۰۹۲۰ )۸۴/۲/۱۳( مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد بروجرد به نشانی مجتمع امام خمینی ارسال نماید. 
لرستان –شهرستان خرم آباد 

آگهی موضوع ماده3
وماده۱۳آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی  وساختمان های 

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
آقای/ رای شماره۳۰۰۳۶۹۸-۱۳۹۵مورخ۹۵/۶/۲۳-تصرفات  برابر  فاقدسندرسمی 

کدملی  دارای  اله  ازاهوازفرزندنعمت  صادره  شناسنامه۳۹۳  زیبارهنماشماره  خانم 
شماره۱۷۵۳۳۹۳۴۰۱نسبت به یکباب ساختمان به مساحت۱۵۶مترمربع قسمتی 
ازششدانگ پالک۳۸۵۶واقع دربخش یک اهوازاخبارخروجی درمطابق سندقطعی 
زیبارهنمامنجربصدوررای  خانم  مشاعی۳۲۴۶۳مورخ۹۴/۵/۲۶دفتر۱۲۷اهوازبنام 
گردیده لذابرابرماده۳قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت اطالع 
عموم آگهی می گردد تاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض 
داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرامستقیمابه 
مکلف  معترض  نمایندو  ورسیددریافت  اهوازتسلیم  اسنادوامالک  ثبت  اداره 
قضائی  مقامات  به  دادخواست  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  است ظرف 
نمایند.بدیهی  تحویل  محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم 
اقدام  برابرمقررات  ثبت  درموعدمقرراداره  اعتراض  وصول  عدم  درصورت  است 

بصدورسندمالکیت خواهدنمود.                      شماره م.الف)۵/۳۸۲۲( 
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹۵/۹/۲۱ تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۵/۱۰/۷

شيخ زاده-رئيس اداره ثبت اسنادوامالک ناحيه2اهواز

آگهی حصروراثت
آقای فرهادنصیرزاده نام پدرمنصوربشناسنامه۹۰۴۷وکدملی۱۹۱۰۰۹۰۵۳۰صادره 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  بخواسته صدورگواهی حصروراثت  درخواستی  ازرامهرمز 
پدرم مرحوم منصورنصیرزاده بشناسنامه۲۳وکدملی۱۹۱۰۹۷۹۰۹۰صادره ازرامهر
عبارتنداز۱- اش  ورثه  فوت  دائمیش  غیر  مزدرتاریخ۱۳۹۲/۱۱/۵درنورآباداقامتگاه 
کدملی۱۹۱۰۰۹۰ شناسنامه۹۰۴۷و  فرزندمنصوربشماره  فرهادنصیرزاده  متقاضی 
۵۳۰متولد۱۳۴۷/۶/۳۰صادره ازرامهرمز۲-فرشادنصیرزاده فرزندمنصوربشماره شن

ازرامهرمز۳-علی  اسنامه۹۸۳۴وکدملی۱۹۱۰۰۹۸۴۱۸متولد۱۳۵۳/۶/۱صادره 
نصیرزاده فرزند منصوربشماره شناسنامه۹۷۱وکدملی۱۹۱۱۱۷۹۸۸۸متولد۱/۶/۳۱
۳۶۱صادره ازرامهرمز۴-محمد نصیرزاده فرزندمنصوربشماره شناسنامه۰وکدملی۱۹

۱۰۰۵۰۵۲۷متولد۱۳۸۱/۹/۴صادره ازماهشهر )پسران متوفی(۵-فردوس نصیرزاده 
فرزندمنصوربشماره شناسنامه۱۴۱وکدملی۱۹۱۱۰۸۷۲۶۶متولد ۱۳۴۹/۶/۱صادره 
شناسنامه۹۸۳۳وکدملی  فرزندمنصوربشماره  ازرامهرمز۶-شهپرنصیرزاده 
نصیرزاده  ازرامهرمز۷-ملیحه  ۱۹۱۰۰۹۸۴۰۱متولد۱۳۵۱/۶/۱صادره 
شناسنامه۱۴۶۲۵وکدملی۱۹۱۰۱۴۶۳۹۰متولد۱۳۵۹/۱۲/۲۲ فرزندمنصوربشماره 
صادره ازرامهرمز۸-شبنم نصیرزاده فرزندمنصوربشماره شناسنامه۰وکدملی۱۹۰۰۰

فرزندمنصوربشماره  نصیرزاده  ازرامهرمز۹-فاطمه  ۶۸۹۲۳متولد۱۳۶۹/۲/۱۶صادره 
ازرامهرمز)دختران  شناسنامه۰وکدملی۱۹۰۰۳۹۹۴۵۸متولد۱۳۷۷/۷/۲۵صادره 
شناسنامه۱۲وکدملی  بشماره  فرزندابراهیم  چراغی  متوفی(۱۰-سلطنت 
۱۹۱۱۵۱۴۶۸۷متولد۱۳۴۵/۱۰/۲۰صادره ازرامهرمزهمسرمتوفی می باشندوالغیر.

مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک 
ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  متوفی  از  نامه  داردیاوصیت  اعتراض 
بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.   شماره م.الف)۱۲/۴۵۲(
رئيس شعبه دادگاه عمومی-حسن رئيسی زاده

دادستان البرز خبر داد:

کشف محموله اسلحه شکاری 
غیرمجاز در کرج

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز گفت: 
یک محموله اسلحه شکاری غیرمجاز در مبادی 

ورودی کرج کشف و ضبط شد.
انقالب  و  دادستان عمومی  حاجی رضا شاکرمی 
اسلحه  محموله  یک  از کشف  البرز  استان  مرکز 
شکاری غیرمجاز در کرج خبر داد و گفت: پس 
یک  البرز،  استان  اطالعات  کل  اداره  رصد  از 
از  یکی  از  که  غیرمجاز  شکاری  اسلحه  محموله 
شهرستان های غرب کشور به مقصد کرج بارگیری 

شده بود شناسایی شد.
وی افزود: خودروی مذکور که حاوی بار میوه بود 
در مبادی ورودی کرج توقیف و به اداره اطالعات 
کرج منتقل شده و پس از بازرسی آن، تعداد ۴۰ 
قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز تک لول و دو لول 

کشف شد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز اظهار 
داشت: متهم اکنون در مراحل تحقیقات مقدماتی 
است و پس از تکمیل بررسی ها و شواهد، پرونده در 
یکی از شعب دادسرای عمومی و انقالب کرج مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در پایان گفت: نیابت قضایی برای پیگیری و 
تحقیقات در مورد همدستان متهم نیز صادر شده 

است. 

مدیر مخابرات منطقه کردستان، 
برتر کشوری شد

عمومی  روابط  سراسری  جشنواره  چهارمین  در 
های برتر شرکت مخابرات ایران، آزاد حکمت مدیر 
برتر  مدیر  عنوان  به  کردستان  منطقه  مخابرات 

کشوری معرفی شد.
دکتر سرائیان،  با حضور  روزه  این جشنواره یک 
مدیره،  هیأت  عضو  وصلی،  مهندس  مدیرعامل، 
مهندس  مشتریان،  امور  معاون  زارعیان،  دکتر 
بیدخام، مدیر دفتر روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت مخابرات ایران و دیگر مدیران و کارشناسان 
،به  کشور  مناطق  مخابرات  های  عمومی  روابط 
میزبانی روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

مخابرات ایران در تهران برگزار شد.
جشنواره  چهارمین  گزارش،در  این  اساس  بر 
سراسری روابط عمومی های برتر شرکت مخابرات 
مناطق  مخابرات  های  فعالیت  و  توانمدیها  ایران 
ارزیابی قرار  کشور در بخش های مختلف، مورد 
گرفت.  در این جشنواره، آزاد حکمت به عنوان 
مدیر برتر کشور با دریافت تندیس جشنواره و لوح 

سپاس مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفت.

با ظرفيت روزانه ۱2۵ ميليون مترمکعب؛ 

پاالیشگاه فجرجم آماده فرآورش گاز 
در فصل زمستان 

تعریف شده  به زیرساخت های  با توجه  شرکت پاالیش گاز فجرجم 
آمادگی الزم را برای فرآورش روزانه ۱۲۵ میلیون مترمکعب گاز در فصل 

زمستان دارد. 
عبدالصمد نجفی، رئیس بهره برداری شرکت پاالیش گاز فجرجم گفت: 
هم اکنون روزانه ۷۵ میلیون مترمکعب گاز در این شرکت فرآورش می 

شود.
رئیس بهره برداری شرکت پاالیش گاز فجرجم افزود: این شرکت با هشت 
واحد شیرین سازی، ظرفیت فرآورش روزانه ۱۲۵ میلیون مترمکعب گاز را 
 دارد.وی عنوان کرد: هم اکنون روزانه ۷۴ میلیون مترمکعب گاز دریافتی از
 میدان های نار و کنگان با ۱۷ میلیون مترمکعب گاز دریافتی از پارس 

جنوبی مخلوط و فرآورش می شود.
نجفی ادامه داد: گاز پس از فرآورش و شیرین سازی در این پاالیشگاه برای 

مصرف به خط دوم سراسری تزریق می شود.
بر  افزون  یادآور شد:  برداری شرکت پاالیش گاز فجرجم  بهره  رئیس 
فرآورش گاز، روزانه ۲۰۰ تن گاز مایع، چهار هزار مترمکعب میعانات گازی 

و پنچ هزار تن پروپان نیز در این پاالیشگاه تولید می شود. 
پاالیشگاه فجرجم با ظرفیت فرآورش ۸۰ میلیون مترمکعب گاز فعالیت 
خود را آغاز کرد. ظرفیت این پاالیشگاه طی سال های ۷۲ تا ۷۶ به ۱۱۵ 

و در سال ۸۹ این مقدار به ۱۲۵ میلیون مترمکعب رسید.
در سال های اول طراحی، خوراک این پاالیشگاه از میدان های نار و کنگان 
تامین می شد و براساس برنامه های تعریف شده ازسال ۸۹ زمینه دریافت 

گاز از فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی فراهم شد.

نیزارهای تاالب زریوار بار دیگر 
در آتش سوخت

ایسنا: رئیس اداره محیط زیست مریوان از آتش سوزی بخش دیگری 
از نیزارهای تاالب زریوار در مجاورت روستای کانی سانان خبر داد.

 محمد زری اظهار کرد: بالغ بر یک هکتار از نیزارهای پایین دست 
روستای کانی سانان که در حاشیه پناهگاه حیات وحش تاالب زریوار 
قرار دارند، در آتش سوخت.وی افزود: پس از اطالع از وقوع  آتش 
سوزی، محیط بانان این اداره در اسرع وقت در محل حضور یافتند و 
با استفاده از آتشکوب، بیل و فالکسی بگ آتش سوزی را مهار کردند.
رئیس اداره محیط زیست مریوان عنوان کرد: به دلیل باتالقی بودن 
بخشی از نیزارها، ورود به محل آتش سوزی با دشواری روبرو بود، 
ولی با تالش به موقع و سخت کوشی همکاران محیط بان از پخش و 
سرایت آتش سوزی به سایر مناطق زریبار جلوگیری به عمل آمد و 

خوشبخانه آتش سوزی مهار شد.
وی اعالم کرد: این دهمین بار است که نیزارهای تاالب زریوار توسط 
افراد سودجو آتش زده می شود و متاسفانه با مهار و خاموش کردن هر 

بخشی، بخش دیگری از آن را آتش می زنند.
از  بسیاری  زیستگاه  وحش  حیات  پناهگاه  عنوان  به  زریوار   تاالب 
گونه های جانوری از جمله پرندگان آبزی و کنار آبزی است که نیزارها 

نیز نقش مهمی در زادآوری پرندگان و حیات تاالب دارد.

خبر خبر

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی،  
توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان، مهندس 
مشارکت  از  قدردانی  با  قاسمی  ماشاءا... 
در  آنان  همراهی  و  ساز  مدرسه  خیرین 
به  استاندارد  آموزشی  تامین فضای  جهت 
همراهی  گفت:  محروم  مناطق  در  ویژه 
دل  در  را  امید  بذر  ساز  مدرسه  خیرین 
دانش  خاصه  دانش،  و  علم  دوستداران 
در هرمزگان  امروز  و  است  کاشته  آموزان 
احداث  در  اندیشان  خیر  مشارکت  شاهد 
مدیرکل  هستیم.  آموزشی  فضاهای 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان 
در ادامه با اشاره به اینکه خیرین مدرسه 
پرورش  و  آموزش  توانمند  بازوان  ساز 
خیرین  همراهی  امروزه  افزود:  هستند 
درترویج عدالت آموزشی مرز نمی شناسد. 

