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آغاز هفته وحدت گرامی باد

روزانهم صبح اریان

سخنگوی قوه قضائیه: بار دیگر تکرار می کنم که تاکنون هیچ 
موردی از جانب دولت درباره فیش های نجومی یا حقوق های 

نجومی به قوه قضائیه منعکس نشده است.
اژه ای در  حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی 
نشست خبری با بیان اینکه هیچ موضوعی درباره حقوق های 
ده ها و یا صدمیلیونی که در قالب حقوق و پاداش از سوی برخی 
دریافت شده تاکنون از جانب دولت و یا دیوان محاسبات به قوه 

قضاییه به عنوان جرم انعکاس پیدا نکرده است.
وی گفت: همانطور که قبال گفته بودم ما فرصت های کافی 
را قائل شدیم تا دولت و دیوان محاسبات اقدامات مقتضی را 
در خصوص معرفی دریافت کنندگان حقوق های نجومی انجام 
دهند و عرض شد که اگر دولت انجام ندهد قوه قضائیه حسب 

وظیفه قانونی، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود تا 
دیگر گله ای نباشد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: بازرسی کل 
کشور فهرستی از افرادی که فیش های حقوقی باال داشتند 
تهیه کرده و در حال بررسی آنهاست و افرادی که تشخیص داد 
خالفی کرده اند و اقدامشان مجرمانه بوده تعدادی را به دادسرا 
فرستاده است. محسنی اژه ای با بیان اینکه بازرسی کل کشور 
1500 پرونده در این خصوص تهیه کرده است گفت: بیشتر 
افرادی که دارای فیش های نجومی هستند عمدتا از مدیران 
عامل بانکها، بیمه ها و برخی شرکتها هستند که اکنون بازرسی 

کل کشور در حال راستی آزمایی پرونده آنان است.
سخنگوی قوه قضائیه حکم آقایان فروغی و ریاضی از متهمان 

پرونده نگین غرب را تشریح کرد.

حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در ادامه 
سخنانش در نشست خبری گفت: آقای فروغی متهم ردیف اول 
این پرونده چندی پیش حکمش قطعی و بخشی از حبس را 
متحمل شد و با توجه به نوع همکاری وی در تأمین رضایت 
به طور مشروط آزاد است. وی افزود: همچنان  شکات فعالً 
وی باید برای رضایت بقیه شکات همکاری خود را ادامه دهد. 
محسنی اژه ای گفت: حکم آقای ریاضی هم صادر شد و وی به 
زندان بازگشت و در جلسه ای با حضور وکیلش حکم او قطعی 
شد و دادگاه بدوی او را به 12 سال حبس محکوم کرد و این 

12 سال قطعی شد.
ادامه در صفحه 3

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:

تشکیل 1500 پرونده مرتبط با فیش های نجومی
بوئینگ  و  ایران ایر  امضای سند همکاری میان  مراسم 
تا دولت در  انجام شد  راه و شهرسازی  وزیر  با حضور 
ماه های پایانی عمر خود، قراردادی استثنایی برای صنعت 

هواپیمایی را به امضا برساند.
صنعت  آمریکایی  غول  با  ایران  طوالنی  مذاکرات 
هواپیماسازی جهان باالخره به نتیجه رسید تا ۸0 فروند 
بوئینگ ظرف 10 سال ناوگان هواپیمایی ایران را دگرگون 

کند.
پرورش، مدیرعامل ایران ایر با تایید این خبر تصریح 
کرد: سند همکاری ایران و بوئینگ امروز به امضا خواهد 

رسید.

بر این اساس، نخستین فروند از هواپیماهای بوئینگ در 
سال 201۸ به ایران تحویل داده می شود.

همچنین از مجموع ۸0 فروند هواپیمای مورد توافق برای 
تحویل به ایران، 50 فروند بوئینگ ۷۳۷ و ۳0 هواپیمای 

دیگر شامل دو مدل بوئینگ ۷۷۷ خواهد بود.
راه  وزیر  آخوندی  عباس  باحضور  مراسم،  این  در 
وشهرسازی، فخریه کاشان قائم مقام وزیر، عابدزاده رئیس 
سازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعامل هما قرارداد نهایی 
خرید ۸0 فروند هواپیما از شرکت هواپیماسازی بوئینگ 
امروز امضا و قرار شد در بازه  زمانی 10 ساله این هواپیماها 

به ایران تحویل داده شود.

کارخانه  و  »هما«  بین  منعقده  تفاهم نامه  دنبال  به 
هواپیماسازی بوئینگ بعد از برجام در تیرماه سال جاری و 
پیرو مذاکرات و مطالعات  و بررسی های انجام شده توسط 
تیم های کارشناسی هواپیمایی جمهوری اسالمی »هما« ، 
وزارت راه و شهرسازی، دستگاه های ذیربط، قرارداد نهایی 
خرید ۸0 فروند هواپیما بین هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران »هما« و شرکت و کارخانه بوئینگ با حضور وزیر راه 
وشهرسازی و تنی چند از مسئوالن صنعت حمل ونقل 
هوایی کشور به امضای مدیرعامل هما و معاون منطقه ای 

بوئینگ رسید.
ادامه در صفحه 2

توافق تاریخی ایران و غول آمریکایی

۸0 فروند بوئینگ در 10 سال وارد ایران می شود

گروه اجتماعی: وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت بازنگری و تبیین 
نظام ارزشیابی آموزشی به سود پژوهش تاکید کرد و گفت: باید به تفکر و 
نوآوری در آموزش بها دهیم و از محور قرار دادن دانش آموزان در سطوح 

مختلف نهراسیم ...

وزیر اطالعات: نه امنیت ، نه اقتصاد و نه هیچ عرصه دیگری از عرصه های جمهوری اسالمی ایران با 
غربی ها گره نخورده است. حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود علوی در حاشیه اجالس امنیتی 

تهران در جمع خبرنگاران افزود: این کنفرانس بسیار باارزش است و بستر را برای تشریک مساعی کشورهای منطقه بخصوص در بحث 
امنیت فراهم می کند. وی با اشاره به اینکه امروز منافع کشورها به هم گره خورده است ، گفت: همانطور که کشورها در مقوله ای مانند 

اقتصاد ، اتحادیه هایی برای فعالیت تشکیل می دهند...

گروه اقتصاد: دومین اجالس معدن و صنایع معدنی ایران » توسعه و 
سرمایه گذاری« با حضور هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، جمعی از مسئوالن 

و همچنین سرمایه گذاران خارجی روز گذشته برگزار شد ...

علیرضا عصار
 پس از ۶ سال

 کنسرت می دهد

علوی:

امنیت و اقتصاد ایران با غربی ها
 گره نخورده است

کاهش رفاه مردم 
متوسط و فقیر در 

سالهای اخیر

احتمال مشارکت
 ِشل و توتال در توسعه 
میدان نفتی آزادگان

رهبر معظم انقالب:

آمریکا با اقتدار کشورهای اسالمی مخالف است
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روحانی: اساس قدرت مسلمانان وحدت است

سلطانی فر: 

دنبال میزبانی جام ملت های 2023 هستیم
۸۰فروندبوئینگدر۱۰سالواردایرانمیشود

اجتماعیاقتصادی

فرش قرمز برای 
سرمایه گذران معدن

 انداخته شد

پرداخت 
»معوقات فرهنگیان« و 

توزیع »شیر مدارس«

2

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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امام حسن عسگری)ع(:

کالم  نور

وزیر علوم تاکید کرد: 
کارآفرینی رویکرد نظام آموزش عالی 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به وجود 
بیش از 1۳ میلیون دانش آموز در وزارت آموزش 
مشترک  کمیته  ایجاد  پیشنهاد  پرورش،  و 
همکاری میان وزارت علوم و آموزش و پرورش 

را ارائه کرد.
به گزارش پیام زمان،دکتر محمد فرهادی، 21 
آذرماه در مراسم جشنواره تجلیل از دانش آموزان 
روز  اولین  اینکه  بر  تاکید  با  پژوهنده سال 95 
هفته پژوهش با مدرسه آغاز می شود، اظهار کرد: 
دلیل آن وجود جوانان و دانش آموزان در سنین 
و پرسشگری  یادگیری و کسب مهارت  و  رشد 

است.
همکاری های  توسعه  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
پرورش،  و  آموزش  و  علوم  وزارتخانه  دو  میان 
به  همکاری  مشترک  کمیته  ایجاد  پیشنهاد 
دو  این  میان  فناوری  و  پژوهش  توسعه  منظور 

وزارتخانه را ارائه کرد.
میلیون  از 1۳  بیش  به وجود  اشاره  با  فرهادی 
ادامه  پرورش  و  آموزش  وزارت  در  دانش آموز 
رسالت  که  می دهد  نشان  عدد  این  داد: 
سنگینی بر عهده این وزارتخانه است و رویکرد 
پژوهش محوری نیز این مسؤولیت را سنگین تر 

می کند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه 
تحقیق و پژوهش موضوعی نیست که بتوان در 
یک مقطع به آن دست یافت، اضافه کرد: باید از 
توسعه تحقیقات و پژوهش فرهنگی ایجاد کرد 
که از زمان ورود به دوره پیش دبستانی تا پایان 
عمر ملکه ذهن باشد و این به معنای یک آموزش 

مادام العمر است.
از  زیادی  سال های  اینکه  بر  تاکید  با  فرهادی 
آموزش متکی بر آموخته های انباشتی و کم اثر 
گذشته است، یادآور شد: امروز یادگیری معطوف 
به حل مساله، پرسشگری، ایده آفرینی، خالقیت 

و یادگیری مشارکتی است.
وی، این رویکرد آموزشی را منشأ ثمرات عظیم 
و  دانست  کشور  همه جانبه  توسعه  و  کشور  در 
ادامه داد: هر چه فاصله میان دو نظام آموزشی 
و  شود  کمتر  پرورش  و  آموزش  و  علوم  وزارت 
آموزشی  نظام  دو  این  میان  هدفمندی  ارتباط 
برقرار شود، بیشتر می توان به مرجعیت علم و 

فناوری ایران امید داشت.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه 
ایجاد جامعه علم باور و پژوهش محور از سال های 
کرد:  خاطرنشان  می شود،  آغاز  مدرسه  ابتدایی 
آموزش و پرورش برای نهادینه کردن این مهم 
باید این فرهنگ را در برنامه های درسی بگنجاند 
که البته این امر در سال های اخیر به آن توجه 

شده است.
فرهادی هفته پژوهش را فرصت مغتنمی برای 
قالب شدن گفتمان پژوهشی در کشور دانست 
ارگان ها  از  بسیاری  هفته  این  در  گفت:  و 
کشور  سراسر  در  را  خود  علمی  دستاوردهای 
عرضه می کنند، ضمن آنکه در هر استانی شورای 

پژوهش و فناوری شکل گرفته است.
تربیت  و  مدرک گرایی  به  فائق آمدن  فرهادی 
انسان های کارآفرین در دانشگاه های نسل سوم 
دانست  عالی  آموزش  نظام  رویکردهای  از  را 
پژوهش  آینده،  در  که  کرد  امیدواری  ابراز  و 
نقش پررنگ تری در منافع ملی و افزایش سهم 

اقتصادی داشته باشد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه 
ایجاد  را  مقاومتی  اقتصاد  بستر  رویکرد،  این 
از  می توانند  دانش آموزان  کرد:  اضافه  می کند، 
دانشگاه ها  در  که  پژوهشی  و  آموزشی  خدمات 

ایجاد شده است، استفاده کنند.
طی برگزاری مراسمی در دبیرستان دکتر علی 
شریعتی با حضور وزیر علوم، معاون پژوهش و 
فناوری وزیر علوم و وزیر آموزش و پرورش از 21 

دانش آموز پژوهنده تقدیر به عمل آمد.

وب سایت اطالع رسانی هیات دولت 
فعال شد

دبیر هیات دولت از فعال شدن وب سایت اطالع 
cabinetoffice. رسانی هیات دولت به آدرس
ir خبرداد. در این پایگاه کوشش شده است تا 
تصمیم  اخباِر  به  عموم  سریع  دسترسی  امکان 
از  پس  بالفاصله  وزیران  هیات  های  گیری 

برگزاری جلسات فراهم شود.
در  یادداشتی  انتشار  با  میرزایی  محسن حاجی 
سایت  وب  سازی  فعال  از  خود  تلگرامی  کانال 
است:  نوشته  و  داده  خبر  دولت  رسانی  اطالع 
کلیدی  مولفه  دو  شفافیت،  و  مشارکت جویی 
برای  تصمیم گیری  و  تصمیم سازی  فرآیند  در 
تخصیص بهینه منابع جامعه، پیشگیری از فساد 
و نیل به توسعه یافتگی است. تجربه بشری نشان 
نسبی  رضایت  و  نفعان  ذی  اجماع  است،  داده 
آنان در بررسی و تصمیم گیری درباره موضوعات 
مشترک عالوه بر تامین جامعیت در تصمیمات، 
به پایداری بیشتر آن نیز منجر می شود، هزینه 
اجرای تصمیمات را کاهش می دهد و سرمایه 

اجتماعی را تقویت خواهد کرد. 
وی می افزاید: الگوهای تصمیم گیرِی مشارکت جویانه، 
به درک مشترک جامعه از مسائل اصلی و راه حل  آنها 
می انجامد. چنین الگوهایی به تعمیق رابطه دولت – 
ملت و ارتقاء ظرفیت گفت وگوی ملی منجر می شود 
و اعتمادآفرین است. نهادینه شدن چنین فرایندی 
برای شناسایی مشکالت اصلی جامعه و یافتن و 
اجرایی نمودن راه  های حل آنها، به بیان دیگر، همان 

توسعه یافتگی است.

خبر

اقتصاد؛عامل وحدت بخش در کشور
دبیر مجمع تشخیص مصلح نظام تاکید کرد: تمرکز قوای سه گانه بر 
موضوع اقتصاد مهمترین عاملی است که می تواند همه را به وحدت 

برساند.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلح نظام در حاشیه کنفرانس 
امنیتی تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر وزیر خارجه کشورمان به 
هند و چین اظهار کرد: هند و چین دو موازنه گر مهم در روابط بین المللی 

ایران محسوب می شوند.
وی با تاکید بر اینکه باید از همه فرصت های بین المللی خود استفاده 
کنیم گفت: تجربه تاریخی ملت ایران نشان می دهد که ما به هیچ قدرتی 
به تنهایی نمی توانیم اکتفا و تکیه کنیم بلکه باید رابطه ای چند جانبه 
بین المللی داشته باشیم. در همین راستا هند و چین می توانند در این 

توازن به ما کمک کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلح نظام همچنین در پاسخ به پرسشی درباره 
اینکه آیا افزایش 5 دالری قیمت نفت جای خوشحالی دارد اظهار کرد: 
این موضوع بستگی به چگونگی استفاده ما از این دالرها دارد؛ در دولت 
گذشته ۷00 میلیارد دالر درآمد ارزی کشور بود. از ابتندا انقالب نیز بیش 
از هزار میلیارد دالر وارد کشور شده است اما آنچه که مهم است این است 

کمه چگونه ما از این دالرها بهره برداری کنیم.
رضایی همچنین در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه چه توصیه ای 
به روسای قوا جهت پیشگیری از ایجاد هرگونه اختالف میان آنها دارید 
اظهار کرد: موضوع اقتصاد مهمترین عاملی است که می تواند همه را به 
وحدت برساند تمرکز روی کلمه ای مشترک به نام اقتصاد و معیشت، رفع 
مشکالت اقتصادی مردم و همچنین توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و 

کاهش فقر، می تواند به همه جناح ها وحدت ببخشد.

ایران انفجارهای تروریستی ترکیه محکوم کرد
سخنگوی وزارت امورخارجه انفجارهای تروریستی استانبول ترکیه را که 
به کشته و مجروح شدن ده ها تن از شهروندان این کشور منجر شد قویا 

محکوم کرد.
بهرام قاسمی ضمن ابراز همدردی با ملت، دولت و بازماندگان حادثه 
اقدامات  استمرار  و  ادامه  داشت:  اظهار  ترکیه  استانبول  تروریستی 
موج  به  زدن  دامن  و  ترکیه  و همسایه  دوست  در کشور  تروریستی 
خشونت و ناامنی در این کشور موجب تاسف و نگرانی عمیق است 
و مقتضی است در برابر اراده و زبان واحد تروریست ها و افراط گرایان 
است،  مرگبار  آفرینی  و وحشت  عریان  به خشونت  توسل  همانا  که 
پاسخی قاطع و پیامی یکسان ازجانب همه کشورهای منطقه و جهان به 

تروریست های خشونت طلب داده شود. 
وی در ادامه تاکید کرد: امروزه تروریسم و دهشت آفرینی به تهدیدی 
فراگیر علیه همه کشورها تبدیل شده است و مبارزه با آن هم راهکاری جز 

عزم و اجماع جهانی ندارد. 
قاسمی خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران همواره آمادگی دارد با 
همکاری همه کشورها اقدامات الزم را برای مقابله همه جانبه با تروریسم 

و افراطی گری انجام دهد.

موصل، خط پایان تروریستهای داعش
نخست وزیر عراق: آخرین مرحله این جنگ پایان دادن به داعش در نینوا و 

موصل است و بیشتر مناطق استان نینوا تاکنون آزاد شده است.
به گزارش صداوسیما به نقل از شبکه تلویزیونی العراقیه، حیدر العبادی 
در دیدار با الرس لوکه راسموسن نخست وزیر دانمارک گفت: عراق در 
حال جنگ با داعش برای نابودی کامل این گروه تروریستی است و پایان 

داعش در موصل خواهد بود.
العبادی افزود: نیروهای عراق پیروزهای خود را در همه محورهای عملیات 
ادامه می دهند و بر تأمین امنیت شهروندان و رعایت حقوق بشر اصرار 

دارند. 
وی گفت: دستورات ما به نیروهای مسلح بر این مسائل تأکید دارد و 
شهروندان عراقی در مناطق آزاد شده از نیروهای عراقی استقبال می کنند.

العبادی افزود: آخرین مرحله این جنگ پایان دادن به داعش در نینوا و 
موصل است. بیشتر مناطق استان نینوا تاکنون آزاد شده است. نیروهای ما 
هم اکنون در داخل شهر موصل هستند و ان شاء  اهلل به زودی همانطور 

که یادآور شدیم نیروهای ما بتوانند همه شهر را آزاد کنند.
نخست وزیر عراق همچنین تأکید کرد: حفاظت از جان شهروندان برای ما 
مسئله اساسی است. محافظت از امنیت مردم و امنیت نیروهای ما بسیار 
مهم است. رعایت حقوق بشر نیز مسئله ای بسیار مهم است. ما به همه 
نیروها دستور دادیم که مسائل حقوق بشر را رعایت و از جان شهروندان 

محافظت کنند. هم اکنون روابط بین شهروندان بسیار خوب است  
العبادی گفت: دانمارک کمکهای ارزشمندی به عراق در زمینه های 
نظامی و بشردوستانه تقدیم کرده است و ما از کشور دانمارک تشکر 
می کنیم و خواستار ادامه ارائه این کمکها و آموزش نظامی نیروهای 

عراقی هستیم.
وی افزود: اینگونه آموزشها توان نظامی نیروهای عراقی را افزایش می دهد. 
در مقایسه با دوسال و اندی پیش ، امروز تغییرات و پیشرفتهای بزرگی 
در زمینه نیروهای ما دیده می شود و توان نظامی نیروهای عراقی افزایش 

یافته است. نیروهای ما از توان جنگندگی باالیی برخوردارند.
نخست وزیر عراق تصریح کرد: ما آزادسازی شهرهای خود را از جنوب و 
غرب بغداد آغاز کردیم و تا استانهای االنبار ، صالح الدین و دیاله ادامه 
دادیم و نیروهای ما هم اکنون در موصل مستقر هستند و در مراحل پایانی 

آزادسازی موصل قرار دارند.

رزمایش محمد رسول ا... )ص( در جنوب شرق کشور
رزمایش بزرگ محمد رسول اهلل )ص( نیروی زمینی ارتش دیروز در 

منطقه جنوب شرقی کشور آغاز شد.
به گزارش  خبرگزاری صدا وسیما از قرارگاه  فرهنگی تبلیغی رزمایش 
محمد رسول اهلل، این رزمایش با اعالم رمز لبیک یارسول اهلل از سوی امیر 
سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمین ارتش  در منطقه عمومی 

جنوب شرق کشور از جمله سواحل مکران آغاز  شد.
 امیر سرتیپ دوم ستاد سید کمال پیمبری سخنگوی این رزمایش گفت: 
جابجایی و اعزام یگانهای واکنش سریع امروز از سایر مناطق جغرافیایی 
کشور به منطقه عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن از هوا و زمین صورت 

گرفت. 
 وی افزود: نمایش تحرک تاکتیکی، توانمندی و سرعت پاسخ به نیاز های 

عملیاتی در مواجهه با هر نوع تهدید از اهداف این رزمایش است.
 امیر  پیمبری از دیگر اهداف این رزمایش را ارزیابی آمادگی یگانها 
در زمینه چابک سازی نیروها متناسب با شرایط دانست و اضافه کرد: 
انتقال تجربه مدیریت رزم نوین به فرماندهان جوان، کاهش زمان عکس 
العمل به تهدیدات در بکارگیری سامانه های جدید دفاعی به نمایش 

در می آید.
 سخنگوی رزمایش با بیان اینکه محدوده رزمایش محمد رسول اهلل در 
وسعتی بیش از 220 هزار کیلومتر مربع است، گفت: در این رزمایش 
عظیم یگانهای مختلف نیروی زمینی، پشتیبانی نیروی هوایی و قرارگاه 
پدافند هوایی خاتم االنبیا با محوریت قرارگاه والیت نیروی زمینی ارتش 

مشارکت دارند.

خبر

رهبرانقالب دیروز در دیدار حجت االسالم عمار حکیم 
رئیس تحالف ملی شیعیان عراق و اعضای اصلی این 
ائتالف، ضمن ابراز خرسندی از شکل گیری ائتالف 
در میان گروههای شیعه عراق، آن را حادثه ای مهم 
خواندند و بر لزوم حفظ و تقویت پایه های این وحدت 
و نگاه پدرانه و آغوش باز به همه جریانها و اقوام و 

مذاهب مختلف عراق تأکید کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تبریک ایام والدت پیامبر 
اسالم )ص( و حضرت امام صادق )ع( و همچنین 
پیروزی های موصل، وظیفه رئیس و اعضای اصلی 
و همه جریانهای داخل تحالف ملی شیعیان عراق 
را بسیار سنگین و هرگونه تصمیم و عملکرد آنها 
را تأثیرگذار بر »عراق، منطقه و اسالم« دانستند و 
افزودند: رسیدن به اهداف ارزشمند تحالف ملی، فقط 
با حفظ انسجام و وحدت امکان پذیر است و باید برای 

استمرار این موضوع، مراقبت شود.
مهم  وظایف  از  یکی  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
تحالف ملی را حمایت از دولت های مستقر در عراق 
برشمردند و ضمن ابراز خرسندی از اقدامات دولت 
آقای عبادی بویژه همراهی با حشدالشعبی، تأکید 
کردند: حشدالشعبی یا همان نیروهای مردمی یک 
ثروت عظیم و ذخیره بزرگ برای امروز و فردای عراق 

است که باید حمایت و تقویت شود.
ایشان موضوع علم و تحقیق را برای پیشرفت و اقتدار 
تقویت  گفتند:  و  کردند  ارزیابی  مهم  بسیار  عراق 

دانشگاهها و استحکام بخشیدن به پایه های علم و 
باید مورد توجه جدی قرار  تحقیق در عراق حتماً 
امریکایی ها و دیگر دشمنان  آنکه  گیرد، بخصوص 
ملت عراق، بسیاری از دانشمندان این کشور را به قتل 

رسانده اند.
رهبر انقالب اسالمی با بیان این توصیه به ائتالف 
شیعیان عراق  که »به امریکاییها اصالً اعتماد نکنید« 
کشورهای  اقتدار  با  همواره  امریکایی ها  افزودند: 
اسالمی از جمله عراق مخالفند و هیچگاه نباید فریب 

ظاهرسازی ها و لبخندهای آنها را خورد.
انقالب  توصیه همیشگی  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 

اسالمی به ما، اعتماد نکردن به امریکا بوده است، 
ایران،  اسالمی  جمهوری  در  ما  کردند:  خاطرنشان 
هرگاه این توصیه را رعایت کردیم سود بردیم و هرگاه 

به فراموشی سپردیم، ضرر کردیم.
رهبر انقالب اسالمی درخصوص موضوع عدم اعتماد 
به امریکا، به این نکته هم اشاره کردند که آنها برخالف 
ادعاهای ظاهری به هیچ وجه به دنبال ریشه کن 
شدن تروریست های تکفیری نیستند و تالش دارند 
تا بخشی از این تروریست ها را برای مقاصد آینده 

خود، حفظ کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: اکنون در موصل 

و همچنین در سوریه، امریکاییها، تمایلی به شکست 
کامل تروریست های تکفیری ندارند.

ایشان با اشاره به فروش نفت عراق بوسیله داعش 
گفتند: در آن مقطع امریکاییها صرفاً نظاره گر حرکت 
ستونی نفتکش ها بودند و آنها را هدف قرار نمی دادند، 

بنابراین نباید به امریکاییها اعتماد کرد.
رهبر انقالب اسالمی آینده عراق را بسیار روشن تر و 
بهتر از شرایط امروز دانستند و تأکید کردند: پیشرفت 
عراق به نفع جمهوری اسالمی ایران است و هماهنگی 

بیش از پیش دو کشور نیز به نفع دو طرف است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش پایانی سخنان 
خود، ضمن تشکر از آحاد مردم و مسئوالن عراقی به 
دلیل پذیرایی و میهمان نوازی از زائران اربعین، پیاده 

روی اربعین را پدیده ای عظیم و بی نظیر خواندند.
رئیس  االسالم حکیم  دیدار حجت  این  ابتدای  در 
ائتالف شیعیان عراق ضمن قدردانی از رهنمودهای 
مقام معظم رهبری و حمایتهای جمهوری اسالمی 
ائتالف ملی و  از روند شکل گیری  ایران، گزارشی 
اقدامات انجام شده بیان کرد و با تبریک پیروزیهای 
نتایج  از  اخیر در عراق، سوریه و یمن گفت: یکی 
قانون  ائتالف ملی شیعیان در عراق، تصویب  مهم 
حشدالشعبی بود که عالوه بر رأی مثبت نمایندگان 
تحالف ملی، ائتالف شیعیان توانست، نظر تعداد زیادی 
از نمایندگان جریانها و گروههای دیگر را نیز با خود 

همراه کند.

رهبر معظم انقالب:

آمریکا با اقتدار کشورهای اسالمی مخالف است

قدرت  اساس  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
مسلمانان و ایران، وحدت است از رونمایی منشور 
حقوق شهروندی در سراسر کشور تا پایان آذر 

خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی 
روز یکشنبه گفت: برنامه دولت حداکثر استفاده 
از قومیت ها و مذاهب برای همگرایی و تقویت 

وحدت فرهنگی و ملی است.
سعادت  با  میالد  تبریک  ضمن  روحانی  آقای 
پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص( و هفته وحدت، 
گفت: پیامبر)ص(، نوری عالم تاب، دردانه خلقت و 
اشرف مخلوقات عالم است که راه و مسیرش باید 

اسوه و الگو برای همه مسلمانان باشد.
در  همواره  اینکه  به  اشاره  با  جمهوری  رییس 
مذهبی  یا  قومی  تنوع  دارای  که  کشورهایی 
هستند، دو دیدگاه در برخورد با این مقوله حاکم 
بوده است ، افزود: یک تفکر، تفکر اقتدارگرایانه 
مرکزیت بر مبنای این است که اقلیت ها همواره به 
عنوان مشکل و تهدید تلقی شده و به تنوع اقوام 
و مذاهب  به عنوان مسأله ای امنیتی نگریسته 

می شود.
دکتر روحانی با بیان اینکه وقتی به موضوعی با 
نگاه امنیتی بنگریم، لوازم و تبعات خاص خودش 
را به همراه خواهد داشت، ادامه داد:  شاید در دوره 
رضاخانی چنین تفکری حاکم بود که مرکزیت 
فالت ایران باید دارای یک قدرت برتر باشد تا 
بتواند کاماًل  بر اقوام دیگر و بر مناطق مرزی تسلط 
قهرآمیز داشته باشد و این مبنایی است که هنوز 

هم برخی از کشورها به دنبال آن هستند.
رییس جمهوری نگاه به اقوام و مذاهب مختلف 
به عنوان یک فرصت و مزیت برای همزیستی 
مسالمت آمیز را مبنایی دیگر در برخورد حاکمیت 
با تنوع قومی و مذهبی در یک کشور برشمرد و 

خاطرنشان کرد: در برخی کشورها این مبنا وجود 
دارد که همه اقلیت ها نیز باید از حقوق شهروندی 

برابر استفاده کنند.
دکتر روحانی تاکید کرد: مبنای جمهوری اسالمی 
مذهبی،  تنوع  پذیرش  بر  انقالب  آغاز  از  ایران 
قومی و فرهنگی بوده و در این راستا حتی خرده 
اسالمیت  بلند  فرهنگ  لوای  زیر  فرهنگ های 
و ایرانیت را زیبا و به عنوان فرصت و نه تهدید 

می دیده است.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه متاسفانه امروز 
امکانات در مناطق مرزی نسبت به مرکز کشور 
از تعادل برخوردار نیست، تصریح کرد:  مناطق 
و استان های مرزی ما جدای از مسأله قومیت و 
مذهب چه در مناطق شیعه نشین و چه مناطق 
سنی نشین دارای مشکالت هستند و این تعادل 
ایجاد شده و طرح های عمرانی و صنعتی  باید 
بزرگ در مناطق مرزی اجرا شود چرا که سود، 
به دنبال خواهد داشت.  منفعت و مزیتی ملی 
دکتر روحانی تحول در بندر چابهار و تبدیل آن به 
یک بندر ارتباطی بین قاره ای را یکی از طرح های 
بسیار مهم دولت تدبیر و امید عنوان کرد و افزود: 
انجام شده  تالشی که در راستای توسعه بنادر 
بیشتر به خاطر  جذب سرمایه و مشارکت خارجی 

بوده است.
رییس جمهوری ادامه داد: یکی از مسایل مهم 
مورد گفتگو در بسیاری از سفرها و مالقات های 
خارجی با مقامات و مسئوالن دیگر کشورها درباره 
مشارکت در توسعه بندر چابهار، اتصال راه آهن 
چابهار به زاهدان و از زاهدان به خراسان جنوبی و 
راه آهن سرخس است که در نهایت موجب اتصال 
دریای عمان به آسیای مرکزی، چین، روسیه و 

اروپای شرقی، مرکزی و حتی غربی خواهد شد.
دکتر روحانی با بیان اینکه دولت تالش می کند 
تا قول های خود به مردم سیستان و بلوچستان 

مبنی بر فعال شدن بندر چابهار، تکمیل راه آهن 
وگازرسانی به برخی مناطق این استان را هرچه 
زودتر و سریعتر عملیاتی و اجرایی کند، گفت: 
البته ممکن است قول های سفرهای استانی صد 
در صد اجرا نشده باشد، اما اراده بر این است که 
این برنامه ها صد در صد اجرا شود. دلیل اینکه 
در برخی موارد طرح ها صددرصد اجرا نشده ، 
کاهش قیمت نفت از نیمه دوم 9۳ و سال 94 
است یعنی به یکباره کشور با یک کاهش درآمدی 
مواجه شده که به طور طبیعی در همه طرح های 
عمرانی سراسر کشور تأثیرگذار است، اما در عین 

حال ما راه و مسیر را ادامه می دهیم.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه برنامه دولت 
برای  از تنوع قومی و مذهبی  حداکثر استفاده 
غنی سازی  و  ملی  وحدت  تقویت  و  همگرایی 
فرهنگی در کشور است، خاطرنشان کرد: بخش 
بزرگی از فرهنگ بزرگ و غنی ایرانی، ترکیب یافته 
اقوام و مذاهب مختلف چون کرد، لر، ترک، بلوچ 

و عرب است.
از  ما  این سوال که مگر  با طرح  دکتر روحانی 
سنت،  اهل  عرفان  و  تاریخ  تفاسیر،  کتاب ها، 
استفاده نمی کنیم؟، گفت: امام راحل هنگامی که 
در عرفان بحث می کند، از فصوص الحکم محی 
الدین ابن عربی نام می برد، پس ما یک منبع غنی 
به نام اسالم و دانشمندان اسالمی در رشته های 

مختلف اعم از شیعه و سنی داریم.
رییس جمهوری افزود: افتخارات در ایران هیچ 
گاه بر مبنای مذهب نبوده  و ما به شعرا، بزرگان 
سعدی،  همچون  ایران  تاریخ  اندیشمندان  و 
مولوی و حافظ فارغ از نگاه به مذهب آنها افتخار 

می کنیم.
دکتر روحانی با بیان اینکه صاحبان و معماران 
شهید  خمینی)ره(،  امام  نظیر  اسالمی  انقالب 
مطهری، شهید بهشتی، مرحوم طالقانی و دکتر 
در  بودند،  فکر  اهل  و  صاحب نظر  که  شریعتی 
بیان مفاخر شیعه، جهان شمولی بحث را مطرح 
می کردند، افزود: فرهنگ عاشورا و حرکت امام 
حسین)ع(  مسئله شیعه و غیرشیعه نیست، بلکه 
موضوع مبارزه با ظلم، دیکتاتوری و فساد است؛ 
امام حسین)ع( از آزادی و آزادگی سخن می گوید 
و علت اینکه امروز قلوب عالم تا این حد جذب امام 
حسین)ع( شده بخاطر این است که ما تفکر امام 
حسین)ع( را در قالب یک مذهب ندیده و آن را 

جهان شمول و انسان شمول می دانیم.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه اسالمی و ایرانی 
بودن انقالب اسالمی به همه مذاهب و اقوام ایرانی 
تعلق دارد، خاطرنشان کرد: مشکالتی که امروز در 
کشور وجود دارد، مشکالت شیعه، سنی، یهودی 
و مسیحی و ادیان مختلف نیست، بلکه مشکل 

همه ایرانی هاست.

رئیس جمهور: 

اساس قدرت مسلمانان وحدت است

ادامه از صفحه 1
این قرارداد شامل 50 فروند هواپیمای بوئینگ از 
بوئینگ   فروند هواپیمای   15 ،  MAX-۷۳۷ نوع
 ۷۷۷X بوئینگ  هواپیما  فروند   15 و   ۳00-۷۷۷
است و پس از ۳۷ سال تحریم با این کارخانه امضا 

شده است.
علی رغم فضایی که برخی رسانه ها در خصوص نتیجه 
بخش نبودن توافق برجام در زمینه خرید هواپیما از 
ایرباس و بویینگ ایجاد کرده بودند؛ قرارداد خرید 
این  و  ایر  ایران  بین  بویینگ  از  »نو«  هواپیماهای 

کمپانی به امضا رسید.
طبق توافق هایی که پیش از این بین بویینگ و ایران 
ایر شده بود؛ قرار بر این بود که  قرارداد 25 میلیارد 
دالری برای خرید 100 فروند هواپیمای مسافربری 

بویینگ منعقد شود.
می  منعقد  حالی  در  ایر  ایران  و  بویینگ  قرارداد 
شود که با  بر سر کارآمدن ترامپ به عنوان رییس 
جمهوری جدید دولت آمریکا، برخی خرید هواپیما از 

آمریکا را منتفی می دانستند.

هر چند که به نظر می رسید از آنجایی که مذاکرات 
انجام  زودتر  ایرباس  آمریکایی  اروپایی-  شرکت  با 
شده، قرارداد خرید از این کمپانی زودتر از بویینگ 
به سرانجام برسد و قطعی شود اما پیشتازی بویینگ 
نشان داد، این معامله نه یک جریان سیاسی بلکه یک 
رقابت کامال اقتصادی بین شرکت های بزرگ دنیا 
است و این شرکت های بزرگ جهانی در رقابت برای 

دست یافتن به بازار ایران هستند.
مهر ماه امسال بود که اوفک مجوز فروش هواپیما به 
ایران را به شرکت های ایرباس و بویینگ داد. طبق 
این مجوز قرار است که بویینگ 100 فروند هواپیما 
و ایرباس 11۸ فروند هواپیمای نو به ایران ایر )شرکت 
هواپیمایی ملی ایران( به صورت غیر نقدی و لیزینگ 
از  هواپیما  خرید  قرارداد  شود؛  می  گفته  بفروشد. 

ایرباس هم به زودی قطعی خواهد شد.  
و  راه  وزیر  مقام  قائم  کاشان،  فخریه  پیش  چندی 
مالی  موسسات  با  توافق ها  کرد؛  اعالم  شهرسازی 
خارجی برای خرید ۷۷ فروند هواپیمای جدید به 

صورت لیزینگ انجام شده است.

توافق تاریخی ایران و غول آمریکایی

۸۰ فروند بوئینگ در ۱۰ سال وارد ایران می شود
وزیر کشور ترکیه اعالم کرد، در پی انفجارهای شب 
گذشته که در نزدیکی اتوبوس حامل نیروهای پلیس 
ضد شورش مقابل استادیوم باشگاه بشیکتاش در مرکز 
استانبول و در نزدیک میدان تقسیم رخ داد ۳۸ تن 

کشته و 1۶۶ تن زخمی شدند.
به گزارش  سایت شبکه الجزیره، سلیمان سویلو، وزیر 
کشور ترکیه تصریح کرد، ۳0 تن از کشته ها از اعضای 
پلیس هستند و 1۳ تن نیز در خصوص انفجار بازداشت 

شده اند.
سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه افزود: اطالعات اولیه 
حاکی است که دو انفجار رخ داده اولی مقابل استادیوم 
باشگاه بشیکتاش و دومی عامل انتحاری بوده که در پارک 

ماچکا خود را منفجر کرد و تلفاتی هم به جای گذاشت.
سویلو افزود: دالیل اولیه اشاره به این دارد که انفجار 
استانبول ناشی از خودروی بمب گذاری شده بوده که 

اتوبوس نیروهای پلیس را هدف قرار داده بود.
وی خاطرنشان کرد، انفجار بعد از خروج طرفداران تیم 

بشیکتاش که به تماشای فوتبال آمده بودند رخ داد.
وزیر کشور ترکیه افزود: 1۷ تن از زخمی ها تحت عمل 

جراحی قرار گرفتند.
سویلو هرگونه طرح  کینه توزانه را محکوم کرد، در 
حالی هیچ گروهی هنوز مسئولیت انفجارها را بر عهده 
نگرفته است اما اخیرا داعش از طرفدارانش خواست 

منافع ترکیه را هدف بگیرند.
خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که انفجار حدود یک 
ساعت و نیم بعد از پایان مسابقه رخ داد در حالی بعید 
نیست این انفجار پلیس ضد شورش مسئول تامین 

امنیت بازی را هدف گرفته باشد.
عزای  امروز  ترکیه  مقامات  که  است  حالی  در  این 
عمومی اعالم کرده و پرچم ها را به صورت نیمه افراشته 

قرار دادند.
در این حین مقامات امنیتی ترکیه در استانبول شیء 
بود،  باشگاه بشیکتاش  نزدیکی  را که در  مشکوکی 
منفجر کردند در حالی که دو انفجار بنا به گزارش سی 

ان ان ترکیه رخ داده است.
در نخستین واکنش به انفجار، رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه اظهار داشت: دو انفجاری که 
در پی مسابقه دو تیم فوتبال بشیکتاش و بورساسپور 
رخ داد با هدف ایجاد کشته های بیشتر بود و تمامی 
سازمان های تروریستی که به ترکیه و ملت آن حمله 

می کنند، هدف مشترکی دارند.
اردوغان با بیان اینکه در بین کشته ها چند تروریست  
هم هستند، افزود: دیشب ما در استانبول بار دیگر 
شاهد چهره وقیح تروریسمی بودیم که مغایر با تمامی 

ارزش ها و اخالق است.
وی خاطرنشان کرد، هر چه قدر ترکیه گام مثبتی به 
سوی آینده برمی دارد واکنش در مقابل ما دست های 
تروریستی است که با خون و وحشی گری و آشوب 
جلوی ما ظاهر می شوند.همچنین اردوغان در پی وقوع 
این دو انفجار تروریستی سفر خود را به قزاقستان لغو 
کرد. از سوی دیگر نومان کورتولموش معاون نخست 
وزیر ترکیه درباره بمب  گذاری های روز گذشته اعالم 
کرد: شواهد به دست آمده نشان می دهد که این 
حادثه توسط نیروهای پ.ک.ک انجام شده است اما 

هنوز این مساله قطعی نشده است. 
وی ادامه داد: هدف اصلی این بمب گذاری ها ضربه به 

تشکیالت پلیس ترکیه بوده است.

افزایش تلفات انفجارهای استانبول

 اردوغان: تروریسم بار دیگر چهره وقیح خود را نشان داد
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تحلیل وزیر دفاع از پیامدهای جنگ در منطقه

تحمیل  پیامدهای  درباره  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
پایان  جنگ  آغازگر  کرد:  اظهار  منطقه  در  کشورمان  علیه  جنگ 
دهنده آن نخواهد بود و قطعا آغاز کننده جنگ طرف بازنده است.

پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  دهقان  حسین  سردار  ایسنا،  گزارش  به 
وضعیت  به  اشاره  با  تهران  امنیتی  کنفرانس  در  مسلح  نیروهای 
جامعه جهانی و ورود دو جریان متضاد در دنیا اظهار کرد: در حال 
سویی  از  هستیم.  دنیا  در  متضاد  جریان  دو  حضور  شاهد  حاضر 
تا  هستند  ائتالف هایی  ایجاد  دنیال  به  دنیا  دو  درجه  قدرت های 
آمریکا  نیز  دیگر  از سمت  بایستند.  نظام سلطه  مقابل  در  بتوانند 

در تالش است مانع از شکل گیری هر ائتالفی علیه خود شود.
بین  از  برای  آمریکا  موئتلفین  و  آمریکا  تالش  به  اشاره  با  وی 
جریان  مدت  این  طی  گفت:  مسلمان  کشورهای  امکانات  بردن 
جهان  در  آن  موتلفین  و  آمریکا  سمت  از  تکفیری  و  تروریستی 
اسالم شکل گرفت و این جریان به دنبال نابودی تمام امکانات و 

منابع کشورهای اسالمی است.

تشریح آخرین مصوبات تلفیق
 برنامه ششم توسعه

برنامه  مصوبه  از  ششم  برنامه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
برنامه  طول  در  دولت  های  بدهی  مدیریت  برای  کمیسیون  این 

ششم توسعه خبر داد.
علنی  جلسه  حاشیه  در  خدابخشی  محمد  ایسنا،  گزارش  به 
دیروزمجلس اظهار کرد: کمیسیون تلفیق برنامه ششم با تصویب 
بندی درباره مدیریت بدهی های دولت مقرر کرد که نسبت بدهی 
دولت و شرکت های دولتی به gdp )تولید ناخالص داخلی( نباید 
بیش از 40 درصد باشد. بر این اساس این نسبت در شرایط خاص 
مجلس  تایید  با  و  درصد   45 تا  تواند  می  اقتصاد  وزارت  تایید  با 
پس  سال  سه  در طی  باید  اما  باشد.  درصد   50 تا  وزیران  هیات 

از رفع ضرورت برای کاهش آن به 40 درصد برنامه ریزی شود.
وی افزود: با مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم همچنین بیمه 
مرکزی مکلف شد در حوزه هایی مانند کسب و کار ضریب نفوذ 

بیمه را افزایش دهد تا فاصله آن با متوسط جهانی کاهش یابد.
تلفیق  کمیسیون  داد:  ادامه  مجلس  در  الیگودرز  مردم  نماینده 
برنامه ششم همچنین الزامات دستیابی به رشد ۸ درصد اقتصادی، 
2.۸ درصد رشد بهره وری و مدیریت بدهی های دولت را مصوب 
رهبری  معظم  مقام  تاکید  مورد  اقتصادی  درصدی   ۸ رشد  کرد. 
است و در سیاست های ابالغی نیز تصویب شده و تاکید رهبری 

روی ۸ درصد رشد اقتصادی با نگاه به رقبای منطقه ای ماست.
وی افزود: ما در آغاز چشم انداز 20 ساله از نظر اقتصادی شرایط 
اکنون  اما  داشتیم.  عربستان  و  ترکیه  رقبای  به  نسبت  بهتری 
 ۸ بر رشد  تاکید  واقع  در  است.  بدتر شده  قبل  به  نسبت  شرایط 
درصد اقتصادی نیاز به بسیج امکانات دارد و یک ضرورت و اجبار 
تری  پایین  رتبه  که  کنیم  قبول  باید  صورت  این  غیر  در  است. 
 1404 سال  برای  ما  گذاری  هدف  باشیم.  داشته  رقبا  به  نسبت 
دستیابی به مقام اول منطقه از نظر اقتصادی است. لذا باید تالش 

کنیم رشد ۸ درصد را در سال های برنامه ششم کسب کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه برنامه ششم ادامه داد: از جمله 
الزامات رشد ۸ درصد که در کمیسیون تلفیق تصویب شد تامین 
که  است  از کشور  خارج  از  گذاری  مالی سرمایه  منابع  از  بخشی 
بر این اساس حدود 22 درصد باید به صورت فاینانس یا سرمایه 
گذاری مستقیم خارجی یا قرارداد مشارکت خارجی )مجموعا 4۳ 

میلیارد دالر( از خارج تامین شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: از دیگر الزامات، بهبود فضای کسب 
وکار است. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق دولت هر سال باید 
رتبه ایران را در شاخص کسب و کار 10 پله ارتقاء دهد و عالوه 
بر بهبود فضای کسب و کار نسبت به اصالح الگوی پرداخت اقدام 
 50 حداقل  برنامه  پایان  تا  شد  ملزم  دولت  اساس  این  بر  کنند. 
و  کارایی  مبنای  بر  دولتی  در سیستم  را  پرداخت  نظام  از  درصد 
درصدی   ۸ رشد  از  درصد   2.۸ همچنین  کند.  تنظیم  بخشی  اثر 
باید از محل ارتقاء بهره وری باشد و اصالح الگوی پرداخت که بر 
تاثیر  وری  بهره  روی  می شود  انجام  بخشی  اثر  و  کارآیی  اساس 

خواهد گذاشت.
بودجه  همچنین  تلفیق  کمیسیون  کرد:  نشان  خاطر  ابخشی  خد 
ریزی بر مبنای عملکرد و تقویت آموزش های مهارتی را به عنوان 
این  بر  عالوه  رساند.  تصویب  به  درصد   ۸ رشد  الزامات  از  یکی 
در  پیشنهاداتی  جینی  ضریب  و  ها  نابرابری  کاهش  راستای  در 
کمیسیون تلفیق مطرح شد که در جلسات آتی بررسی می شود. 
درصد   ۷ به   11 از  بیکاری  نرخ  کاهش  پیشنهادات  این  از  یکی 
برنام ششم  اولویت در  به عنوان یک  را  اشتغال  ما  است. چرا که 
مصوب کردیم و نمایندگان مصمم به تصویب این پیشنهاد هستند.

تصویب فوریت طرح رسیدگی 
به حقوق مدیران

نمایندگان مجلس با ارائه طرحی جدید خواستار 
رسیدگی به حقوق و دستمزد مدیران و مقامات 

کشوری شدند.
دریافتی  شفافیت  طرح  کلیات  که  شرایطی  در 
پیش  هفته  سه   ، کشوری  مقامات  و  مدیران 
بار  این  بود  رد شده  اسالمی  شورای  مجلس  در 
به  رسیدگی  جدید  طرحی  ارائه  با  نمایندگان 
دستمزد مدیران و مقامات کشور را خواستار شدند.

غالمرضا کاتب به عنوان طراح این طرح یک فوریتی 
در توضیح آن گفت: یکی از موضوعاتی که مورد 
وفاق بین تمام قوای کشور است ، بحث حقوق های 
نامتعارف است که هجمه بزرگی را به ارزش های 
انقالب اسالمی و آرمان های امام راحل ایجاد کرده 

است.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تعداد مدیران 
نجومی بگیر افزود: اگرچه تعداد مدیران دریافت 
بیشتر  نفر  از 400  نامتعارف  کننده حقوق های 
 ، است  بالتکلیف  موضوعی  این  اما چون  نیست 
یکی از انتظارات بسیار بزرگ ملت ایران اسالمی از 
نمایندگان ، گرفتن تصمیمی شفاف ، صریح و قاطع 

در مورد این موضوع است.
وی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری 
مبنی بر اینکه نباید بحث حقوق های نامتعارف به 
فراموشی سپرده شود اظهار داشت: در اولین جلسه 
مشترک دولت و مجلس که در ریاست جمهوری 
برگزار شد، رئیس مجلس تقاضا کردند تا الیحه 
مدیریت خدمات کشوری هر چه سریعتر به مجلس 
تقدیم شود و رئیس جمهور نیز وعده دادند ظرف 

مدت یک ماه این الیحه را ارائه خواهند داد.
کاتب افزود: متأسفانه تاکنون این موضوع حل نشده 
ضمن اینکه باید گفت پس از ارائه الیحه اولویت ما 
در صورت تصویب این طرح ، جایگزینی و پیگیری 

کردن الیحه خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به نامه رسمی 
خود در این زمینه افزود: عالوه بر این مسائل، من 
یک نامه رسمی با امضای رئیس مجلس نیز نوشته 
ام که الیحه قانون مدیریت و خدمات کشوری جدا 
از حقوق و دستمزد، زمان اجرای آزمایشی آن نیز به 

پایان رسیده است.
وی با بیان اینکه الزم است دولت هر چه سریعتر 
الیحه خود را در این زمینه ارائه کند ، گفت: در 
دیوان   ، ها  پژوهش  مرکز   ، مجلس  عمر  طول 
محاسبات و کمیسیون اصل 90 زحمات زیادی 
در این زمینه کشیده و طرحی تهیه کردند اما به 
جهت ایراد جزیی مبنی بر اینکه این طرح نباید 
در کمیسیون اصل 90 بررسی شود ، کلیات این 

موضوع رأی نیاورد.
کاتب اضافه کرد: به همین علت مردم شاید احساس 
می کنند که ما با کلیات این طرح مخالف بودیم اما 
باید گفت که همه نمایندگان به اتفاق آراء به فوریت 
آن رأی دادند اما مخالفت ها از یک سو به علت 
ارجاع موضوع به کمیسیون اصل 90 بود و از سوی 
دیگر نیز آقای انصاری گفته اند که دولت الیحه ای 

در این زمینه به مجلس تقدیم خواهد کرد.
وی با بیان اینکه پس از گذشت یک ماه تاکنون 
هیچ الیحه ای ارائه نشده است ، تصریح کرد: ضمن 
احترام به تصمیم دولت تقاضا می کنیم دولت هر 

چه سریعتر الیحه خود را ارائه کند.
کاتب افزود: از نمایندگان نیز تقاضا می کنم به 
یک فوریت این طرح رأی دهند زیرا باعث افزایش 
اعتماد عمومی خواهد شد و مردم احساس نمی 

کنند مجلس به خواسته آنها بی تفاوت است.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: رأی نمایندگان 
می تواند کمکی برای شفاف سازی پرداختی ها و 

منابع باشد.
کاتب در ادامه با اشاره به مشکالت این طرح اظهار 
داشت: اگر در جزئیات مشکلی وجود داشت ، به 
کمیسیون اجتماعی ارجاع می شود و نمایندگان 
در  را  خود  پیشنهادهای  توانند  می  نیز  مجلس 
کمیسیون های اصلی و فرعی مطرح کنند تا به 

مطالبات مردم پاسخ دهند.
در جریان بررسی این طرح سلیمی نماینده محالت 
نیز در تذکری گفت: رسیدگی به شفافیت دریافتی 
مدیران و مقامات کشوری یکی از موضوعات مهمی 
است که باید به صورت دو فوریتی مطرح شود تا هر 

چه سریعتر بررسی و نتیجه آن اعالم شود.
 یک فوریت این طرح در نهایت با 10۷ رأی موافق 
و ۳1 رأی مخالف از مجموع 201 نماینده حاضر در 

صحن به تصویب رسید.

خبرخبر

اجرائیه

مشخصات محکوم له: آقا بخشعلی نام خانوادگی: قهرمانی نام پدر: 
حسینعلی    شغل: آزاد  نشانی  محل اقامت: خیر آباد- 20 متری 

نواب صفوی پ 1۶۳     
مشخصات محکوم علیه:  آقای بهزاد      نام خانوادگی: اجاقلو نام 
پدر:محمدعلی     شغل: آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان  

محکوم به: به موجب دادنامه 95-۶۶ مورخ 95/2/۳0 شورای حل 
اختالف شهرستان بهارستان حوزه 14 حکم به محکومیت خوانده 
با استناد خودرو وانت پیکان به شماره انتظامی 519 ق 9۶ ایران 
11 در حق خواهان و پرداخت یک میلیون و پانصد و هشتاد هزار 

ریال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 

1-پس ار ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت ) ده روز صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند اگرمالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال 
بعد  از انقضاء مهلت مذکور معالم شود که قادر به اجرای حکم  و 
اموال  پرداخت  در  فرار  برای  لیکن  اید.  بوده  به  محکوم  پرداخت 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید 
بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 

مجازات حبس از ۶1 روز تا ۶ ماه محکوم خوالهید شد. 
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳4 قانون اجرای احکام 
مدنی  می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین 
نحوه  قانون  مفاد  همچنین  و   ۷9/1/21 مصوب  مدنی  دادرسی 
برگ  ظهر  که   1۳۷۷ 10آبان  مصوب  مالی  محکومیتهای  اجرای 
م  نماید.  عمل  آن  به  و  نموده  توجه  است.  گردیده  درج  اجرائیه 

/ الف19۸1 
رئیس حوزه ۱4 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان

ابالغ
خواهان بهروز نجفی دادخواستی به طرفیت خوانده قربانعلی حیدری به خواسته الزام به پرداخت 
بهای زمین به قیمت عادله روز و مطالبه خسارت و اعالم بطالن قولنامه تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان رباط کریم نموده که جهت رسیدگی به شعبه2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط 
کریم واقع درشهرستان رباط کریم ارجاع و به کالسه91099۸22902001۶۳ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن1۳95/11/12 و ساعت11:۳0 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و در خواست خواهان  و به تجویزماده ۷۳ قانون  آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده 
پس از نشرآگهی  و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد. م / الف1۸0۶
شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم- مهدی ساده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون

 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
تعیین  قانون  موضوع  هیات   1۳95/0۸/2۶ مورخ    1۳95۶0۳۳101100۳509 شماره  راي  برابر 
ثبتی  ثبتي حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمي مستقر  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
بشناسنامه شماره 202  رجبی  محمود  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  ناحیه سه 
صادره از همدان فرزند بداغعلی در قسمتی از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین با بناي احداثي در 
آن به مساحت 12۶/90 مترمربع قطعه 1095 تفکیکی مفروز از پالک شماره 259۸ فرعي از 149 
اصلي واقع در البرز با خریداری از آقای احمد آقا جمالی و با مالکیت مالک اولیه بانو عفت خلج و 
نوروز علی عابدینی و علی شاهوردی تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 4۸۸۶2  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/09/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳95/10/0۸

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه سه کرج

ادامه از صفحه 1 
وی افزود: پس از رضایت شکات آنچه از اموال آقای فروغی 

باقی بماند به استناد قانون ضبط می شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه پرونده نگین خودرو 
چندین متهم دارد ، حکم 5 متهم این پرونده را تشریح 

کرد.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست 
خبری افزود: محمدرضا حسینی فرزند حسن مدیرعامل 
این شرکت به جرم کالهبرداری، چک بالمحل ، جعل و 
نگهداری برخی ادوات غیر مجاز مثل بی سیم به 10 سال 
و در جرمی دیگر به سه سال حبس محکوم شد که طبق 
ماده 1۳4 باید اشد هر جرم مدنظر قرار گیرد اما در مقام 

اجرا باالترین حکم اجرا می شود.
وی گفت: این فرد به مبلغ 400 میلیارد و 5۳0 میلیون و 
2۶0 هزار ریال به عنوان جریمه و به همین میزان به عنوان 

رد مال محکوم شد.
مرتضی  فرزند  رستمی  حمید  افزود:  ای  اژه  محسنی 
دیگر متهم این پرونده است که به اتهام مشارکت در 
کالهبرداری به 4 سال حبس و 1۸0 میلیون ریال جزای 
نقدی و همچنین عباس یوسف وند فرزند حسن به اتهام 
مشارکت در کالهبرداری به 5 سال حبس و 1۸0 میلیون 
جزای نقدی و علی محصل فرزند محمد به همین اتهام به 
4 سال حبس و 2۳ میلیارد و 94۶ میلیون ریال جزای 

نقدی متهم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: خانم آیدا نوعمانی فرزند بهمن 

نیز به اتهام کالهبرداری به یک سال حبس و 1۸0 میلیون 
ریال جزای نقدی محکوم شده است.

وی افزود: از این متهمان از 10 تا 15 خودروی گران قیمت 
و متوسط و میزانی اموال شناسایی شد که تکافوی بدهی 

شکات را نمی دهد.
اساسی،  پرونده مشکل  این  ای گفت: در  اژه  محسنی 
محاکمه متهمان نیست بلکه مشکل ، استیفای حق مردم 
است و زمانی میسر می شود که اموال شناسایی شود. 
سخنگوی دستگاه قضا گفت: نشر خبر علیه قوه قضائیه از 
رسانه های معاند و بعضاً از تریبون های داخل کشور را که 

گفته اند مبالغی به حساب شخص رئیس قوه واریز شده 
برخالف قانون و شرع و کذب محض است. 

 محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: آنچه را که در 
طول 21 سال گذشته تا به امروز انجام شده مطابق با قانون 
و موازین اسالمی است و همه مسئوالن ذیربط، شورای 
پول و اعتبار، رؤسای بانک مرکزی و سایر مسئوالن در 
جریان بودند و آنچه به حساب ریخته شده کامالً قانونی 

است. 
وی در دست داشتن اسناد، مدارک و فیش های مربوط به 
حساب سپرده قوه قضائیه خطاب به خبرنگاران گفت: همه 

این مدارک را آورده ام که اگر صداوسیما خواست از این 
اسناد و فیش های مربوط به حساب سپرده که مشخصاً 

نوشته شده؛ »حساب قوه قضائیه« تصویربرداری کند.
محسنی اژه ای افزود: همه این اسناد در طول این سالهای 
متوالی به استثناء دو سال اخیر آنجایی که الزم بوده شورای 
پول و اعتبار در سالیان مختلف مجوز داده است و در سال 

های اخیر گفتند نیازی به گرفتن مجوز نیست. 
وی گفت: منبع این حساب ها پول های توقیفی، وجوه 
اختالس، نامشروع و قاچاق است که هنوز تعیین تکلیف 
نشده و تا زمانی که تعیین تکلیف بشود در آن حساب 

وجود دارد و به هیچ وجه سودی به آن تعلق نمی گیرد. 
محسنی اژه ای افزود: اجازه گرفته شد بخشی از این وجوه 
سپرده گذاری شود تا در تنگناهای شدید هر سال از لحاظ 
مشکالت بودجه ای از سود آن برای تجهیز، ساخت و اجاره 
بهای ساختمان ها به عنوان مثال؛ ساختمان و تجهیزات 
پزشکی قانونی، برخی از دادگستری ها که استیجاری 

هستند و موارد ضروری داخل قوه مصرف و هزینه شود. 
وی گفت: برای بررسی این اسناد نه تنها به حسابرس فنی 
و حرفه ای نیاز نیست بلکه شما هم به عنوان فرد عادی 
وقتی به این اسناد مراجعه کنید کامالً مشخص و روشن 
است که مقدار این وجوه چقدر بوده و کجا هزینه شده 
است و آنچه را که بعضاً گفته شده کذب محض است و 
حتی یک مورد هم از این وجوه سپرده شده به نام شخص 
نیست و همه این فیش ها به نام دستگاه قضاء صادر شده 

است.

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:

تشکیل 1500 پرونده مرتبط با فیش های نجومی

رییس سازمان برنامه و بودجه از ایجاد 9۳0 
هزار فرصت شغلی در سال 9۶ خبر داد.

برنامه«نگاه  با  گفتگو  در  نوبخت  باقر  محمد 
هزار  در سال جاری ۷00تا۷50  گفت:  یک« 
فرصت شغلی در کشور ایجاد شد اما با توجه به 
افزایش شمار جمعیت فعال کشور و ورود یک 
میلیون و250 هزار جویای کار جدید همه افراد 

موفق به کسب فرصت شغلی مناسب نشدند.
وی با بیان اینکه کل اشتغال ایجاد شده در سال 
۳00 هزار شغل در کشور ایجاد شد گفت:دولت 
برای  ای  ویژه  اعتبار  اینده  سال  بودجه  در 
اشتغال در نظر گرفته است در همین راستا 
طرحی یک فوریتی به مجلس شورای اسالمی 
تقدیم کرده است که در صورت تصویب نهایی 
مبلغ 1.5 میلیارد دالر از منابع صندوق ذخیره 
ارزی برای اشتغالزایی در روستاها و جلوگیری 
شهرهای  حاشیه  به  روستائیان  مهاجرت  از 

بزرگ اختصاص خواهد یافت.

خاطرنشان  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
میلیاردتومان  یکهزار  مبلغ  براین  کرد:عالوه 
شده  بینی  پیش  اشتغالزایی  برای  صرفا  نیز 
است همچنین پیشنهاد شده است مبلغ یک 
شرکتهای  از  نمایت  برای  دالر  میلیارد  ونیم 
فارغ  اشتغال  و  به منظور جذب  بنیان  دانش 
التحصیالن دانشگاهی در سال 9۶ اختصاص 
یابد. نوبخت تاکید کرد:آماری که در بحث ایجاد 
شغل مطرح می شود شغلی است که زندگی 
ساعتی  مشاغل  و  کند  تامین  را  فردشاغل 
هرچند در استاندارد جهانی محسوب می شود 
اما هدف برنامه ریزان از ارائه امار اشتغال نیست.
موضوع  سه  بودجه   و  برنامه  سازمان  رئیس 
توسعه حمل  و  وفاضالب  محیط زیست، آب 
 9۶ سال  بودجه  الویت  سه  را  ریلی  ونقل 
برشمرد و افزود:دولت در بودجه سال اینده به 
طور مشخص 10 هزار میلیارد تومان برای این 

اولویت ها پیش بینی کرده است .