خیرین نیک اندیش مدرسه ساز از سراسر 
کشور هر جا نیازمند فضای آموزشی بوده، 
با همت کریمانه خود مشارکت نموده اند 
و امیدواریم که این مشارکتها تا رفع کامل 
مدارس  محو  و  آموزشی  فضاهای  کمبود 
تخریبی ادامه داشته باشد. مهندس قاسمی  
از حصول توافقات اولیه با خیرین مدرسه 
به  آموزشی  واحد  سه  ساخت  جهت  ساز 
پارسیان  در شهرستان  مشارکتی  صورت  
خبر داد و یاد آور شد: مدیر حوزه نظارت 
کل  اداره  نماینده  عنوان  به  استان  غرب 
مدیریت  و  هرمزگان   مدارس  نوسازی 
پارسیان  شهرستان  پرورش  و  آموزش 
آنها  نمایندگان  و  با خیرین  دیدار  ضمن  
،درخصوص چگونگی مشارکت خیرین در 
احداث این فضا ها تبادل نظر کردند. بر این 

اساس  عملیات اجرایی سه واحد آموزشی 
و  فومستان  روستای  کوشکنار،  بخش  در 
روستای عمانی با مشارکت  خیرین و اداره 
کل نوسازی مدارس هرمزگان پس ازانعقاد 

تفاهم نامه آغاز خواهد شد.
پرورش  و  آموزش  مدیر  مهرانی  مسعود   
پروژه  خصوص  در  پارسیان  شهرستان 
فومستان  روستای  در  گفت:  مذکور  های 
جهت ساخت واحد آموزشی شش کالسه 
با زمینی به متراژ پنج هزار  متوسطه اول 
 ۱۰ بر  بالغ  ای  هزینه  برآورد  و  مربع  متر 
احداث  مشارکتی  به صورت  ریال  میلیارد 
خواهد شد، روستای عمانی مدرسه ابتدایی 
شش کالسه با زمینی به متراژ دو هزار متر 
مربع، با مشارکت خیر و اداره کل نوسازی 
میلیارد   ۹ بر  بالغ  ای  هزینه  برآورد  و 

ساخته می شود.وی تصریح کرد: دبستان 
۱۰ کالسه شهر کوشکنار با مشارکت ۵۰ 
حسن  حاج  اندیش  نیک  خیر  درصدی 
قاسم و در زمینی به متراژ چهار هزار متر 

مربع احداث خواهد شد. 
واالی  همت  پرورش  و  آموزش  مدیر 
مراکز  احداث  امر مشارکت  در  را  خیرین 
خدا  کار  گفت:  و  ستود  را  آموزشی 
به  خدمت  و  ایثار  نوعی  خیرین  پسندانه 

جامعه بشری است. 

خیرین بازوان توانمند آموزش و پرورش در هرمزگان

استان  بندری  و  دریایی  حوزه  مقام  ترین  عالی 
هرمزگان از ثبت ۶۴ میلیون تن عملیات تخلیه 
و بارگیری کاال با افزایش ۱۱ درصدی و ترابری 
۱۲.۴میلیون نفر سفر دریایی با ۵ درصد رشد در 
کارنامه عملیاتی مجموعه بنادر این استان طی 

هشت ماه اخیر، خبر داد.
به گزارش خبرنگار واحد اطالعات و اخبار روابط 
عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، »اله 
مراد عفیفی پور« ضمن ارایه گزارشی از عملکرد 
مجموعه کل بنادر استان هرمزگان از آغاز سال 
۹۵ تا ابتدای آذر ماه جاری، اظهار داشت: طی این 
مدت، در مجموع ۶۴ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۹۱۳ 
تن کاالی نفتی و غیر نفتی در بنادر این استان با 

رشد ۱۱ درصدی تخلیه و بارگیری شد.
وی افزود: از مجموع عملیات صورت گرفته در این 
بنادر، ۴۰ میلیون و ۷۸۰ هزار و ۹۲۹ تن مربوط 
به کاالهای غیر نفتی و ۲۳ میلیون و ۵۳۵ هزار و 
۹۸۴ تن اختصاص به کاالهای نفتی دارد که به 

ترتیب ۱۵ و ۴ درصد افزایش به ثبت رسید.
رونق ۳۷ درصدی صادرات غيرنفتی

حجم  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
صادرات کاالهای غیرنفتی از طریق بنادر تجاری 
را ۲۳  ماهه سال جاری  استان طی هشت  این 
میلیون و ۳۸۷ هزار و ۷۰۴ تن با رشد ۳۷ درصدی 

اعالم کرد.

وی ادامه داد: بالغ بر یک میلیون و ۲۱۲ هزار و 
۱۸۸ تن کاالی غیرنفتی ترانشیپ شد که افزایش 

۵۹ درصدی را در این رابطه شاهد بودیم .
عفیفی پور همچنین بیان کرد: طی مدت یاد شده، 
۲ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۳۷۶ تن انواع کاالی غیر 
نفتی از طریق بنادر تجاری استان ترانزیت و ۵ 

میلیون و ۸۷۶ هزار و ۶۱۶ تن نیز کابوتاژ شد.
این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین بیش از ۶ 
میلیون و ۳۵۱ هزار و ۷۶۰ تن کاالی غیر نفتی 

وارد کشور شد.
رشد صادرات فرآورده های نفتی

استان  بندری  و  دریایی  حوزه  مقام  ترین  عالی 
هرمزگان حجم کل کاالهای صادر شده در بخش 
نفتی طی هشت ماهه سال جاری را ۹ میلیون و 
۸۷۶ هزار و ۶۸۶ تن اعالم کرد و از افزایش ۱۸ 
درصدی این بخش از عملیات بندری خبر داد.   
وی گفت: طی این مدت، دو میلیون و ۱۴۸ هزار 
و ۴۵۰ تن انواع کاالی نفتی وارد بندر شده است.

ترانزیت ۴8 هزار تن کاالی نفتی 
عفیفی پور در بخش دیگری از سخنان خود از 
و  مشتقات  انواع  تن   ۷۸۸ و  هزار   ۴۸ ترانزیت 
فرآورده های نفتی از طریق پایانه های بنادر این 

استان طی هشت ماه سال جاری خبر داد.
یاد شده،  بیان کرد: در مدت  این مقام مسئول 
همچنین کابوتاژ ۱۱ میلیون و ۴۶۲ هزار و ۶۰ تن 

از اینگونه محموله ها نیز به انجام رسید.
تخلیه و بارگیری ۱.۵ میلیون TEU کانتینر

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن اشاره 
به اینکه بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین 
و پیشرفته ترین بندر کانتینری ایران در استان 
از  کرد:  خاطرنشان  است،  شده  واقع  هرمزگان 
ابتدای سال جاری تاکنون، یک میلیون و ۴۱۱ 
هزار و TEU ۹۸۱ کانتینر در پایانه های بنادر 
تجاری استان تخلیه و بارگیری شد که در این 

بخش افزایش ۲۸ درصدی به ثبت رسید.

تردد بيش از 2۵ هزار فروند شناور در بنادر
وی تعداد شناورهای ورودی به بنادر تجاری این 
استان طی هشت ماهه سال ۹۵ را بیش از ۲۵ 
هزار و ۹۱ فروند اعالم کرد و افزود: از این میزان، 
سه هزار و ۳۷۱ فروند شناور باالی هزار تن و ۲۱ 
هزار و ۷۲۰ فروند از کشتی های پهلو گرفته در 
بنادر تجاری هرمزگان، زیر هزار تن وزن داشته اند.
عفیفی پور ضمن اشاره به رونق تردد شناورها به 
بنادر تجاری این استان، گفت: پهلوگیری شناورها 
طی این مدت، در مجموع ۱۷ درصد رشد داشته 

است.

کارنامه هشت ماهه بنادر هرمزگان تشریح شد؛

 افزایش ۱۱ درصدی جابجایی کاال و 5 درصدی سفر دریایی 

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ) نوبت دوم (
شرکت تعاونی معدن سنگ قرمز هزاربند حسنکدر

به اطالع اعضاء محترم شرکت تعاونی می رساند، مجمع عمومی عادی ساالنه  ) نوبت دوم ( این شرکت تعاونی رأس ساعت ۱۵ روز پنجشنبه مورخ ۱۳9۵/۱۰/9 در محل 
حسينيه واقع درروستای حسنکدر تشکيل می  گردد حضور بهم رسانيد.

یادآوری می شود: ۱- در صورتيکه حضور عضوی در مجمع ميسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رأی از سوی خود را به نماینده تام االختيار خود واگذار نماید در 
این صورت هيچ کس نمی تواند نمایندگی بيش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص غير عضو تنها یک رأی خواهد داشت . برگه های نمایندگی مزبور با امضاء اکثریت 
هيات مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود . عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار این آگهی  به همراه نماینده خود با در 
دست داشتن مدارک مؤید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و  پس از احراز هویت طرفين، عضویت متقاضی و اهليت نماینده، برگه 
نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تأیيد وبرگه  ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.  2-  اعضایی که تمایل به کاندیداتوری هيأت مدیره / بازرسان را دارند 
درخواست کتبی ) فرم مشخصات ( حداکثر ظرف مدت )۷( روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی به همراه مدارک الزم ) کپی صفحات شناسنامه – مدرک 
تحصيلی ، تخصصی وتجربی- کارت ملی-  کارت پایان خدمت ) آقایان ( و 2 قطعه عکس( به دفتر تعاونی تحویل نمایند . ۳- این مجمع با هر تعداد از اعضاء رسميت یافته 

و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کليه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود . 
دستور جلسه: ۱-استماع گزارش هيئت مدیره و بازرسان                         2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال ۱۳9۴ 

۳-طرح و تصویب بودجه سال ۱۳9۵ و تعيين خط و مشی آتی تعاونی    ۴-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل  هيات مدیره و بازرسان
رئيس هيأت مدیره

 آگهی مزایده  شماره 95/7 
نوبت دوم  

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

مزایده خواهد بود. 
جانعلی زاده - شهردار نسيم شهر 

آگهی
خواهان آقای سید حسین صادقی به طرفیت خوانده محمد صدری یزدی- غالمرضا 
شهبازی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی شهید محالتی تهران واقع در تهران بزرگراه شهید محالتی خیابان 
ثبت   ۹۵۰۵۲۶/۱۵۲ کالسه  به   و  ارجاع   محالتی  شهید  مجتمع  جنوبی  ابوذر 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۵/۱۲/۱۵ و ساعت ۹:۳۰ صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان به تجویز ماده ۷۳ 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود 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.
۱۰۶۳۳۱ /۱۱۰ منشی شعبه ۱۵2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهيد محالتی تهران 

آگهی

آباد به طرفیت آقای احمد یونسی به خواسته  یاشار غفاری تیمور  خواهان آقای 
تامین خواسته مطالبه خسارت تاخیرتادیه مطالبه وجه مطالبه خسارت دادرسی 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید  به شعبه ۱۵۲  که جهت رسیدگی 
محالتی تهران واقع در تهران بزرگراه شهید محالتی خیابان ابوذر جنوبی مجتمع 
شهید محالتی ارجاع  و به  کالسه ۹۵۰۴۸۹/۱۵۲ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن ۹۵/۱۲/۱۴ و ساعت ۱۰:۳۰ صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی میشود 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.
۱۰۶۳۳۴ /۱۱۰ منشی شعبه ۱۵2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهيد محالتی تهران 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
اتهام  به  امیرسلیمانی،  مجید  و  نصرتی  فرزاد  آقایان  متهمین  به  بدینوسیله 
کالهبرداری، تحت تعقیب این دادگاه می باشد ابالغ می شود که در وقت رسیدگی 
۹۵/۱۰/۲۷ روز دوشنبه راس ساعت ۱۰ صبح جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر 

و از خود دفاع نمایند. م.الف:۹۵۰۶۸۴
سيد علی جمالی گل نشينی رئيس شعبه ۱۰2 دادگاه کيفری دو بهشهر
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آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
درخواست  شورا  این   ۱۳/۱۲۸۵/۹۵ کالسه  به  دادخواست  شرح  به  اوصیاء    نرگس  سیده 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه زبیده خاتون صدیقی 
مقدم  فرزند محمد محمود         بشناسنامه  ۲۵۳-۲۰۶۲۶۲۵۸۸۱صادره از بابل  در تاریخ 
۹۵/۵/۲۵اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

۱-سید رضا اوصیاء فرزند عبداهلل به ش ش ۸۰۰ صادره از بابل متولد ۱۳۴۷ پسر متوفی 
۲- سید احسان  اوصیاء فرزند عبداهلل به ش ش ۱۱۵ صادره از بابل متولد۱۳۵۴پسر متوفی 

۳- سید امیر اوصیاء فرزند عبداهلل به ش ش ۱۰۹۵ صادره از بابل متولد۱۳۶۲پسر متوفی 
۴- سید نرکس اوصیاء فرزند عبداهلل به ش ش ۳۱۱۴۸ صادره از بابل متولد۱۳۴۸دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شعبه ۱۳ شورای حل اختالف بابل 

آگهی مزایده نوبت دوم 
برابر پرونده اجرایی ۹۴۰۰۸۵ به آقای امین کوده حاتمیان علیه آقای بشیر کوده آقا براری و محکومیت نامبرده به 
پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۴۶۱۰۰ ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان نیم عشر دولتی در حق دولت جمهوری اسالمی ایران محکوم 
علیه جهت ادای دین خود اقدام به معرفی اموالی نموده است که توسط کارشناس منتخب دادگاه  به این شرح بر آورد 
قیمت شده است شیشه فلوت ۴ میل قیمت کارخانه به محل ۸۵۰۰۰ ریال شیشه مشجر از قرار متر مربعی۰۰۰/۷۰ 
ریال رفکلس دودی قیمت کارخانه به محل کار از قرار متری ۰۰۰ /۱۷۰ریال حال دراجرای مواد ۵۱ و ۱۳۷ قانون 
اجرای احکام مدنی اموال معرفی شده در روز یکشنبه ۱۲/۱۰/۹۵در ساعت ۵/۱۰-۵/۸ صبح در دفتر شعبه ۳ اجرابه 
فروش می رسد مزایده از قیمت تقویمی توسط کارشناس شروع و به باالترین قیمت فروخته می شود ۱۰٪بهای اموال 
نقدا فی المجلس در پرونده مزایده اخذ و نسبت به پرداخت مابقی آن ۱ماه مهلت داده می شود طالبین می توانند 
جهت اطالعات بیشتر به دفتر شعبه مراجعه در صورت تمایل به خرید در جلسه ی مزایده شرکت نمایند ارزش کل 