وزیر کشور با بیان این که تاکنون 
نیروهای  طرف  از  عملیاتی  هیچ 
کشور  داخل  به  تروریستی 
نشان  این  گفت:  ایم  نداشته 
دهنده تسلط ، کنترل و مدیریت 
قوی ایران در همه مناطق مرزی 

و هم در جوار مرزهاست.
این  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
کنفرانس  حاشیه  در  را  مطلب 
جمع  در  تهران  امنیتی 
خبرنگاران در پاسخ به سوالی در 
خصوص مهار داعش در مرزهای 

ایران بیان کرد.
گرفته،  صورت  ریزی  برنامه  با  افزود:   وی 
و  داریم  را  مرزها  بر  مشتمل  رصد  کامال 
نخواهیم گذاشت هیچ اقدامی صورت بگیرد.
رحمانی فضلی همچنین در پاسخ به سوال 
وزیر  نخست  اظهارات  خصوص  در  دیگری 
گفت:  منامه  امنیتی  کنفرانس  در  انگلیس 
از این صحبت ها زیاد می شود. این نشان 
در  که  هایی  شکست  که  است  آن  دهنده 
عراق و سوریه متوجه نیروهای تروریست و 
متجاوز شده ، برای روحیه دادن و حمایت 
از کسانی است که فکر می کنند در مدت 
زمان کوتاهی می توانند در سرنوشت مردم 

منطقه تاثیرگذار باشند.
وزیر کشور اضافه کرد:  برای این که بتوانند 
و  تقویت  منطقه  در  را  خود  پیمانان  هم 
را  آنها  مشارکت  و  دهند  روحیه  آنها  به 
داشته  ای  منطقه  مباحث  در  همچنان 

باشند، این مسایل را مطرح می کنند.
وزیر کشور ادامه داد: ۳۷ سال از انقالب ما 

گذشته و در این مدت از این دست صحبت 
داده  انجام  که  اقداماتی  و  تهدیدها  و  ها 
منطقه  مردم  اراده  مهم  نداشتیم،  کم  اند 
به  است که استقالل خود را حفظ کنند و 
رد  جواب  منطقه  در  گر  مداخله  نیروهای 
اهداف  بتوانند  وحدت  و  اتحاد  با  و  دهند 
پیشرفت  و  صلح  امنیت،  که  را  رو  پیش 

است، تامین کنند.
منطقه  های  بحران  مهمترین  باره  در  وی 
منطقه  در  که  بحرانی  داشت:  اظهار  هم 
افراطی گری و تروریسم است  است بحران 
نیروهای  و دخالت  فقر، جهل  متاسفانه  که 
مرتجع  های  دولت  های  حمایت  و  بیگانه 
و  است  شده  کار  این  موجب  منطقه  در 
یقینا تاریخ این را پشت سر خواهد گذراند 
و  متجاوزان می دهد  به  را  بزرگی  و درس 
چه  که  ماند  خواهد  خاطراتشان  و  یاد  در 
را  ها  مصیبت  این  کسانی  چه  و  ها  دولت 
برای مردم منطقه ایجاد کرده اند و نسبت 
و  درست  قضاوت  و  داوری  آنها  اعمال  به 

اقدامات درستی را انجام خواهند داد.

رحمانی فضلی : ایجاد ۹30 هزار فرصت شغلی در سال ۹۶

هیچ عملیات تروریستی در داخل کشور نداشته ایم

با گسترش بی رویه قلیان و دود کردن تنباکو، 
فضای  در  کرمانشاهی  دختر   4 مسمومیت 
از  بعد  دختر   4 این  شد.  ساز  خبر  مجازی 
استعمال مستمر ۶ ساعته قلیان از ساعت 20 
شب تا 2 بامداد با اورژانس تماس گرفتند و از 

مسمومیت خود خبر دادند.
باید دانست استعمال یک نوبت قلیان، برابر با 
استعمال ۷0 نخ سیگار است. حجم دودی که 

از استعمال قلیان وارد بدن می شود، 10 تا 20 
برابر دود ناشی از مصرف سیگار است. یک نخ 
دود  لیتر  یک  تا  معموال 500 سی سی  سیگار 
تولید می کند، اما کشیدن یک قلیان کامل، 10 

تا 20 لیتر دود تولید خواهد کرد.
دستیابی راحت و بی دغدغه در فضای مجازی 
به انواع مواد دخانی و مخدر گیاهی، شیمیایی، 
و  مختلف  شکلهای  با  قلیان  و  شارژی  قلیان 
طرحهای گوناگون از یک سو و ُکری خواندن 
جوانان در مورد باال بردن ساعت مصرفشان و 
قلیانی بودن برخی از هنرمندان و ورزشکاران 
از سوی دیگر، تبدیل به معضلی شده که هم 
گرفته  هم  را  دختران  از  برخی  دامن  اکنون 

است. 
استعمال  مورد مضرات  آگاه سازی جوانان در 

ایجاد  و  آن  نبودن  دسترس  در  دخانی،  مواد 
قبح مصرف این نوع مواد، شاید بتواند کمی از 

مشکالت را کم  و راه شیوع مشکالت موازی 
را سد کند.

گشت و گذار سایبری؛
 قلیان ۶ ساعته

 و بازی کودکانه
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کنفرانس امنیتی تهران

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1۳95۶0۳۳101100252۸   مورخ 1۳95/0۷/0۸ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سیف اله خزائی بشناسنامه ش ماره ۷ صادره از نهاوند فرزند کاکامراد در ششدانگ 
مساحت  به  اعیانی  ثمن  بهای  باستثنا  آن  در  احداثي  بناي  با  زمین  قطعه  یک 
1۳4/۷۸ مترمربع مفروز از پالک شماره 190 فرعي از 1۷0 اصلي واقع در البرز 
با خریداری از آقای ابوطالب صفری و با مالکیت مالک اولیه خانم عشرت ترابی و 
غیره تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود  انتشار  تاریخ  از  مي توانند 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 4۸۷4۷  م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/09/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳95/10/0۸

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه سه کرج

اگهی حصر وراثت 
دادخواست  مطابق   ۳04 شناسنامه  شماره  دارای  محمدی    خان  جمیله  خانم 
این شعبه در خواست گواهی حصر  از  پرونده 4۷5/15/95    به کالسه  تقدیمی 
شماره  به  مجیدی   غالمعلی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
بدرود زندگی  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ ۸5/5/2۸   در  شناسنامه 1۸44۳  در 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : شرح دلیل و اینکه حسب 

اظهارات خوانده متوفی مقداردیه دارد که هنوز رای آن صادر نشده.
1.جمیله خان محمدی    شماره شناسنامه: ۳04      تاریخ تولد: 1۳4۶    صادره 

: هشترود        نسبت همسر متوفی 
2.رجبعلی مجیدی           شماره شناسنامه : 1     تاریخ تولد: 1۳1۸    صادره : 

تکاپ                  نسبت پدر متوفی 
۳. امید مجیدی               شماره شناسنامه:0015۷۶۷1۸۳   تاریخ تولد: 1۳۷2       

صادره: تهران         نسبت پسر متوفی
4.سمیه مجیدی               شماره شناسنامه: 2۸520   تاریخ تولد: 1۳۶5  صادره 

: تهران      نسبت دختر متوفی 
5.سهیال مجیدی                 شماره شناسنامه:  4255۶   تاریخ تولد: 1۳۶۶    

صادر: تهران  نسبت دختر متوفی 
۶.سودابه مجیدی            شماره شناسنامه: 0019۷55۳1۷   تاریخ تولد: 1۳۷5   

صادره : تهران    نسبت دختر متوفی 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی ، در خواست مزبور را  
با استناد به ماده ۳۶1 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید  تا هرکس  
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت  یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد .م 

/ الف 1991
رئیس شعبه ۱5شورای حل اختالف شهرستان بهارستان 

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1۳95۶0۳۳101100۳5۳4  مورخ 1۳95/0۸/29 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
قربانعلی عابدی بشناسنامه شماره 194 صادره از میانه فرزند شمسعلی در قسمتی 
از چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 
۷4/۸0 مترمربع مفروز از پالک شماره 12۳۸ فرعي از 1۶9 اصلي واقع در البرز با 
خریداری از آقای سید رضا دهقانی محمدآبادی که خود مالک اولیه میباشد تایید 
مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 4۸915  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/09/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳95/10/0۸

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه سه کرج

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1۳95۶0۳۳101100۳5۳0 مورخ 1۳95/0۸/2۷ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسین کنعانی بشناسنامه شماره 14۸ صادره از رشت فرزند یوسف در قسمتی از 
ششدانگ عرصه یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت ۶۶/۸0 مترمربع 
مفروز از پالک 1۷۶۷ فرعي از 1۷0 اصلي واقع در البرز با خریداری از آقای ظاهر 
باقرپور و با مالکیت مالک اولیه آقای بنده علی ترابی تایید مینماید. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 4۸91۳ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/09/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳95/10/0۸

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه سه کرج

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1۳95۶0۳۳101100۳5۳۳  مورخ 1۳95/0۸/29 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد علی خانی بشناسنامه شماره ۳ صادره از ساوه فرزند عباداله در قسمتی از دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت ۷4/۸0 
مترمربع مفروز از پالک شماره 12۳۸ فرعي از 1۶9 اصلي واقع در البرز با خریداری 
از آقای سیدرضا دهقانی محمدآبادی که خود مالک اولیه میباشد تایید مینماید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 4۸91۷ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/09/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳95/10/0۸

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه سه کرج

مفقودی 
کارت هوشمند راننده به شماره سریال 205259۶بنام قسمت اله راجی تنها بادی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
نکا

آگهی مفقودی
شهربانی ۷2-۶2۷ق۳9  شماره  به  نیسان 2400  ون  کامیونت  سبز خودرو  برگ 
به شماره موتور 52159۸ و شماره شاسی NAZPL140TIM2295۶۶ مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی ابالغ 
دادخواست وضمائم 

آقای  طرفیت  به  دادخواستی  فرزندسیدعلی  زاده  علی  ساراثابت  خانم  خواهان 
شوراهای  مجتمع  به  نفقه  مطالبه  خواسته  به  عبدالکاظم  پورفرزند  عیسی  امین 
حل اختالف ارجاع وبه کالسه4۷0/95/ش۳ ثبت وبرای روزهفت روزپس ازچاپ 
لذابرحسب  شده  اعالم  المکان  مذکورمجهول  خوانده  وچون  مورخ-ساعت- 
مراتب  درامورمدنی  آیین  ماده۷۳ازقانون  ودستورشوراومستندابه  خواهان  تقاضای 
می  الذکردعوت  فوق  وازخوانده  ازجرایدکثیراالنتشاردرج  دریکی  نوبت  یک  فوق 
وبادریافت  مراجعه  اختالف  حل  شورای  سوم  شعبه  به  نشرآگهی  شودازتاریخ 
درغیراین  خودرااعالم  اقامت  محل  آدرس  وضمائم  دادخواستی  ثانی  نسخه 
مقتضی  وشوراتصمیم  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  ووقت  مفاددادخواسیت  صورت 

اتخاذخواهدنمود.      شماره م.الف)9/۸4۸(
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف خرمشهر

دادنامه
عمومی)حقوقی(  دادگاه  چهارم  شعبه   94099۸۷۷1040024۷ کالسه  پرونده 

شهرستان بوشهر تصمیم نهایی شماره 95099۷۷۷10400252 
خواهان:بانک ملی ایران اداره امور شعب استان بوشهر با وکالت خانم هاجر بیژنی 
فرزند حیدر به نشانی بوشهر- میدان امام باالی ساختمان صنعت و معدن- طبقه 
4-واحد سمت راست و خانم نازلی زکی پور فرزند محمد قلی به نشانی بوشهر- سه 
راه بازرگانی- ابتدای بهشت صادق- جنب بانک ملی- ساختمان مرکز وکالی قوه 

قضائیه-طبقه 4 دفتر وکالت
خواندگان:

1.آقای شنبه اسلوب فرزند علی به نشانی بوشهر- خیابان باهنر- کوچه عرفان 1۸
کوچه  بیسیم-  بوشهر-خیابان  نشانی  به  محمد  فرزند  رشیدزاده  سبحان  2.آقای 

ونوس خواسته:مطالبه وجه
رأی دادگاه

در خصوص دادخواست بانک ملی  اداره امور شعب استان بوشهر با وکالت خانم ها 
نازلی زکی پور و هاجر بیژنی به طرفیت آقایان:

1(سبحان رشیدزاده 2(شنبه اسلوب به خواسته مطالبه مبلغ 50/2۳۷/1۷0ریال از 
تاریخ سررسید تا تاریخ 9۳/12/21 و از این تاریخ به بعد روزانه 14۷۸ ریال تا زمان 
اجرای حکم بابت خسارت تأخیر تأدیه و نیز مطالبه خسارات دادرسی که دادگاه 
با عنایت به دادخواست  تقدیمی و تصویر مصدق یک فقره قرارداد فروش اقساطی 
با استناد به قرار داد  تنظیمی  فیمابین خواهان و خواندگان که وکالی خواهان 
مذکور اظهار داشته بانک خواهان مبلغ فوق الذکر را از خواندگان طلبکار می باشد 
که نامبردگان علی رغم ابالغ قانونی اوراق دعوی از حضور در دادگاه و دفاع امتناع 
نموده اند لذا با توجه به مصون ماندن مستند خواهان از ایراد و اینکه مندرجات 
سند مزبورحکایت از صحت ادعای خواهان دارد دادگاه دعوی خواهان را محمول 
بر صحت تلقی و مستندأ به مواد19۸و502و515و519و522 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت اصل خواسته به مبلغ 50/2۳۷/1۷0 
ریال از تاریخ سررسید تا تاریخ 9۳/12/21 وهزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 9۳/12/21 روزانه مبلغ14۷۸ ریال تا زمان اجرای 
حکم که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می 
دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه می باشد و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز قابل 
باشد.ضمنأ خواهان  بوشهر می  استان  نظر  دادگاه تجدید  نظر خواهی در  تجدید 
مکلف است ما به تفاوت هزینه دادرسی را به مأخذ محکوم به در زمان اجرای حکم 

در صندوق دادگستری تودیع نماید.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر- انگالی دهنویی

دادنامه
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   94099۸۷۷10200102 کالسه  پرونده 

شهرستان بوشهر تصمیم نهایی شماره 95099۷۷۷102002۸۶ 
خواهان: بانک ملی ایران اداره امور شعب استان بوشهر با وکالت خانم نازلی زکی 
بوشهر  نشانی  به  همگی  حیدر  فرزند  بیژنی  هاجر  خانم  و  قلی  محمد  فرزند  پور 
– سه راه بازرگانی – ابتدای بهشت صادق – جنب بانک ملی – کوچه فردوس 

1- ساختمان وکال – ط 4 دفتر وکالت زکی پور
خواندگان: آقای شنبه اسلوب فرزند علی 2- خانم پریسا اسلوب فرزند شنبه همگی 

به نشانی بوشهر – خ باهنر – ک عرفان 1۸ پالک 1021
خواسته: مطالبه وجه 

رای دادگاه- در خصوص  دعوی بانک ملی با وکالت 1- هاجر بیژنی 2- نازلی زکی 
پور بطرفیت : 1- پریسا اسلوب فرزند شنبه 2- شنبه اسلوب فرزند علی به خواسته 
از دادرسی  مطالبه قرارداد استنادی به مبلغ ۷۶/19۳/۸۸5 ریال و خسارات اعم 
ارائه  ضمن  خواهان  وکیل  که  شرح  بدین  منعقده  داد  قرار  وفق  تادیه  تاخیر  و 
قرارداد بانکی ممضی به امضاء خواندگان از نوع جعاله ادعا نموده موکل آنان مبلغ 
فوق را از خواندگان طلبکار می باشد نامبردگان در موعد مقرر مندرج در قرارداد 
از  اوراق دعوی خواندگان  قانونی  ابالغ  به پرداخت دین خود نیستند که علیرغم 
حضور در دادگاه و دفاع امتناع نموده اند لذا با توجه به مصون ماندن مستندات 
خواهان از ایراد و اینکه مفاد قرارداد ارائه شده از سوی خواهان حکایت از اشتغال 
صحت  بر  محمول  را  خواهان  دادگاهدعوی  النهایه  دارد:  وی  به  خواندگان  ذمه 
تلقی و مستندا به ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصالحی قانون 
عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1۳۷۶ و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانکها 
مصوب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  19۸و502و515و519  مواد  و   1۳۶۸ مصوب 
1۳۷9 و ماده 2۳0 قانون مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
الوکاله وکیل  اصل خواسته به مبلغ ۷۶/19۳/۸۸5 ریال و هزینه دادرسی و حق 
مبلغ  بدین صورت  بانکی  قرارداد  وفق  روزانه  تادیه  تاخیر  تعرفه و خسارت  طبق 
تقدیم  )تاریخ  تاریخ 94/12/1۶  از  روزانه  تادیه  تاخیر  بابت خسارت  ریال   1۶44
دادخواست( زمان اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره 
نسبت به خواندگان غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واخواهی در این 
دادگاه و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر 
مکلف  احکام  اجرای  باشد ضمنا  می  بوشهر  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  خواهی 
است ما به التفاوت هزینه دادرسی و وکالتنامه را طبق تعرفه محاسبه و از خواهان 

و وکالء وی اخذ و در سابقه درج نمایند.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر- فیض اله مرادی

رای دادگاه
بطرفیت  اقتصاد  بانک مهر  از  بوکالت  زاده  الهام کاشی  در خصوص دعوی خانم 
بر  حکم  صدور  بخواسته  اسبوئی  مجرد  مجتبی   -2 کریمی  کامران   -1 آقایان 
ریال  میلیون  و شصت  دویست  مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت 
عهده   94/0۶/1۶ مورخ   1۳95/5095۸9/۸9 بشماره  فقره چک  یک  وجه  بابت 
تصویر  اینکه  به  نظر  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  احتساب  با  ملت،  بانک 
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه داللت بر استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آد داشته و با عنایت باینکه خواندگان هیچگونه دفاعی در قبال 
دعوی مطروحه بعمل نیاورده اصالت مستند خواهان مصون از تعرض باقی مانده 
لذا  بقاء دین دارد  و  استمرار  بر  بقاء اصل مستند در ید خواهان داللت  و  است 
دعوی خواهان را ثابت تشخیص و باستناد مواد ۳10 و بعد قانون تجارت،تبصره 
مدنی،  دادرسی  آئین  قانون  19۸و515و519  مواد  و  قانون صدور چک   2 ماده 
حکم بر محکومیت تضامنی خواندگانه به پرداخت مبلغ دویس و شصت میلیون 
بابت  ریال  میلیون و سیصد هزار  مبلغ هشت  پرداخت  بابت اصل خواسته  ریال 
نیز پرداخت خسارت  و  تعرفه  الوکاله وکیل طبق  هزینه دادرسی، پرداخت حق 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )94/0۶/1۶( لغایت زمان اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز تجدیدنظر 

خواهای در محاکم محترم تجدید نظر استان است.
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی بابل- مصطفی ابرازه 

آگهی درخواست
 گواهی حصر وراثت 

شرح  به   ۶5۳ شماره  شناسنامه  دارای  ایوکی  پور  حسن  فرنگیس  اقای   / خانم 
درخواست به کالسه ۶/۸۸۷/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  
و چنین توضیح داده که شادروان کیامرز داداشی سراجی بشناسنامه ۶24 در تاریخ 
مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   95/۸/20

منحصر است به  
1 فرنگیس حسن پور ایوکی به ش ش ۶5۳ همسر متوفی

2 محمدرضا داداشی سراجی  ش ش 2150409۶90 فرزند متوفی 
۳ نرگس داداشی سراجی ش ش 21500۸۶۶0۳ فرزند متوفی 
4 روح اهلل داداشی سراجی ش ش 2150۳211۸1 فرزند متوفی

5 سکینه عزیزیان رستم ش ش ۶۷1 مادر متوفی 
۶ پرویز داداشی سراجی ش ش 1۶9 پدر متوفی 

اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه شش دادگاه  قائمشهر م الف 95۰94۸

امنیت  ریختگی  هم  به  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
منطقه در کوتاه مدت سامان نمی یابد اما جهت گیری ایران در 

این موضوع موجب آرامش منطقه است.
علی الریجانی در نخستین کنفرانس امنیتی تهران که با شعار 
در گفت وگو اعتماد و همکاری متقابل وامنیت پیشرفت جمعی 
با  شعار  گفت:  می شود،  برگزار  تهران  در  روزه  یک  صورت  به 
به  توجه  با  است  شده  انتخاب  کنفرانس  این  برای  سلیقه ای 
شرایط حال و گذشته منطقه بحث درباره امنیت منطقه غرب 
آسیا اهمیت زیادی دارد؛ چرا که این منطقه از نظر در اختیار 
داشتن منابع انرژی یک سوم نفت جهان و 15 درصد صادرات 
گاز دنیا را در اختیار دارد. همچنین این منطقه محل تالقی سه 
قاره آسیا آفریقا و اروپا، آب راه های مهم جهان و محل تجمع 
کانون های اصلی مورد توجه مسلمانان از دیرباز بوده است. به 
کشور  های  قدرت  های  کشمکش  محل  همواره  دلیل  همین 

بزرگ بوده است.
با  مختلف  جنگ های  داد:  ادامه  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
است.  داده  روی  دیرباز  از  منطقه  این  در  مختلف  رویکردهای 
غرب آسیا که قلب زمین نام گرفته است امروز در یک به هم 
به  نتوانست  بریکو  سایف  قرارداد  دارد.  قرار  امنیتی  ریختگی، 
قرارداد  این  شود.  منجر  منطقه  این  در  پایدار  امنیتی  انضباط 
جنگ های پی در پی و جنگ های نیابتی و احساس ناامنی در 
منطقه و بی اعتمادی به کشورهای بزرگ را در پی داشته است.
الریجانی سپس به تبیین علل این به هم ریختگی و تحلیل آن 
مسلمانان،  برای  منطقه  فرهنگی  های  ریشه  افزود:  و  پرداخت 
آن  دنبال  بزرگ  کشورهای  که  را  دروغین  رژیم  سلطه گری 
دولت های  استراتژیک  اشتباه  نمی کند.  هضم  قابل  را  هستند 
افغانستان  اشغال  در  ریشه  که  تروریسم  از  حمایت  در  غربی 
توسط شوروی داشت تا امروز به گسترش تروریسم دامن زده اند. 
ساماندهی  در  جوانان  توسط  سیاسی  هوشیاری  به  بی توجهی 
نظم جدید هم در نسخه های درمانی دیده می شود و هم در 
دولت های منطقه که بدون توجه به دولت های نوظهور دنبال 
می شود. جمعیت غرب آسیا از 1۷0 به 500 میلیون نفر رسیده 
است که بخش قابل مالحظه ای از آن جوان و تحصیل کرده و 

دارای هوشیاری سیاسی است.
مسلط،  قدرت  فقدان  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس  گفته  به 
توسعه نیافتگی اقتصادی و گسترش فرهنگ افراط گری مانع از 

استقرار نظم امنیتی در منطقه غرب آسیا دانست.
الریجانی با انتقاد به قرارداد سایف بریکو ادامه داد: این قرارداد 
انرژی ساماندهی نظم امنیتی را نداشته است. نظم منطقه یا باید 
توسط قدرت های خارج از منطقه شکل بگیرد که چنین قدرتی 
در آنها وجود ندارد. البته غرش هایی می کنند ولی خود را  به 
قدرت  رفتار  این  نمی کنند.  مساله  این  درگیر  مستقیم  صورت 
موضوع  این  بر  عالوه  البته  ندارد.  را  آن  درمان  و  بحران  حل 
اجازه  آسیا  غرب  منطقه  کشورهای  اجتماعی  سیاسی،   شرایط 
طی  باشند.  داشته  چندانی  توفیق  بزرگ  قدرت های  نمی دهد 
چهار دهه اخیر هرگاه قدرت ها در این منطقه دخالت کرده اند، 
به حمایت از یک طرف ماجرا و البته با محوریت امنیت رژیم 

صهیونیستی انجام گرفته است.
الریجانی دومین راه ایجاد نظم امنیتی غرب آسیا را تمسک به 
اظهار کرد: کشورهای منطقه  و  دانست  ظرفیت های منطقه ای 

وضعیت تامین امنیت منطقه را دارند اما به دلیل گرفتاری در 
بحران امنیتی – سیاسی توانشان صرف امور دیگری می شود و 
در کوتاه مدت نمی توانند امنیت منطقه را تامین کنند. شاید به 
داشته  نظم جدید  پیاده سازی  برای  بیشتری  وقت  به  احتیاج 

باشند.
وی متذکر شد: ماهیت تحول گاه آنقدر پیچیدگی دارد که با تحمل 
درد زیاد، زایمان سیاسی امکان پذیر می شود. در شرایط فعلی بهترین 
مجال برای رژیم صهیونیستی فراهم شده است و بدون هزینه، انرژی 
همه قدرت های منطقه را مستهلک می کند،  اما باید بدانند طغیان 
های  رژیم  حامی  دولت های  منطقه،   امنیتی   – سیاسی  رودخانه 
صهیونیستی را با خود می برد و سرنوشت آنها را به ناکجا آباد دچار 
می کند. رئیس مجلس شورای اسالمی استراتژی ایران در این فضا را 
مبتنی بر اتحاد کشورهای اسالمی و مبارزه با رژیم صهیونیستی اعالم 
کرد و افزود: با این راه، مسیر حق انتخاب شده که با واقعیت های 
کشورهای اسالمی همگرا است و راهی جز چنین مفاهمه ای امکان 
پذیر نیست. وی با اشاره به نظریه یکی از متفکران غربی درباره 
آمریکایی  متفکران  از  یکی  گفت:  نظریه  این  رد  ضمن  ایران 
امپراتوری قرن های گذشته  ایران در پی بازگشت  معتقد است 
است.  داعش  تروریسم  از  نگران کننده تر  بازگشت  این  و  است 
البته این نظریه کج فهمی صاحب آن را نشان می دهد. ایران 
نه تنها دنبال امپراتوری نیست بلکه مخالف چنین تفکری است. 
منافع  مبنای  بر  هژمونی  و  است  گذشته  هژمونی سازی  دوران 

تاکتیکی نگاهی نارس است.
الریجانی ادامه داد: نگاه ما گفتمانی بر اساس تفکر اسالمی و 

تقویت بنیه دفاعی – امنیتی غرب آسیاست.
رئیس مجلس شورای اسالمی سنگرگیری برخی سیاستمداران 
و کشورهای منطقه پشت فرقه گرایی اسالمی را خدعه و فریب 
می  اسالمی  کشورهای  همه  معتقدیم  افزود:  و  کرد  توصیف 

توانند با حفظ منافع خود بهترین همگرایی را شکل دهند.
نماینده مردم قم متذکر شد: با غرب مسیحی به دنبال درگیری 
های صلیبی نیستیم بلکه روابط مسالمت آمیز را دنبال می کنیم. 
تبلیغات و سیاست هایی را که امروز نسبت به مسلمانان دنبال 
می شود نمی پذیریم. دو دهه تبلیغات بر علیه پرونده هسته ای 
پاسخ دهد آن همه  باید  بود. غرب  تبلیغاتی غرب  ایران سراب 
مساله سازی برای چه بود؟ امروز همه رژه سیاسی راه می اندازند 
و از جیب کشورهای منطقه در پی برقراری امنیت برمی آیند. 
تبلیغات  ایران  دفاعی  بنیه  تقویت  بهانه  به  توانند  می  که  این 
اند.   به گفته  بیندازند دچار اشتباه محاسباتی شده  منفی راه 
الریجانی، دخالت کشورهای بزرگ در منطقه غرب آسیا، موجب 
در  داد: جنگ طلبی  ادامه  است.  وی  تروریسم شده  گسترش 
به ظهور تروریست های جدید منجر شده  عراق،  سوریه و یمن 
است. وضعیت تروریست ها از نظر کمی و کیفی با جهش روبرو 
شده است. الریجانی تفویض نیابت به انگلیس توسط آمریکا را 
موجب گسترش نافرمانی های مدنی و تحت الشعاع قرار گرفتن 

مسائل امنیتی غرب آسیا توصیف کرد.
وی ادامه داد: مشکل منطقه در وجود جغرافیایی کشورها نیست 
که در قالب شکل گیری خاورمیانه جدید دنبال شود بلکه در 

دغل کاری های جدید است.
رقابت  جای  به  مصر  و  سعودی  ترکیه،  ایران،   کرد:  تاکید  وی 
با تروریسم و منافع اقتصادی  های فرسایشی می توانند مبارزه 
این  کنند.  دنبال  منطقه  امنیت  برقراری  در جهت  را  مشترک 
کشورها در یک تئوری مشترک ظرفیت متحول کردن منطقه را 
در ابعاد امنیتی دارا هستند. همه این کشورها به ویژه سعودی 
بداند ایران نه دشمن آنهاست و نه با نقش آفرینی مثبت آنان 
آفرینی  نقش  به  می کنیم  اعالم  صراحت  به  ما  دارد.  مخالفتی 

همه کشورهای منطقه احترام می گذاریم.

الریجانی: جهت گیری ایران در امنیت منطقه غرب آسیا موثر است

عرصه  هیچ  نه  و  اقتصاد  نه   ، امنیت  نه  اطالعات:  وزیر 
دیگری از عرصه های جمهوری اسالمی ایران با غربی ها 

گره نخورده است.
حاشیه  در  علوی  سیدمحمود  والمسلمین  االسالم  حجت 
این  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  تهران  امنیتی  اجالس 
تشریک  برای  را  بستر  و  است  باارزش  بسیار  کنفرانس 
مساعی کشورهای منطقه بخصوص در بحث امنیت فراهم 

می کند.
وی با اشاره به اینکه امروز منافع کشورها به هم گره خورده 
مانند  ای  مقوله  در  کشورها  که  همانطور  گفت:   ، است 
دهند  می  تشکیل  فعالیت  برای  هایی  اتحادیه   ، اقتصاد 
و  افزایی  هم  به  منطقه  هر  در  باید  هم  امنیت  عرصه  در 
همکاری بپردازند و اگر این تعامل نباشد در بحث مدیریت 

مولفه های ناامنی ، نمی توان موفق بود.
وزیر اطالعات افزود: امروز غرب آسیا اضافه بر عوامل ذاتی 
استکبار  طمع  محل  دارد  وجود  آن  در  ناامنی  برای  که 
این  در  را  ناامنی   ، استکبار  و  است  صهیونیسم  و  جهانی 
کشورها دنبال می کند تا بتواند به اهدافش دست یابد و 
منافع و امنیت ملی کشورهای منطقه اقتضاء می کند که 

هم افزایی و هم اندیشی داشته باشند.
علوی گفت: الحمدهلل این کنفرانس در عرصه بحث امنیت 
ملی کشورهای غرب آسیا فرصتی فراهم کرد که نخبگان 
و اندیشمندان این عرصه با هم به تبادل نظر بپردازند و در 
همین زمینه ۳00 مقاله ارائه می شود که بخش زیادی از 
این مقاالت را نخبگان غرب آسیا ارائه کرده اند و شاخصه 

های مقاله برگزیده را دارند و تقدیر خواهند شد.
وزیر اطالعات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جمهوری 

اسالمی ایران در بحث مداخالت اخیر نخست وزیر انگلیس 
اسالمی  جمهوری  افزود:  داد؟  خواهد  نشان  واکنشی  چه 
ایران نه امنیت ، نه اقتصاد و نه هیچ عرصه دیگری از عرصه 
اینگونه  و  نزده است  به غربی ها گره  را  های زندگی اش 

نیست که آنها بخواهند برای ما ریل گذاری کنند.
اسالمی  جمهوری  جمله  از  منطقه  کشورهای  گفت:  وی 
ایران براساس منافع و امنیت خود ، مسائل شان را ریل 
به  اعتنا  بی  ایران  اسالمی  جمهوری  و  کنند  می  گذاری 
این صحبت ها و دخالت ها براساس منافع ملی و مصالح 
خود برنامه هایش را تنظیم می کند و به راه خود ادامه 

می دهد.
علوی افزود: امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران با امنیت 
امنیت همسایگان و غرب  ما  کشورها گره خورده است و 
آسیا را امنیت خود می دانیم و همواره اعالم آمادگی کرده 
تحقق  برای  عملی  اقدامات  و  فکری  همکاری  با  که  ایم 

امنیت همه همسایگان گام برداریم.
اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  اطالعات  وزیر 
لحاظ  به  آنچه  گفت:  چیست؟  کشور  امنیتی  اولویت 
می  تصور  اولویت  عنوان  به  حاضر  حال  در  فیزیکی 
مسئله  این  از  مهمتر  اما  است  تروریسم  مسئله  کنیم 
در  تروریسم  پیدایش  باعث  که  است  هایی  زیرساخت 

منطقه شده است.
وی افزود: قدرت های بزرگ در خصوص این منطقه اهداف 
رهگذر  از  را  آن  تأمین  و  تحقق  که  دارند  هایی  طمع  و 
راه  بهترین  این شرایط  در  و  دانند  می  منطقه  در  ناامنی 
تحقق  برای  جمعی  تالش  دشمنان  های  نقشه  با  مقابله 

امنیت در منطقه است.

علوی در جمع خبرنگاران

امنیت و اقتصاد ایران با غربی ها گره نخورده است



اجتماعیدوشنبه 22 آذر 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 53378

بهبود کیفیت و آموزش مداوم 
از برنامه های پیش روی 

سازمان نهضت سوادآموزی

گفت:  سوادآموزی  نهضت  سازمان  رئیس 
و  فراگیر  و  عادالنه  کیفیت،  با  آموزش  تضمین 
ترویج فرصتهای یادگیری مادام العمر برای همه 
آموزش  ملی  سند  در  پایدار  توسعه  اهداف  از 

20۳0 در ایران است. 
اطالع  مرکز  از  نقل  به  زمان  پیام  گزارش  به 
رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، 
علی باقرزاده در کارگروه آموزش پایه و متوسطه 
در  مشورتی  رتبه  عالی  نشست  حاشیه  در  که 
مجموعه  در  ایران  در   20۳0 آموزش  زمینه 
تضمین  اظهارکرد:  شد،  برگزار  تالش  فرهنگی 
اینکه تا سال 20۳0 همه جوانان و بخش قابل 
توجهی از بزرگساالن اعم از زن و مرد به سواد 
خواندن  و نوشتن و حساب کردن دست یابند 
در   20۳0 آموزش  ملی  سند  ویژه  اهداف  از 
سوادآموزی   نهضت  سازمان  است.رئیس  ایران 
و  باکیفیت  فراگیر،  آموزش  و  شناسایی، جذب 
سنی  گروه  سواد  کم  و  سواد  بی  افراد  مستمر 
نهضت  سازمان  ماموریت  را  سال   49 تا    10
سازی  زمینه  افزود:  و  دانست  آموزی  سواد 
آداب  از  برخوردار  سواد،  با  افراد  پرورش  برای 
در  توانمند  زندگی،  های  مهارت  و  اجتماعی 
به  عالقمند  زندگی،  مشکالت  و  مسائل  حل 
العمر  مادام  و  مستمر  یادگیری  و  تولید  و  کار 
تصریح  است.وی  سوادآموزی  کالن   هدف 
نهضت  سازمان  در  راهبردی  تغییرات  در  کرد: 
ملی  از  ریزی  برنامه  خصوص  در  سوادآموزی 
در  و  ای  منطقه  و  استانی  به سمت  متمرکز  و 
امور  تمامی  از تصدی گری در  شیوه مدیریتی 
در  و  فرآیندی  مدیریت  و  گذاری  سیاست  به 
به  محدود  سوادآموزی  از  خدمات  ارائه  نحوه 
تعمیق سواد چرخش کرده ایم  و  توسعه  سمت 
جایگزین  را  رسانه ای  چند  کنیم  می  وسعی 
و  کنیم  آموزشی  ابزارهای  بحث  در  رسانه  تک 
کنیم. تقویت  نیز  را  غیردولتی  های  مشارکت 
خاطرنشان  سوادآموزی  نهضت  در  وزیر  معاون 
کرد: غنی کردن محیط زندگی افراد بی سواد و 
بازگشت به بی سوادی، مسدود نبودن ورودی و 
بازماندگی و ترک تحصیل دوره  باال بردن نرخ 
و  آموزش  تحصیل،  بودن  اختیاری  و  ابتدایی 
سوادآموزی از مهمترین چالش های پیش روی 

نهضت سوادآموزی است.
تحقیق  مداوم،  آموزش  و  کیفیت  بهبود  وی 
هدف  جامعه  دسترسی  افزایش  و  توسعه  و 
نهضت  سازمان  روی  پیش  های  برنامه  از  را 

سوادآموزی دانست.

پاسخ پلیس به عدم جمع آوری 
زنان معتاد متجاهر

نیروی  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رییس 
جمع آوری  طرح های  که  کرد  اعالم  انتظامی 
معتادان متجاهر همچنان ادامه داشته و نسبت 

به جمع آوری زنان معتاد نیز اقدام می شود.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  زاهدیان  مسعود  سردار 
طرح های  در  می شود  گفته  اینکه  درباره 
جمع آوری معتادان متجاهر نسبت به جمع آوری 
زنان اقدام نمی شود، اظهارکرد: به طورکلی آمار 
مردان  آمار  با  مقایسه  در  متجاهر  معتاد  زنان 
رقم باالیی نیست و طبیعی است که در اجرای 

طرح ها تعداد مردان بیشتر از زنان باشد. 
وی ادامه داد: اما اینکه بگویند زنان جمع آوری 
به  نسبت  پلیس  و  نیست  درست  نمی شوند 
به  افراد  این  و  کرده  اقدام  آنان  جمع آوری 
ایجاد  نهادها  دیگر  و  شهرداری  که  کمپ هایی 

کرده اند منتقل می شوند. 
نیروی  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رییس 
انتظامی با تاکید بر اینکه طرح های جمع آوری 
افزود:  داشت،  خواهد  ادامه  متجاهر  معتادان 
همانطور که پلیس بارها اعالم کرده در صورت 
از  نگهداری  محل های  و  زیرساخت ها  تأمین 
این افراد، پلیس می تواند طی یک هفته تا 10 
روز نسبت به جمع آوری تمامی این افراد اقدام 
کند که البته طی این مدت اقدامات خوبی در 

ساخت کمپ ها انجام شده است. 
معتادان  فروشان،  خرده  با  برخورد  زاهدیان 
متجاهر و همچنین دانه درشت ها در قاچاق مواد 
مخدر را جزو اولویت های اصلی پلیس برشمرد 
و گفت: مردم نیز این موضوع را به عنوان یکی 
از مطالبات جدی خود از پلیس مطرح می کنند.
چندی پیش منابع خبری اعالم کرده بودند که 
زن  معتادان  برای  پذیرشی  دیگر  شفق  کمپ 
نداشته و این کمپ نیز تماما مردانه شده است.

کودکانی که زود بزرگ شدند!
مهناز همتی

این روزها در سطح شهر؛ معضلی به وفور در 
هنوز  گویی  که  است،  مشاهده  قابل  جامعه 
راهکاری برای آن پیشنهاد نشده و قرار نیست 
به این زودی ها دلخوش به رفع این معضل در 
جامعه باشیم. کودکانی  که یاد گرفته اند گلیم 
خود را از آب بیرون کشند، بعضی ها به قدری 
کوچکند که هنوز کامل حرف نمی زنند،  این 
کودکان چاره ای ندارند جز آن که خرج اعتیاد 
مادر  زندگی  و  بدهند  را  خود  عصبانی  پدر 

مریض و معتاد خود را تأمین کنند.
متاسفانه کودکان کاری که به منظور کسب درآمد به فعالیت های تولیدی، 
خدماتی یا مشاغل کاذب روی می آورند، از بسیاری از حقوق اولیه انسانی، 
حق آموزش و تحصیل باز می مانند، سالمت جسمی و روانی این کودکان 
به شدت در معرض انواع آسیب ها و خشونت ها قرار می گیرد و در آینده با 
افسردگی، سوء تغذیه و انواع بیماری های روحی و جسمی مواجه می شوند. 
کودکانی که در انتظار تدبیر جدی مسئولین روزگار می گذرانند، گاهی 
زمزمه های جمع آوری و سپردن آنان به مراکز آموزشی به گوش می رسد 
و بعد از مدت دوباره به فراموشی سپرده میشود، مهم ترین وظیفه دولت در 
این خصوص ایجاد حق هویت برای کودکان، صدور کارت شناسایی و اجازه 
تحصیل در مدارس است، اما در عمل جز سیاست های نافرجام ضربتی و 

سرکوبی گام دیگری برداشته نشده است. 
کودکانی که حقشان از این دنیا، شاید این نباشد که به این سرعت پا به 
دنیای بزرگساالن بگذارند و وارد دنیا حقوق ودستمزد شوند، کودکانی که با 
حسرت بزرگ می شوند، حسرت داشتن کانون گرم خانواده، تفریح و بازی 
های کودکانه، اما چه باید کرد که سرنوشت آنان این گونه رقم خورده است 
، اگر عزم مسئولین جدی باشد می شود این سرنوشت را به گونه ای بهتر 

و عالی تری تغییر داد.
بارها شنیده ایم که می گویند نباید به کودکان کار کمک کرد چرا که در 
واقع به اوکمک نکرده ایم بلکه به کسانی که اینها را در چهارراه ها مستقر 
کرده اند کمک کرده ایم اما در اکثر قریب به اتفاق ایرانی ها؛ روحیه انسان 
دوستی و مهربانی، نمی گذارد که بی تفاوت از کناراین کودک معصوم عبور 
کنیم اما می توان به گونه دیگری نیز او را یاری کرد می شود زمانی که از 
منزل بیرون می آییم پوشاک و خوراکی باخود همراه داشته باشیم تا از این 

طریق دل آنان را شاد کنیم.
حمایت از کودکان کار که به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه محسوب 
می شوند امری مهم و ضروری به حساب می آید ، با اینکه امروزه تشکل 
هایی برای این امر ساخته شده و  امکانات و تسهیالت و بهره مندی از 
حداقل نیازها برای این کودکان فراهم شده اما آنچه مسلم است اینکه کار 
کودک به انواع اقسام باید ریشه کن شود، بزرگ شدن این کودکان با این 
وضع در آینده هم به نفع جامعه نخواهد بود و به مثابه سرباری بر جامعه 
خواهند بود چرا که کار کودک نه تنها بنیان طبیعی و حقوقی انسانی را 
پایمال می کند بلکه تهدیدی جدی برای آینده اجتماعی و رشد و پیشرفت 

اقتصادی محسوب می شود.

خبرخبر

عدالت جنسیتی در توازن زندگی اصلی ترین 
محورهای کنکره زنان موفق است

جلب  با   : داشت  اظهار  جلودارزاده  ،سهیال  زمان  پیام  گزارش  به 
بانوان  معرفی  چون  هایی  زمینه  در  متخصصان  و  مدیران  مشارکت 
موفق و توانمند، زمینه افزایش اعتماد به توانمندیها و استعدادهای 

بانوان کشور در حوزه مدیریتی فراهم مي شود .
وي ادامه داد: برگزاري این کنگره ها منجر به انتقال تجربیات بانوان 
مدیر در عرصه داخلی و بین المللی و شناسایی موانع و تهدیدهای 
قانون  اصول  اجرای  در  را  کشور  دولتمردان  و  شده  بانوان  فراروی 
با  همگام  جامعه  بانوان  مدیریتی  آفرینی  نقش  افزایش  و  اساسی 

مردان، یاری خواهد کرد.
 ایشان ادامه دادند: نقش آفرینی زنان در اقتصاد مقاومتی بسیارمهم 
است زیرا زنان در رابطه با مدیریت درآمدها، هزینه کردها، مدیریت و 

هماهنگی با نحوه توزیع و تهیه سبد خانوار دخیل هستند. 
با توجه به   : ایران گفت  با اشاره به برگزاري کنگره زنان موفق  وي 
نقش زنان در اقتصاد مقاومتی ونامگذاری سال 95 با عنوان اقتصاد 
مورد  وعمیق  دقیق  طور  به  زنان  نقش  باید  وعمل  اقدام  مقاومتی، 

بررسی قرار می گیرد .
وی افزود: هنوز تعادل مطلوب و قابل قبول و مشارکت عادالنه زن 
، اجتماعی و فرهنگی فراهم نشده و  اقتصادی  و مرد در فعالیتهای 
و  نگردیده  برقرار  انسانها  استعداد  و  خالقیت  بروز  منصفانه  فرصت 

فرآیند توسعه آنگونه که باید، موفق نبوده است.
وي تاکید کرد:تداوم و شتاب توسعه هنگامی رخ خواهد داد که زن و 

مرد دوشادوش یکدیگر مسئولیت توسعه را بر عهده گیرند.
اقتصادی  عرصه  در  که  داشت  توجه  باید   : گفت  جلودارزاده  خانم 
مشکالت زیادی به وجود آمده و باید زنان در برطرف و متوازن کردن 
این شرایط به میدان بیایند و مردان کشور ما نیز باید توانمندی زنان 
را ببینند چرا که عملکرد آنان در نقشهای مختلف جامعه اگر از مردان 

قوی تر نبوده، ضعیف تر هم نبوده است.
خود  های  نقش  سنتی  محدوده  از  زنان  امروز  داشت:  اظهار  وی 
درجامعه خارج شده و خواهان افزایش مشارکت اجتماعی و فرهنگی 
خود هستند. پایین بودن نرخ  مشارکت فعالیت و اشتغال زنان درکل 
اقتصاد کشور، پوشش های بیمه ای آنان را بسیار محدود کرده است.
 : گفت  وتجارت  معدن  صنعت،  وزارت  وخانواده  زنان  امور  مشاور 
درجوامع مدرن همانند کشورهای غربی، در نتیجه تغییرات قانونی، 
حقوقی و اجتماعی که در 200 سال اخیر رخ داده است، موقعیت 
زنان تغییر یافته و تا حدودی از نابرابری های جنسیتی کاسته شده 
است . وي تاکید کرد: برخی ازشاخص هایی که دراین جوامع برآن 
تأکید می شود، کاهش فاصله سطح سواد و تحصیالت زنان ومردان 
و همچنین مشارکت گسترده تر زنان درعرصه فعالیت های اقتصادی 

سیاسی و مدیریتی است.
از  و کارکه  زندگی  توازن  نقش عدالت جنسیتی در  به  اشاره  با  وی 
به  برای رسیدن  بیان کرد:  این کنگره است،  ترین محورهای  اصلی 
کاملتر  و  بهتر  توسعه  نتیجه  در  و  تبعیضات  رفع  و  برابری   ، تعادل 
جامعه ، نیاز به آن است که زنان بتوانند در فرآیند تصمیم گیری در 

سطوح مختلف جامعه شرکت داشته باشند.
این کنگره بزرگ  امیدواری کرد: برگزاری  ابراز  پایان  جلودارزاده در 
راهی برای حضور و مشارکت هرچه بیشتر بانوان توانمند کشورمان در 
سطوح مختلف جامعه در راستای دستیابی به برابری جنسیتی ورفع 

تبعیضات موجود باشد.
با  توانند  گرامی  پژوهشگران  و  مندان  عالقه  کرد:  اعالم  جلودارزاده 
توجه به محورهای کنگره از جمله شناسایی موانع پیش روی نقش 
فرهنگی  موانع  بررسی  اجرایی،  دستگاه  در  بانوان  مدیریتی  آفرینی 
مدیریتی،  های  بخش  در  کشور  بانوان  حضور  عدم  در  اجتماعی  و 
های  بخش  در  بانوان  حضور  افزایش  جهت  راهکارهایی  شناسایی 
در  بانوان  حضور  عرصه  در  تهدیدها  و  فرصت  شناسایی  مدیریتی، 
بخش های مدیریتی و...، مقاالت خود را برای شرکت در این کنگره از 
طریق پایگاه اینترنتیwww.topwomeni.ir به دبیرخانه کنگره، 
ارسال نمایند. عالقه مندان برای کسب اطالعات تکمیلی میتوانند به 
با شماره های ۳۳۶9909۳-4- یا  اینترنتی کنگره مراجعه و  پایگاه 

021و 9-۳۶۶21۳1۸-021 تماس حاصل نمایند.

خبر

وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت بازنگری و تبیین 
نظام ارزشیابی آموزشی به سود پژوهش تاکید کرد 
و گفت: باید به تفکر و نوآوری در آموزش بها دهیم 
و از محور قرار دادن دانش آموزان در سطوح مختلف 

نهراسیم.
احمدی  ،فخرالدین  زمان   پیام  گزارش  به 
دانش آشتیانی در جشنواره تجلیل از برگزیدگان 
دکتر  دبیرستان  در  که  دانش آموزی  پژوهش 
شریعتی منطقه 2 تهران برگزار شد، با بیان اینکه 
علم امروز، فناوری فرداست، اظهار کرد: رشد علم 
بدون رشد خالقیت و غلبه فرهنگ نوآوری بر حوزه 
آموزش در همه سطوح از پیش دبستانی گرفته تا 

متوسطه و آموزش عالی امری نا ممکن است.
باید کاری کنیم که  افزود: معتقدم همه ما  وی 
و  دانش آموز  تربیت  آموزش،  سیستم  اساس 
دانشجوی متفکر و خالق باشد. پژوهشگری، زاییده 

آموزش نیست بلکه پایه آموزش است.
پژوهشگر  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
بودن تنها یک فضیلت در نظام آموزشی نیست 
بلکه یک ضرورت است، گفت: خلق و تولید علم با 
آموزش های بسته بندی شده و تکیه بر محفوظات 
به انجام نمی رسد. شکوفایی علم از ابتدا تا انتها 

محصول پژوهش مدار کردن آموزش است.
دانش آشتیانی افزود: وقتی سخن از اولویت پژوهش 
بر آموزش مطرح است، مقصود ما محدود شدن در 

فرمالیسم نیست و اضافه کردن بخشنامه های جدید 
مدنظر نیست بلکه منظور متحول کردن نگرش ها 
و اصالح فرآیندها و ساختارهای یادگیری بر پایه 
آن است. ما باید سعی کنیم نگرش ها، بینش ها و 

ساختارها را اصالح کنیم.
کالس های  در  فقط  آموزش  اینکه  بیان  با  وی 
درس اتفاق نمی افتد، افزود: نیازمند فهمی جدید، 
جدید  سیاست گذاری هایی  و  جدید  رویکردی 
هستیم. اسناد باالدستی ما را به این نقطه مهم 
راهبری می کند که تفکر خالق و فهم پژوهش، 

بنیان را مبنای آموزش قرار دهیم.
اجرا  مقام  در  داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  وزیر 
هنوز موانع جدی در مسیر بنیادی کردن پژوهش 
در نظام آموزش وجود دارد. تغییر در نگرش تنها 
یک مساله درون بخشی نیست و تنها یک مساله 
ملی است. تحقیقات بخش زینتی یا توجیه گر آنچه 
در حال انجام است، نیست. پژوهش باید یک نیاز 

جدی و سرمایه گذارانه محسوب شود.
وی تاکید کرد: باید این نقد را بپذیریم که در نظام 
آموزشی ما خالقیت، نوآوری و تفکر کمتر است. 

واقعیت این است که اگر آموزش مقدم بر پژوهش 
است، همانطور که آموزش در حال حاضر مقدم بر 
پرورش است، زیرساخت های درستی وجود ندارد. 
ما باید به این مهم بپردازیم و شجاعتش را داشته 

باشیم که وارد این حوزه شویم.
وزیر آموزش و پرورش در حاشیه این مراسم  بر 
ضرورت بازنگری و تبیین نظام ارزشیابی آموزشی 
به سود پژوهش تاکید کرد و گفت: باید به تفکر و 
نوآوری در آموزش به جد بها بدهیم و از محور قرار 
دادن دانش آموزش در سطوح مختلف نهراسیم، 
پژوهش وقتی جدی است که نقش آفرین اصلی آن 
دانش آموز بوده و بقیه در خدمت او و تسهیل گر 
برنامه ریزی هایی  اینکه  بیان  با  باشند.وی  کارش 
انجام شده و به دنبال افزایش سرانه مدارس هستیم 
و قصد داریم بر مدارس متمرکز شویم، درباره زمان 
توزیع شیر در مدارس گفت: هماهنگی هایی انجام 

و اعتبارات مربوطه تامین شده است.
آشتیانی درباره زمان پرداخت مطالبات فرهنگیان 
نیز اظهار کرد: مراحل پرداخت حق التدریس ها و 
مطالبات بازنشستگان در حال انجام است و به زودی 

محقق می شود.
آموزش  معاونت  انتصاب  زمان  درباره  آشتیانی 
مدتهاست  که  پرورش  و  آموزش  وزارت  ابتدایی 
خالی مانده است نیز گفت: این امر نیز به زودی 

انجام می شود.

وزیر آموزش و پرورش خبرداد:

پرداخت »معوقات فرهنگیان« و توزیع »شیر مدارس«

زن در جامعه یک مسئله اجتماعی 
است

با اشاره به  معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
ششم  برنامه   ۳0 ماده  تصویب  برای  ها  مخالفت  برخی 
با چالش هایی در  توسعه گفت:رویکرد عدالت جنسیتی 
مجلس مواجه است که آماده پاسخگویی به آنها هستیم. 

شهیندخت موالوردی در نشست زنان و عرصه پژوهش با 
تبریک هفته وحدت و هفته پژوهش، افزود: باید اعتراف 
کنم از ابتدای مسئولیت به قدری درگیر مسائل و حاشیه 
مسائل  به  پرداختن  برای  چندانی  فرصت  که  شدیم  ها 

پژوهش زنان نشد.
وی ادامه داد: باید از تمامی ظرفیت ها و پژوهش ها برای 

پیشبرد اهداف استفاده کنیم.
موجود  فرهنگ  و  باورها  ها،  دیدگاه  افزود:  موالوردی 
جایگاه زن را به عنوان جنس دوم معرفی می کند و این 

جایگاه ذهنی، ساختارهای عینی متناظر با خود را دارد.
مسئله  یک  جامعه  در  زن  مسئله  کرد:  خاطرنشان  وی 
اجتماعی است و تالش زیادی کردیم که در حد اجتماعی 
باقی بماند اما کسانی بودند که سعی کردند مسئله زنان 
را سیاسی کنند که این آسیب بسیاری به حوزه زنان وارد 
می کند و ما را از مسئولیت هایی که بر عهده داریم دور 

می کند.
دارد  که  هایی  ویژگی  با  زنان  مسائل  افزود:  موالوردی 
نمی توانیم انتظار داشته باشیم راه حل ها فقط در حوزه 
اجتماعی باشد و اینجاست که بحث پژوهش به میان می 

آید و باید به وجود معرفتی مسائل زنان پرداخته شود.

آزمون رانندگی سخت تر می شود

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور نیروی انتظامی 
مانند کنکور،  به زودی  رانندگی  آزمون گواهینامه  گفت: 
متمرکز، مکانیزه و سخت تر می شود.سرهنگ هویدا تزار، 
درباره متمرکز شدن آزمون گواهینامه های رانندگی افزود: 
تغییر شیوه آزمون گواهینامه ها در دست کارشناسی است 
 تا آزمون ها به صورت مکانیزه و همچنین در محلی خارج از 
آموزشگاه ها برگزار شوند.وی با اشاره به اینکه به زودی 
اجرایی می  نزدیک  آینده  در  و  نهایی  این طرح،  بررسی 
از محل آزمون  این ترتیب محل آموزش  به  افزود:  شود، 
به آموزشگاه  این شکل که متقاضی  به  ها جدا می شوند 
مراجعه می کند و فقط در آموزشگاه آموزش می بیند اما 
پس از طی دوره آموزشی و صدور گواهی آموزش، ارتباط 
مکانیزه  به صورت  آزمون ها  و  قطع  آموزشگاه،  با  هنرجو 
برگزار  آموزشگاه  از  غیر  دیگری  محل  در  وب  تحت  و 
امکان  حالت  این  در  گفت:  انتظامی  مقام  می شود.این 
تقلب به حداقل ممکن می رسد. البته اگر کسی آمادگی 
داشته باشد و مطالعه کافی انجام دهد، نباید نگران باشد 
چرا که تمام سواالت از کتاب آیین نامه طراحی شده اند.

ارتقاء رضایت مندی شهروندان، 
اولویت اصلی پلیس پایتخت

رئیس پلیس پایتخت با مثبت ارزیابی کردن اقدامات یگان 
های انتظامی در بحث ارتقاء حقوق شهروندی گفت: ارتقاء 
رضایت مندی شهروندان از عملکرد پلیس، اولویت اصلی 

پلیس تهران بزرگ است. 
سردار حسین ساجدی نیا گفت: تالش برای رفع معایب 
و نتیجه گیری از اقدامات و ماموریت ها در مجموعه پلیس 
ارزیابی ها  تمامی  لذا  است،  اهمیت  حائز  بسیار  پایتخت 
شهروندان  به  پلیس  خدمات  بهره دهی  محور  با  بایستی 

و رضایتمندی آنان از عملکرد پلیس برنامه ریزی شود.
وی هدف نهایی از ایجاد سامانه مرکز فوریت های پلیسی 
19۷ فاتب را ارتقاء سازمانی برای برداشتن گام های مثبت 
این  بر  پلیس  تالش  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  جلو  به 
با بازدهی مطلوب در راستای  است که تمامی خدمت ها 
خدمت رسانی شایسته برای رسیدن به نظم و امنیت بهتر 

صورت گیرد.
با بیان اینکه سامانه 19۷  فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
اطالع رسانی  و  است  پلیس  با  ارتباطی محکم مردم  پل 
های عمومی از شرح وظایف و عملکرد یگان های پلیس 
پایتخت باعث افزایش ضریب امنیت در جامعه می شود، 
تصریح کرد: همچنین این سامانه نقش مهمی در برآورد 
بیشتر  ارتقاء  آن موجب  تقویت  و  دارد  کارکنان  عملکرد 
تعامل پلیس با جامعه و  رضایتمندی شهروندان خواهد 

شد.

ازدواج  به  مربوط  کشور  ازدواج های  از  درصد   1۷
دختران زیر 1۸ سال بوده و همچنین آنکه در سال 
94 بیش از پنج درصد ازدواج ها در سنین کمتر از 
15 سالگی ثبت شده؛ این در حالیست که این آمار 
تنها آمار ازدواج های ثبت شده در دوران کودکی 

است.
زهرا کهرام دبیر سمینار ازدواج کودکان در مناطق 
حاشیه که در  دانشگاه علم و صنعت با حضور فعاالن 
اجتماعی، حقوقی، دانشگاهی و ... برگزار شد، با بیان 
آنکه جمعیت امداد دانشجویی امام علی )ع( پژوهشی 
را در خصوص عوامل و پیامدهای ازدواج کودکان در 
مختلف  اقوام  میان  در  کشور  حاشیه ای  محالت 
انجام داده است، اظهار کرد: از سال 92 سمینارهای 
زمینه های  در  )ع(  علی  امام  جمعیت  تخصصی 
اعتیاد  خیابان،  و  کار  کودکان  همچون  مختلفی 
کودک و ... برگزار شد و امروز یکی دیگر از مسائلی 
که ما به عنوان فعال اجتماعی هر روز با آن درگیر 
هستیم و نباید در مقابل آن سکوت کنیم مسئله 
نگران کننده و تلخ »ازدواج کودک« در کشور است.

وی در تشریح نتایج پژوهش مذکور گفت: تعداد 
رخ  کودکی  سنین  در  که  ازدواج هایی  از  زیادی 
می دهند، به هیچ عنوان ثبت نمی شوند و به همین 
دلیل کودکان حاصل از این ازدواج ها فاقد شناسنامه 
بوده و در نهایت به جمعیت پنهان کشور می افزایند، 
این در حالیست که هر چند در حاشیه شهرها ازدواج 
در سن پایین رواج دارد اما از طرفی در متن شهر و به 
ویژه در مناطق مرفه نشین سن ازدواج رو به افزایش 

بوده و باالتر می رود.
وی ادامه داد: پژوهش جمعیت امام علی )ع( در 
خصوص ازدواج کودکان در میان اقوام مختلف ایران 
، تابستان و پاییز 95 در 1۷ استان کشور بر روی 
بیش از 500 مورد کودکی که تجربه ازدواج در سنین 

پایین داشته اند انجام شده است.
وی افزود: مطالعات و شواهد موجود نشان می دهد 
که ریشه بسیاری از معضالت زنان به ازدواج آنها در 
سنین کودکی باز می گردد از جمله این معضالت 
می توان به رشد بی رویه جمعیت بدون اوراق هویتی 

در مناطق حاشیه، محرومیت از تحصیل، ثبت نشدن 
ازدواج ها و شیوع پدیده کودک – بیوه و ... اشاره کرد.

از  دقیق  آمار  نبود  به  اشاره  ضمن  ادامه  در  وی 
ازدواج ها و طالق های ثبت نشده در کشور، عدم توجه 
به جمعیت پنهان در سیاستگذاری های کشور، فقدان 
بررسی ها و اقدامات الزم در خصوص آسیب های 
منفی  رشد  کودکان،  ازدواج  از  حاصل  اجتماعی 
جمعیت در مرکز شهرها و رشد مثبت جمعیت در 
حاشیه شهرها و همچنین کاهش شاخص توسعه 
انسانی در کل کشور، گفت: همه این عوامل باعث 
شده اند که به اهمیت بررسی مسئله ازدواج کودک در 
ایران واقف شویم و این موضوع را در دستور کار خود 
قرار دهیم زیرا در حال حاضر لزوم ارائه راهکارهایی به 
منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از ازدواج 

کودک به ضرورت در جامعه احساس می شود.
دبیر سمینار ازدواج کودک ادامه داد: این پژوهش 
در استان های قم، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
تهران، بوشهر، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، 
گلستان، مازندران، ایالم، اصفهان، هرمزگان، البرز، 
کرمانشاه، کرمان، زنجان و همدان انجام شده است و 
موارد مورد مطالعه در آن زنان و مردان کمتر از ۳5 

سالی که قبل از 1۸ سالگی ازدواج کرده اند، بودند.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 1041 قانون مدنی عقد 
نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 1۳ سال تمام 
شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال 
تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط مصلحت 

با تشخیص دادگاه صالحه است.
وی در خصوص آمار و ارقام ازدواج کودکان در ایران 
نیز اظهار کرد: 1۷ درصد ازدواج دختران در ایران 
پیش از رسیدن به 1۸ سالگی بوده و طبق تازه ترین 
آمار ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور بر اساس 
آمار 9 ماهه اول سازمان ثبت احوال ایران در سال 94 
اعالم شد که بیش از 5 درصد زنانی که در این مدت 
ازدواج کرده اند کمتر از 15 سال سن داشته یعنی 2۸ 
هزار و 242 نفر قبل از رسیدن به 15 سالگی ازدواج 
کرده اند و بیش از 204 هزار ازدواج دختران در سنین 
15 تا 19 سال در این دوره از سال ثبت شده است.