شیشه ها ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال می باشد م. الف ۹۵/۸۳۹
مدیر دفتر شعبه ۳ اجرای دادگستری تنکابن _معصومه جهانفر

آگهی ماده سه قانون
 تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای عادل هوشنگی  فرزند کیکاووس  درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را از پالک ۱۵۶و ۱۵۸فرعی از یک اصلی 
جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به زمین قرگه که از آقای کیکاووس هوشنگی  خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده و پرونده نیز تحت کالسه ۹۲ – ۱۶۲ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی طبق 
رأی شماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۸۳۵ مورخ ۲۷ / ۶ / ۹۵ ۱۳ حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت۳۰ / ۷۰ 
متر مربع به نام آقای عادل هوشنگی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور برزو بیگ سلیمی می باشد لذا مراتب در دو 
نوبت در فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، مقرض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای عادل هوشنگی خواهد 
نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  تاریخ انتشار اول ۶ / ۹ / ۱۳۹۵  تاریخ انتشار دوم ۲۱ / ۹ / ۱۳۹۵
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

مدیرعامل توانير خبر داد 

گردش مالی 25هزار میلیارد تومانی 
صنعت برق ایران 

مدیرعامل شرکت توانیر از گردش مالی ۲۵هزار میلیارد تومانی صنعت 
برق ایران خبر داد و گفت: اصالح وضعیت مصرف، اصالح شدت انرژی 

و افزایش بهره وری تجهیزات و تأسیسات برق جای کار دارد. 
آرش کردی اظهار داشت: روز به روز وابستگی ما به صنعت برق بیشتر 
و  مردم  روزمره  زندگی  در  برق  آثار صنعت  بروز  و  و ظهور  می شود 

جامعه روز به روز خود را بیش از گذشته نشان می دهد.
وی افزود: برق را به عنوان یک نوع از انرژی نمی دانیم بلکه به عنوان 

منبع برتر انرژی می دانیم؛ نوع برتری از انرژی که جایگزینی ندارد.
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه »صنعت برق روز به روز بیشتر 
اهمیت و جایگاه خود را در زندگی روزمره مردم پیدا می کند«، گفت: 
دارای  و  و حساس  مهم  اندازه  همان  به  نیز  برق  صنعت  موضوعات 
این  مشکالت  حل  به  دارد  ضرورت  و  است  بررسی  قابل  و  جایگاه 
صنعت نیز به همان اندازه که وجود برق برای زندگی مردم اهمیت 

دارد، اهمیت داده شود.
وی ادامه داد: صنعت برق ایران با وجود تمامی مشکالتی که با آنها 
گردش  سال  طول  در  تومان  میلیارد  هزار   ۲۵ تا   ۲۴ است،  روبه رو 

مالی دارد.
جزو  گستردگی  به لحاظ  ایران  برق  »شبکه  اینکه  بیان  با  کردی 
حاضر  حال  در  گفت:  می شود«،  محسوب  دنیا  بزرگ  شبکه های 
از ۷۵ هزار مگاوات است  بیش  برق کشور  تولید  ظرفیت نصب شده 
و حدود ۱۲۴ هزار کیلومتر مدار خطوط انتقال و ۷۳۵ هزار کیلومتر 

مدار خطوط توزیع برق کشور است.
در  سازی  نظر ظرفیت  از  کرد:  خاطرنشان  توانیر  مدیرعامل شرکت 
بخش تولید توانسته ایم ظرفیت های خوبی را ایجاد کنیم، اگرچه هنوز 

در این بخش پروژه های متعددی در دست اجرا است.
وی افزود: یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی کشورها و یکی از 
مسائلی که مورد قضاوت در مورد کشورها قرار می گیرد میزان مصرف 
انرژی است، اعداد و ارقام موجود در تولید برق کشور مطلوب است؛ 
بهره وری  افزایش  و  انرژی  اصالح شدت  مصرف،  وضعیت  اصالح  اما 

تجهیزات و تأسیسات برق جای کار دارد.
کردی با اشاره به اینکه »سرمای هوا استفاده از انرژی برق را در کنار 
مصرف انرژی گاز به منظور گرمایش افزایش می دهد«، گفت: در حال 

حاضر پیک مصرف برق حدود ۳۴ هزار مگاوات است.
مدیرعامل شرکت توانیر تصریح کرد: از هم اکنون طرح های مورد نیاز 
برای آماده سازی صنعت برق کشور از ابعاد مختلف تولید، انتقال و 
انجام  تابستان ۹۶ در دست  نیاز برقی پیک  توزیع به منظور پوشش 

است.

حدود نیمی ازمنابع آب زیرزمینی
 استفاده شده است

گفت: حدود  نیرو  وزارت  آبفا  و  آب  ریزی کالن  برنامه  دفتر  معاون 
میلیارد   ۵۰۰ تا   ۴۰۰ معادل  کشور  زیرزمینی  آبی  منابع  از  نیمی 

مترمکعب استفاده شده است. 
هدایت فهمی افزود: ساالنه بیش از شش میلیارد مترمکعب از منابع 
 ۱۲۰ آب  تجمعی  میزان  و  می شود  برداشت  اضافه  زیرزمینی  آب 

میلیارد مترمکعب است.
وجود  در کشور  اسالمی ۱۳ سد  انقالب  از  پیش  اینکه  بیان  با  وی 
داشت اما اکنون ۶۵۳ سد با حجم ذخیره آب ۳۵ میلیارد مترمکعب 
توانستیم  نمی  قدیمی  های  سازه  و  قنوات  با  افزود:  دارد،   وجود 

جمعیت کنونی کشور را در ارائه خدمات آبرسانی اداره کنیم.
وی با بیان اینکه ۱۱ برنامه وزارت نیرو، برای تعادل بخشی به آبهای 
کشور  آب  بحران  پاسخگوی  گذشته  قوانین  و  است  زیرزمینی 
ازجمله  اسالمی  شورای  مجلس  قوانین  برخی  داد:  ادامه  نیست، 
قانون مجوز دادن به همه چاه های غیرمجاز که سال ۸۵ تصویب 
دامن  آب  بحران  به  زیرزمینی  های  آب  از  حقابه  دریافت  یا  شد 

زد.
میلیارد   ۱۰۰ کشور  آب  مصرف  میزان  گفت:  مسئول  مقام  این 
میلیارد   ۱۰۵ تجدیدپذیر  آب  میزان  که  حالی  در  مترمکعب 
مترمکعب است. باید بین مصارف و منابع آب تعادل ایجاد کنیم.
نیاز  ۳۲ میلیارد مترمکعب پساب،  با توجه به  فهمی اظهار کرد: 
داریم.   فاضالب  تصفیه  و  آوری  جمع  پیشرفتة  های  شبکه  به 
است  کشور  صنعتی  و  شهری  فاضالب  مترمکعب  میلیارد  چهار 

دارد. بسیاری  هزینة  آنها  تصفیة  که 
آب،  حوزة  در  گفت:  آبفا  و  آب  کالن  ریزی  برنامه  دفتر  معاون 

دارد. نیاز  بیشتری  اختیارات  نیرو  وزارت 
فهمی افزود: دو ماه است تدوین سند ملی آب کشور آغاز شده 
به مجلس شورای  و  رسد  می  پایان  به  آینده  ماه  تا سه  و  است 

شود. می  ارائه  اسالمی 
وی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی آب، وزارت نیرو میزان 
زمینه  این  در  ها  دستگاه  وظایف  و  کشور  آب  منابع  آوری  تاب 
نیرو،  وزارت  ریزی  برنامه  اساس  بر  است.  اعالم کرده  آنها  به  را 
به  مترمکعب  میلیارد  یکصد  از  باید  کشور  آب  مصرف  میزان 
محیطی  زیست  حقابه  و  یابد  کاهش  مترمکعب  میلیارد   ۸۹

شود. دریافت  نیز 
باید مدیریت می کرد را  از منابع زیرزمینی  برداشت  نیرو  وزارت 

برنامه  این  در  نیز  آب  منابع  محقق  و  مدرس  فرهادی  فرشاد 
گفت: برداشت بی رویه از چاه های آب و تخلیه فاضالب از علل 
دشت  این  ساالنه  است.   تهران  استان  دشت  در  زمین  نشست 

کند.   می  نشست  متر  میلی  چند 
از خرد  باید  آب  منابع  بهینه  مدیریت  در  اینکه  بیان  با  فرهادی 
زمان  برنامة  به  نیاز  زمینه  این  در  گفت:  کرد  استفاده  جمعی 
عملکردها  کمی  بررسی  برای  وظایف  تفکیک  و  شده  بندی 
قانون  کمبود  نیز  آب  به  مربوط  قوانین  بحث  در  افزود:  داریم.وی 
مجلس  مصوبه  دربارة  آب  منابع  محقق  و  مدرس  وجود ندارد.این 
برای دادن مجوز به چاه های بدون جواز گفت: ممکن است این 
باشد  زیرزمینی  آب  منابع  از  همه  عادالنه  استفاده  برای  مصوبه 
این  و  است  نبوده  بسته  زمینه  این  در  نیرو  وزارت  دست  اما 
زیرزمینی  آب  منابع  از  را  ها  تخصیص  توانست  می  وزارتخانه 
شیرین  آب  از  استفاده  جای  به  باید  افزود:  کند.فرهادی  عادالنه 
به  آب  این  کیلومتری  هزاران  انتقال  و  فارس  خلیج  های  کننده 

باشیم. از آب های ژرف  فکر استفاده 

مشارکت ۱2 کشور غیر اوپکی 
در طرح کاهش تولید نفت 

دبیرکل اوپک گفت: فکر می کنم مجموعا ۱۲ 
به  کمک  برای  اوپک  عضو  غیر  کننده  تولید 
کاهش تولید و افزایش قیمت ها که اولین اقدام 
اینچنینی از سال ۲۰۰۱ تاکنون است، اعالمیه 

ای با اوپک امضا خواهند کرد. 
فکر  گفت،  اوپک  دبیرکل  بارکیندو،   محمد 
عضو  غیر  کننده  تولید   ۱۲ مجموعا  کنم  می 
افزایش  و  تولید  کاهش  به  کمک  برای  اوپک 
سال  از  اینچنینی  اقدام  اولین  که  ها  قیمت 
با اوپک امضا  ۲۰۰۱ تاکنون است، اعالمیه ای 

خواهند کرد.
غیر  با  اوپک  نشست  حاشیه  در   بارکیندو 
به خبرنگاران گفت: »انتظار  اوپکی ها در وین 
می رود تولید کنندگان غیر عضو اوپک روزانه 
۶۰۰ هزار بشکه یا بیشتر تولید خود را کاهش 
است...  تاریخی  بسیار  نشست  یک  این  دهند... 
این اقدام اقتصاد جهانی را تقویت خواهد کرد و 
به برخی کشورهای عضو سازمان همکاری های 
به  تا  اقتصادی و توسعه ای کمک خواهد کرد 
تورم دست  زمینه  در  تعیین شده خود  اهداف 

بیابند.«
امروز قرار است نشست وزرای نفت کشورهای 
عضو اوپک با تولید کنندگان غیر عضو اوپک در 
غیر  مشارکت  موضوع  با  اتریش  پایتخت  وین، 
برگزار  اوپک  تولید  کاهش  طرح  در  ها  اوپکی 
عمان،  روسیه،  کشورهای  این  از  شود.پیش 
در  مشارکت  به  نسبت  قزاقستان  و  آذربایجان 

کاهش تولید اعالم آمادگی کرده اند.

قیمت جهانی نفت افزایش یافت 

امیدواری ها به نشست روز شنبه اوپک و غیر 
اوپکی ها در مورد طرح کاهش تولید موجب شد 
تا قیمت نفت در روز جمعه حدود یک درصد 

افزایش یابد. 
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، امیدواری ها 
به نشست روز شنبه اوپک و غیر اوپکی ها در 
مورد طرح کاهش تولید  موجب شد تا قیمت 
افزایش  درصد  یک  حدود  جمعه  روز  در  نفت 

یابد.
اما قیمت هر دو شاخص نفتی در پایان معامالت 
هفتگی اولین کاهش در طی ۴ هفته گذشته را 

تجربه کرد.
منفی  تاثیر  نفت  قیمت  بر  دالر  ارزش  تقویت 
نفتی  شاخص  دو  هر  که  شد  موجب  و  داشت 
رقم های  باالترین  از  تر  پایین  حدود ۲ درصد 
ثبت شده در اواخر ماه گذشته و پس از توافق 

نفتی واپک باقی بماند.
روز شنبه، وزرای نفت کشورهای عضو اوپک با 
دیدار  وین  در  اوپک  عضو  غیر  کنندگان  تولید 
می کنند تا آنها را متقاعد به پیوستن به طرح 

کاهش تولید کنند.
وی  گفته،  عربستان  انرژی  وزیر  الفالح،  خالد 
به این نشست بسیار خوش بین است و انتظار 
دارد ۱۰ تا ۱۱ کشور غیر عضو اوپک در جریان 
میزان مشخصی  کاهش  به  متعهد  نشست  این 
از تولید خود شوند.الکساندر نواک، وزیر انرژی 
غیر  کنندگان  تولید  دارد  انتظار  گفته  روسیه 
عضو اوپک به طور کامل در کاهش تولید های 

توافق شده قبلی با اوپک مشارکت کنند.
های  که شرکت  داد  نشان  آمارها  آنکه  از  پس 
تعداد  به  سکو   ۲۱ هفته  این  آمریکا  نفتی 
افزایش اند،  افزوده  خود  حفاری   سکوهای 
افزایش  این  شد.  تضعیف  حدی  تا  ها  قیمت   
جوالی  از  سکوها  تعداد  افزایش  بیشترین 
گزارش،  این  اساس  است.بر  تاکنون   ۲۰۱۵
پایان  در  آمریکا  خام  نفت  بشکه  هر  قیمت 
معامالت روزجمعه با ۶۶ سنت، معادل یک دالر 
سنت   ۵۰ و  دالر   ۵۱ به  افزایش  سنت   ۳۰ و 
رسید. قیمت نفت برنت نیز در پایان معامالت 
روزجمعه ۴۴ سنت، معادل ۰.۸۲ درصد افزایش 

داشت و به ۵۴ دالر و ۳۳ سنت رسید.
آذربایجان و قزاقستان هم نسبت به مشاکرت در 

کاهش تولید ابراز تمایل کرده اند.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: قیمت گاز 
بخش خانگی در سال ۹۵ افزایش نمی یابد و 
اعالم  ای  برنامه  تاکنون  نیز  آینده  سال  برای 

نشده است. 
سال های  در  کرد:  اظهار  عراقی  حمیدرضا 
گذشته شاهد افزایش پلکانی قیمت گاز بخش 
برای  ای  برنامه  امسال  و  ایم  بوده  خانگی 

افزایش قیمت گاز این بخش نداریم.
 مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: تاکنون 
برنامه ای برای افزایش قیمت گاز بخش خانگی 

در سال آینده نیز اعالم نشده است.
 وی یادآور شد: سیاست دولت طی سال های 
گذشته براین اساس تعریف شده که قیمت گاز 

این  و  نیابد  افزایش چشمگیری  صنایع  بخش 
مقدار ثابت بماند.

این موضوع نشان می دهد  ادامه داد:   عراقی 
که سیاست دولت بر این مبنا تعریف شده که 
جمله  از  کشور  تولیدی  بخش های  گاز  قیمت  

صنایع افزایش نداشته باشد.
این  افزود:  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
سیاست با هدف حمایت از بخش های تولیدی 

کشور تعریف شده است. 
معاون وزیر نفت در امور گاز تاکید کرد: در سه 
به طور  سال گذشته قیمت گاز بخش صنایع 
افزایش نیافته و قیمت گاز بخش  چشمگیری 
خانگی نیز به طور تدریجی افزایش یافته است. 

معاون وزیر نفت در امور گاز:

قیمت گاز بخش خانگی افزایش نمی یابد

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع 
محصول  تن  میلیون  تولید ۲۸  از  پتروشیمی 

پتروشیمی در ۷ ماه نخست ۹۵ خبر داد. 
 ۶۴ حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  علوی  فرناز 
میلیون تن ظرفیت نصب شده صنایع پتروشیمی 
در ایران داریم که با توجه به تحریم هایی که از 
سال ۹۱ اعمال شد نتوانستیم به تولیدی که مد 
نظرمان بود و به میزان این ظرفیت نصب شده 

است، دست پیدا کنیم.
انواع  تن  میلیون   ۴۶.۱ حدود  افزود:  وی 
محصوالت پتروشیمی در سال ۹۴ تولید کردیم 
که عرضه محصوالت پتروشیمی برای صادرات 
در این سال ۱۸.۸ میلیون تن و عرضه در داخل 
کشور ۱۲ میلیون تن بود.علوی با بیان اینکه از 
ابتدای امسال تا پایان مهرماه ۱۱.۶ میلیون تن 
صادرات و ۸.۵ میلیون تن نیز انواع محصوالت 
پتروشیمی در داخل کشور عرضه شده است، 
گفت: این رقم تا پایان سال ۹۵ حدود ۲۰ میلیون 
تن خواهد رسید.وی ادامه داد: تا سال ۹۰ شاهد 
رشد ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی بودیم 
اما از سال ۹۱ به دلیل اعمال تحریم ها ارزش 
پیدا  کاهش  پتروشیمی  محصوالت  صادرات 
کرد تا اینکه در سال ۹۴ این آمار به ۹.۶ میلیارد 
دالر رسید و تا پایان مهرماه سال ۹۵ نیز ۴.۸ 
میلیارد دالر صادرات انواع محصوالت پتروشیمی 
 ۳۴ کرد:  تصریح  مسئول  مقام  است.این  بوده 
درصد از ارزش فروش محصوالت پتروشیمی را 
محصوالت پلیمری تشکیل می دهند، از طرفی 
نیز ۵۵ درصد از کاهش قیمت را این گروه به 
خود اختصاص داده اند.مدیر برنامه ریزی و توسعه 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه 
در ۵ سال گذشته شاهد افزایش نسبی هزینه ها 
در شرکت های پتروشیمی بودیم، گفت: عمدتاً 
این هزینه ها شامل تورم، کاهش قیمت جهانی 
محصوالت پتروشیمی و افزایش قیمت خوراک 

گاز بود.
واحدهای  واگذاری  از  پیش  تا  داد:  ادامه  وی 
پتروشیمی برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
به طور کامل محقق می شد، اما پس از واگذاری با 
مشکالتی روبرو بودیم که نتوانستیم به هدف های 

تعیین شده دست پیدا کنیم.
صنعت  جدید  طرح های  خصوص  در  علوی 
پتروشیمی ایران اذعان داشت: از طرح های جدید 
این شرکت می توان به تبدیل گاز طبیعی و الفین 
ها و تبدیل به پروپان به پروپیلن است همچنین 
طرح  شامل  که  پتروشیمی  جدید  قطب های 
توسعه منطقه ویژه ماهشهر می شود در دستور 
کار قرار گرفته و در کنار آن منطقه پارسیان، 
الوان، قشم، جاسک و چابهار نیز از قطب های 
جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواهد بود.
وی افزود: سیاست گذاری های کالن برای بهبود 
شرایط این پتروشیمی ها در دستور کار قرار گرفته 
است اما هرگونه اعمال تخفیف و یا نرخ جدید 
خوراک برای این واحدها باید حتماً از طریق قانون 
و زیر نظر مجلس شورای اسالمی صورت پذیرد 
بنابراین شرکت ملی صنایع پتروشیمی نمی تواند 
بدون مجوز اقدامی را انجام دهد. این مقام مسئول 
با بیان اینکه  در یک سال اخیر مراجعه های 
برای  از سوی سرمایه گذاران خارجی  متعددی 
سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران صورت 
گرفته، گفت: تاکنون سرمایه گذارانی از کشورهای 
جنوب شرق آسیا و اروپا به شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی مراجعه کرده اند و پیش بینی می شود 
در ماه های آینده نیز این مراجعات ادامه داشته 
ملی  توسعه شرکت  و  برنامه ریزی  مدیر  باشد. 
اسمی  ظرفیت  به  اشاره  با  پتروشیمی  صنایع 
۶۴ میلیون تنی نصب شده صنعت پتروشیمی 
جاری  سال  ابتدایی  ماهه  هفت  ایران، گفت:در 
فقط ۲۸ میلیون تن انواع محصوالت پتروشیمی 

در کشور تولید شده است.

مجری طرح توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبی از 
افزایش تولید گاز این فاز خبر داد و گفت: 
با بهره برداری از سکوی ۱۹A، برداشت گاز 
مکعب  متر  میلیون   ۴۲ حدود  به  فاز  این 

در روز رسید. 
با  مسعودی  حمیدرضا  شانا،  گزارش  به 
 ،SPD۲ بیان این که از طریق سه سکوی
میلیون   ۴۲ حدود  روزانه   ۱۹A و   ۱۹C
پارس  از میدان  متر مکعب گاز ترش غنی 
فاز  این  پاالیشگاه  به  و  برداشت  جنوبی 
از بیش  تاکنون  افزود:  می شود،   ارسال 
فاز  در  گازی  میعانات  بشکه  میلیون  پنج   
هزار   ۵۰۰ و  میلیون  چهار  و  تولید   ۱۹
هدف  بازارهای  به  محصول  این  از  بشکه 

صادر شده است. 
جنوبی  پارس   ۱۹ فاز  توسعه  طرح  مجری 
 ،۱ سازی  شیرین  ردیف  سه  کرد:  اظهار 
کامل  ظرفیت  با   ۱۹ فاز  پاالیشگاه   ۴ و   ۳
انجام  از  پس  و  هستند  فعالیت  حال  در 
 ۳۷ حدود  روزانه  پاالیشی،  فرایندهای 
خط  به  شیرین  گاز  مکعب  متر  میلیون 

ششم سراسری تزریق می شود.
فاز  سکوی  سه  این که  بیان  با  مسعودی 
روزانه  حاضر  حال  در  جنوبی  پارس   ۱۹
)معادل  گاز  مکعب  متر  میلیون   ۴۲ حدود 
مکعب(  فوت  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد  یک 
رکورد  ثبت  افزود:  می کنند،  برداشت 
تولید  و  راه اندازی  نصب،  زمان  سریع ترین 
 ۷۰ زمان  مدت  در   ۱۹A سکوی  از  گاز 
شیرین  ردیف  سه  از  بهره برداری  و  روز 
زمان  از  ماهه،  هفت  زمانی  بازه  در  سازی 
آغاز توسعه میدان گازی پارس جنوبی بی 

سابقه بوده است.
پارس جنوبی،   ۱۹ فاز  توسعه  مجری طرح 
 ۲۵۴ حدود  را  فاز  این  گاز  هفتگی  تولید 

داد:  ادامه  و  اعالم کرد  متر مکعب  میلیون 
در  شیرین  گاز  تولید  فعالیت های  آغاز  از 
این فاز ، تاکنون بیش از ۳.۲ میلیارد متر 

مکعب گاز تولید شده است.
ردیف  اولین  راه اندازی  اعالم  با  مسعودی 
ماه،  آذر  پایان  تا   ۱۹ فاز  بوتان  و  پروپان 
در  ال پی جی،  ردیف   ۲ تکمیل  با  گفت: 
مجموع روزانه  ۲ هزار و ۸۰۰ تن پروپان و 

بوتان در این فاز تولید خواهد شد.
شده  انجام  برنامه ریزی  با  افزود:  وی 
پیش بینی می شود آخرین سکوی باقی مانده 
فاز ۱۹ با ظرفیت برداشت ۱۴ میلیون متر 
مکعب در روز )۵۰۰ میلیون فوت مکعب(، 
در پایان دی ماه از یارد شرکت مهندسی و 
ساخت تاسیسات دریایی ایران در خرمشهر 
از عملیات  بارگیری شده و یک هفته پس 
نصب در اسفند ماه، مراحل راه اندازی آن 

انجام شود.
به  اشاره  با  جنوبی  پارس   ۱۹ فاز  مجری 
اقدامات  محیطی،  زیست  الزامات  رعایت 
گازسوزی  کاهش  راستای  در  شده  انجام 
افزود:  و  خواند  توجه  قابل  را  فاز  این  در 
 OFF کمپرسورهای  از  بهره برداری  با 
GAS ردیف دوم تثبیت میعانات گازی و 
 REGENERATION کمپرسورهای 
شیرین  چهارم  و  سوم  اول،  ردیف های 
گازسوزی  و  رفت  هدر  از  تاکنون  سازی، 
روزانه چهار میلیون متر مکعب گاز در این 

فاز جلوگیری شده است.
تالش های  ادامه  بر  تاکید  با  مسعودی 
 ۱۹ فاز  توسعه  طرح  پیمانکار  و  کارفرما 
برای کاهش آلودگی های ناشی از گازسوزی 
در این فاز، گفت: ۲ ردیف از واحد بازیافت 
گوگرد این فاز در نیمه دوم دی ماه به طور 

کامل به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشيمی مطرح کرد 

تحریم، همچنان مانع افزایش تولید 
محصوالت پتروشیمی

  مجری طرح توسعه فاز ۱9:

  برداشت گاز فاز ۱9 پارس جنوبی
 به ۴2 میلیون متر مکعب در روز رسید

تا  گفت:  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل 
میلیارد  یک  تولید  زنجیره   ،۹۶ سال  اواسط 
و   ۱۳ فازهای  از  هریک  از  گاز  مکعب  فوت 

۲۲،۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی تکمیل می شود.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مشکین  محمد  پارس،  گاز  و  نفت  شرکت 
شرکت،  این  پروژه  کنترل  تیم  همراه  به  فام، 
روزهای چهار شنبه و پنجشنبه ) ۱۶ و ۱۷ آذر 
از  خود  هفتگی  بازدیدهای  چارچوب  در  ماه( 
طرح هاي درحال توسعه واقع در منطقه یک و 
دو پارس جنوبی بازدید کرد .مدیرعامل شرکت 
در  و  بازدید  این  در جریان  پارس  گاز  و  نفت 
با پیمانکاران طرح های ۱۳،  نشست مشترک 
۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی اهم برنامه های 
محوریت  با  را  ها  طرح  این  پیمانکاران  کاری 
قرار  ارزیابی  مورد  پاالیشگاهی  بخش  توسعه 
داد و راهکارهاي مرتبط با اجراي به موقع این 
بخش از پروژه ها را به واحدهاي ساخت و اجرا 
راه  و  اجرا  زمانبندي  برنامه  به  کرد.وي  اعالم 
اندازي این پروژه ها اشاره کرد و گفت : انتظار 
افزایش  نقدینگی،  تزریق  به  توجه  با  رود  می 
پیمانکاران  تقویت  و  نیاز  مورد  حجم کاالهاي 

راه   ، طرح  دو  این  کنسرسیوم  توسط  اجرایی 
اندازي بخش هایي از فازهاي ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ 
را تا اواسط سال ۹۶ شاهد باشیم.مشکین فام با 
اشاره به اینکه اهداف مورد نظر کارفرما مطابق 
پیشرفت های این پروژه ها توسط تیم کنترل 
مستمر  بطور  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  پروژه 

بر  داشت:  اظهار   ، شود  می  ارزیابی  و  کنترل 
همین مبنا یک سری سنگ بنا و برنامه هاي 
اساسي به صورت ماهانه تهیه شده و به منظور 
نظارت دقیق بر فعالیت ها ، ارزیابی این اهداف 
بصورت مرحله ای و پلکانی صورت می گیرد.