کهرام ادامه داد: بر اساس آمار رسمی ثبت شده 
بیشترین آمار ازدواج و طالق کودکان در استان های 
سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، 
تهران،  زنجان،  فارس،  غربی،  و  شرقی  آذربایجان 

همدان و مازندران است.
وی در خصوص علل ازدواج کودک در ایران نیز بر 
اساس این پژوهش اظهار کرد: ارزش های سنتی و 

مذهبی در راستای حفظ آبرو و شرف خانوادگی 
در زمینه فرهنگی در راستای سیستم پدرساالری 
از عوامل موثر بر ازدواج کودکان در ایران محسوب 

می شود.
ادامه داد: آسیب های  ازدواج کودک  دبیر سمینار 
اجتماعی خانواده از جمله فقر، محرومیت از تحصیل، 
اعتیاد و مهاجرت در راستای کاهش بار اقتصادی 
و تامین هزینه های ناشی از اعتیاد خانواده از دیگر 
عوامل ازدواج زودرس کودکان در ایران محسوب 

می شود.
کهرام در ادامه پیامدهای ازدواج کودک را در دو 
جنبه اجتماعی و جسمی دانست و گفت: پیامدهای 
اجتماعی ازدواج کودک از جمله ثبت نشدن ازدواج ها 
و نداشتن اوراق هویتی، ظهور پدیده کودک بیوه، 
رویه  بی  رشد  همسرآزاری،  و  خانگی  خشونت 
جمعیت پنهان در مناطق حاشیه، تن فروشی، فرار از 
خانه، کارتن خوابی، محرومیت تحصیلی، فاصله سنی 
زیاد با همسر، خودسوزی و خودکشی، محدودیت 
حمایت اجتماعی و قانونی با تولید چرخه اعتیاد، 
نداشتن مهارت برای ورود به بازار کار، نداشتن مهارت 
فرزندپروری، بازتولید چرخه فقر، چرخه کار کودک و 

چرخه ازدواج کودک است.
دبیر سمینار ازدواج کودک در خصوص وضعیت 
اعتیاد در میان آنها نیز گفت: ۷۸ درصد این افراد 
دارای پدر معتاد، 1۶ درصد دارای مادر معتاد و ۶ 

درصد دارای والدین معتاد بوده اند.
وی دالیل ازدواج این افراد را نیز تصریح کرد: ۶۸ 
درصد این افراد به علت سنت های قومی، 2 درصد 
به علت اعتیاد، 9 درصد فقر، 1۷ درصد عالقه و 11 
درصد بنا به سایر علل مجبور به ازدواج در کودکی 

شده اند.
دبیر سمینار ازدواج کودک در خصوص رضایت این 
افراد از سن ازدواجشان نیز گفت: 40 درصد این افراد 
اصال از سن ازدواج خود راضی نبودند، 11 درصد 
خیلی کم، 12 درصد کم، 1۳ درصد تا حدودی، 1۷ 
درصد زیاد و ۷ درصد خیلی زیاد از ازدواجشان در 

سن کودکی راضی هستند.

در سمینار ازدواج کودکان تشریح کرد:

فقر مهمترین عوامل ازدواج زودرس کودکان در ایران

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: در سال 
جاری 1200 وام قرض الحسنه با سود 4 درصد 

به کارکنان بهزیستی استان ها ارائه می شود.
محسنی  ،انوشیروان  زمان  پیام  گزارش  به 
بهزیستی  اداره  کارکنان  با  دیدار  در  بندپی 

از سال  این مطلب اظهار کرد:  بیان  با  سبزوار، 
گذشته تاکنون میزان رفاهیات پرسنل سازمان 
بهزیستی دو برابر افزایش یافته است که در این 
برای  سازان  آتیه  بیمه  با  نامه ای  تفاهم  میان، 
تحت پوشش قرار دادن بیمه تکمیلی کارکنان 
منعقد  آن ها  درمان  هزینه  تامین  و  بهزیستی 

شده است.
پرسنل  وضعیت  تبدیل  اینکه  بیان  با  وی 

سال   10 باالی  با  بهزیستی  سازمان  قراردادی 
کار  یکی از اولویت های سازمان بهزیستی بوده 
مطرح  توسعه  ششم  برنامه  در  موضوع  این  و 
است، خاطرنشان کرد: با نگاه خوب دولت تدبیر 
افزایش  موضوع  بهزیستی  سازمان  به  وامید 
حقوق کارکنان بهزیستی در دستور کار دولت و 

مجلس قرار دارد.
محسنی بندپی تصریح کرد: کارکنان بهزیستی 

و  ذهنی  حرکتی،  جسمی،  معلولین  با  همواره 
روانی در ارتباط  هستند و شرایط کاری آن ها 
و  حقوق  میزان  حاضر  حال  در  و  است  سخت 
دولتی  شغل های  سایز  به  نسبت  آن ها  مزایای 

منصفانه نیست.
وی افزود: درسازمان بهزیستی حق ۳5 درصد 
فوق العاده شغل  کارکنان و حتی نیروهای کار 

معین پرداخت شده است.

مهم ترین  را  معلوالن  مسکن  تامین  وی 
 4۶ گفت:  و  دانست  معلوالن  جامعه  مشکل 
است  احداث  حال  در  معلوالن  مسکن  هزار 
انقالب  مستضعفان  بنیاد  میان،  این  در  که 
اسالمی 150 میلیون ریال، سازمان بهزیستی 
نیز  ساز  مسکن  خیرین  و  ریال  میلیون   100
50 میلیون ریال برای احداث مسکن معلوالن 

کمک رسانی می کنند.

رئیس سازمان بهزیستی:
محدودیتی برای نام نویسی مسکن 

معلوالن وجود ندارد
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چند ترفند برای کاهش وزن 

مصرف نوشیدنی های پرکالری یکی از علل مهم چاقی و افزایش وزن 
است.

 به این چند ترفند و تغییر در سبک زندگی که باعث کاهش وزن در 
چند روز می شود توجه کنید:

 
ترفند ۱: قبل از غذا خوردن آب بنوشید

آب کالری ندارد و نوشیدن 1 یا 2 لیوان آب قبل از غذا خوردن باعث 
می شود به سرعت احساس سیری کنید. این کار از پرخوری جلوگیری 

می کند و به بدن شما آب کافی می رساند.
 

ترفند 2: حرکت کردن را فراموش نکنید
به شدت  یا  بروید  باشگاه ورزشی  به  الزم نیست که چندین ساعت 
انجام دادن  با  تا وزن کم کنید. شما می توانید هر روز  ورزش کنید 
بزنید،  قدم  پارک  در  مثال  بسوزانید.  کالری  ساده  بسیار  کارهای 
پیاده روی  کمی  تا  کنید  پارک  مقصد  از  دورتر  کمی  را  اتومبیلتان 

کنید یا به جای استفاده از آسانسور از پله ها باال بروید.
 

ترفند 3: بعضی از غذاها را از وعده های غذاییتان حذف کنید
چیپس،  آب نبات،  بستنی،  مانند  غذایی  مواد  از  مورد  چند  فقط 
غذاییتان  وعده های  از  را  شیرینی جات  و  سرخ شده  سیب زمینی 
حذف یا کم کنید. اگر ۶ مورد از این ها را در طول هفته می خورید، 
آن ها را به 4 یا 5 کاهش دهید. هفته به هفته یکی از آن ها را کم 
مواد  بگذارید.  کنار  کاماًل  را  آن ها  خوردن  دیگر  که  زمانی  تا  کنید 
غذایی دیگری مانند ماست، خشکبار، هویج یا سایر میوه های تازه را 

جایگزین آن ها کنید.
 

ترفند 4: حواستان به کالری نوشیدنی ها باشد
علت اصلی وزن کم نکردن خیلی از افراد این است که آن ها متوجه 
نیستند چقدر نوشیدنی های پرکالری همچون نوشابه، شربت یا چای 
زیادی  بسیار  حجم  حاوی  مواد  این  از  کدام  هر  می خورند.  شیرین 
آبمیوه های  و  نوشیدنی ها  از  می توانید  این ها  جای  به  است.  کالری 

طبیعی استفاده کنید.
 

ترفند 5: در فواصل زمانی معین مواد غذایی بخورید
اگر برای کاهش وزن به خود گرسنگی بدهید کامال اشتباه کرده اید 
زیرا این کار متابولیسم بدنتان را کاهش داده و باعث می شود هنگام 
مواجهه با غذاهای ناسالم نتوانید خود را کنترل کنید. برای کاهش 
وزن ضروری است که شما در فواصل زمانی مشخصی مقداری مواد 
خونتان  فشار  کاهش  از  طریق  این  از  و  برسانید  بدنتان  به  غذایی 

جلوگیری کنید.
 

 ترفند 6: کم نخوابید زیرا کم خوابی موجب چاقی می شود
اگر به اندازه کافی نخوابید در طول روز احساس خستگی می کنید و 
یا تالش کنید. مطالعات  برنامه ریزی  نمی توانید برای کاهش وزنتان 
خوردن  به  میل  باعث  خواب  کمبود  که  است  داده  نشان  متعددی 

غذاهایی با کالری بیشتر می شود.
 

ترفند 7: غذاهایی بخورید که حاوی فیبر و پروتئین بیشتری است
میوه های تازه، دانه ها، خشکبار و غالت از جمله این غذاها هستند. 
مواد غذایی حاوی فیبر و پروتئین سبب سیری شده وهمچنین باعث 

می شوند که کالری کمتری مصرف کنید.
 

 ترفند ۸: چند ورزش ساده را به برنامه روزانه تان اضافه کنید
هر وزرش ساده ای را می توانید انجام دهید اما فراموش نکنید که هر 
ورزش را بین ۶0 تا 90 ثانیه انجام دهید تا ماهیچه تان را خسته کرده 
و موجب کالری سوزی شود. دراز و نشست، اسکوات، شنا رفتن و غیره 

از جمله این ورزش ها هستند.  

چه بخوریم تا خلق و خوی 
خوبی داشته باشیم 

 
تحقیقات محققان علوم تغذیه و سالمت نشان 
داده که دریافت برخی مواد غذایی و مواد مغذی 
موثری  نقش  خو  و  خلق  بهبود  در  توانند  می 
داشته باشند. از جمله این مواد مغذی و غذایی 

می توان به موارد زیر اشاره کرد.
 

B۱2 ویتامین
از آنجا که ویتامین B12 برای ساخت دوپامین 
مقادیر  و  باشد  می  الزم  درمغز  سروتونین  و 
پایین این ویتامین می تواند منجر به افسردگی 
شود. پس سعی کنید منابع ویتامین B12مثل 
و  آال  قزل  ماهی  بخصوص  دریایی  غذاهای 
سالمون را در رژیم غذایی خود بیشتر استفاده 
محصوالت  مرغ،  گوشت،  همچنین  نمایید. 
غذایی  برنامه  در  را  شده  غنی  غالت  و  لبنی 
این  غنی  منابع  از  که  چون  دهید،  قرار  خود 
ویتامین هستند. اغلب افراد افسرده، غمگین و 
است  دلیل  این  به  مساله  این  هستند  ناراحت 
سطح  توانند  می  افسردگی  ضد  داروهای  که 
ویتامین B12 را در بدن کاهش دهند. البته این 
زیر  آن  مکمل  مصرف  ویتامین B12با  کاهش 

نظر پزشک در عرض ۳ ماه قابل جبران است.
 

گردو و دانه کتان
و  گردو  بخصوص  ها،  دانه  و  مغزها  انواع 
اسید  از  سرشار  که  این  خاطر  به  کتان  دانه 
فوق  تاثیرات  توانند  می  هستند،  آلفالینولنیک 
داشته  خو  و  خلق  سطح  بهبود  بر  ای  العاده 
باشند. در واقع پایین بودن اسید آلفا لینولنیک 
می تواند احتمال بروز یا شدید کردن افسردگی 
را در فرد افزایش دهد. البته سطح پایین اسید 
که  دوپامین  بر سطح  تواند  می  لینولنیک  آلفا 
عامل شادی است تاثیر بگذارد و آن را در مغز 
کاهش دهد و یا این که حتی سطح سروتونین 
را که مانع از خشم و عصبانیت است را کم کند. 
اما مصرف منظم گردو و دانه کتان مانع از بروز 

این مشکالت می شود.
 

تربچه
نفرین  نوراپی  و  دوپامین  آزادسازی  تحریک  با 

می تواند باعث بهبود خلق و خو شود.
 

زردآلو
در میان میوه ها، زردآلو این توانایی این را دارد 
شادی  باعث  و  کند  تقویت  را  خو  و  خلق  که 
بیشتر شود. چون سرشار از ویتامین B۶ است. 
در واقع زردآلو حاوی آنتی اکسیدان های مهمی 
که  آگزانتین هست  و  لوتئین  بتاکاروتن،  مانند 
خلق  بهبود  باعث  بدن  در  مواد  این  رفتن  باال 

و خو می شود.
 

ماست کفیر
این نوع ماست حاوی باکتری های پروبیوتیک 
خانم  داده  نشان  محققان  مطالعات  باشد.  می 
از ماست کفیر استفاده  بار در روز  هایی که 2 
باکتری های  از  بردن  به دلیل سود  می کنند، 
پروبیوتیک موجود در این ماست ها، کمتر دچار 

استرس می شوند.

 سالمت و تغذیهگوناگون

این روزها در اکثر ادارات و مراکز تحصیلي، 
صداي قدم هایي نرم و با صالبت شنیده مي 
در  پیش  از  بیش  را  زنان  حضور  که  شود 
نقش  بر ضرورِت  و  دهد  مي  نشان  جامعه 
و مسئولیت پذیرِي بانوان در بدنه مدیریت 

شهري تأکید مي کند.
ایران،  در  بانوان  اشتغال  و  تحصیل  آمار 
حکایت از رشد روز افزوني دارد که بي تردید 
مشارکت  و  افزایي  هم  از  نخست،  گام  در 
این  که  دهد   مي  نوید  جامعه  در  بانوان 
رونِق مشارکت مي تواند در سالمت فکري 
بانوان کشورمان  استقاللي که سالهاست  و 

انتظارش را مي کشیدند مؤثر باشد.
بر  نیز  اسالم  مبین  دین  در  که  همانگونه 
تأکید شده و آن را  فراگیرِي علم و دانش 

گرامي  پیامبر  و  دانسته  مجاز  نیز  زنان  بر 
فریضه  العلم  :«طلب  فرمودند  اسالم)ص( 
علي کل مسلم و مسلمه« یعني کسب علم و 
دانش بر همه مسلمانان )چه مرد و چه زن( 
واجب است؛ هیچ برهان روشني باقي نمي 
ماند که از حضور بانوان در تحصیل و بالتبِع 

آن اشتغال در اجتماع جلوگیري کند.
قطع به یقین، سالمت روحِي زنان در خانواده 
و جامعه منوط به بروز و ظهورِ شایستگي 
هایي است که در سایه باور و حفظ ارزش 
ها و عدم تساهل انگاري وظایف بانوان میسر 
و  ها  خانواده  از  بسیاري  در  که  شود  مي 
محیط هاي اداري براین امر توجه نمي شود 
و ناهمساني در تراز زنان و مردان و تبعیض 

هایي در اشتغال به وجود مي آورد.
بي شک پاره اي از مشاغل و حوزه ها مانند 
کار در معدن یا کارهاي خدماتي و ... به گروه 

خاصي اگر تعلق داشته باشد مناسب تر است 
اما سخن بر این اهم است که در بسیاري از 
از قدرت و خالقیت  مشاغل که الزم است 
استفاده  بانوان  مثبت  تفکرهاي  و  زنانه 
شود، ردپا و اثري دیده نمي شود و حضور 
کمرنگي از این قشر در جامعه وجود دارد؛ 
مانند شوراي اداري استان البرز که تنها چند 
مدیدیرتي  در جمِع  بانوان  ازآِن  را  صندلي 

استان کرده است.
بسیاري براین مهم پافشاري مي کنند که 
سنجش  براي  معیارها  مهمترین  از  یکي 
توسعه یافتگي در یک کشور، میزان اهمیت 
و اعتبارزنان جامعه در آن کشور مي باشد و 
هر چه حضور زنان در اجتماع، فعالتر باشد 

کشور پیشرفته تر خواهد بود.

» در کتاِب اشتغال زنان در ایران)درآمدي 
چهل  در  زنان  اشتغال  بر  موثر  عوامل  بر 
شوراي  عمومي  روابط  نشر  گذشته(؛  سال 
فرهنگي- اجتماعي زنان، چاپ اول. ص۷۷، 
معتقدند  پژوهشگران  برخي  است:  آمده 
با  بیشتر  مردان  در  فرسودگي  احساس 
عواملي است که به طور مستقیم به کار آنها 
مربوط است در حالي که در زنان احساس 
فرسودگي بیشتر به عواملي چون فشار نقش، 
حمایت  میزان  و  زناشویي  رابطه  کیفیت 
اجتماعي در ارتباط است.« که در این میان، 
تأثیِر مستقیم اشتغال مناسب و سازنده را 
مي توان دربهبود سالمت بانوان، خانواده و 
توسعه جامعه  اجتماع مؤثر دانست که در 

مفید واقع مي گردد.
مستند این سخنان را صحبت هاي معاون 
رییس جمهوري در امور زنان و خانواده قرار 

مي دهیم که وي با اذعان بر این مطلب که؛ 
کم توجهي به نقش زنان در توسعه شهري 
اثرات زیانباري دارد، بیان کرد: زنان از نقش 
زیادي در توسعه شهري برخوردارند و کم 
توجهي به این موضوع نتایج زیانباري در پي 

دارد. 
»موالوردي معتقد است: تأمین امنیت ذهني 
و عیني زنان، مشارکت زنان در امور برنامه 
عادالنه  تخصیص  شهرها،  مدیرت  و  ریزي 
به  مردان  و  زنان  به  شغلي  هایي  فرصت 
ویژه در مشاغل مهم و اثرگذار، زمینه سازي 
در  زنان  اجتماعي  مشارکت  افزایش  براي 
ها  دیدگاه  انعکاس  شهري،  مختلف  ابعاد 
توجه  زنان،  مختلف  هاي  گروه  نیازهاي  و 
هاي  ریزي  برنامه  در  جنسیتي  عدالت  به 

مربوط به حمل و نقل و تردد در شهرها و 
بین شهرها، دسترسي همه مناطق به همه 
وسایل حمل و نقل عمومي، امکان دسترسي 
امکانات آموزشي و بهداشتي  به خدمات و 
و فراغتي در همه مناطق شهري و تدوین 
سیاست هاي حمایتي براي تامین مسکن 
مناسب بخصوص براي زنان سرپرست خانوار 
از مهمترین راهبردها براي رسیدن به توسعه 

شهري محسوب مي شوند.
وي همچنین با بیان این مهم که؛ عدالت 
تحقق  زمینه  کار  بازار  در  جنسیتي 
توسعه پایدار است، تصریح کرد: با توجه 
جمهوري  توسعه  ششم  برنامه  تنظیم  به 
اسالمي ایران در دولت یازدهم توانستیم 
نظر  مورد  اهداف  و  سیاستها  از  بسیاري 
در حوزه زنان و خانواده را در این برنامه 
در  برنامه  این  تصویب  با  و  بگنجانیم 

سال  پنج  براي  اسالمي  شوراي  مجلس 
و  زنان  حوزه  در  راه  نقشه  یک  آینده 
خانواده داریم که یکي از اولویت هاي آن 
بازار کار  تعادل جنسیتي در  ایجاد  بحث 

است.«
این سخناِن نویدبخش که حکایت از اشتغال 
و مدیریت بانوان در جامعه دارد، بي تردید 
نقضي بر مدیریت عاطفي خانواده ها نیست 
زیر  ها  رابطه  تحکیم  و  اصلي  ارکان  که 
 چتر اعتماد و شایسته ساالري بانوان معنا 
مي گردد و با دورنگري و بازنگرِي مجدد 
اداري، میتوان  از ساختارهاي  در بسیاري 
ریشه  که  را  زمینه  این  در  موانع  برخي 
فعالیت  باعث عدِم   و  تاریخي دارند  هاي 
هاي اجتماعي زنان شده را رفع کرد و بر 

تازه  رنگي  شهري،  بدنه  در  بانوان  حضور 
بخشید که عرصه امروزه در جامعه کنوني، 
مسیر مناسب و بهتري براي فعالیت هاي 
اجتماعي زنان است که استان هایي چون 
و  یافتگي  توسعه  میزان  به  توجه  با  البرز، 
ظرفیت هاي موجود در اشتغال و امکانات 
مي  درآن،  اجتماعي  و  مدني  نهادهاي  و 
هاي  مشارکت  میزان  ساِز  زمینه  تواند 
مسئولیت  در  که  باشد  زنان  اجتماعي 
هاي مدیریتي و اداري، ایفاي نقش کنند 
براي حضور  مناسبي  پتانسیل  استان،  که 
بانوان در جامعه را دارا است که مي توان 
زنان  به  را  ها  سازمان  اکثر  اصلي  بدنه 
در  حضورشان  با  قطعا  که  سپرد  کارآمد 
اجتماع، دیدگاه هاي منفي و موانع در این 

مسیر از بین خواهد رفت.
elhamamerkashi@ymail.com 

ضرورِت حضور پُررنِگ بانوان در بدنه مدیریت شهري 
الهام آمرکاشی

آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت سواری سیتروئن زانتیا اس ایکس 2000 مدل 
۸۳ مشکی روغنی به شماره پالک 1۶م95۶ ایران ۸2 به شماره موتور 00۳۳29۷0 

و شماره شاسی s15122۸۳1150۷۷ مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی مفقودی
ملی  شماره  به  عبدالحسین  فرزند  نتاج  جمعلی  سینا  اینجانب  دانشجوئی  کارت 
2050۸۳۸9۶4 و شماره دانشجوئی 951221۳۷ رشته مهندسی صنایع از دانشگاه 

علم و فن آوری مازندران)بهشهر(مفقود گردیده،فاقد اعتبار است.
بهشهر

)آگهی مزایده مال منقول(
)نوبت اول(

 دایره اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی بابل در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایی کالسه 920092 بخواسته مطالبه مهریه محکوم لها سمانه قربانی بطرفیت 
پراید محکوم  مجید علی زاده جهت وصول مهریه یک دستگاه خودروی سواری 
علیه برنگ نقره ایی مدل 1۳۸۶ بشماره شهربانی ۸2-191م41 که در حال حاضر 
بتاریخ  مزایده  طریق  از  را  شود  می  نگهداری  ولیعصر)عج(  پارکینگ  در  حاضر 
95/10/12 روز یکشنبه ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرای احکام حقوقی بابل 
با قیمت کارشناسی به مبلغ ۸۸/000/000 ریال بفروش برساند مزایده از قیمت 
پایه شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد برنده مزایده باید ده 
درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس پرداخت و ما بقی را ظرف مهلت یک ماه 
واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های مزایده 
به حساب دولت منظور خواهد شد ضمنا متقاضیان می توانند تا پنج روز قبل از 

مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.
اجرای شعبه دوم دادگاه حقوقی بابل- قاسم پور

آگهی موضوع ماده3
وماده۱3آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالك اهواز
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
شماره۳002۶0۸-1۳95مورخ95/4/۳0-تصرفات  رای  برابر  فاقدسندرسمی 
دارای  ازاهوازفرزندعلی  صادره  شناسنامه۶  شماره  حاتمی  جمعه  آقای/خانم 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  به  شماره1۷5۶۶۳2۶42نسبت  کدملی 
دربخش  پالک2۶92/29واقع  ازششدانگ  قسمتی  ۳40/40مترمربع 
منجربصدوررای  حاتمی  علی  صفحه5۸1بنام  دردفتر۸5  دواهوازاخبارخروجی 
روززجهت  پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مزبورمراتب  لذابرابرماده۳قانون  گردیده 
ومالکیت  مفروزه  تصرفات  به  نسبت  گرددتاهرکس  می  آگهی  عموم  اطالع 
دوماه  بمدت  آگهی  این  اول  انتشارنوبت  باشدازتاریخ  داشته  اعتراض  ایشان 
ورسیددریافت  اهوازتسلیم  اسنادوامالک  ثبت  اداره  خودرامستقیمابه  اعتراض 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  نمایندومعترض 
دادخواست به مقامات قضائی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذوبه اداره ثبت 
محل تحویل نمایند.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره 
ثبت برابرمقررات اقدام بصدورسندمالکیت خواهدنمود.   شماره م.الف)5/۳901(                                           
انتشارنوبت  تاریخ  اول:1۳95/9/22                       انتشارنوبت  تاریخ 

دوم:1۳95/10/۸
شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالك ناحیه2اهواز

آگهی ابالغ 
متهم  خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی  پور  عیسی  العابدین  زین  شاکی  خواهان 
و  برگزیده  فرناز  خانم  عاملی  مدیر  با  برگزیده  پخش  شرکت  و  برگزیده  محمد 
محمدرضا عرب چمازی و مجتبی قاسمی به خواسته جلب ثالث )غیر مالی( تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در استان مازندران- شهرستان بابل- 
و  ارجاع   4۷1۳۶5۸۷۳9 کدپستی:  بابل-  شهرستان  دادگستری  والیت-  میدان 
به کالسه 95099۸1110۶00194 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن در تاریخ 
المکان بودن  1۳95/12/19 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
خوانده/ متهم و درخواست 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 کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل- احمد عباسی

دادنامه
عمومی)حقوقی(  دادگاه  چهارم  شعبه   94099۸۷۷1040009۸ کالسه  پرونده 

شهرستان بوشهر تصمیم نهایی شماره 94099۷۷۷104009۶9 
خواهان:بانک ملی ایران اداره امور شعب استان بوشهر با وکالت خانم نازلی زکی 
پور و خانم هاجر بیژنی همگی به نشانی شهرستان بوشهر سه راه بازرگانی ابتدای 
دفتر   4 طبقه  وکال  ساختمان   1 فردوس  کوچه  ملی  بانک  جنب  صادق  بهشت 

وکالت زکی پور
خواندگان:

1.آقای حیدر رشیدزاده به نشانی شهرستان بوشهر خ مدرس کنار نانوایی
2.خانم سکینه جمالی به نشانی شهرستان بوشهر خ باهنر کوچه عرفان 1۸

۳.خانم شنبه اسلوب به نشانی شهرستان بوشهر خ باهنر کوچه عرفان 1۸ پالک 22
خواسته ها

1.مطالبه وجه 2.تامین خواسته 
رأی دادگاه

با وکالت  امور شعب استان بوشهر  اداره  ایران  بانک ملی  در خصوص دادخواست 
خانم ها نازلی زکی پور و هاجر بیژنی به طرفیت

مبلغ  مطالبه  خواسته  به  زاده  رشید  ۳(حیدر  جمالی  2(سکینه  اسلوب  1(شنبه 
۷5/0۸9/۷۳۷ ریال و نیز خسارت تأخیر تأدیه روزانه مبلغ 1۶44 ریال از تاریخ 
که  شرح  بدین  دادرسی  خسارات  سایر  و  حکم  اجرای  لغایت  دادخواست  تقدیم 
وکالی خواهان با استناد به یک فقره قرارداد جعاله شماره ۶4005۸429 پیوست 
ادعا نموده اند موکلشان مبلغ فوق را از خواندگان طلبکار می باشد که نامبردگان 
اند  نموده  امتناع  و دفاع  از حضور در دادگاه  اوراق دعوی  قانونی  ابالغ  علی رغم 
لذا دادگاه با توجه به مصون ماندن مستندات خواهان از ایراد و اینکه وجود اصل 
قرارداد مذکور در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان به وی دارد.دادگاه 
قانون   ۳1۳ و  مواد۳10  به  مستندأ  و  تلقی  بر صحت  محمول  را  خواهان  دعوی 
بر  حکم  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  19۸و502و515و519و522  مواد  و  تجارت 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق 
تقدیم  تاریخ  از  ریال   1۶44 مبلغ  روزانه  تأدیه  تأخیر  خسارت  و  وکیل  الوکاله 
دادخواست تا هنگام پرداخت که توسط اجرای احکام حقوقی مورد محاسبه قرار 
خواهد گرفت در وجه خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و پس از 
انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 

تجدید نظر استان بوشهر می باشد.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر- انگالی دهنویی

دادنامه
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه   94099۸۷۷10۶001۳۶ کالسه  پرونده 

شهرستان بوشهر تصمیم نهایی شماره 94099۷۷۷10۶00۷۸۸ 
خواهان: بانک ملی ایران اداره امور شعب استان بوشهر با وکالت خانم نازلی زکی 
پور فرزند محمد قلی به نشانی بوشهر – بوشهر – بوشهر – سه راه بازرگانی – 
ابتدای بهشت صادق – جنب بانک ملی- ساختمان مرکز وکالی قوه قضاییه – ط 
4 و خانم هاجر بیژنی فرزند حیدر همگی به نشانی بوشهر – سه راه بازرگانی – 
ابتدای بهشت صادق – جنب بانک ملی – کوچه فردوس 1- ساختمان وکال – ط 

4 دفتر وکالت 
به نشانی  خواندگان: 1- خانم خاتون احمدی 2- آقای حیدر رشید زاده همگی 

شهرستان بئشهر – خ باهنر نیلوفر 102
خانم سکینه جمالی به نشانی شهرستان بوشهر – خ باهنر عرفان ۳01۸ 

 -۳ وکیل  درخواست  به  الوکاله  حق  مطالبه   -2 خواسته  تامین   -1 ها:  خواسته 
مطالبه خسارات دادرسی4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 5- مطالبه خسارت

بانک ملی استان بوشهربا وکالت 1-  امور  اداره  رای دادگاه- در خصوص  دعوی 
هاجر بیژنی 2- نازلی زکی پور بطرفیت : 1- خاتون احمدی 2- سکینه جمالی 
۳- حیدر رشیدزاده )هر سه مجهول المکان( دائر به مطالبه  مبلغ ۷۷/24۷/۸9۸ 
ریال بابت اصل و سود و خسارات و تاخیر تا تاریخ 9۳/12/21 و از این تاریخ به 
بعد روزانه 1۶44 ریال تا اجرای حکم بدین شرح که خواهان با استناد به یک فقره 
از  را  فوق  مبلغ  نموده  ادعا  مورخ ۸9/10/2۷  قرارداد جعاله شماره ۸9002۶۳5 
خواندگان طلبکار می باشد که نامبردگان با وصف ابالغ مفاد دادخواست و زمان 
رسیدگی از طریق نشر آگهی در روزنامه تفاهم شماره 2۶45 مورخ 94/۶/24 از 
حضور در دادگاه و ارائه دفاع امتناع نموده اند علی هذا با توجه به مصون ماندن 
مستندات خواهان از ایراد و دفاع و اینکه مفاد اسناد ارائه شده حکایت از اشتغال 
ذمه خواندگان به وی دارد و خواندگان دلیلی بر پرداخت مبلغ خواسته و برائت ذمه 
خود ابراز نکرده اند دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا 
به ماده یک  قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصالحی قانون عملیات بانکی بدون 
ربا و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مواد 19۸و502و515و519 قانون 
آئین دادرسی مدنی مصوب 1۳۷9 و ماده 2۳0 قانون مدنی حکم بر محکومیت 
بابت  ریال   ۶1/۶۳۸/2۸۸ مبلغ  به  خواسته  اصل  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی 
اصل و سود خواسته و مبلغ 15/۶09/۶10 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
بعالوه  اجرای حکم  لغایت  ریال  روزانه 1۶44  بعد  به  تاریخ  این  از  و   9۳/12/21
پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکال طبق تعرفه وجه خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم 

تجدیدنظر استان بوشهر می باشد.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر- کشکولی

دادنامه
ایثار  کوچه  طالقانی  جوانرود-خیابان  عابد   فرزند  مکی  مادح  آقای  خواهان: 

5-شماره:091۸۷22۷022
خوانده: خانم منصوره مزینانی –مجهول المکان

بعالوه هزینه دادرسی  تومان  به صدور حکم مطالبه ۶00هزار  خواسته: رسیدگی 
وتاخیروتادیه 

رأی شورا
به  مزینانی   به طرفیت خانم منصوره  مادح مکی   آقای  دادخواست  در خصوص 
خواسته  مطالبه مبلغ ۶00 هزار تومان به عنوان اصل خواسته وتاخیرو تادیه وهزینه 
های دادرسی با این شرح که خواهان به استناد پرینت بانکی مورخ1۳94/11/11 
مدعی است که مبلغ مندرج در خواسته اش را به اشتباهی به حساب خوانده واریز 
ابالغ وقت  اینکه خوانده مجهوالمکان است ازطریق آگهی  به  باتوجه  نموده است 
دادرسی به حضور درشعبه درمورخ 1۳95/۸/1 دعوت شده است  علیهذا خوانده 
ماده  استناد  وبه  پرونده  ومحتویات  اوراق  به  باتوجه  است  نیافته  درجلسه حضور 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   521-519-515-19۸ ومادیین  مدنی  قانون   125۸
خواسته خواهان نسبت به خوانده وارد تشخیص وحکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت اصل بهای خواسته به مبلغ ۶00هزارتومان بعالوه 100/000 هزار ریال 
هزینه دادرسی وتاخیروتادیه از تاریخ 1۳94/11/11 صادر رای صادره غیابی وظرف 

مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد 
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

اجرائیه
 – بابل  نشانی:  به  فرزندعبدالباقی  احمدی  حاجی  حمید  له:  محکوم  مشخصات 

امیرکبیر فردوس 4 – آپارتمان مهیار 2 
مشخصات محکوم علیه: آرمان نبی پور فرزند احمد به نشانی مجهول المکان 

بموجب رای شماره ۷15 تاریخ 95/۷/24 شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان 
بابل و رای شماره – تاریخ – شعبه – دادگاه عمومی – که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و چهار میلیون ریال بابت اجاره 
بهاء معوقه 2 ماه بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و صد 
دادخواست 95/5/2۷  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و  ریال  هزار 
لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی اعالم دارد در حق 

خواهان محکوم له اجرایی 
شعبه ۱۱ شورای حل اختالف بابل

)آگهی مزایده نوبت اول اموال غیر منقول(
 1۳9۳/12/۳ مورخ  دادنامه5۷۷  اجرای  در  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای 
شعبه اول شورای حل اختالف روانسر که قطعیت یافته است که محکوم علیهم 
1-فارغ 2-یاسر ۳-پروانه 4-پروین 5- صبری ۶- پرستو  همگی عبدالهی ۷-غزاله 
۳-کبری  2-سارا  1-چینی  لهم  محکوم  حق  در  اند  محکوم  فرزندعزیز  عزیزیان 
هرسه عبدالهی فرزند محمد رشید وحال این اجرا به صورت مزایه اقدام به فروش 
یک قطعه زمین زراعی ویک قطعه باغ آبی ونیز دودستگاه ساختمان مسکونی واقع 

در روستای قوری قلعه به شرح ذیل مینمائید/
1-دو قطعه زمین آبی جمعا به مساحت 9۶0متر مربع که درقطعه شماره یک 24 
اصله درخت گردو عرض شده ویک قطعه دیم به مساحت ۳0۳۳2 مترمربع که سهم 
محمدرشید عبدالهی ازاین قطعه 10110/۶ مترمربع است ،ارزش ریالی اراضی آبی 
باتوجه به نوع زمین 9۶0/000/000 ریال وارزش اراضی دیم 202/220/000 ریال 
وارزش درختان گردو واقعه درقطعه یک )24اصله (۷2/000/000 ریال ومجموعا 

مبلغ 1/2۳4/220/000 ریال برآورد می گردد.
2-ساختمان مسکونی مورث طرفین واقع در روستای قوری قلعه دارای مساحت 
عرصه ۳10متر مربع است که اعیانی احداثی درآن در دو بخش مجزا شامل:1۸0 
متر مربع بافت قدیمی با دیوار سنگی وسقف تیر چوب و19۸ مترمربع دردو طبقه 
باسقف تیرچه وفوم با دیوار آجری ودارای شناژ افقی وقائم می باشد که ارزش فعلی 
که ارزش کل ملک دوساختمان بابافت قدیمی وساختمان نوساز 1/۷54/100/000 
.لذا این اجرا درنظر دارد درمورخ 1۳95/10/20 راس ساعت 10  ریال می باشد 
صبح درمحل اجرای احکام اقدام به فروش امالک مذکور نمائید ومزایده از قیمت 
مزایده  برنده  نمایید  راپیشنهاد  قیمت  باالترین  که  کسی  وبه  شروع  کارشناسی 
محسوب ومیبایست 10 درصدمبلغ پیشنهادی را فی المجلس ومابقی ظرف یک 
ماه به صندوق دولت )حساب سپرده دادگستری(واریز نمائید واال ده درصد واریزی 
از مزایده  توانید 5روز قبل  به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد  طالبین می 

نسبت به بازدید از ملک باهماهنگی این اجرا اقدام نمایند/
مدیر دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف دادگستری شهرستان روانسر- هوشیار 

حسینی
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قهرمانی مردانی در مسابقات گرند پری
سجاد مردانی با پیروزی در فینال گرند پری به عنوان قهرمانی رسید.

در پایان مسابقات فینال گرندپری 201۶، در وزن ۸0+ کیلوگرم، سجاد 
مردانی تکواندوکار ایران در فینال این رقابت ها رو در روی »والدیسالو 
الرین« از روسیه قرار گرفت و با کسب پیروزی در این دیدار، آخرین مدال 

طالی گرندپری را به نام خود ثبت کرد.
 مردانی برای دستیابی به مدال طال در مبارزه نخست خود به مصاف 
»دنیل گومز« اسپانیایی، رفت و توانست با کسب نتیجه ۳ بر یک پیروز 
این دیدار باشد، سپس در دومین دیدار خود با »یاسین طرابلسی« از 
کشور تونس، مبارزه کرد و با نتیجه ۶ بر 2 توانست بر او غلبه کرده و به 

مرحله نیمه نهایی برسد.
مردانی در سومین پیکار با »عبدل ایسوفو« نماینده نیجریه، نایب قهرمان 
بازی های المپیک 201۶، رفت و توانست با عبور از نایب قهرمان المپیک 
به مرحله فینال راه پیدا کند. سال گذشته نیز مردانی در فینال گرند پری 
به نشان طال رسیده بود. در فینال گرندپری 201۶، آرمین هادی پور، بهنام 
اسبقی، ابوالفضل یعقوبی و مسعود حجی زواره نیز 4 نماینده دیگر ایران 

بودند که از کسب مدال بازماندند.
مسابقات فینال گرندپری G۸ است و به دارندگان مدال طال ۸0 امتیاز، 
نقره 4۸ امتیاز و برنز 2۸.۸ امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیکی و 

جهانی تعلق می گیرد.

حذف کمانداران ایران از جام جهانی تایلند
در ادامه رقابت های جام جهانی داخل سالن تیروکمان در تایلند و در رده 
سنی بزرگساالن، کمانداران ریکرو و کامپوند در مرحله یک چهارم از دور 

رقابت ها حذف شدند و از راهیابی به مرحله بعد بازماندند.
در رقابتهای جام جهانی داخل سالن تیروکمان کمانداران رشته ریکرو و 
کامپوند در رده سنی بزرگساالن با شکست مقابل حریفان خود در مرحله 
یک چهارم از دور رقابتها حذف شدند و از راهیابی به مرحله نیمه نهایی 
بازماندند. در ادامه این رقابتها و در مرحله یک شانزدهم کامپوند مردان، 
امید طاهری با نتیجه 14۸ بر 145 توانست مجید احمدی را شکست دهد، 
اسماعیل عبادی 14۷ بر 144 حریفی از هندوستان را مغلوب کرد، مجید 
کیان زاد 14۷ بر 145 بر کمانداری از الئوس به برتری دست یافت، نیما 
محبوبی 144 بر 141 کمانداری از تایلند را شکست داد، مهرداد فالحی 
14۶ بر 144 در برابر کمانداری از کره جنوبی به برتری رسید و تمبرچی 

با نتیجه 144 بر 14۷ مغلوب کمانداری از کره جنوبی شد.
همچنین در مرحله یک هشتم مهرداد فالحی 145 بر 142 نیما محبوبی 
را شکست داد، مجید کیان زاد 14۶ بر 14۳ امید طاهری را مغلوب خود 

کرد و اسماعیل عبادی 14۶ بر 144 کمانداری از فنالند را شکست داد.
در مرحله یک چهارم مجید کیان زاد 141 بر 14۷ مقابل کمانداری 
از فرانسه شکست خورد، اسماعیل عبادی 144 بر 145 نتیجه را به 
کمانداری از اسپانیا واگذار کرد و مهرداد فالحی 142 بر 149 مغلوب 

کمانداری از آمریکا شد.
این رقابتها عالمه  در بخش کامپوند زنان و در مرحله یک شانزدهم 
السادات هاشم پور با نتیجه 140 بر 1۳5 حریف ژاپنی خود را شکست 
داد، عطیه گل افشان 142 بر 140 مقابل فرشته قربانی به برتری دست 

یافت و ویدا هنرمند 142 بر 1۳۸ کمانداری از آمریکا را شکست داد.

مذاکره فدراسیون جودو
 با مربی آذربایجانی 

مربی آذربایجانی جودو برای مذاکره با مسئوالن 
فدراسیون جودو وارد ایران شد.

برای  جودو  آذربایجانی  مربی  اف  علی  شیخ  آذر 
مذاکره با مسئوالن فدراسیون جودو وارد تهران شد 

و قرار است امروز به اردوی تیم ملی جودو برود.
 در صورت تایید عملکرد این مربی و به نتیجه 
رسیدن مذاکرات، وی فعالیت خود را در کادر فنی 
تیم ملی آغاز خواهد کرد. در طول مدت ۸0 روز از 
روی کار آمدن محمد درخشان به عنوان رییس 
فدراسیون جودو، وی به دنبال جذب مربیان مطرح 
مجید  نهایت  در  اما  بود  ملی  تیم  برای  خارجی 
زارعیان بار دیگر به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب 
عقد  در صورت  نیز  آذربایجانی  مربی  این  و  شد 

قرارداد کار خود را در کادر فنی آغاز خواهد کرد.

سرجیو به تیم هندبال سپاهان پیوست
بازیکن باشگاه وجودینا صربستان تا پایان فصل به 

تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان پیوست.
به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه خبری سپاهان، 
سرجیو بازیکن گرجستانی االصل باشگاه وجودینا، 
پس از توافقات الزم تا پایان فصل به طور قرضی به 

جمع زردپوشان سپاهان پیوست.

راهیابی ۶ دانش  آموز به تیم  امید 
فوتسال ایران

سرمربی تیم امید فوتسال ایران شش بازیکن تیم 
 های  فوتسال دانش  آموزی را به این تیم دعوت کرد. 
به گزارش معاونت تربیت  بدنی و سالمت وزارت 
آموزش و پرورش، تیم  ملی امید فوتسال ایران از ماه 
گذشته کار خود را آغاز کرده و در حال آماده  سازی 
برای شرکت در رقابت  های زیر 20سال آسیا است. 
بهنام فعال، توحید لطفی، ابوالفضل شهبازی، هاشم 
سجادیان، سجاد امانی و سینا صمدی بازیکنان راه 
یافته به تیم  ملی امید ایران هستند که در دو بازی 

دوستانه اخیر برابر روسیه نیز خوش درخشیدند.
پیش از این »علی صانعی« سرمربی این تیم 200 
فوتسالیست جوان و مستعد را زیر نظر داشت تا در 
نهایت 20بازیکن برای بازی با روسیه و دیدارهای 

تدارکاتی آتی به خدمت گرفته شد.
بازیکنان راه یافته تیم  های منتخب دانش  آموزی 
از شهرستان  های استان تهران و آذربایجان  شرقی 
هستند که پیش از دعوت به تیم  ملی در رقابت  
سال  در  ایتالیا  آموزی  دانش   جهانی  جام   های 
2014 و کرواسی در سال 201۶ به عنوان بازیکن 
بومی و یار کمکی، نایب قهرمان رقابت های فوتسال 

دانش  آموزان جهان شدند.

خبرخبر

اطالعیه ثبت نام کاندیداتوری ریاست هیئت اسکی استان البرز
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز درنظر دارد مجمع انتخاب ریاست هیئت اسکی را برگزار نماید، 
لذا بدینوسیله از عالقمندان و داوطلبان )آقایان و بانوان( جهت کاندیداتوری ریاست هیئت با دارا 

بودن شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.
1 . اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران

2 . تابعیت جمهوری اسالمی ایران
3 . معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی کشور

4 . نداشتن سوء سابقه کیفری
5 . دارا بودن مدرک حداقل تحصیالت فوق دیپلم )کسانی که قبال سابقه ریاست یکی از هیئت های ورزشی استان را داشته 

اند با مدرک تحصیلی دیپلم می توانند کاندیدا شوند - در صورتیکه استعفا نداده باشند(
6 . دارا بودن حداقل 30 سال سن

7 . سکونت در استان البرز
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

تصویر شناسنامه + کارت ملی + پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح )جهت آقایان( + آخرین 
مدرک تحصیلی هر کدام دو سری به همراه اصل مدرک + تکمیل فرم مشخصات فردی + ارائه برنامه مورد نظر در جهت 

توسعه ی رشته ی ورزشی و تکمیل فرمهای پرسش و پاسخ + دو قطعه عکس 4 * 3 پرسنلی جدید
مکان ثبت نام : اداره کل ورزش و جوانان استان البرز- معاونت توسعه امور ورزش - واحد بررسی عملکرد هیئت ها و مجامع 

)خشنودپور( 02632540102
زمان ثبت نام : از مورخ 22 / 9 / 95 لغایت تا پایان وقت اداری 30 / 9 / 95 از ساعت 8 صبح لغایت 14 )به مدت 7 روز کاری(
» ضمنا افراد معترض به فرآیند انتخابات و نتایج آن می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری و انتخابات، شکایت 

خود را به همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان ارسال نمایند«.
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
به اطالع کلیه نمایندگان گروه اعضاء شرکت تعاونی مرزنشینان 
1548 کالش می رساند مجمع عمومی فوق العاده تطبیق اساسنامه 
جدید در تاریخ  ومکان ذیل برگزار میگردد لذا خواهشمند است 

در موعد مقرر حضور به هم رساند.
مکان:مسجد جامع مزران 

 زمان : سه شنبه 7 / 10/ 1395 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان  1548 

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1۳95۶0۳۳101100۳50۸  مورخ 1۳95/0۸/2۶ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
در  مهدی  فرزند  مشهد  از  صادره   ۷۸1 شماره  بشناسنامه  فهمیده  عادل  محمد 
قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 41۶/۶۷ 
مترمربع مفروز از پالک شماره ۸40 فرعي از 1۶۷ اصلي واقع در البرز با خریداری 
اولیه میباشند  بابک عادل فهمیده که خود مالک  از خانم مریم دیرکوند و آقای 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در  تایید مینماید. 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود  انتشار  تاریخ  از  مي توانند 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 4۸۸۶4  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/09/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳95/10/0۸

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه سه کرج

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1۳95۶0۳۳101100۳529  مورخ 1۳95/0۸/2۷ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عسکر رحمتی سیزکوهی بشناسنامه شماره 2۷۸۶ صادره از الهیجان فرزند غالم 
در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 14۷/20 
مترمربع مفروز از پالک شماره 502 فرعي از 144 اصلي واقع در البرز با خریداری 
از آقای حجت اله مهدی زاده و با مالکیت اولیه آقای سیف اله کمال روستا تایید 
مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 4۸۸45  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/09/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳95/10/0۸

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه سه کرج

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1۳95۶0۳۳101100۳505  مورخ 1۳95/0۸/25 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
صادق زنگنه بشناسنامه شماره ۶4۶ صادره از تویسرکان فرزند عیسی در ششدانگ 
به مساحت 25۷  تفکیکی  از قطعه دوم  آن  در  احداثي  بناي  با  زمین  یک قطعه 
مترمربع مفروز از پالک شماره ۳۶5 فرعي از 1۷0 اصلي واقع در البرز با خریداری 
از آقایان غالمرضا و علی اکبر کسائی و با مالکیت مالک اولیه آقای امان اله روستا 
رفیع تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود  انتشار  تاریخ  از  مي توانند 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 4۸۸۶0 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/09/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳95/10/0۸

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه سه کرج

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم آسیه مجیدی دارای شناسنامه شماره ۳۸4 به شرح دادخواست به کالسه 
91۳/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
در   1۳95/۸/1 تاریخ  در  به شناسنامه 19۸  محمودی  شادروان محمد صالح  که 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به:
1- آسیه مجیدی فرزند محمد شماره ملی ۳۸59۶۷5095 تاریخ تولد 1۳45/1/1 

صادره دیواندره همسر متوفی
تولد  تاریخ   ۳۸50141111 ملی  شماره  صالح  محمد  فرزند  محمودی  سارا   -2

1۳۷2/10/2۸صادره دیواندره دختر متوفی
تولد  تاریخ  ملی۳۸500۳0۷۳۳  شماره  صالح  محمد  فرزند  محمودی  نگین   -۳

1۳۶۸/11/15 صادره دیواندره دختر متوفی
تولد  تاریخ  فرزند محمد صالح شماره ملی ۳۸50099۸14  4- نرگس محمودی 

1۳۷1/4/11 صادره دیواندره دختر متوفی
تولد  تاریخ  5- نوشین محمودی فرزند محمد صالح شماره ملی ۳۸59۸۶۶4۶1 

1۳۶۶/11/۶ صادره دیواندره دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه ۱ مجتمع شماره ۱ شهرستان دیواندره

وزارت ورزش و جوانان
اداره کل ورزش و جوانان 

استان البرز

وزیر ورزش و جوانان گفت: ایران مدعی میزبانی 
جام ملت های آسیا است و قاطعانه برای گرفتن 
میزبانی هجدهمین دوره جام ملت های آسیا در 

سال 202۳ تالش می کنیم.
وزیر ورزش و جوانان در دیدار با اعضای فراکسیون 
ورزش مجلس شورای اسالمی که با حضور معاونان 
وزارتخانه در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار 
شد، با تبریک ایام ماه ربیع االول و میالد پیامبر 
گرامی اسالم که در راه است از نمایندگان حاضر 

برای توجه به ورزش و جوانان تشکر کرد.
وزارت  معاونان  های  گزارش  از  پس  سلطانی فر 
ورزش و جوانان و نکات و مسائل اعضای فراکسیون 
بسیار خوبی  و مطالب  ورزش، گفت: موضوعات 
زبان  از  آنها  بیان  که  شد  مطرح  جلسه  این  در 
نمایندگان محترم مجلس برای ما مایه دلگرمی 
است و از اشراف و تسلطی که نمایندگان مردم 
به مسائل، کمبودها و چالش های این حوزه دارند 
خوشحالم به جهت این که این آگاهی و درک از 
مسائل بار سنگین ما را سبک تر می کند و امیدوارم 
بتوانیم در کنار هم و قدم به قدم همه این مشکالت 

را حل کنیم.
وی با بیان تاریخچه تشکیل وزارت ورزش و جوانان 
و اینکه قانون وظایف و اختیارات این وزارتخانه در 
حال نهایی شدن در کمیسیون های مختلف دولت 

است و سپس به مجلس برای تصویب ارائه می 
شود گفت: برای رشد و اعتالی ورزش باید همه 
به خصوص نمایندگان مردم در مجلس همراهی 
کنند تا روند حرکت سرعت و شتاب بیشتری پیدا 
کند. وزیر ورزش و جوانان رویکرد کلی خود را چه 
قبل از رای اعتماد نمایندگان مجلس و چه بعد از 
آن پرهیز از کشمکش و تنش با افراد و دستگاه 
و  ورزش  وزارت  افزود:  و  دانست  مختلف  های 
جوانان خود را متولی ورزش کشور می داند و با 

ورزش  کار  زمینه  هر  در  که  دستگاه هایی  همه 
می کنند تعامل خواهد کرد.

ملی  با کمیته  ما  رویکرد  داد:  ادامه  فر  سلطانی 
المپیک بنا بر رفاقت، تعامل و دوستی است و نه 
با کمیته ملی المپیک و نه هیچ دستگاه دیگری 
مشکل یا تنش نداریم. اوج هنر یک مدیر استفاده 
از ظرفیت ها و ابزارهای دیگر افراد و دستگاه ها در 
جهت رسیدن به اهداف سازمان است که ما این 

ساست را در دستور کار داریم.

وی ادامه داد: همه فعالیت های ورزشی که دیگر 
دستگاه ها انجام می دهند باید یک جا هماهنگ، 
برنامه ریزی و نظارت شود که در این خصوص 
شورای عالی ورزش با ریاست رئیس جمهور و یا 
معاون اول تشکیل خواهد شد تا هماهنگی های 
و  بگیرد  امور صورت  این  الزم جهت ساماندهی 
بتوانیم از تمام ظرفیت های ورزش کشور استفاده 
کنیم. سلطانی فر در خصوص آمار و ارقام سرانه 
انتشار  گاهی  که  آمارهایی  ورزشی کشور گفت: 
پیدا می کند مبنی بر این که سرانه ورزش کشور 
 10 به  مربوط  فقط  است  مربع  سانتیمتر   ۶0
هزار اماکن ورزش ی است که در اختیار وزارت 
ورزش و جوانان است. وی توضیح داد: در کشور 
وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان های دیگری هم 
وجود دارند که در موضوع ورزش فعال هستند و 
هر کدام اماکن ورزشی زیادی را در اختیار دارند 
مانند آموزش و پرورش، نیروهای مسلح، دانشگاه 

ها و شهرداری ها.
وی تاکید کرد: قصد داریم در ۶ ماه آینده آمار 
تمام سرانه ورزشی دستگاه های مختلف را جمع 
آوری کنیم تا بتوانیم سرانه ورزشی کشور را دقیق 
محاسبه کنیم و در نهایت آن چیزی که امروز به 
استفاده  برای  خوب  ریزی  برنامه  داریم  نیاز  آن 

مردم از اماکن ورزشی کشور است.

سلطانی فر: دنبال میزبانی جام ملت های 2023 هستیم

ترکیب  تکواندو،  ملی  تیم  سرمربی  اعالم  با 
تیم ایران برای شرکت در جام جهانی 201۶ 
مشخص شد و ۶ هوگوپوش کشورمان از امروز 

مبارزات خود را پیگیری می کنند.
صورت  به  که  تکواندو  جهانی  جام  مسابقات 
دو  مدت  به  امروز  از  شود،  می  برگزار  تیمی 
و  می شود  برگزار  آذربایجان  »باکو«  در  روز 
۸ تیم در گروه مردان و هشت تیم در گروه 
زنان رقابت های خود را آغاز می کنند. در گروه 
مردان به ترتیب تیم های ایران )قهرمان جهان 
2015(، کره جنوبی، روسیه، مکزیک، آمریکا، 
)سهمیه  آذربایجان  و  استرالیا  عاج،  ساحل 
دارند  حضور  رقابت ها  این  در  میزبان(  کشور 
و در گروه زنان نیز تیم های چین، کره جنوبی، 
روسیه، مکزیک، آمریکا، ساحل عاج، فرانسه و 
آذربایجان )سهمیه کشور میزبان( در بیستمین 
دوره جام جهانی بر روی شیاپ چانگ می روند.

دعوت تیم ها از سوی فدراسیون جهانی تکواندو 
براساس نتایج مسابقات جهانی 2015 روسیه 

صورت گرفته است.
بهنام  یعقوبی،  ابوالفضل  عاشورزاده،  فرزان 
رجبی  سعید  زواره،  حجی  مسعود  اسبقی، 
ترکیب  جاللی  مهدی  و  فخرایی  سیاوش  و 
تیم ملی را در این مسابقات تشکیل می دهند 
اسبقی،  بهنام  دیدگی  آسیب  به  توجه  با  که 
رقابت های  شد.  وی  جایگزین  جاللی  مهدی 
می شود  برگزار  تیمی  صورت  به  جهانی  جام 
تکواندوکار   5 حداقل  می بایست  تیم  هر  و 
داشته باشد یا ۶ تکواندوکار که یک ورزشکار 
از راند  بعنوان نفر ذخیره اعالم می شود )بعد 
اول مسابقات می تواند جایگزین هر یک از 5 
ورزشکار شود( و نفرات از یک تا پنج به ترتیب 
شماره  وزن  سنگین ترین  به  سبک ترین  از 

گذاری خواهند شد.
مردان  گروه  در  ورزشکار   5 وزن  مجموع  در 
می بایست ۳۷۳ کیلوگرم یا کمتر باشد و وزن 
باید ۳1۸  نیز  تکواندوکار زن  مجموع وزن 5 

کیلوگرم و یا کمتر باشد.

لیبروی تیم والیبال بانک سرمایه 
گفت: به حواشی و انتقاداتی که به 
تیم ما می شود توجهی نمی کنیم و 
آنچه که کادرفنی از ما می خواهد را 

انجام می دهیم.
فرهاد ظریف  درباره شرایط تیم 
والیبال بانک سرمایه در لیگ برتر 
گفت: ما به حواشی و انتقاداتی که 
به تیم ما می شود توجهی نداریم و 
آن چه که کادرفنی و باشگاه از ما 
می خواهند را انجام می دهیم. واقعا 

را  بازی خودش  نمی تواند  تیم  روزها  از  بعضی 
انجام بدهد. تیم ما به دلیل اینکه ملی پوش دارد 
و این بازیکنان خستگی بیشتری نسبت به دیگر 
بازیکنان دارند، گاهی نتوانند تمام توانایی خود را 

به نمایش بگذارند.
ظریف در ادامه افزود: تیم ها انگیزه زیادی جلوی 
تیم ما دارند و همین کار را سخت می کند. تیم ها 
با تمام وجود برابر ما به میدان می روند و دوست 

دارند خودشان را بیشتر نشان بدهند.
او درباره انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال ایران 
نیز گفت: من در حدی نیستم که در این باره 
صحبت کنم و نظری در این باره ندارم. کارگروه 
و خود مسئوالن فدراسیون والیبال قطعا تمامی 
جوانب را بررسی می کنند و بهترین تصمیم را 
می گیرند. به دلیل اینکه من با هیچ یک از این 
مربیان کار نکردم نمی توانم نظری هم در باره 

آن ها بدهم.

آگهی ابالغ 
دادخواست وقت رسیدگی

یعقوب محمودی  به طرفیت  دادخواستی  انوشیروان  فرزند  فوالدی   آقای مسعود  خواهان 
به خواسته فک پالک تقدیم شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بهارستان نموده که 
به کالسه 4۳4/1/95 ثبت شده و برای روز دوشنبه مورخ  95/10/0۶ ساعت 11:00 وقت 
رسیدگی تعیین گردیده و چون نامبرده مجهول المکان اعالم شده لذا بر حسب تقاضای 
دادگاههای عمومی  دادرسی  آئین  قانون  از  ماده ۷۳  به  و مستندا  و دستور شورا  خواهان 
وانقالب در امور مدنی مراتب فوق یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج و ضمنا 
ثانی  نسخه  بادریافت  و  مراجعه  دبیرخانه شورا  به  میتواند  رسیدگی  وقت  از طول  قبل  تا 
دادخواست و ضمائم آدرس سکونت خودرا اعالم نماید در صورت عدم حضور شورا مطابق 

مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م/ الف 1۸۷۸
عضو شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان  بهارستان

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی به میالد خسروی اقبال وآتوسا خسروی اقبال و مهسا خسروی اقبال فعال مجهول المکان  

خواهان / شاکی صراحی ذوالقرنین دورباش دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم میالد خسروی اقبال وآتوسا خسروی اقبال و مهسا 
خسروی اقبال به خواسته  الزام تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان رباط کریم نموده که جهت رسیدگی  
به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم واقع در شهرستان رباط کریم ارجاع و به کالسه 95099۸229010051۸ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/10/22 و ساعت 11:00  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 ودستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م / الف 1۸01
مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری شهرستان رباط کریم –مهتاب لقایی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم

به محمد آئینی 
کالسه پرونده: 95/پ / 1021     وقت رسیدگی:95/11/1۶              ساعت:9:20

خواهان: بهزاد اسدپور نوروز علی بگلو خوانده: محمد آئینی خواسته : مطالبه وجه
ارجاع  پرند  نهم شورای حل اختالف مرکزی شهر جدید  به حوزه  خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی 
به  و  شورا  دستور  و  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  و  گردیده 
تجویزماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
به  نیاز  کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حضوربهم رساند. چنانچه 

آگهی مجدد داشته باشد فقط یکبار وظرف مدت یک هفته می باشد.م / الف1۸05
دبیرخانه حوزه نهم شورای حل اختالف شهرجدیدپرند

بیستمین دوره مسابقات جام جهانی - 2۰۱6

فرهاد ظریف:  نظری درباره سرمربی تیم ملی ندارمترکیب تیم  ملی تکواندو برای جام جهانی باکو
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اگهی ابالغ 
وقت دادخواست تجدید نظر به جواد خرمی    

تجدیدنظر خواه سیدمجتبی حسینی دادخواستی به خواسته تجدیدنظر ازدادنامه شماره 95099۷19۷2200۸۷1 موضوع پرونده کالسه 9102۸1    ح 2    و910۳0۸  /2 ح  
بشرح متن دادخواست علیه جوادخرمی به دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی نوشهر تقدیم داشته که به کالسه 95104۸19۷220019۷    تجدیدنظر 2 ثبت ودر جریان تبادل 
لوایح می باشدونظراینکه تجدیدنظر خوانده فعال مجهول المکان می باشدبنا به تقاضای خواهان وتجویز قانون مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج 
می گردد تاجواد خرمی ازحقوق قانونی خویش استفاده نموده وظرف ده روز پس از انتشارآگهی هر اظهار ودفاعی دارد کتبا تحویل دفتر دادگاه نماید در غیراینصورت اقدام 

مقتضی معمول خواهدشد.
خلج -منشی شعبه دوم دادگاه حقوقی نوشهر

آگهی رونوشت حصروراثت
خانم فاطمه کریمیان جوکندان به شماره شناسنامه 20۷0۶  فرزند عزیزاله متولد 
از   1240 پ/   /95 کالسه  به  و  دادخواست  شرح  به  ازتهران  صادره    55/۷/2۷
آقای  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین  نموده  حصروراثت  درخواست  شورا  این 
محمدعلی محمدی دشتی فرزند عزت به شماره شناسنامه ۷۷درتاریخ 95/۸/19 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در 

منحصراست به :
1.امیر حسین محمدی دشتی             فرزند: محمدعلی      شماره شناسنامه 

04۸090415۷      نسبت پسرمتوفی
2.آرمان محمدی دشتی                     فرزند: محمدعلی       شماره شناسنامه 

04۸11۷۶۶۷5     نسبت پسرمتوفی
۳.فاطمه کریمیان جوکندان                فرزند: عزیزاله          شماره شناسنامه 

20۷0۶                  نسبت همسرمتوفی
4.فاطمه محمدی                                فرزند داداش             شماره شناسنامه 

191                      نسبت مادرمتوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  از متوفی  ای  یا وصیتنامه  و  اعتراضی دارد  تا هرکسی 
آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصروراثت صادرخواهد 

شد .م / الف 1۸0۶
حوزه مرکزی شورای حل اختالف شهر جدید پرند

متن آگهی 
1-هادی  بنامهای  متهمان  طرفیت  به  ای  شکوائیه  زاده  کرم  رامین  بنام  شاکی 
نظری فرزند حیدر بگ 2-حسن کهزادی به اتهام مشارکت در تخریب خودرو از 
طریق اسید پاشی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )101 جزایی سابق( 
اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  آباد خیابان  واقع در خرم 
به کالسه 94099۸۶۶1140049۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع 
بودن  المکان  به علت مجهول  است  تعیین شده  و ساعت 0۸:۳0   1۳95/10/11
متهمان و درخواست شکات 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 ت متهمین  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفترشعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )۱۰۱جزایی سابق( –اکرم ملکی

متن آگهی 
خواهان سیده عارفه موسوی آهو قلندری دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا 
والیت به خواسته مطالبه نفقه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان 
خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی )خیابان جنب 
وقت  که  گردیده  95099۸۶۶5۶400041ثبت  کالسه  به  و  ارجاع  یخ(  کارخانه 
رسیدگی آن جهت شهادت شهود خواهان 1۳95/10/2۶ و ساعت 09:00 صبح 
خواهان  که  گردد  می  اعالم  شرح  یدین  دادخواست  مفاد   .  . است  شده  تعیین 
تقاضای مطالبه نفقه گذشته از تاریخ 1۳94/0۶/01 لغایت صدور حکم با جلب نظر 
کارشناس رسمی فعال مقوم به یک میلیون تومان را نموده 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 شعبه 14 شورای حل اختالف خرم آباد مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت استماع شهادت شهود خواهان حاضر گردد در صورت عدم حضور خوانده 

غیابا اتخاذ تصمیم می گردد.
دبیر شعبه ۱4 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – معصومه حسینی.