تاکید  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل 

افزایش  این پروژه ها و  کرد که اجرای واقعی 
پیشرفت در مراحل ساخت، مستلزم همکاری 
و حضور مداوم حوزه هاي مدیریتی پیمانکاران 
جلسات  تشکیل  و  پروژه  ساخت  محل  در 
کارگاهی آن ها با بدنه اجرایی به منظور سرعت 
بخشیدن به اجراي طرح هاي مورد نظر است.

روند  اینکه درحال حاضر  بیان  با  فام  مشکین 
توسعه بخش هاي پاالیشگاهي نسبت به حوزه 
بیشتري  نسبي  تحرک  از  فازها  این  فراساحل 
زنجیره  به  دستیبابي  افزود:   ، است  برخوردار 
این  از  هرکدام  در  استاندارد  فاز  یک  تولید 
طرح ها بر اساس برنامه زمانبندي اعالم شده، 
اي  توسعه  فرایندهاي  گیري  شکل  نیازمند 

متوازن میان این حوزه هاي کاري است.
نفت  شرکت  مدیرعامل  بازدید  در  همچنین 
شد  مقرر   ۱۴ فاز  پاالیشگاه  از  پارس  گاز  و 
نظارتی  بدنه  تقویت  این طرح ضمن  پیمانکار 
خود نسبت به تعیین تکلیف پیمانکاران اجرایی 
انجام  فوری  اقدام  پاالیشگاه  بخشهای مختلف 
سال  ماه  دی  اواسط  تا  که  ای  گونه  به  دهد، 
در  یکپارچه  طور  به  اجرایی  فعالیتهای  جاری 

تمام نواحی آغار شود.

تکمیل زنجیره تولید فاز نخست طرح هاي باقیمانده پارس جنوبي تا اواسط سال آینده
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ایجاد فضای کسب و کاربا چه هدفی ؟

* جالل ميرزایی 
 عضوکميسيون انرژی مجلس شورای اسالمی

 
باید کمتر خود را درگیر مفاهیم کنیم و نباید 
در مسائل نظری باقی بمانیم،بلکه با استفاده از 
تجربه کشورها،دولت و مجلس دست به دست 

هم دهند و راه های عملی،طراحی و اجرا کنند تا کشور را از رکود خارج 
کنند؛چراکه تا زمانی که از رکود خارج نشویم صحبت از ایجاد فضای 
کسب و کار چندان معنا پیدا نمی کند.در بودجه سال ۹۶ کل کشور 
و سهم فضای کسب و کار و اشتغال باید توجه ویژه بشود.برای بهبود 
فضای کسب و کار باید چند کار اساسی انجام شود که ناظر به مسائل و 
مشکالت کشور باشد.برای اینکه دولت بتواند همچنان به عنوان عاملی 
تاثیرگذار براقتصاد باشد،ابتدا باید مشکالت خود را حل کند که یکی از 
این مشکالت رکود است.برای خروج از رکود نیازمند سرمایه گذاری 
دولت در بخش های عمرانی هستیم، الزمه خارج شدن بخش عمرانی 
از رکود این است که دولت پول داشته باشد؛ اما مسئله و چالشی که با 
آن مواجه هستیم این است که دولت پول ندارد و  با کمبود شدید منابع 
مواجه است.دولت باید برای جبران کسری بودجه خود در سال آینده 
۸ هزار میلیارد تومان از هزینه ها را کاهش داده و به همان تناسب ۸ 
هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند.درحال حاضر که ۹ ماه از سال 
می گذرد دولت هنوز نتوانسته بودجه عمرانی را به طور کامل تخصیص 
دهد و کمتر از ۵۰ درصد آن محقق شده است.هم دولت باید دراین 
زمینه فکر اساسی کنند و هم مجلس به دولت کمک کند.باید کمی از 
کارهای روزمره فاصله گرفت و به مسائل اساسی کشور بپردازیم؛از این 
جهت،دولت در حال حاضر برای جبران کسری بودجه دو راه پیش رو 
دارد یکی اینکه هزینه های خود را کم کند و یا اگر نمی تواند هزینه ها 
را کاهش دهد،به فکر افزایش درآمدها باشد.دولت تا زمانی که به این 
دو مسئله اساسی به صورت جدی نپردازد و مجلس نیز تمرکز الزم را 
روی این مسئله نداشته باشد؛نمی توانیم به سادگی از وضعیت رکود 
خارج شویم. دولت درکنار اینکه به فکر اتخاذ تدابیری برای افزایش 
درآمدها باشد؛باید به همان نسبت درباره کم کردن هزینه های خود 
نیز فکرکند به گونه ای که اگر می خواهد ۸ هزارمیلیارد تومان درآمد 
کسب کند،باید به همان نسبت ۸ هزار میلیارد تومان نیز در هزینه های 

خود صرفه جویی کند.
 

 بازار
شرط  اصناف برای نصب صندوق های مکانیزه فروش

رئیس اتاق اصناف ضمن اعالم اینکه تاکنون یک ریال تسهیالت برای 
ایجاد شهرک های صنفی به مجموعه اصناف تعلق نگرفته است، گفت: 
اصناف برای نصب صندوق های مکانیزه آمادگی کامل دارند اما شرط 
این است که ابتدا آیین نامه اصناف تصویب و ابالغ شود و از طرفی 
هم به آموزش واحدهای صنفی مورد نیاز توجه شود.علی فاضلی در 
هفتمین اجالس سراسری نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: بازار 
ایران توسط اصناف مدیریت می شود اما متاسفانه ابزار الزم برای کنترل 
دست مدیران اتحادیه ها نیست.فاضلی با بیان اینکه امروز سرمایه به 
طرف سوداگری و واسطه گری سوق پیدا کرده است، ادامه داد: ساختار 
بازرسی اصناف در ایران از ۱۷ ماه پیش، یک ریال هم دریافت نکرده 

است و بازرسی بازار از محل بودجه اتحادیه های صنفی اداره می شود.
 

مرغ 700 تومان ارزان شد

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش حدود ۷۰۰ تومانی قیمت مرغ 
در بازار خبر داد و گفت: درحال حاضر نرخ هرکیلوگرم مرغ در مراکز 
اینکه  بیان  با  یوسف خانی  است.مهدی  تومان   ۶۸۵۰ فروشی  خرده 
قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته حدود ۷۰۰ تومان ارزان شده و 
نرخ مرغ زنده امروز شنبه ۴۴۰۰ تومان است، اظهارداشت: نرخ مرغ 
آماده طبخ در عمده فروشی درب کشتارگاه)نقدی( ۶۱۰۰ تومان، توزیع 
درب واحدهای صنفی)به صورت نقدی( ۶۲۵۰ تومان و فروش درب 
واحدهای صنفی ۶۸۵۰تومان است.وی اضافه کرد: همچنین قیمت 
هرکیلوگرم  ران مرغ ۶۲۵۰تومان، سینه بدون کتف ۱۲۵۰۰تومان، 

سینه با کتف ۱۱۵۰۰ تومان و بال  و کتف ۷۰۰۰تومان است. 

صنایع
صنعت چاپ و نشر را در اولویت های کمیسیون 

صنایع و معادن قرار داده ایم
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی بر 
لزوم تقویت صنعت نشر در کشور بویژه استان مرکزی تاکید کرد.سید 
مهدی مقدسی افزود: استان مرکزی از کمبود امکانات در حوزه صنعت 
نشر رنج می برد، چرا که بسیاری از ناشرین آثار خود را در قم و تهران به 
چاپ می رسانند، هچنین روزنامه های محلی نیز نشریات خود را خارج 
از استان چاپ می کنند.وی ضمن تاکید بر لزوم تقویت صنعت نشر در 
کشور به ایسنا گفت : این صنعت در استان مرکزی نیز باید به صورت 
ویژه تقویت شود تا یک بخش از کمبود و نقصیه ای که در این زمینه 
وجود دارد برطرف شود.مقدسی ضمن اشاره به نظرخواهی هایی که اخیرا 
در کمیسیون صنایع و معادن انجام شده است، گفت: صنعت چاپ و نشر 
را نیز جزو اولویت های کمیسیون صنایع و معادن قرار داده ایم تا فضای 
حمایتی بیشتری را در مجلس در راستای تقویت این صنعت فراهم کنیم..

 
 همایش و نمایشگاه بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران 

برگزار می شود
سید مهدی قاضی عسکر، دبیر سومین همایش بین المللی روشنایی و 
نورپردازی ایران با اشاره به اینکه این همایش ۲۰ تا ۲۴ دی ماه در هتل 
المپیک تهران برگزار می شود، اظهارداشت: سخنرانان داخلی و خارجی در 
سومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران به ارائه سخنرانی 
های تخصصی می پردازند.وی افزود: کارگاه های آموزشی تخصصی، 
مسابقه نوپردازی سال و همچنین جشنواره اختراعات و نوآوری ها در 
حاشیه سومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران برگزار می 
شود.دبیر سومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران ادامه 
داد: در نمایشگاه جانبی همایش که از ۲۰ دی ماه سال جاری به مدت 
۵ روز در هتل المپیک تهران برگزار می شود نیز، آخرین و به روز ترین 
دستاوردها و فناوریها در حوزه تجهیزات و خدمات تخصصی روشنایی و 
نوپردازی با حضور شرکت های داخلی و خارجی در معرض دید عالقه 
مندان قرار خواهد گرفت.قاضی عسکر اضافه کرد: مخاطبین این همایش 
طراحان و مجریان پروژه های روشنایی و نورپردازی، معماران، مهندسان 
ساختمان،  مهندسی  نظام  های  سازمان  اعضای  شهرسازی،  و  برق 
کارشناسان شهرداری ها، ادارات توزیع نیروی برق، شرکت های عمرانی و 

پیمانکاران ساختمانی هستند

خریداری ۱7 فروند ایرباس لیزینگی  
مذاکره  از  هواپیمایی  های  شرکت  انجمن  دبیر 
ایرالین ها برای خرید هواپیمای سوخو۱۰۰ طی 
از  تعدادی  گفت:مدل  و  داد  خبر  جاری  هفته 
۱۷هواپیمای ایرباسی که قرار است بصورت لیزینگی 
خریداری شود، مشخص شده است.مقصود اسعدی 
سامانی افزود: شرکت سازنده سوخو ۱۰۰، سه شنبه 
این هفته محصول خود را به شرکت های هواپیمایی 
ایرانی معرفی می کند و پس از برگزاری دمو)نسخه 
نمایشی( قرار است ایرالین ها مذاکراتی برای خرید 
این هواپیمای روسی داشته باشند.اسعدی اظهار 
داشت: خرید هواپیمای سوخو ۱۰۰ برای ایرالین 
ها به عنوان یک گزینه مطرح است و شرکت های 
هواپیمایی با توجه به شرایط و امتیازات این هواپیما 
پس از معرفی آن در روز سه شنبه، تصمیمات الزم 
را می گیرند.وی ادامه داد: مردم ایران ذهنیتی منفی 
نسبت به توپولف دارند اما هواپیمای سوخو۱۰۰ 
با توپولف تفاوت بسیار دارد و از تکنولوژی خاصی 
برای ساخت این هواپیما استفاده شده و حتی برخی 
کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، فرانسه و ...  در 
ساخت این هواپیما مشارکت کرده اند.وی ادامه داد: 
مردم ایران ذهنیتی منفی نسبت به توپولف دارند اما 
هواپیمای سوخو۱۰۰ با توپولف تفاوت بسیار دارد و 
از تکنولوژی خاصی برای ساخت این هواپیما استفاده 
شده و حتی برخی کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، 
فرانسه و ...  در ساخت این هواپیما مشارکت کرده اند.
با  انجمن شرکت های هواپیمایی،  به گفته دبیر 
توجه به این که ظرفیت هواپیمای سوخو ۱۰۰، 
حدود ۱۰۰ نفر است اغلب شرکت های هواپیمایی 
می توانند این هواپیما را خریداری کنند، چون این 
هواپیما از نظر تعداد صندلی، گزینه مناسبی برای 
تمامی شرکت هاست.اسعدی سامانی با اشاره به 
ادامه مذاکرات با شرکت بویینگ و ایرباس اضافه 
کرد: مدل تعدادی از ۱۷ هواپیمای لیزینگی که 
قرار است از شرکت ایرباس خریداری شود، مشخص 
شده است اما تا طی تمامی مراحل، نمی توان در 

مورد مدل و شرایط این قرارداد اظهار نظر کرد.

 نعمت زاده:
 قیمت گذاری کاال باید در بخش توزیع باشد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به امضای 
توافقنامه با وزارت کشور برای کنترل ته لنجی ها، 
گفت: قیمت گذاری کاال باید در بخش توزیع باشد.
محمدرضا نعمت زاده در هفتمین اجالسیه دوره 
ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه 
امروزه ۵ درصد از توزیع در دست فروشگاه های 
کشورهای  در  رقم  این  گفت:  است،  ای  زنجیره 
صنعتی باالی ۷۰ درصد است زیرا خواست جامعه 
تامین  با سرعت بیشتری  نیازشان  این است که 
نیازها، تطبیق  با  باید  اینکه  به  اشاره  با  شود.وی 
پیدا کنیم، گفت: امروزه بازارهای دیجیتالی جای 
و یک مرجع  باز کرده  زندگی مردم  بسیاری در 
قیمتی برای مردم شده است.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با انتقاد از اینکه هنوز قیمت گذاری در 
کشور در سطح تولید انجام می شود، گفت: در تمام 
دنیا قیمت گذاری بر عهده توزیع است البته برخی 
از کاالهای اساسی شرایط دیگری دارند اما کاالیی 
مانند نوشابه را چرا کارخانه باید تعیین قیمت کند.
وی با تاکید بر اینکه نقش محوری مشتری هر روز 
قوی تر می شود، اظهارداشت: شفافیت فقط در ماده 
های قانونی نیست بلکه باید در سایر عرصه ها هم 
ایجاد شود مانند صندوق های فروش که شفافیت 
را در اصناف ایجاد می کنند.وی با اشاره به اینکه 
پوشاک  تعرفه  مانند  ها  تعرفه  تعدیل  بخش  در 
اقداماتی را انجام دادیم، گفت: ما در حاکمیت باید 
تمام شرایط را در نظر بگیریم. تولید، توزیع، مصرف 
تصمیم  در  باید  مالیاتی  درآمد  و  قاچاق  کننده، 
گیری ها لحاظ شود.نعمت زاده با تاکید بر اینکه 
معتقدیم قاچاق را باید در مبادی ورودی کنترل 
کنیم، اظهارداشت: توافقنامه ای را پس از یک سال 
با وزارت کشور امضا کردیم تا موضوع ته لنجی ها 
حل شود تا دیگر کسی به اسم ته لنجی ۵۰ وانت 
بار به کشور نیاورد.وی با اشاره به اینکه به دنبال 
این هستیم تا اتاق اصناف وارد شورای پول و اعتبار 
شود، گفت: در مورد نمایندگی اصناف در مجامع و 

  شوراها هم برنامه هایی را در هیات دولت داریم.
 حمل و نقل

مسیر ریلی تهران-تبریز برقی می شود
مدیرعامل شرکت راه آهن با تأکید بر اینکه سیاست 
دولت، توسعه حمل ونقل ریلی است، از انجام مذاکراتی 
جهت برقی نمودن مسیر ریلی تهران – تبریز خبر 
داد.سعید محمدزاده افزود: مجموعه مذاکراتی در 
حال انجام است که بتوانیم از طریق تأمین منابع مالی 
محور ریلی تهران-تبریز را برقی کنیم که در صورت 
تحققف با این سیستم می توان حداقل سرعت ۲۰۰ 
کیلومتر بر ساعت را در این محور اجرایی کرد.معاون 
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: برای افزایش ظرفیت 
حمل ونقل ریلی از تهران به سمت غرب کشور، خط 
سوم و چهارم مسیر ریلی تهران به کرج احداث شده 
و تا پایان سال مورد بهره برداری قرار می گیرد.وی 
اضافه کرد: از کرج به قزوین نیز عملیات زیرسازی 
و روسازی خط دوم راه آهن در حال انجام است و 
نزدیک به ۶۰ کیلومتر آن ریل گذاری شده است.

این پروژه،  از تکمیل  محمدزاده عنوان کرد: پس 
قابلیت اعزام قطار در محور قزوین تهران به صورت 

 هر ۱۵ دقیقه یک بار هم میسر می شود.
تخلیه و بارگیری 93 میلیون تن کاال 

در بنادر
در هشت ماه گذشته از کل بنادر ایران ۹۳ میلیون 
و ۵۲۷ هزار و ۹۷۷ تن کاالی نفتی و غیرنفتی 
تخلیه و بارگیری شد.در هشت ماه گذشته از کل 
بنادر ایران ۹۳ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۹۷۷ تن 
کاالی نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شده و 
حجم آن  ۶.۶ درصد رشد کرده است.در هشت 
ماه گذشته، تخلیه و بارگیری کاالهای غیرنفتی 
از  ۶۱ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۴۷۷ تن بوده که 
تن  و ۲۷۴  هزار  و ۲۵۳  میلیون  مقدار ۲۶  این 
سهم تخلیه و ۳۵ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۲۰۴ 
تن سهم بارگیری کاالهای غیرنفتی بوده است.این 
آمار نشان دهنده این است که سهم واردات کاالی 
غیرنفتی ۲۰ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۱۷۹ تن و 
سهم صادرات این نوع کاال ۳۱ میلیون و ۲۰۶ هزار 
و ۲۲۸ تن بوده است همچنین سهم ترانزیت این 
نوع کاال در هشت ماه گذشته ۲ میلیون و ۹۷۷ 

هزار و ۳۸ تن اعالم شده است

یادداشت خبر

گروه اقتصاد: بازار ارز باز هم به روزهای حساس 
سرنوشت  ارز  که  روزهایی  بازگشت.  گذشته 
خیلی از بازارها، سهام و حتی صنایع را به دست 
بود.  سرنوشت ساز شده  نوعی  به  و  بود  گرفته 
از  گذشته  سال  یک  در  چند  هر  بین  این  در 
در  قیمت ها  و  نبود  خبری  ارزی  نوسانات 
بسیاری از بازارها روند متعادلی را طی می کرد، 
اما از هفته گذشته با توجه به افزایش نرخ ارز 
در الیحه بودجه ۹۶ زنگ افزایش قیمت دالر 
در بازار از حاال به صدا در امده است .در این 
بین برخی فعاالن اقتصادی، نرخ های جدید در 
بازار ارز را واکنش بازار به تصمیمات احتمالی 
دولت برای گرانی ارز در بودجه ۹۶  می دانند 
و برخی دیگر مسائلی همچون نقض برجام را 
از  با سوء استفاده  که دالالن  می دانند  بهانه ای 
آن قیمت ارز را افزایش داده اند. حال با توجه 
به این موضوع قصد طرح سوالی را داریم که با 
توجه به افزایش نرخ ارز تکلیف قیمت خودرو 
حجم  خودروسازان  اعتقاد  به  می شود؟  چه 
اولیه  قابل توجهی از قطعات و همچنین مواد 
ارزبری  و  است  وارداتی  قطعه سازان،  موردنیاز 
دارد؛ بنابراین نوسان نرخ ارز، روی قیمت تمام 
شده خودروها تاثیری اساسی دارد.این تاثیر به 
حدی است که مسووالن دولتی نیز در بسیاری 
و  شتافتند  خودروسازان  کمک  به  مواقع  از 
زمینه افزایش قیمت را با نادیده گرفتن حقوق 

مشتریان فراهم کردند.
افزایش قيمت خودرو به بهانه گرانی ارز

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس،با بیان 
گرانی  بهانه  به  خودرو  قیمت  افزایش  اینکه 
ارز  ندارد،گفت:گرانی  اقتصادی  مبنای  ارز 
خودرو  قطعات  برخرید  کوتاه  زمان  مدت  در 
فر  سبحانی  است.رمضانعلی  نداشته  تاثیری 
بهانه  به  خودرو  قیمت  افزایش  به  اشاره  با 
روز  چند  درمدت  ارز  ارز،گفت:افزایش  گرانی 
تاثیری  و  نیست  پایدار  و  داده  رخ  گذشته 
برخرید کاالهای وارداتی خودروسازان نگذاشته 
بهانه  به  خودرو  قیمت  افزایش  است،بنابراین 
ندارد. اقتصادی  و  اصولی  توجیه  ارز  گرانی 
مجلس  در  جوین  و  سبزوار  مردم  نماینده 

در  ارز  گرانی  اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای 
خودرو  قطعات  خرید  بر  کوتاه  زمان  مدت 
نباید  افزود:خودروسازان  تاثیری نداشته است، 
برای  ارز  گرانی  همانند  توجیهاتی  چنین  از 
افزایش  برای  و  کنند  استفاده  خودرو  گرانی 
ارائه  منطقی  دالیلی  خود  خودروهای  قیمت 

دهند.
لزوم توجه به افزایش داخلی سازی و استفاده 

از توان قطعه سازان
دانش  انتقال  اینکه  به  اشاره  با  فر  سبحانی 
با  همکاری  جریان  در  جدید  تکنولوژی  و 
شرایط  تواند  می  برند  صاحب  شرکتهای 
مناسبی را برای مصرف کنندگان داخلی فراهم 
در  همکاری  شروط  رعایت  با  داد:  ادامه  کند، 
مشارکت های اخیر باید شاهد کنترل و کاهش 
هزینه تولید و قیمت خودرو در کشور باشیم و 
در همکاری های جدید باید تولید خودروهایی 
قرار  توجه  مورد  اقتصادی  و  مناسب  قیمت  با 
امکان  داخل  در  بیشتری  متقاضیان  تا  گیرد 
باشند. داشته  را  جدید  محصوالت  این  خرید 
داخلی  افزایش  به  توجه  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
یادآور  قطعه سازان،  توان  از  استفاده  و  سازی 
شد: البته این همکاری ها مستلزم ایجاد فضای 
مناسب برای حضور قطعه سازان داخلی است 
تا همزمان با آن زمینه انتقال و ارتقاء دانش و 

تکنولوژی تولید قطعه سازان نیز فراهم شود.

باید  خودروساز  های  شرکت  در  وری  بهره 
افزایش یابد

سبحانی فر با اشاره به نقش بهره وری در کاهش 
هزینه تولید خودرو در ایران، افزود: باید بهره 
وری در شرکت های خودروساز افزایش یابد تا 
قیمت تمام شده تولید خودرو نیز کاهش یابد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه حاکمیت بازار انحصاری  
به  ورود  از  را  خودروسازان  خودرو  صنعت  بر 
تصریح  است،  داشته  باز  جهانی  رقابت  بازار 
کرد:حق مصرف کننده داخلی است که بتواند 
از تنوع باالی خودروهای داخلی برخوردار شده 
که  گونه  باشد؛همان  داشته  انتخاب  قدرت  و 
این حق در بسیاری از کشورهای برای مصرف 

کنندگان وجود دارد.
قيمت خودرو افزایش می یابد

تاثیرات  تشریح  به  واردات  فدراسیون  رئیس 
عنوان  و  پرداخت  واردات  بر  ارز  نرخ  افزایش 
تاثیر مستقیمی  افزایش می تواند  این  که  کرد 
باشد.فرهاد  داشته  خودرو  قیمت  افزایش  بر 
نرخ های  و  آمار  اساس  بر  گفت:  احتشام زاد 
نبوده  روبرو  افزایش  با  ارز  نرخ  اخیر،  روزهای 
اگر  اما  است  رسیده  نسبی  ثبات  به  تقریبا  و 
قیمت هفته های گذشته را مد نظر قرار دهیم 
نرخ ارز با افزایش همراه شده و این افزایش در 
قرار  تاثیر  تحت  را  واردات  مواردی  و  بخش ها 

خودرو  بخش  آن ها  جمله  از  که  داد  خواهد 
بخش  در  خودرو  واردات  افزود:  است.وی 
بخش  به  که  مواردی  آن  و  هزینه ها  تعرفه، 
ارز مبادله ای در  بر مبنای  ارتباط دارد  دولتی 
مثل  دیگری  بخش های  و  می شود  گرفته  نظر 
می شود،  محاسبه  آزاد  ارز  مبنای  بر  خرید 
مستقیمی  تاثیر  بخش ها  از  یک  هر  طبیعتا 
و  گذاشت  خواهد  خودرو  قیمت  افزایش  بر 
اتفاق  اخیر  وقت  در چند  که  ارز  نرخ  افزایش 
خواهد  تاثیر  نهایی  قیمت  رفتن  باال  بر  افتاده 
گذاشت، مسئله ای که متاسفانه نمی تواند برای 
فدراسیون  باشد.رئیس  مطلوب  واردکنندگان 
واردات به ایسنا گفت : چرا که باال رفتن قیمت 
با توجه به حقوق و عوارضی که گرفته می شود 
به معنی افزایش قیمت تمام شده است که در 
واردکننده  سود  اگر  شرایط  خوشبینانه ترین 
باقی  قبلی  حد  همان  در  نکند  پیدا  کاهش 
می ماند، واردکننده باید بین انتخاب مشتریان 
و یا سود بیشتر یکی را انتخاب کند و به طور 
طبیعی چون در اینجا انتخاب مشتری از الویت 
بیشتری برخوردار است واردکننده با مشکل در 
فروش مواجه می شود چون نرخ ها افزایش پیدا 
کرده است و به همان نسبت جمعیت  متقاضی 
دیگری  بخش  در  زاد  یابد.احتشام  کاهش می 
از صحبت هایش با اشاره آمار گمرک در مورد 
واردات کاالهای واسطه ای و سرمایه ای تصریح 
کرد:  آمار گمرک نشان می دهد که ۶۸ درصد از 
واردات در هشت ماه نخست متعلق به کاالهای 
کاالهای  به  متعلق  درصد   ۲۲ و  واسطه ای 
درصد   ۲۲ این  از  که  است  بوده  سرمایه ای 
سهم خودرو ۱۷ درصد بوده است اما از آن ۶۸ 
درصد حجم زیادی مربوط به قطعات منفصله 
می شده است که این نشان می دهد بیشترین 
در  سرمایه ای  کاالهای  بخش  در  که  وارداتی 
قطعات  به  متعلق  می افتد  اتفاق  خودرو  حوزه 
آن ها  از  که خودروسازان  ای می شود  منفصله 
استفاده می کنند.وی همچنین اظهار امیدواری 
کرد که تا پایان امسال نوسانات رشد هیجانی 
ثبات  از  ارز  نرخ  و  نیفتد  اتفاق  ارز  نرخ  برای 

نسبی برخوردار باشد.