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی ( 
کالسه  اجرائی  پرونده  موضوع   ) رهنی  )امالک  منقول  غیر  اموال  مزایده  آگهی 

9200۳۳1
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9200۳۳1 له بانک ملی شعبه مرکزی پلدختر و 
علیه آقای شگر علی سعیدی فر وام گیرنده و آقایان کرمعلی فرماندی و میرزاحسین 
بازوند راهنین امالک رهنی تحت پالک های ذیل در قبال بدهی نامبردگان به بانک 
ملی موضوع سند رهنی شماره 2۶905 – 1۳۸۶/4/1۳ دفتر خانه اسناد رسمی 

شماره یک پلدختر در تاریخ مقرر و با برگزاری مزایده بفروش می رسند. 
1-ششدانگ یکباب عمارت مسکونی تحت پالک 1002 فرعی مجزی شده از 1 
فرعی از پالک 11۶ اصلی به مساحت 1۶2 متر مربع واقع در شهر پلدختر بخش 
ثبتی ۷ خرم آباد که سند مالکیت آن ذیل ثبت 90۷5 صفحه 9۷ دفتر امالک جلد 
5۸ بنام آقای میرزا حسین بازوند صادر و تسلیم گردیده است مورد مزایده طبق 
بانضمام پالک  پلدختر  سند رهنی شماره 2۶905 -1۳۸۶/4/1۳ دفتر خانه یک 
دیگر در قبال مبلغ ۸00/000/000ریال در رهن بانک ملی شعبه مرکزی پلدختر 
قراردارد و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۶00/000/000 ریال 
ارزیابی شده و پالک فوق دارای 110متر مربع اعیانی در یک طبقه با قدمت حدودا 
20 سال  ودارای انشعابات آب – برق-گاز که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف 
مالک )خیر علی سعیدی فر خریدار عادی (می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 
12 روز دوشنبه مورخ1۳95/10/20 در محل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
از طریق مزایده به فروش می  پلدختر واقع در خیابان ۷ تیر روبروی فرمانداری 
رسد مزایده از مبلغ ۶00/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 

نقدا فروخته می شود .
از  شده  مجزی  فرعی   ۸45 پالک  تحت  مسکونی  عمارت  یکباب  2-ششدانگ 
پلدختر  شهر  در  واقع  مربع  متر   ۳59 مساحت  به  اصلی   11۶ پالک  از  1فرعی 
آباد که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۸90۸صفحه 4۶۷ دفتر  بخش ثبتی ۷ خرم 
ملک  است  گردیده  تسلیم  و  صادر  فرماندی  کرمعلی  آقای  بنام   5۶ جلد  امالک 
شماره  رسمی  اسناد  خانه  دفتر   1۳۸۶/4/1۳-  2۶905 شماره  رهنی  سند  طبق 
یک پلدختر به انضمام پالک دیگر در قبال مبلغ ۸00/000/000 ریال نزد بانک 
کارشناس رسمی  نظریه  بموجب  و  قراردارد  در رهن  پلدختر  مرکزی  ملی شعبه 
دارای  فوق  پالک  شده  گذاری  قیمت  ریال   2/14۷/000/000 مبلغ  دادگستری 
1۷۸ متر مربع اعیان و ۳5 سال قدمت و امتیازات و انشعابات آب – برق – گاز 
می باشد برابر گزارش مامور اجرا ثبت در تصرف مالک قرار دارد ملک مرقوم در 
روز دو شنبه مورخه 1۳95/10/20 از ساعت 9 الی 12 در محل اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان پلدختر بنشانی خیابان ۷تیر روبروی فرمانداری از طریق مزایده 
بفروش می رسد مزایده از مبلغ 2/14۷/000/000 ریال شوع و به باالترین قیمت 

پیشنهادی فروخته میشود .
از حق  اعم  گاز   – برق   – به آب  مربوط  بدهی های  پرداخت  است  به ذکر  الزم 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده ها دارای آنها باشند 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارش شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
برنده مزایده  به  از محل مازاد  بابت هزینه های فوق  وجود مازاد وجوه پرداختی 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 

و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار آگهی :1۳95/9/22  تاریخ برگزاری مزایده :1۳95/10/20 

رئیس اداره ثبت اسناد پلدختر –جهانگیر آزادبخت

آگهی رونوشت حصروراثت
آقای غالمحسین وصفی دارای شماره شناسنامه 1  فرزندمجید متولد 1۳42/۳/4 
شورادرخواست  ازاین    ۸2۳/1/95 کالسه  وبه  دادخواست  بشرح  ازسراب  صادره 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی وصفی فرزند غالمحسین 
به شماره شناسنامه ۸9 درتاریخ 95/5/۳ دراقامتگاه دائمی خود بدرودزندگی گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1.علیرضا وصفی                            فرزند: علی          شماره شناسنامه: 

55۶124290۳             نسبت پسرمتوفی
2.زهراوصفی                                 فرزند: علی          شماره شناسنامه:  

۶5۸01۸۳251            نسبت دختر متوفی
۳.مریم وصفی                                فرزند: علی          شماره شناسنامه: 

۶5۸0۳0۷9۳5           نسبت دختر متوفی 
4.رقیه علی محمدی                      فرزند: محسن      شماره شناسنامه:1۸04                           

نسبت همسر متوفی
5.نارگیله نژاد نصیری اردالنی        فرزند: احمد          شماره شناسنامه: 10۸5                         

نسبت مادرمتوفی 
۶.غالمحسین وصفی                       فرزند: مجید         شماره شناسنامه: 

1                               نسبت پدر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  ای از متوفی نزد او باشد ازتاریخ  نشرآگهی ظرف 

مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصروراثت صادرخواهدشد .م / الف1۸00
حوزه اول شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی مناقصه عمومی)یک مرحله ای(  شماره 022- ۹5- ۸23
کد  فراخوان پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 14۶70۹4

شماره مجوز اد اره کل روابط عمومی وزارت نفت)13۹5-3۸74(
شرکت گاز استان ارد بیل د ر نظر د ارد  پروژه گازرسانی به محور صنعتی مراد لو تا روستای ارد وخان کند ی و تازه کند  شهرستان مشگین شهر 

را به شرح ذیل و مطابق مشخصات فنی و استاند ارد های شرکت ملی گاز ایران از طریق مناقصه به پیمانکار حائز شرایط واگذار نماید .
الف- احد اث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن به اقطار 63، 90 و 160 میلیمتر و به طول 14400 متر.

ب- احد اث شبکه توزیع گاز فوالد ی به قطر 6 اینچ و به طول 11900 متر.
ج- ساخت و نصب یک مورد  ایستگاه حفاظت کاتد ی)CPS(  از نوع بستر آند ی افقی.

بد ین منظور از کلیه شرکتها و پیمانکاران متخصص واجد  شرایط که د ارای توان و ظرفیت خالی انجام کار را د ارند  با ارائه رتبه بند ی و گواهی تایید  صالحیت د ر رشته 
تاسیسات و تجهیزات یا رشته نفت و گاز با پایه 5 ثبت شد ه د ر سامانه ساجار به همراه گواهینامه تایید  صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
که توانایی انجام کار مذکور را د ارند  و با د ر د ست د اشتن معرفی نامه کتبی د ر ساعات اد اری به د فتر امور قرارد اد ها واقع د ر ارد بیل، شهرک کارشناسان، )مجتمع 
اد اری( ساختمان مرکزی شرکت گاز استان ارد بیل، طبقه چهارم اتاق شماره 412 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 160/000 ریال)یکصد  و شصت هزار ریال( به شماره حساب 
2174630833002  نزد  بانک ملی ایران شعبه مید ان د کتر شریعتی ارد بیل د ر وجه شرکت گاز استان ارد بیل و با ارائه رسید  بانکی اسناد  مناقصه را د ریافت و با توجه به 

مفاد  آن پیشنهاد  قیمت خود  را تنظیم و به د بیرخانه مرکزی شرکت گاز استان ارد بیل تحویل نمایند .
توجه : د ر اجرای ماد ه 3 قانون حد اکثر استفاد ه از توان فنی و مهند سی تولید ی و صنعتی و اجرائی کشور رعایت بخشنامه شماره 106/287206-1381/10/14 معاون رئیس 

جمهور و رئیس سازمان مد یریت و برنامه ریزی کشور الزامی است.
1-مبلغ و نوع تضمین شرکت د ر فرآیند  اجرای کار: سپرد ه شرکت د ر فرآیند  اجرای کار به مبلغ 550/000/000 ریال)پانصد  و پنجاه میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه 
معتبر بانکی که برای مد ت سه ماه معتبر بود ه  و تا سه ماه د یگر قابل تمد ید  باشد  و یا واریز به حساب شماره 2174630814001 بانک ملی ایران شعبه مید ان د کتر شریعتی 

ارد بیل.
2-تاریخ شروع فروش اسناد : روز یکشنبه مورخ 95/5/28  از ساعت 8/00 

3-تاریخ پایان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 95/10/1  قبل از ساعت14/30 
4-تاریخ تسلیم پیشنهاد  قیمت: روز یکشنبه مورخ 95/10/12 قبل از ساعت 12/00  

5-تاریخ بازگشایی: روز یکشنبه مورخ 95/10/12 راس ساعت 15/00 د ر ساختمان مرکزی شرکت گاز استان ارد بیل.
ضمنا آگهی فوق د ر شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی »شانا« د ر قسمت مناقصه و مزاید ه به آد رس WWW.SHANA.IR و شبکه اطالع رسانی شرکت گاز استان 

ارد بیل به آد رس WWW.GAS-AR.IR د رج گرد ید ه است.تلفن تماس: 33743782-045 -   تاریخ چاپ: نوبت اول 95/9/20 –   نوبت د وم 95/9/22 

روابط عمومی شرکت گاز استان ارد بیل       

 نوبت دوم

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 

 نوبت اول

آبفاي البرز موفق  به کسب
 گواهینامه هاي سیستم مدیریت یکپارچه شد

به دریافت گواهینامه  البرز موفق  آبفاي  شرکت 
هاي مدیریت کیفیت،زیست محیطي وایمني و 

بهداشت شغلي)IMS( شد.
البرز،  آبفاي  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
مهندس غالمرضارضایي فر مدیر عامل  شرکت 
این شرکت  آمیز  موفقیت  ارزیابي  اظهار داشت: 
براي دریافت گواهینامه مذکور از سوي شرکت 
شرایط  ایجاد  درجهت  گامي  آلمان،  نورد  توف 
ارایه خدمات  براي  بیشتر  آمادگي  و  تر  مطلوب 

بهتر به شهروندان البرزي است.
وي افزود: درپي ارزیابي و پایش صورت گرفته و 
ممیزي نهایي که در مورخ ۶ و ۷ آذر ماه سال 
جاري درواحدهاي مختلف صف وستادي شرکت 
آبفاي البرز انجام شد، این شرکت موفق به دریافت 
 iso(9001( کیفیت  مدیریت  هاي  گواهینامه 
زیست محیطي )14001iso(، و ایمني وبهداشت 

شغلي) OHSAS 1۸001( شد.
مدیرعامل آبفاي البرز افزود: درکنار فعالیت هاي 
گسترده خدماتي آبفاي البرز، دریافت این گواهینامه 
و  سازي  دربهینه  شرکت  تا  کند  مي  کمک  ها 
هدفمند تر شدن فعالیت هاي خود درمسیر ارتقاء 
سطح کیفي خدمات به شهروندان، حفظ محیط 
زیست و رعایت نکات ایمني و بهداشتي محیط کار، 

گام هاي اساسي و بلند تري بردارد.

معرفی غرفه برتر شرکت توزیع نیروی 
برق چهارمحال و بختیاری

 در نمایشگاه معراج
توزیع  شرکت  عمومی  روابط  واحد  گزارش  به 
نیروی برق استان در مراسم اختتامیه نمایشگاه 
معراج که با حضور مسئولین استانی در محل 
برگزار  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  اداره  سالن 
استان  برق  نیروی  توزیع  گردید، غرفه شرکت 
برتر  غرفه  عنوان  به  بختیاری  و  چهارمحال 
تقدیری  لوح  و  گردید  معرفی  نمایشگاه  این 
هماهنگی  معاون  سلیمانی  سیامک  طرف  از 
دبیر  و  استاندار  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور 
مدیر  به  نماز  استانی  اجالس  دومین  برگزاری 
بیژنی  حسن  آقای  شرکت  این  عمومی  روابط 

اهدا گردید.
واشاعه  بزرگداشت  جهت  است؛  ذکر  به  الزم 
به  معراج  ،نمایشگاه  جامعه  در  نماز  فرهنگ 
نماز  استانی  اجالس  حاشیه  در  روز  سه  مدت 
،زکات، امر به معروف ونهی از منکر در شهرکرد 
از  غرفه  سی  نمایشگاه  این  در  گردید.  برگزار 
جهت  بختیاری  و  محال  چهار  استان  ادارات 
معرفی عملکرد وخدمات خود در زمینه توسعه 

وترویج نماز حضور داشتند.

برداشت ساالنه 250 کیلوگرم زعفران
 از مزارع روستای ازان میمه

اصفهان- محمدرضا ابراهیمی، رییس شورای اسالمی روستای ازان 
بخش میمه در گفتگو با خبرنگار زمان در خصوص برگزاری نخستین 
جشنواره زعفران و گردشگری روستای ازان در 19 آذرماه،  گفت: 
اقتصاد مقاومتی در کشور بدون توجه به اقتصاد کشاورزی توسعه 
برگزاری جشنواره  از  اهداف اصلی  از  بدین منظور یکی  یابد،  نمی 
زعفران ازان ترویج جایگزینی کشت این محصول کم آبخواه به جای 
محصوالت کشاورزی با نیاز آبی زیاد و نیز ارتقاء سطح کیفی و کمی 

زعفران ازان می باشد.
روحیه  و  نشاط  فضاي  ایجاد  لزوم  به  اشاره  با  ادامه  در  ابراهیمی 
افزود: جلب توجه مسوالن  اهالی روستاها  و  بین کشاورزان  بخش 
رفع  جهت  در  همکاری  اخذ  و  قشر  این  معضالت  و  مشکالت  به 
مشکالت عدیده ای که گریبانگیر کشاورزان در روستاها میباشد از 
دیگر اهدافی است که با برپایی این جشنواره دنبال میشود. عالوه 
بوم  و  گردشگری  نگاه  از  ازان  روستای  اینکه  به  توجه  با  این  بر 
گردی یکی از نقاط بکر و دیدنی بخش میمه محسوب میشود جلب 

گردشگر داخلی و خارجی نیز در این برنامه دیده شده است.
رییس شورای اسالمی روستای ازان، معرفی هرچه بیشتر امامزاده 
سید صالحه خاتون )س(در سطح شهرستان شاهین شهرومیمه و 
استان اصفهان، معرفی و تجلیل از کشاورزان برتر زعفران کار روستا، 
معرفی تاریخ و فرهنگ روستای ازان به عنوان یکی از قدیمی ترین 
روستاهای استان اصفهان، معرفی زعفران ازان در استان اصفهان و 
ایران و کل جهان و همچنین شناساندن استعداد ها و توانایی های 

این رشته را از دیگر اهداف این جشنواره برشمرد. 
ابراهیمی در ادامه توجه به مکانیزه نمودن کشت زعفران را ضروری 
خواند و گفت: آشنایی با روش های جمع آوری، فرآوری زعفران و 
و  بندی  بسته  آموزش روش های  و  زعفران  تبیین خواص  عرضه، 
عرضه زعفران به صورت بهداشتی و نیز بهبود کیفیت و حفظ جایگاه 
زعفران ازان و ایران در جهان و انتقال دانش علمی زعفران و ثبت 
برند زعفران به نام ازان در این جشنواره مورد نظر برگزارکنندگان 

است که با یاری همه دست اندرکاران به آن خواهیم رسید.
روستای  در  کشاورزی  محصوالت  زیرکشت  به سطح  اشاره  با  وی 
ازان تصریح کرد: زمینهای کشاورزی قابل کشت در روستای ازان به 
سه بخش تقسیم میشود، بخشی برای کشت زعفران، بخشی برای 
گل محمدی و باقی مانده جهت محصوالتی مانند جو، گندم، بادام، 
زرشک و ... مدنظر قرار گرفته شده که بر اساس برآوردی که سال 
گذشته با همکاری جهاد کشاورزی به منظور بیمه زمین ها انجام 
داده شد، بالغ بر ۸0 هکتار زیر کشت زعفران میباشد ولی به دلیل 
انجام میشود که  خرده مالکی بودن این کشت به صورت پراکنده 
با این حال تولید زعفران ازان ساالنه بالغ بر 250 کیلوگرم رسیده 

است.
سابقه  ازان  روستای  گردشگری  و  زعفران  نخستین جشنواره  دبیر 
4۸ ساله کشت زعفران در روستای ازان را مهم دانست و خاطرنشان 
کرد: به منظور استفاده بهینه از خاک و منابع آبی روستای ازان در 
موضوع کشت مکانیزه زعفران شرکتی تأسیس شده تا با همکاری 
اختیار  کشاورزان  در  از طریق مستثنیات  زمینی  قطعه  مسئوالن 
قرار گیرد و کشت زعفران و گل محمدی به صورت مکانیزه شروع 

شود که در این بین یاری و همراهی بیشتر مسئوالن را می طلبد.

خبر خبر

سراسري  مسابقات  دوره  یازدهمین  نتایج 
استان  تالش  و  کار  جامعه  ویژه  کریم  قرآن 
اجتماعي  امور  مدیریت  همت  به  که  البرز 
رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  وفرهنگي 
برگزار گردید  اعالم و  البرز  اجتماعي استان 

نفرات برتر معرفي شدند.
تعاون  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
،کارورفاه اجتماعی استان البرز؛ حسین فالح 
نژاد مدیر امور اجتماعي و فرهنگي این اداره 
کل  در خصوص برگزاري این مسابقات قرآني 
اظهار  البرز  استان  تالش  و  کار  جامعه  ویژه 
سراسري  مسابقات  دوره  یازدهمین  داشت: 
استان  کاروتالش  جامعه  ویژه  کریم  قرآن 
و  تعاونگران  )کارگران،کارفرمایان،  البرز 
اجتماعی  تامین  پوشش  تحت  های  خانواده 
مدیریت  همت  به  البرز(  استان  بهزیستی  و 
تعاون،کارورفاه  کل  اداره  اجتماعي  امور 
اجتماعی استان البرز در نماز خانه ااین اداره 
کل با حضور قاریان جامعه کارو تالش استان 

وداوران کشوري و استانی برگزار گردید.
وي با اعالم رشته هاي این مسابقات  افزود:  

مسابقات  از  دوره  این  کنندگان  شرکت 
قرائت،  های   رشته  در  برادران(  و  )خواهران 
ترتیل ،حفظ و مفاهیم قرآن کریم با یکدیگر 

به رقابت پرداختند.
کل  اداره  فرهنگي  و  اجتماعي  امور  مدیر 

تعاون،کارورفاه اجتماعي استان با اعالم افراد 
در  داشت:  ابراز  استاني  مسابقات  دراین  برتر 
زاده در رشته  آقایان جواد مال  برادران  گروه 
رشته  در  خدادادي  یحیي  تحقیق،  قرائت 
ترتیل،حسن چاقمي در رشته حفظ کل قرآن 

،مجتبي قدبیگي در رشته حفظ 20 جز قرآن 
قرآن  مفاهیم  رشته  در  گلپایگاني  ومهدي 
بعنوان نفرات برتراین دوره از مسابقات قرآن 

استان البرز برگزیده شدند.
نیز  خواهران  گروه  در  داد:  ادامه  نژاد  فالح 
به ترتیب خانم ها فاطمه ترکاشوند در رشته 
حفظ کل قرآن، زهرا برومند در رشته حفظ 
تکمه داش در  الهام کرامتي  و  قرآن  20 جز 
برتراستان  نفرات  بعنوان  قرآن  مفاهیم  رشته 

برگزیده شدند.
برگزیده  نفرات  راهیابي  خصوص  در  وي 
کشوري  مسابقات  به  استاني  مسابقات  این 
یازدهمین  برگزیده  نفرات   : کرد  تصریح 
استان  کریم  قرآن  سراسري  مسابقات  دوره 
مسابقات  به  گردید  اعالم  آن  نتایج  که  البرز 
کرد  خواهند  پیدا  راه  کشور  کارگران  قران 
برتر  کنندگان  شرکت  حضور  با  ساله  هر  که 
وزرات  سوي  از  کشور  تالش  کارو  جامعه 

تعاون،کارورفاه اجتماعي برگزار مي گردد.

اعالم نتایج نفرات برتر مسابقات  قرآن کریم ویژه »جامعه کار و تالش« البرز

فکر  ایسنا: شکارچیان غیرمجاز شبانه روز در 
شکار پرندگان مهاجر در ماسال هستند.

محیط زیست  اداره  سرپرست  »سلطان خواه« 
سه  و  مجاز  سالح  قبضه  پنج  گفت:  ماسال 
تعدادی  همراه  به  غیرمجاز  سالح  قبضه 
شده  شکار  پرندگان  و  پالستیکی  فشنگ 
ماسال کشف  یگان حفاظت  مأمورین  توسط 
و ضبط شد. وی افزود: متخلفینی که مبادرت 
مناطق  در  پرندگان  مجاز  غیر  شکار  به 
شهرستان  وحش  حیات  زیستگاه های  و 
حفاظت  یگان  مأمورین  توسط  بودند،  کرده 

محیط زیست شهرستان دستگیر شدند.
و  ماه  یک  مدت  در  داد:  ادامه  سلطان خواه 

نیم گذشته، از متخلفین حوزه تحت مدیریت 
سالح  قبضه  پنج  ماسال،  محیط زیست  اداره 
غیرمجاز)قاچاق(به  سالح  قبضه  سه  و  مجاز 
همراه تعدادی فشنگ پالستیکی و پرندگان 

شکار شده کشف و ضبط شد.
وی خاطرنشان کرد: متخلفین بالفاصله پس 
به  پرونده  تکمیل  و  صورت جلسه  تنظیم  از 

مراجع قضایی معرفی شدند.
سرپرست اداره محیط زیست ماسال با تقدیر از 
زحمات مأمورین یگان حفاظت این شهرستان 
یادآور شد: از مردم منطقه می خواهیم جهت 
با  متخلفان  با  برخورد  و  محیط زیست  حفظ 

این اداره همکاری کنند.

مهاجران ماسال شب ها خواب مرگ می بینند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
استقالل  ایجاد  راستای  در  گفت:  بوشهر 
معیشت و اقتصادی مددجویان کمیته امداد 
و  اشتغال زایی  طرح  هزار   9 بوشهر  استان 

خودکفایی در استان اجرا شد. 
احمد لطفی در نشست با مسئوالن خودکفایی 
کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه رفع 
مهم  ماموریت های  از  فقرزدایی  و  محرومیت 
نهاد  این  داشت:  اظهار  است  امداد  کمیته 
فقرزدایی  و  به محرومان  راستای خدمت  در 
اهداف  از  ماموریت  این  که  شده  راه اندازی 

مهم نظام اسالمی ایران است.
خودکفایی،  طرح  اجرای  بر  تاکید  با  وی 
از  مددجویان  شدن  خارج  و  اشتغال زایی 
رسیدن  برای  کرد:  بیان  حمایتی  چرخه 
ماموریت  اصلی ترین  اقتصادی  استقالل  به 

کمیته امداد ایجاد اشتغال مددجویان است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
را  اشتغال زایی  طرح های  از  هدف  بوشهر 
و  دانست  مددجویان  اقتصادی  خودکفایی 
خروج  برای  مددجویان  گفت:توانمندسازی 
تسهیالت  ارائه  اهداف  از  حمایتی  چرخه  از 

اشتغالزایی به مددجویان است.
اشتغال زایی  طرح  هزار   9 اجرای  از  لطفی 
در  کرد:  نشان  خاطر  و  خبرداد  مددجویان 
اقتصادی  و  معیشت  استقالل  ایجاد  راستای 

مددجویان کمیته امداد استان بوشهر 9 هزار 
طرح اشتغال زایی و خودکفایی در استان اجرا 

شد.
وی با اشاره به سیاست های کمیته امداد در 
اشتغال  طرح های  پایداری  و  اجرا  بر  نظارت 
از  یکی  افزود:  مددجویان،  خودکفایی  و 
طرح های  اجرای  از  بعد  که  اولویت هایی 
اشتغالزایی مددجویان وجود دارد، امر نظارت 
نهاد،  این  فنی  ناظران  و  کارشناسان  مستمر 
بر نحوه اجرا و چگونگی فعالیت این طرح ها 

است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
بوشهر نظارت بر طرح های اشتغال زایی را یکی 
خاطر  و  دانست  نهاد  این  مهم  برنامه های  از 
انحراف  عدم  از  اطمینان  کرد: حصول  نشان 
ایجاد  اشتغال های  بهره وری  سرمایه،افزایش 
و  طرح ها،پایداری  کیفی  و  کمی  شده،ارتقاء 
اجرا  خودکفایی  و  اشتغال  طرح های  تثبیت 
شده و تحقق خودکفایی مددجویان با حفظ 
به  اقتصادی  استقالل  و  عزت  تامین  کرامت، 
عنوان بخشی از اهداف نظارت فنی بر اجرای 

این طرح های اشتغال است.
لطفی بیان کرد: اکنون 14 کارشناس و 20 
ناظر فنی، به صورت مستقیم بر نحوه اجرای 
مددجویان  اشتغال زایی  طرح های  صحیح 

استان بوشهر نظارت دارند.

اجرای ۹ هزار  طرح اشتغال زایی در   بوشهر
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آگهی حصر وراثت
خانم رقیه عظیمی دارای شناسنامه بشماره 1450۶09۶19 به شرح پرونده کالسه 
10۳2-95 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان صداقت عزیزی گوده کهریز به شماره شناسنامه 1۶101۳۷۸۶۸ در 
تاریخ 95/9/11 در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم 

منحصر است به:
دختر  فرزند صداقت  به ش ش 145۳1۳۷24۶  کهریز  گوده  عزیزی  1-روشنک 

متوفی
2-رقیه عظیمی به ش ش 1450۶09۶19 فرزند شریندل زوجه متوفی

۳-پرویز عزیزی گوده کهریز به ش ش ۳45 فرزند محمد پدر متوفی
4-خانمگل عزیزی گوده کهریز به ش ش 54۸ مادر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای جز سری 

و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و یا بالاثر خواهد بود. 
بدری- رئیس شعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی حصر وراثت
پرونده  شرح  به   1۷4 بشماره  سناسنامه  دارای  مالباشی  زاده  مهدی  یاشار  آقای 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این   95-102۶ کالسه 
در   ۳ شناسنامه  شماره  به  مالباشی  زاده  مهدی  اکرم  شادروان  که  داده  توضیح 
تاریخ 95/9/12 در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم 

منحصر است به:
1-یاشار مهدی زاده مالباشی به ش ش 1۷4 فرزند اکبر پسر متوفی

2-آیدین مهدی زاده مالباشی به ش ش 14500242۸9 فرزند اکبر پسر متوفی
۳-الچین مهدی زاده مالباشی به ش ش 1۷۳ فرزند اکبر دختر متوفی

4-هما سالم المزاج به ش ش ۸۶0۸۶ فرزند بابا زوجه متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای جز سری 

و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و یا بالاثر خواهد بود. 
بدری- رئیس شعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

نوبت دوم
هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون

اراضی و ساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  نامه   و ماده1۳آیین 
موضوع  اول  شماره1۳95۶0۳۳105500۳۶۸۶هیات  رای  رسمی.برابر  سند  فاقد 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نظرآباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
زمین  قطعه  یک  1۶11در  شناسنامه  بشماره  موسی  فرزند  صمدیار  کاظم  آقای 
بابنای احداثی به مساحت4۶1/50مترمربع مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت2511/۶4مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 4فرعی  از102اصلی واقع 
دررستم آبادخریداری از مالک رسمی آقای  سلیمان امیرنژادصفحه25۸دفتر1۳2۶ 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت 

صادر خواهد شد.
محمدسلیمانی رییس ثبت اسنادو امالك نظرآباد

آگهی فقدان سند مالکیت
11942۶_95/۸/2۶دفترخانه  وکالتنامه  طبق  زعیم  آزاده  صاحبعلی  آقای 
استشهادیه  دوبرگ  تسلیم  ضمن  مازیارپنکجه  نرجس  خانم  مالک  از  525تهران 
تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
از 201اصلی  قطعه5۸۷بشماره2۸9۸فرعی  ومساحت 1000مترمربع  زمین  قطعه 
مفروز از پالک_فرعی واقع در اراضی_جز حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت 
وصادر  ثبت  مازیارپنکجه  نرجس  نام  به  1۷0210صفحه2۸5دفترجلد92۸امالک 
بموجب  و  شده  منتقل  متقاضی  شماره_دفترخانه-به  قطعی  سند  وبرابر  گردیده 
سند رسمی شماره_دفترخانه_در رهن_میباشد بعلت سهل انگاری مفقود گردیده 
و درخواست سند المثنی نموده است.لذامراتب به استناد تبصره یک اصالحی به 
ماده120آیین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی می شود تاچنانچه کسی مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارایه سندمالکیت به این اداره 
تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
واصل نشود و یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد سندمالکیت المثنی طبق 

مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.