نقش قيمت دالر بر صنعت خودروسازی چقدر است ؟

تـکان هـای ارزی به خـودرو رسـید

رییس  و  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر  معاون 
هیات عامل ایمیدرو، از شرکت های داخلی و 
خارجی خواست در امور زیرساخت حوزه معدن 
کنند. گذاری  سرمایه  ایران،  معدنی  صنایع  و 
مهدی کرباسیان که در مراسم آغاز به کار دومین 
اجالس معدن و صنایع معدنی سخن می گفت 
به برنامه های افزایش ظرفیت صنایع فوالد، مس، 
آلومینیوم، روی، طال و ... تصریح کرد: سرمایه 
گذاری در حوزه های آب، برق، گاز، بندر، نیروگاه 
و خطوط ریلی و جاده ای از اولویت های توسعه 
بخش معدن ایران است.  اهمیت این موضوع 
باعث شد نخستین نشست تخصصی این اجالس 
را به موضوع »زیرساخت« اختصاص دهیم.وی در 
عین حال درباره برنامه های کاهش مصرف انرژی 
گفت: ایمیدرو به همراه وزارت صنعت معدن و 
تجارت و دولت از سرمایه گذاری در ارایه فناوری 
انرژی  مصرف  کاهش  منظور  به  جدید  های 
ادامه داد: عالقمند  حمایت می کند.کرباسیان 
به استفاده از فناوری هایی هستیم سبب کاهش 
قابل توجه مصرف آب در صنایع به ویژه صنعت 
فوالد و بخش معدن شود.  به تازگی و در جریان 
سفر وزیر امور خارجه به شرق آسیا، با شرکت 
های از ژاپن مذاکراتی انجام شده که توانسته اند 

را حدود ۵۰درصد  فوالد  تولید  مصرف آب در 
کاهش دهند.وی تاکید کرد: بهینه شدن مصرف 
انرژی از موضوعات مورد اهمیت ما برای توسعه 
بخش های معدن و صنایع معدنی است بنابراین 
از سرمایه گذاری در فناوری های جدید استقبال 
درباره  ایمیدرو  عامل  هیات  کنیم.رییس  می 
شرایط جذب سرمایه در معادن گفت: با توجه به 
ذخایر غنی که ایران در اختیار دارد آمادگی برای 
جذب سرمایه، مشارکت و واگذاری بهره برداری 
از معادن به شرکت های خارجی و داخلی را طبق 
قانون داریم.وی به اقدامات انجام شده در طرح 
اکتشافی اشاره کرد و گفت: طی سه سال اخیر 
که برنامه اکتشاف در ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع از 
مساحت کشور را آغاز کرده ایم، به ذخایر قابل 
توجهی در حوزه های سنگ آهن، مس، طال، 
زغالسنگ، روی و ... دست یافته ایم به طوری 
که فقط در حوزه طال،  ۵۰ تن به ذخایر طالی 
کشور افزوده شده است.معاون وزیر صنعت معدن 
و تجارت، خطاب به سرمایه گذاران گفت: ایران 
تنها یک بازار ۸۰ میلیونی نیست، بلکه بازاری با 
جمعیت نزدیک به ۴۰۰ میلیون نفری پیرامون 
خود دارد که این امر سبب سودآوری قابل توجه 

شرکت های سرمایه گذار می شود.

رئیس سازمان فناوری اطالعات گفت: الکامپ 
بخش  فعالیت های  و  دولت  اجرایی  کارنامه 

خصوصی در سطح ملی است.
در  ارتباطات  وزیر  معاون  جهانگرد  نصراهلل 
برگزاری  مناسبت  به  که  خبری  نشست 
با  داشت:  بیان  شد  برگزار  الکامپ  نمایشگاه 
توجه به این که در سال پایانی دولت یازدهم 
فعالیت  نشان دهنده  نمایشگاه  این  هستیم 
این  بر  عالوه  است.  فناوری  حوزه  در  دولت 
مردم  به  نیز  را  دیگر  فعالیت  گروه  دو  باید 
و  نوپا  شرکت های  شامل  که  بدهیم  نشان 
رشد  برای  زمینه ای  که  می شود  استارتاپ ها 

و نوآوری در کشور است.
خدمات  سبد  به   ICT سهم  باید  افزود:  او 
کشور افزوده شود و هر میزان که این بخش 
توسعه یابد موجب افزایش بهره وری و تسهیل 
زندگی، توانمندی جامعه و در نهایت ارتقای 
اقتصادی می شود.او با اشاره به اینکه سه روز 
تعطیالت  جزو  نمایشگاه  برگزاری  مدت  از 
نگرانی هایی  داشت:  بیان  می شود  محسوب 
در این خصوص وجود دارد اما از آنجایی که 
بسته شده  پیش  از چند سال  زمانی  جدول 
است امکان برگزاری در تاریخ دیگری وجود 
بخش های  مدیران  که  امیدواریم  و  نداشت 

دولتی در این نمایشگاه حضور پیدا کنند.
از  دیگری  بخش  در  ارتباطات  وزیر  معاون 
سخنان خود در پاسخ به این سوال که قرار 
نباشند  درآمدزا  الکترونیکی  درآمدهای  بوده 
اما در الیحه بودجه روی آن حساب شده مثاًل 
میلیارد   ۴۰۰ هوشمند  کارت  ثبت نام  برای 
وزارتخانه  نظر  است  شده  پیش بینی  تومان 

خدمات  گفت:  چیست؟،  خصوص  این  در 
کند.  تسهیالت  ایجاد  باید  الکترونیک  دولت 
اینکه  با  هوشمند  کارت  خصوص  در  مثاًل 
و  نداشته ایم  موافقت  شود  دریافت  هزینه ای 
باشد.  این  پاسخگوی  باید  مربوطه  دستگاه 
وی گفت: پیش بینی درآمد دولت از خدمات 
شده  مطرح  عدد  این  از  بیش  الکترونیک 
دولت  که  است  این  سیاست گذاری  و  است 
الکترونیک برای مردم هزینه نداشته باشد اما 
اگر در جایی مجبور شوند هزینه کنند باید با 
قیمت نازل باشد تا مردم دچار مشکل نشوند. 
باید در ارائه این خدمات دقت نظر الزم وجود 

داشته باشد.
نهادها  از سوی  افزود: کارت های مختلفی  او 
هوشمند  عنوان  به  مختلف  سازمان های  و 
خصوص  در  دولت  در  ما  و  می شود  صادر 
این موضوع و هزینه هایی که بر دوش مردم 
مواردی  در  و  داریم  مرافعه هایی  می گذارد 
چندین بار مکاتبه داشته ایم. مثاًل کارت های 
تنها  که  دیگر  های  کارت  برخی  یا  سربازی 
به  نیازی  هیچ  برمی گیرند  در  را  یک شماره 
آنها  ندارند و هوشمند سازی  هوشمندسازی 
کار  این  نهایت  در  و  داشت  نخواهد  نفعی 
سرمایه های  و  تحمیل  مردم  به  هایی  هزینه 
گفت:  ادامه  در  می دهند.او  هدر  را  ملی 
همکاری  نیازمند  الکترونیک  دولت  تحقق 
بخشی  تصورات  و  است  ذیربط  دستگاه های 
از  مانع  آیین نامه ها  از  ناقص  برداشت های  و 
کار  کلی  جو  روان ترمی شود.  همکاری های 
دولت  تحقق  از  حمایت  دستگاه ها  و  دولت 

الکترونیک است.

در خواست ریيس هيات عامل ایميدرو

سرمایه گذاران وارد زیرساخت زنجیره معادن شوند
معاون وزیر ارتباطات ؛ پرداخت عوارض خروج از کشور الکترونيکی می شود

صدور برخی کارت های هوشمند بی فایده است

میلیون   ۴.۶ حداقل  آتی  سالهای  طی 
وارد  باال  مدارک  با  دانشگاهی  فارغ التحصیل 
کار می شوند که شغل های رده پایین هم  بازار 
شغل های  دنبال  بلکه  نمی کند،  راضی  را  آنها 
یک  هستند.  رسم دار  و  اسم  و  باکالس 

اقتصاددان ۲۰ راهکار در این باره داده است.
ایران در حال  کار  بازار  نشان می دهند  آمارها 
یکی  بازار طی  این  است.  یک چرخش شدید 
شاغالن  و  سنتی  حالت  از  به سرعت  دهه  دو 
با  مدرن  بازاری  سمت  به  پایین  تحصیالت  با 
تا  است  حرکت  در  کرده  تحصیل  شاغالنی 
 ۴ از  بیش  زودی  به  آمار،  براساس  که  جایی 
فارغ  دانشگاه ها  از  نفر  هزار   ۶۰۰ و  میلیون 
بسیاری  می شوند.  شغل  جویای  و  التحصیل 
اشتغال  نه  معتقدند  کار  بازار  کارشناسان  از 
مورد نظر فارغ التحصیالن دانشگاهی از جنس 
مشاغل موجود است و نه آنها به دنبال جایگاه 
های ُخرد خواهند رفت.به گزارش تسنیم ،  آنها 
می خواهند مشاغلی را بیابند که در شأن میزان 
تحصیالتشان باشد و اسم و رسمی داشته باشد. 
بنابراین اینکه تقاضاهای بی شماری برای برخی 
مشاغل شکل بگیرد و برخی رشته های شغلی 
خالی از تقاضا بماند، دور از انتظار نیست. یکی 
از فکرهای عمیق دانشجویان دستیابی به میز 
و اتاق ریاست، فکر هدایت دیگران و مدیریت 
که  جوانانی  است.   نوع  این  از  گرایش هایی  و 
قبل از رفتن به دانشگاه به شغل نگاه آسان تری 
داشتند، حال پس از طی دوره های تحصیلی 

به ویژه ارشد و دکتری دیگر به هر کاری راضی 
نمی شوند  یا اگر به اجبار هم به مشاغل ساده 
تری وارد شوند، هرگز مورد نظر و رضایتشان 
به  نگاه گذرا و کوتاه مدت  آنها  بود و  نخواهد 
آن شغل خواهند داشت.اما در این میان سوال 
این  کارجویان  این  از  بسیاری  مطرح  و  عمده 
کار  بازار  بهبود  برای  الزم  شرایط  که  است 

چیست و وظیفه کیست؟
 جمعيت ۱۵ميليونی بيکاری تا ۱۴۰۰

علمی  هیأت  عضو  و  اقتصاددان  طائی،  حسن 
طباطبائی  عالمه  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده 
درباره بحران بیکاری می گوید: در دهه هفتاد 
شمسی در کشور با یک پدیده مواجه شدیم که 
به لحاظ شاخص  های بازار کار خیلی مهم بود. 
تا  از سال ۱۳۷۳  که  بود  موضوع  این  هم  آن 
۱۳۸۵ جمعیت زیر ۲۵ سال کشور، باالی ۳۶ 
میلیون نفر بوده است که در ورود به بازار کار 
از اهمیت برخوردارند.از منظر بازار کار جمعیت 
زیر ۲۵ سال به دو گروه صفر تا ۱۴ و ۱۵ تا ۲۴ 
یعنی   ۱۴ تا  صفر  گروه  می شود.  تقسیم  سال 
بالقوه نیروی کار در بلندمدت و ۱۵ تا  عرضه 
۲۴ یا همان جمعیت جوان به مثابه نیروی کار 
از  دو  این  که  زمانی  است.  میان مدت  بالقوه 
هم تفکیک شوند، مشخص خواهد شد که در 
بلندمدت و کوتاه مدت در بازار کار با چه سطح 
از عرضه نیروی کار مواجه هستیم.در مقایسه 
متوجه   ۱۳۹۰ و   ۱۳۸۵ سال های  بین  آماری 
جمعیت ۳۶میلیونی زیر ۲۵ سال خواهیم شد.  

در  تا ۲۴ سال،  گروه جمعیتی ۱۵  آمار  البته 
سال ۱۳۹۰ به بالغ بر ۱۵ میلیون نفر می رسد. 
یعنی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ اقتصاد ایران با 
وارد  می توانند  که  ۱۵ میلیونی  جمعیت  یک 

بازار کار شوند مواجه خواهد شد.
هستیم  روبه رو  آن  با  هم اکنون  که  وضعیتی   
از  تعداد  این  برای  معتقدند  کارشناسان  و 
گفت:   وی  کرد.  ایجاد  اشتغال  باید  متقاضیان 
انتظار می  رفت که فارغ التحصیالن دانشگاهی 
اما  شوند  کار  بازار  وارد  راحتی  به  بتوانند 
این  بتواند  که  آن گونه  کار  بازار  متأسفانه 

توانمند  دهد،  قرار  استفاده  مورد  را  جمعیت 
واقع  در  یعنی  نبود.  مناسب  دارای ظرفیت  یا 
سطح و رشد تولید آن گونه نبود که بتواند آنها 

را وارد فضای جدید کسب  و کار کند.
و  تغییر  آثار  تدریج  به  که  این  ویژه  به   
حال  در  انسانی  منابع  در  کیفی  دگرگونی 
برخی  گفت:  اقتصاددان  بود.این  شدن  ظاهر 
از این تحوالت نهادی به منزله  شروط الزم و 
برخی دیگر به مثابه شروط کافی برای تحقق 
کشور  کار  بازار  بهبود  و  اقتصادی  اهداف 

محسوب می شوند.
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با حکم شورای شهر نور سید مجید موسوی به  
عنوان سرپرست شهرداری نور معارفه شد

با مصوبه شماره 217 مورخ 95/9/15  شورای 
شهر نور سید مجید موسوی به عنوان سرپرست 
شهرداری نور انتخاب و طی مراسمی معارفه شد.

رئیس شورای اسالمی شهر نور در ابتدای آئین 
معارفه سید مجید موسوی یه عنوان سرپرست 
تالش های  از  قدردانی  ضمن  نور  شهرداری 
نیت  حسن  از  سمت  این  در  سحادی  دوساله 
مسووالن ارشد شهرستان و استان برای معرفی 

مهندس موسوی صمیمانه تشکر کرد.
برای  توفیق  آرزوی  ضمن  جعفری  کامران 
فرصت  در  تا  کرد  امیدواری  اظهار   ، موسوی 
باقیمانده شورای دوره چهارم با صحت و سالمت 
امورات پیگیری و آینده به شو.رای  بغدی محول 

شود.
اظهار کرد:  آئین  این  نیز در  عضو شورای شهر 
چهارم  دوره  پایانی  ماه های  در  نداشتیم  انتظار 
شورا و پایانی سال چنین جلسه ای برای معارفه 
سرپرست جدید شهرداری داشته باشیم، زیرا با 
تقدیر  ولی  نبوده   ما سازگار  اهداف  و  برنامه ها 
و  دارد  نشیب  و  فراز  کار  مسیر  شد،  چنین 

امیدواریم کارها به خوبی پیش برود.
مهندس  از  که  درایتی  با  افزود:  ذکایی  خلیل 
موسوی سراغ داریم و تجربه ای دارد، امیدواریم 
کارها به درستی پیش برود و معاونان، مدیران و 

همکاران شهرداری با همکاری و تالش مضاعف 
کاستی ها و نقایص ر جبران کنند.

بر  که  است  این  من  تاکید  کرد:  تصریح  وی 
اساس قانون عمل کنیم و به ارباب رجوع  پاسخ 
مناسب بدهیم  و برای حل مشکل آنان راهکار 

ارائه کنیم.
بودن  والیت  تابع  و  قانون  رعایت  گفت:  ذکایی 

باید اساس کار ما در شورا و شهرداری باشد.
خود  معارفه  آئین  در  نیز  موسوی  مجید  سید 
به عنوان سرپرست شهرداری نور، با قدردانی از 
اعتماد اعضای شورای شهر، اظهار کرد: پذیرش 
چنین مسوولیتی در چنین وضع و شرایط بسیار 
سخت است و خوشحال کننده نیست  ولی در 
پاسخ به اعتماد اعضای شورا و انجام تکلیف آن 

را پذیرفتم
ساله  دو  تالش های  و  زحمات  از  افزود:  وی 
قدردانی  هم  سابق  شهردار  سجادی  مهندس 
می کنم، این موضوع می توانست به گونه ای دیگر 
رقم بخورد و همکاران دیگر در این سمت قرار 
بگیرند ولی مسوولیت بر دوش بنده قرار گرفت، 
رضایت  بیشتر  تالش  با  دارم   انتظار  بنابراین 

مردم و خشنودی خداوند به دست آید.
ارباب  تکریم   گفت:  نور،  شهرداری  سرپرست 
سال  پایان  تا  است،  اولویت  در  ما  برای  رجوع 
زمان زیادی باقی نمانده  باید تالش کنیم تا از 

وضعیت فعلی  خارج شویم.

طی حکمی از سوی شورای شهر نور؛

سید مجید موسوی سرپرست شهرداری نور شد

شهردار ایزدشهر از انجام 15 میلیارد تومان فعالیت عمرانی 
در این شهر طی امسال خبر داد.

مهندس حسن یحیی پور در نشست خبری با اصحاب 
رسانه شهرستان نور ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و 
اقدامات انجام شده به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد و اظهار 
کرد: با حمایت شورای اسالمی شهر عالوه بر هزینه آسفالت 
15 میلیارد تومان برای سایر امور عمرانی در این شهردار 

سال جاری هزینه شده و می شود.
وی درباره فعالیت شورای شهر ایزدشهر با توجه به مشکالت 
به وجود آمده، بیان کرد: شورای شهر ایزدشهر پنج عضو 
اصلی و دو عضو علی البدل داشت که به دلیل مشکالت 
پیش آمده دو عضو اصلی از شورای شهر خارج و دو عضو 
علی البدل جایگزین شدند که در ادامه دو عضو دیگر نیز 
با دستور مقام قضایی از عضویت خارج شدند و شورای 
شهر فعلی با سه عضو) آقایان ابراهیمی، دریایی و اسدی( 
همچنان فعالیت دارد و به دلیل حد نصاب نرسیدن اعضا 
هیچ گونه مصوبه ای ندارند و تنها به امور اداری شهروندان و 
شهرداری رسیدگی و پاسخگو هستند تا کار مردم روی 

زمین نماند.
این مسؤول افزود: تا ابالغیه رسمی برای چگونگی روند کار 
از سوی استانداری اعالم شود مردم نگران نباشند زیرا امور 

آنها پیگیری و انجام می شود.
شهردار ایزدشهر که در دوره چهارم شورا تاکنون قریب به 
دو سال عهده دار این مسؤولیت است با اشاره به تصویب 
بودجه ۶ میلیارد تومانی شهرداری ایزدشهر، اظهار کرد: با 

حمایت شورا و تالش همکاران بودجه این شهرداری به مرز 
20 میلیارد تومان رسید.

یحیی پور ادامه داد: در ابتدای پذیرش مسؤولیت، یکی از 
مشکالت گریبانگیر شهر و شهروندان، آب های سطحی 
بود که مردم را رنج می داد و مانع فعالیت روزمره می شد و 
بنده قول داده بودم که اگر این مشکل را رفع نکنم استعفاء 
می کنم اما امروز این افتخار را دارم که با تالش همکاران و 
هزینه 2 میلیارد تومان مشکل آب های سطحی ایزدشهر 

رفع شده است.
و  معابر  آسفالت  اجرای  اینکه  بیان  با  ایزدشهر  شهردار 
کوچه های شهر به مناقصه گذاشته شد، گفت: به زودی 
جشن پایان آسفالت و شهری بدون حتی یک کوچه خاکی 

را برگزار می شود.
از  را  گردشگری  حوزه  در  سرمایه گذاری  مسؤول  این 
دغدغه های مجموعه شهرداری و شورای شهر عنوان کرد و 
افزود: رودخانه وازرود که از وسط شهر عبور می کند ظرفیت 
بسیار خوبی برای جذب گردشگر دارد و می تواند حتی از 
رودخانه بابلسر بهتر شود و این امر نیازمند دیواره سازی دو 
طرف رودخانه برای ایجاد منطقه گردشگری و راه دسترسی 
مردم به ساحل و دریا، ایجاد رستوران، قایقرانی، محل تردد 
نمادهای  و  المان  احداث  همچنین  و  اسب  با  کالسکه 
گردشگر،  جذب  سبب  این ها  همه  که  بومی  فرهنگی 
اشتغالزایی و رونق اقتصادی می شود که با کمک شورا، 
نماینده، امام جمعه و فرماندار مجوزهای الزم در بحث 

گردشگری نیز اخذ شده است.

شهردار ایزدشهر اضافه کرد: ساماندهی ساحل با جدیت 
در دستور کار شهرداری قرار دارد و با حمایت دادستان 
و منابع طبیعی همه دکه ها و آالچیق ها که پراکنده و با 
وضعیت بدی استقرار داشتند جمع آوری شد تا ساماندهی 

و متحدالشکل مستقر و نظارت شوند.
یحیی پور با اشاره به انجام کارهای فرهنگی، مذهبی و 
ورزشی توسط شهرداری، بیان کرد: همواره در برگزاری 
یادواره های شهدا پیشگام هستیم و به منظور زنده نگه 
داشتن یاد و خاطره شهدا، ایثارگری و مجاهدت آنان و 
پاسداشت مقام شامخ شهدا یادمان و نمادها و المان های 

فرهنگی مناسب در سطح شهر نصب شده و ادامه دارد.
وی گفت: در بحث ورزشی نیز ضمن مشارکت جدی، 
ورزشی  مسابقات  پیاده روی،  همایش های  هزینه های 
ـ فرهنگی، هزینه شورای ورزشی شهر و ... نیز از سوی 

شهرداری پرداخت می شود.
این مسؤول خاطر نشان کرد: با وجود اینکه ساحل دریا 
در اختیار منابع طبیعی است اما شهرداری ها موظف به 
پاکسازی و نگهداری شدند که به همین منظور به عنوان 
نخستین شهرداری منطقه از دستگاه ساحل روب استفاده 

و در ایام تابستان و پس از آن ساحل زیبا و بدون زباله را 
برای استفاده هموطنان مهیا می شود.

 سرمایه گذاری یک هزار میلیاردی
شهردار ایزدشهر با اشاره به برخی اقدامات زیرساختی و 
زیربنایی از حضور دو شرکت بزرگ سرمایه گذار در این 
شهر خبر داد و گفت: شرکت اکسین که هم اکنون در پنج 
استان کشور فعال است آمادگی خود را برای سرمایه گذاری 
یک هزار میلیاردی در ایزدشهر اعالم کرد و مقدمات کار نیز 
فراهم شد و قرار است بزرگ ترین مجتمع تفریحی را در 
زمینی به مساحت ۶ هکتار با راه دسترسی به دریا احداث 
کند و تقاضای واگذاری 30 هکتار از سطح دریا را نموده 
تا در آن آکواریوم دریایی، شهربازی دریایی،هتل و اسکله 
تفریحی دریایی، رستوران دریایی و ... احداث کند که از 
شروع اقدام برای سرمایه گذاری تاکنون قریب به 50 میلیارد 

تومان برای شهرداری ایزدشهر درآمد کسب شده است.
* احداث و اهدای مجمع ورزشی 

برای  خصوصی  بخش  آمادگی  از  همچنین  یحیی پور 
سرمایه گذاری در حوزه ورزش ایزدشهر خبر داد و افزود: 
بزرگ ترین  سرمایه گذاران  از  یکی  شهرداری  کمک  با 

مجموعه ورزشی را در حال احداث دارد که 
به شهرداری و شورای شهر این شهر هدیه 
کرد که قرار است پس از تکمیل و افتتاح با 
حضور وزیر ورزش برای برگزاری مسابقات 

بین المللی و جهانی تجهیز شود.
وی در ادامه به اقدامات و طرح های عمرانی 
شهرداری ایزدشهر در طول دو سال خدمت 
خود اشاره و اظهار کرد: کارهای عمرانی 
زیادی در شهر صورت گرفت که برخی 
افتتاح و بهره برداری شد و برخی نیز در 
سال جاری و در دهه فجر افتتاح می شود که 
از جمله آن افتتاح پارک بزرگ در منطقه 
امیرآباد با هزینه کرد بیش از یک میلیارد 
تومان، احداث دیوار حائل رودخانه امیرآباد، 

احداث پل در گلستان 5۴، محوطه سازی و آسفالت محوطه 
درمانگاه ایزدشهر، زیر سازی و آسفالت معابر و کوچه های 
سطح شهر، ایجاد چمن مصنوعی در گلسار ۶5، ترمیم 
و بهسازی زمین فوتبال آزادی ایزدشهر، پیگیری احداث 
کتابخانه عمومی ایزدشهر که تاکنون 30 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
شهردار ایزدشهر احداث کانال هدایت آب های سطحی در 
گلسار 55، گلستان یک و گلستان 8۶ و شهرک پزشکان ، 
یاس دو و سه، نصب و ترمیم پل های فلزی روبروی منازل، 
احداث دیوار حفاظتی بستر رودخانه هاشم رود در گلستان 
۴، اجرای دیواره حائل سنگ جین در شالیزار 17، احداث 

پل در گلستان 5۴، ۶1 و ۶9 ، بازگشایی خیابان 10 متری 
دسترسی به ساحل، احداث کانال و بلوار در گلسار 2 از دیگر 

اقدامات عمرانی در این مدت عنوان کرد.
این مسؤول از تعریف دو ورودی در ایزدشهر خبر داد و 
گفت: این ورودی ها به زودی نصب می شود و به منظور 
زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر المان شهدای 
ایزدشهر و المان متناسب با فرهنگ شهید و شهادت در 
چند نقطه شهر و امام زاده قاسم و المان با موضوع انرژی 

هسته ای و شهدای هسته ای نصب می شود.
یحیی پور در پایان گفت: پارک زیبای ساحلی در گلسار 15 
که در هفته دولت کلنگ خورد با جدیت در حال احداث 

است.

شهردار ایزدشهر نور خبر داد:

انجام 15 میلیارد تومان فعالیت عمرانی در ایزدشهر