نوبت دوم
هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون

اراضی و ساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  نامه   و ماده1۳آیین 
موضوع  اول  شماره1۳95۶0۳۳105500۳۶۸۳هیات  رای  رسمی.برابر  سند  فاقد 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مهدی رمضانی فرزند محمود بشماره شناسنامه ۶9درششدانگ یک باب ساختمان 
درصالح  واقع  ۳۶اصلی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مساحت۷0مترمربع  به 
از مالک رسمی آقای علی فالح کیش صفحه۳49دفتر119۶ محرز  آبادخریداری 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز 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 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید،ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را 
اعتراض،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.
محمدسلیمانی رییس ثبت اسنادو امالك نظرآباد

متن آگهی
خواهان / شاکی شرکت سهامی بیمه ایران دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 
فضل اله خادمی به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 95099۸۶۶105004۳2 ثبت گردیده که وقت 
به علت مجهول  تعیین شده است.  رسیدگی آن 1۳95/10/25 و ساعت 09:00 
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 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  به دادگاه مراجعه و ضمن  از مفاد آن  اطالع 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – آزیتا 

بابابیک.

آگهی مفقودی
فروش(خودروسمندسواریLXXU۷مدل1۳94برنگ  سندکمپانی)برگ 
سفیدروغنی بشماره انتظامی ۳4-۷۷۶ص۶1وشماره موتور124K05۸۳۶۸۳وشماره 
شاسی NAAC91CWIEF۶۸۷۳02بنام محمدعلی پورمقدسیان مفقودگردیده 

وازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

آگهی فقدان مدارک تحصیلی
مدارک فارغ التحصیلی اینجانب مرضیه قارم فرزند نصر اله بشناسنامه 11۳۸9صادره 
از دزفول مقطع کارشناسی رشته مهندسی ،کشاورزی گیاه پزشکی صادره از واحد 
دانشگاهی دزفول به شماره 4۶۸۳۳1مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدارک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول به نشانی کوی 

آزادگان –بلوار دانشگاه –دانشگاه آزاد واحد دزفول ارسال نماید.
 شهرستان دزفول

مدیر آموزش و پرورش فریدونکنار:
شورای دانش آموزی 

تمرین مشارکت گروهی است
مدیر آموزش و پرورش فریدونکنار گفت: شورای 
دانش آموزی نوعی تمرین دموکراسی و مشارکت 
گروهی است. سید عظیم اسماعیل زاده در جلسه 
مشترک با روسای شورای دانش آموزی مدارس 
فریدونکنار با اشاره به اینکه شوراهای دانش آموزی 
یکی از رکن های اصلی مدیریتی مدارس هستند، 
اظهار کرد: اعضای شورای دانش آموزی زبان گویای 
دانش آموزان و بال های کمکی مدیر مدرسه  در 

امور دانش آموزی هستند.
وی با اشاره به پیمان حلف الفضول، افزود: سابقه 
چنین مشارکت های مدنی از صدر اسالم و در دوره 

پیامبر اکرم )ص( نیز وجود داشته است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریدونکنار گفت: 
و  تمرین دموکراسی  نوعی  آموزی  شورای دانش 
مشارکت گروهی است که دانش آموزان را برای 
ایجاد یک جامعه ی مدنی در آینده آماده می کند.

اسماعیل زاده خاطرنشان کرد: تعدد ارکان مشورتی 
در مدارس، از جمله شورای دانش آموزی، انجمن 
اولیا، شورای مدرسه و شورای معلمان مشارکت 
چنین  وجود  و  بوده  مدیریت  تعالی  بهبود  برای 
شوراهایی باعث می شود تا دیکتاتوری در مدیریت 
شهرستان  پرورش  و  آموزش  نباشد.مدیر  حاکم 
فریدونکنار اعضای شورای دانش آموزی را به اخالق 
حسنه سفارش و تأکید کرد: همه تالش های این 
چنینی برای استقرار اخالق در جامعه است و شما 
به عنوان آینده سازان باید اخالق را در خود نهادینه 

کنید.

عطاری های لرستان مجاز به توزیع 
داروهای گیاهی نیستند

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
گفت: عطاری های استان مجاز به توزیع داروهای 

گیاهی نیستند.
دکتر رضا سپهوند، اظهار کرد: اکثر عطاری هایی 
که در استان فعالیت دارند مجوز عطاری ندارند 
و با استفاده از مجوز سوپرمارکت فعالیت عطاری 
می کنند و متأسفانه چارچوب کار خود را رعایت 
نمی کنند. وی ادامه داد: عطاری ها نمی توانند هر 
کاری خواستند انجام دهند و تنها می توانند گیاه 
دارویی خشک شده را به دست مردم بدهند اما 
مجاز به درست کردن و یا حتی توزیع داروهای 
گیاهی نیستند. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی لرستان اضافه کرد: از کنار یک عطاری که 
عبور می کنی و با برچسب هایی که حاوی نکاتی 
نظیر وجود داروی دیابت، فشارخون، الغری، چاقی، 
بارداری و... نظر فرد را جذب می کنند، حتی بنده که 
داروساز هستم براساس قانون مجاز به درست کردن 
دارو و توزیع آن بین مردم نیستم اما عطاری ها این 
اجازه را به خود داده و انواع و اقسام تجویزها را به 

مردم می دهند که سالمت آنان به خطر می افتد.

نشست مشترك مدیرکل بنادر هرمزگان با هیأت بلژیکی

توافقنامه خواهرخواندگی بنادر شهید رجایی 
و آنتورپ وارد فاز اجرایی می شود

مذاکرات جهت  ادامه  منظور  به  بلژیک  کشور  از  اعزامی  هیات 
و  رجایی  شهید  بنادر  خواهرخواندگی  توافقنامه  سازی  اجرایی 

آنتورپ، با مدیرکل بنادر هرمزگان دیدار و گفتگو کردند. 
به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان، پس از گذشت حدود پنج ماه از امضای 
و  رجایی  شهید  بنادر  بین  خواهرخواندگی  تفاهم  یادداشت 
در  کشور  دو  بندری  و  دریایی  ارشد  مقامات  با حضور  آنتورپ 
محل سازمان بنادر و دریانوردی، »کریستوفر واترشوت« مدیرکل 
امور بین الملل بندر آنتورپ و »تام مونبالیو« معاون ارشد این 

بندر به مرکز استان هرمزگان سفر کردند.
این هیأت در نشستی مشترک با »اله مراد عفیفی پور« مدیرکل 
نظر  وتبادل  بحث  به  و  دیدار  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر 
این  توسعه  وضعیت  آخرین  جریان  در  نزدیک  از  و  پرداختند 

بندر قرار گرفتند.
منطقه  و  بندری  امور  معاون  پور«  سعیدی  اصل  علی  »محمد 
ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز گزارشی مبسوط 
بندر شهید رجایی و همچنین  توانمندی های  از ظرفیت ها و 
آخرین دستاوردهای عملیاتی این بندر را به اعضای این هیأت 

اروپایی ارایه کرد.
به  مذاکرات  ادامه  را  سفر  این  از  هدف  بلژیکی  هیات  اعضای 
همچنین  و  خواهرخواندگی  تفاهمنامه  سازی  اجرایی  منظور 

نگارش برنامه عملیاتی در این رابطه عنوان کردند.
در ادامه طی یک جلسه کارشناسی، پیش نویسی از یک برنامه 
تحلیل  مباحث  زمینه  در  تفاهمنامه  مفاد  اساس  بر  عملیاتی 
وضعیت بازار و فعالیت های دو بندر، حجم عملیات در آینده و 
حال، آموزش و توسعه منابع انسانی، ساختار آموزشی مدیران، 
زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی و توسعه فعالیت های 
راه  تبادل تجارب عملیاتی و مدیریتی، نحوه  بندری و دریایی، 
اندازی بندر هوشمند)Smart  Port( و تشکیل کارگروه های 

اجرایی و هم اندیشی تهیه شد. 
در پایان این سفر، اراضی پشتیبانی، پایانه های مواد معدنی و 
کانتینری و همچنین طرح توسعه بندر شهید رجایی از جمله 
مورد  که  بود  ایران  کانتینری  بندر  ترین  پیشرفته  های  بخش 

بازدید مدیران بندر آنتورپ بلژیک قرار گرفت. 
شهید  بنادر  بین  خواهرخواندگی  نامه  تفاهم  شود،  می  یادآور 
رجایی و آنتورپ طی مراسمی با حضور مقامات ارشد دریایی و 
بندری دو کشور 21 تیرماه سال 95 در محل سازمان بنادر و 
دریانوردی به امضاء رسید. در این مراسم، جزییات همکاری در 
قالب تفاهمنامه مورد بررسی و مذاکره طرفین قرار گرفت و پیش 

نویس اجرایی این تفاهمنامه تهیه شد.
الزم به ذکر است، بندر آنتورپ به عنوان دروازه ورود به اروپا با 
عملکرد ۸.5 میلیون TEU کانتینر، در بین بنادر اروپا رتبه سوم 

و در دنیا در رتبه شانزدهم قرار دارد.  

خبر خبر

شصت و سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی 
چهاردانگه با حضور اعضاء در دفتر امام جمعه 

چهاردانگه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان اسالمشهر، جلسه با تالوتی 
حجت  سپس  و  آغاز  مجید  اهلل  کالم  از  چند 
امام جمعه و رئیس جلسه  االسالم گل وردی 
ضمن تبریک فرا رسیدن آغاز امامت امام زمان 
)عج( به تشریح گذران عمر و استفاده از آن و 
اینکه تمامی اعمال انسان در پیش خدا محفوظ 
است و باید اعمال انسان برای رضا خدا باشد، 

پرداخت.
ضمن  جلسه  ادامه  در  چهاردانگه  جمعه  امام 
اشاره به وضعیت حجاب در جامعه امروزی از 
تمامی دستگاههای اجرایی خواستار ساماندهی 
وضعیت حجاب و عفاف و تحکیم بنیان خانواده 
ازدواج  تسهیل  برای  نمودن شرایطی  فراهم  و 

جوانان شد.
 در این جلسه همچنین حسینی رئیس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر شورای فرهنگ 
عمومی چهاردانگه ضمن تبریک فرارسیدن ماه 
پر فیض و برکت ربیع االول و وجود والدت ها و 

مناسبت های مذهبی ویژه این ماه در خصوص 
روستاهای  و  کتاب  پایتخت  انتخاب  طرح 
به  را  مبسوطی  توضیحات  کتاب  دوستدار 
آنان درخواست کرد که  از  ارائه نمود و  حضار 
طرح های تازه، نو و ابتکاری خود را که قابلیت 
اجرایی شدن را نیز داشته باشند حداکثر ظرف 
ارشاد  اداره فرهنگ و  مدت یک هفته تحویل 

نمایند تا پس از جمع بندی جهت طی مراحل 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  به  بعدی 

استان تهران ارسال شود . 
از  یک  هر  جلسه  ادامه  در  است:  ذکر  شایان 
اقدامات  گزارش  ارائه  به  اجرایی  دستگاههای 
انجام گرفته در حوزه حجاب و عفاف پرداخته 
این  در  را  خود  پیشنهادات  و  نظرات  نقطه  و 

خصوص ارائه نمودند .
گفتنی است: در این جلسه مواردی چون چاپ 
عفاف  فرهنگ  تبلیغ  در خصوص  بنر  نصب  و 
و شلوغ شهر  پرتردد  مکان های  در  و حجاب 
توسط شهرداری، برپایی نشست های کتابخوان 
و نمایشگاهها و مسابقات کتابخوانی با موضوع 
حجاب و عفاف و انجام اقدامات الزم به منظور 
تشویق اعضای کتابخانه ها برای استفاده از چادر 
به عنوان حجاب برتر توسط اداره کتابخانه ها، 
تداوم نشست های حلقه های معرفتی با موضوع 
حجاب و عفاف و برنامه ریزی و هماهنگی های 
و  حجاب  همایش  برگزاری  خصوص  در  الزم 
عفاف با حضور دانش آموزان و مربیان مدارس، 
دعوت از اتاق اصناف و اماکن نیروی انتظامی 
فروشگاه  برپایی  جهت  شورا  آتی  جلسه  در 
البسه اسالمی و ساماندهی مانکن های موجود 
در فروشگاههای سطح بخش، ارائه طرح ها و 
اعضاء  توسط  اجرا  قابل  ابتکاری  پیشنهادهای 
در خصوص انتخاب پایتخت کتاب و روستاهای 
دوستدار کتاب طرف مدت یک هفته به اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و ... از جمله مصوبات 

مورد بحث این جلسه بود .

بررسی ساماندهی و تحکیم بنیان خانواده در جلسه شورای فرهنگ عمومی چهاردانگه

در   جاري  سال  اول  نیمه  بهادری-اصفهان-   
شرکت پاالیش نفت اصفهان، تعداد 155 قطعه 
بالغ  تیراژ 442ر22  عدد   و صرفه جویي  با 
پشتیباني  شد.رئیس  ریالتولید  میلیارد   ۸1 بر 
تعداد  اینکه  بیان  با  این شرکت  ساخت داخل 
در  مشابه  به مدت  نسبت  اقالم ساخته شده  
سال گذشته 12درصد رشد داشته است اظهار 
تعداد  ساخت  به  موفق  مدت  این  در   داشت: 
دستگاههاي  یدکي  انواعقطعات  از  زیادي 
از تخصِص  نشان  این  ایم  که  پاالیشي  شده 
و همت صنعتگران ایراني  توانمند و پر تالش 

دارد.
این  اول   نیمه  در  افزود:   علي صفري  محمد 
از  استفاده  با  یدکي  قطعات  ساخت  سال 
توانمندیهاي  سازندگان داخل کشوربالغ بر 9 
این در حالي  و  ریال،  هزینه  داشت  میلیارد 
بود که اگر مي خواستیم نیاز خود را از خارج 
 90 از  بیش  بایست   مي  نمائیم  تامین  کشور 
این  افزود:  وي  میکردیم.  هزینه  ریال  میلیارد 
واحد از سال  1۳۸0  شروع به کار نموده که در 
زمینه تامین قطعات دستگاههاي پاالیشي و به 
ویژه ماشین آالت دّو ار از قبیل توربین، پمپ، 
فعالیت  کنون  تا  و......  دنده  چرخ  کمپرسور، 

نموده است.
اولویت  و  تمرکز  نمود:  اعالم  صفري همچنین 
تکیه  با  کشور  داخل  ساخت  و  تحقیق  واحد 
اصفهان   متخصصان  و  صنعتگران  برتوانمندي 
طریق  این  از  قطعات  ۷0درصد  حدود  و  بوده 

تولید و درفرآیند عملیاتي قرار گرفته است.
اینکه  بیان  با  پشتیباني ساخت داخل   رئیس 
در حال حاضر با بیش از 450 شرکت سازنده 
این  با  کنون  تا   : داریم،  گفت  ارتباط  داخلي 
روش ساخت قطعات بسیار مهم و ارزشمندي 
خارجي  هاي  نمونه  با  حتي  که  گرفته  انجام 
وجود  با  دیگر  بیاني  به  هستند.   رقابت  قابل 
دارصورت  وجهت  ضالمانه  هاي  تحریم 
شرایط  ایران،  عزیزمان  کشور  علیه  گرفته 
بر  گذشته  از  بیش  ما  تا  آمده  فراهم  مطلوبي 
داخلي  سازندگان  و  متخصصان  توانمندیهاي 
تکیه کنیم و بسیج تمامي امکانات و تخصص 
ها سبب  فعالیت  ارتقا  و  کیفیت  در  تجارب  و 
براي  مذکور  خاص  قطعات  ساخت  تا  گردید 
انجامگردد.  اصفهان  پاالیشگاه  بار جهت  اولین 
جهت  فرصت  به  تبدیل  تحریم  دیگر  بیان  به 
و  امور  کلیه  در  وابستگي  قطع  و  خودکفائي 

پیشرفت شده است.

صرفه جوئي بیش از ۸ میلیارد تومان در شرکت 
پاالیش نفت اصفهان

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: در دو 
مورد بازرسی جداگانه از خودرو های عبوری در 
24ساعت گذشته در شهرستان های بیرجند و 
سرایان، 42 تن برنج قاچاق به ارزش دو میلیارد 
ریال کشف شد. سرتیپ مجید شجاع افزود: 
بیرجند  آباد  علی  بازرسی  و  ایست  ماموران 
هنگام کنترل و بازرسی از خودروهای عبوری 
از یک دستگاه کامیون کشنده عبوری 25 تن 
بررسی  با  افزود:  به دست آوردند.  وی  برنج 
برنج  محموله  شد  مشخص  خودرو  مدارک 
بدون مجوز حمل بود که با استعالم از سامانه 
گمرک جعلی بودن بارنامه و قاچاق بودن بار 

خودرو محرز شد. 
وی بیان کرد: خودروی حامل کاالی قاچاق 

توقیف و دو نفر متهم دستگیر و با تشکیل 
پرونده به مراجع قانونی معرفی شدند. 

ماموران  دیگر  عملیاتی  در  کرد:  بیان  وی 
انتظامی شهرستان سرایان نیز در بازرسی از 
برنج قاچاق که  یک دستگاه کامیون 1۷تن 

بدون اسناد گمرکی بود کشف کردند. 
سردار شجاع تصریح کرد: در ارتباط با محموله 
قاچاق برنج چهار نفر متهم دستگیر و با تشکیل 

پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. 
همچنین سرهنگ علی وطن دوست، جانشین 
فرماندهی انتظامی سرایان 15آذر ماه گفته بود: 
1۷تن و 5۶0 کیلوگرم برنج قاچاق به ارزش 
۸۸0 میلیون ریال در این شهرستان کشف 

شد. 

دو میلیارد ریال برنج قاچاق
 در خراسان جنوبی کشف شد
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 آگهی مفقودی
سند کمپانی ماشین سواری پژو پارس مدل 1۳91 به شماره شهربانی ۸2-5۷۳ص۳2 
و شماره موتور 1۳4B0000۶۳5 و شماره شاسی NAAN51FXCK2۳5۷22به 

نام منوچهر نیاز آذری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری دنا مدل 1۳94 به شماره شهربانی ایران ۸۸- ۶۶9هـ۶5 و 
 NAAW01HE1EE0001۶9 14۷ و شماره شاسیH00۸541۶ :شماره موتور

به نام امیر حسین ناری دماوندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ

عصروفرهادعصروامیدعلی  عصروفرزانه  محمدعلی  دادخواست  درخصوص 
عصروفرخنده عصر وبهاره عصرومرتضی عصرعلیه حیدرعلی عصرحاج عزیزمطور-
شکرانی- خرمشهر-گیتی  وامورخیریه  اوقاف  مطور-سازمان  سعیدمطور-خزعل 

شکرانی-صباح  شکرانی-پری  مطور-شهال  ماندانامطور-منصورشکرانی-سکینه 
مطور-عبدالمحسن مطور-مکیه مطور-شیداشکرانی-خدیجه شکرانی-رفیعه مطور-
مطور- زاده-فریده  کرم  مطور-سکینه  مطور-احمدمطور-طه  قادری-کاظم  عفت 
مطور-علیرضامطور-زلیخاشکرانی- مطور-نصراله  مطور-سهامه  مطور-فرح  مسلم 

تهران-آسیه  وامورخیریه  اوقاف  مطور-سازمان  مطور-کریم  پرویزشکرانی-فاطمه 
مطور-بدریه  شکرانی-علی  شکرانی-محبوبه  مطور-فریدمطور-ایران  مطور-سالم 
مطور-فریده  شکرانی-مهدی  تقیان-مطرودمطور-منصورمطور-جابرمطور-ناصر 
مطور-یوسفعلی عصرمبنی برفروش مال مشاعی به پالک۶۸1ناحیه 12و1۳وباتوجه 
به ارزیابی ملک موصوف به میزان1100۳944000ریال ظرف مهلت سه روز ازتاریخ 
واظهارهرمطلبی  کارشناس  نظریه  مالحظه  جهت  مقررفوق  درمهلت  انتشارآگهی 

نفیایااثباتادر این شعبه حاضرشوید.      شماره م.الف)9/۸4۶(
مطوریان-اجرای احکام مدنی دادگستری خرمشهر

آگهی ابالغ
 دادخواست وضمائم ووقت رسیدگی

مریم  خانم  طرفیت  به  فرهادوندفرزندغضنفردادخواستی  عابدین  آقای  خواهان 
طلب  برمطالبه  مبنی  صدورحکم  خواسته  به  صحنعلی  فرزند  هزاروندزنگنه 
عمومی  دادگاه  اول  شعبه  به  که  تقدیم  عمومی)حقوقی(باغملک  دادگاه  به 
وبرای  ثبت  وبکالسه95099۸۶12۷100591حقوقی  ارجاع  باغملک  حقوقی 
چون  است  شده  رسیدگی  وقت  تعیین  روزشنبه95/10/25ساعت10:۳0صبح 
تقاضای  لذابرحسب  است  بوده  المکان  مجهول  هزاروندزنگنه  مریم  خانم  خوانده 
دادگاههای  دادرسی  آئین  ازقانون  ماده۷۳  ومستندابه  ودستوردادگاه  خواهان 
دریکی  نوبت  یک  فوق  مصوب1۳۷9مراتب  درامورمدنی  وانقالب  عمومی 
الذکردعوت می شودکه ظرف مدت یک  فوق  وازخوانده  ازجرایدکثیراالنتشاردرج 
وضمائم  دادخواست  ثانی  ونسخه  مراجعه  دفتردادگاه  به  انتشارآگهی  ازتاریخ  ماه 
تصمیم  ودادگاه  گردیده  محسوب  شده  ابالغ  رسیدگی  بگیردواالوقت  راتحویل 

مقتضی اخذخواهدنمود.   شماره م.الف)۷/95/1۷۸(
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان باغملک-زنگنه

آگهی دادنامه

حقوقی  عمومی  کالسه95099۸۶۳10۷00۳44شعبه۷دادگاه  پرونده 
شماره95099۷۶۳10۷0049۷-خواهان:خانم  نهایی  تصمیم  آبادان  شهرستان 
قنواتی  خوزستان-آبادان-سرویس  نشانی  به  فرزندلفته  خلفی  کنعان  جمیله 
شعبانی2- موزه  متری-خواندگان:1-خانم  بیست  به  طیب۳پالک1۷9نرسیده 
آقای احمدعلی پورفرزندعلی۳-خانم سکینه علی پورفرزندعلی4-خانم حسنه علی 

پورفرزندعلی همگی به نشانی-خواسته:الزام به تنظیم سندرسمی ملک
رای دادگاه

درخصوص دادخواست خانم جمیله کنعان خلفی فرزندلفته به طرفیت خانم ها1-
حسنه2-سکینه۳-آقای احمدعلی پوربه خواسته الزام خواندگان به حضوردردفترخانه 
بدین  پالک2440/۶9بخش9آبادان  شماره  سندبه  دودانگ  وانتقال  اسنادرسمی 
کنعانی  فاضل  راازآقای  موصوف  پالک  دانگ  شش  اظهارداشته  خواهان  توضیح 
مورث  بنام  پالک  ودودانگ  است  کرده  آنراپرداخت  وثمن  است  نموده  خریداری 
نظربه  دادگاه  است  سندرانموده  تنظیم  به  الزام  باشدودرخواست  می  خواندگان 
رابه  پالک  وتنهامالک  است  دعواقرارنداده  راطرف  ملک  فروشنده  خواهان،  اینکه 
اتفاق  رابه  ملک  فروشنده  بایست  می  اینکه  وحال  قرارداده  دعوی  عنوان خوانده 
است  نشده  قانون مطرح  مطابق  دعوا  دعواقرارمی دهدبنابراین  ملک طرف  مالک 
وباکیفیت مطروح قابل استماع نیست مستندابه ماده2قانون آیین دادرسی مدنی 
تجدیدنظر  روزقابل  بیست  قرارظرف  نماید  می  صادرواعالم  خواهان  قراررددعوی 

خواهی درمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان است.
دادرس شعبه هفتم دادگاه حقوقی آبادان-غالم حسن دهش

متن آگهی
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای نعیم فرحانی بطرفیت شماعبدالمحسن پوردیوان بچاری 
شعبه،به  ازاین  شماره95099۷۶141۳0100۳صادره  دادنامه  به  عبدالرضانسبت  فرزند 
پیوست نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی به شما ابالغ میشود.مقتضی است 
حسب ماده۳4۶قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی چنانچه پاسخی 
داریدظرف ده روزپس ازرویت اخطاریه،به این دادگاه اعالم نماییدیابه دادگاه تحویل دهید.

واالپرونده باهمین کیفیت به تجدیدنظرارسال میگردد.      شماره م.الف)9/۸44(
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر

آگهی ابالغ 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده:4/95/590 

وقت رسیدگی:95/10/19 ساعت 9صبح 
خواهان:رضا نیکزاد با وکالت محمد محمدی و شهربانو قربانیان

خوانده:1- شرکت راه داالن گستر 2-جالل ذبیحی ۳-فهیمه محسنی
خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
بودن  المکان  مجهول  بعلت  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  چهارم 
آئین  قانون   ۷۳ ماده  تجویز  به  و  دادگاه  دستور  و  خواهان  درخواست  به  خوانده 
از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود. تا  دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 
مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدأ ابالغی بوسیله آگهی الزم 

شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه چهار دادگاه عمومی ساری

آگهی ابالغ

 نظریه کارشناسی به آقا غالم حسن کرد
نظربه اینکه درپرونده کالسه 9412۶4 /۳ح      مطروحه فی مابین خانم مریم 
اینکه  به  توجه  وبا  گردیده  واصل  کارشناسی  نظریه  کرد  حسین  وغالم  آقا  آل 
به  ودستوردادگاه  تقاضای خواهان  بنابه  باشد٫  می  المکان  مجهول  فعال  خوانده 
های  روزنامه  از  دریکی  نوبت  یک  مراتب  دادرسی  آئین  قانون   ۷۳ ماده  تجویز 
از  تا آقای غالم حسین کرد ظرف مدت یک هفته  کثیراالنتشار درج می گردد 
تاریخ نشرآگهی به دفتر دادگاه مراجعه ونظریه کارشناسی را رؤیت ونظر خودرا 
غیابا«اتخاذ  دادگاه  صورت  غیراین  نماید،در  اعالم  دادگاه  به  اثباتا«  یا  نفیا »  
تصمیم خواهدنمود./خ                                                                                     
منشی دفترشعبه سوم حقوقی نوشهر

دادنامه
دادنامه شماره:4۷9       تاریخ24/0۷/1۳95       کالسه پرونده :409/95   مرجع رسیدگی 

:شعبه تشخیص      هیات تشخیص اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی نوشهر 
خواهان :نقی  خواجوندفرد       به نشانی استان مازندران - 5کیلومتری رویان  -تلفن 

 0911905۶4۷۷
خوانده : شهرک صالح سی سنگان به نشانی استان مازندران -شهرستان نوشهر-صالح 

الدینکال - روبروی پاسگاه سی سنگان -شهرک صالح :سی سنگان-تلفن      
  خواسته :/حقوق معوقه  /عیدی وپاداش 

گردش کار:
خواهان دادخواست کتبی به شماره ۷۷۷1 مورخ ۸/۶/95به خواسته صدرالذکر به طرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این هیات به شماره ثبت وکالسه فوق واجرای 
تشریفات قانونی در وقت مقرر جلسه رسیدگی به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل 
شده است که با توجه به استماع اظهارات طرفین دعوی ومحتویات پرونده به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید 
حکم /قرار: در خصوص شکایت آقای  نقی خواجوند فرد بطرفیت آقایان علی ایرج حجازاده 
،حسین میرحیاتی ،امیرحجازاده،داودسخی پور،شهبازشاهین واستماع    اظهارات  شاکی 
آقای  نقی خواجوندوعدم حضورکارفرما  که به استناد ماده ۷۳ آیین دادرسی  مدنی وماده 
4۷ آیین دادرسی کاردادخواست ودعوتنامه روزنامه کثیراالنتشارچاپ گردیده است هیات 
با بررسی اوراق ومحتویات پرونده خواسته شاکی را از بابت مطالبات قانونی به استناد 
قسمت دوم ماده ۸۷ آیین دادرسی کارموجه دانسته وبه اتفاق آراءضمن احراز صالحیت 
ذاتی خود مستندبه ماده 15۷ قانون کاروماده ۳٫2قانون کار رابطه کارگری وکارفرمایی   را 
محرز دانسته وسابقه کار:شاکی رااز تاریخ 2۳/2/1۳۸5لغایت ۳0/9/1۳94را تایید نموده 

وکارفرمای موصوف  را مکلف به پرداخت موارد ذیل می نماید.
اندازه  به  بمدت5/۸سال  کار  ماده 2۷قانون  در  مندرج  میزان  به  خدمت  الف(سنوات 

قدرالسهم کارفرمایان پرداخت شود.
شصت وهشت میلیون ریال بطورکامل ۶۸000000=5/۸*۸000000

مبلغ  به  امیرحجازاده  وآقای  4000000ریال  مبلغ  میرحیاتی  حسین  ب(آقایان 
مبلغ  مبلغ ۸000000ریال،آقای شهباز شاهین  به  پور  وداود سخی  4000000ریال 

۸000000ریال به استناد ماده ۳۷ قانون از بابت طلب حقوق معوقه 1۳94 
کل مبلغ رای نودودومیلیون ریال 92000000ریال کارفرما مکلف است در وجه کارگر 

شاکی پرداخت نماید.
این رای به استناد ماده 159 قانون کار ظرف پانزده روز قابل تجدید نظرخواهی در هیات 
حل اختالف می باشد ودر صورت عدم اعتراض هریک از طرفین وقطعی والزم االجرا شدن 
رأی ،رأی مزبور به استناد تبصره 2ماده 1۶ قانون تشکیالت وآیین دادرسی دیوان عدالت 
،ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ برای اشخاص داخل کشوروظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ 

برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهدبود.
نوشهر - خیابان رازی - نبش خیابان  آیت اله طالقانی -اداره تعاون ، کارورفاه اجتماعی نوشهر
نماینده وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی  یعقوب غالم تبار     نماینده کارگران.  حسن حکیمی 
کاکرودی      نماینده مدیران صنایع  مهدی سلطانی

تولید بنزین از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
تاپایان امسال آغاز می شود

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا، از راه اندازی واحد بنزین سازی 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پاالیشگاه میعانات 

گازی کشور، تا پایان امسال خبر داد.
این  عملکرد  تشریح  با  خبری  نشستی  در  عبداللهی  سردارعبادا... 
هزار   ۳۶0 را  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  نهایی  ظرفیت  قرارگاه، 
بشکه در روز عنوان کرد و افزود: از یک ماه پیش تولید روزانه 10 

میلیون لیتر گازوییل و نفتا در آن آغاز شده است.

*ساخت کشتی
های از سوی شرکت  کشتی  ساخت  قرارداد  لغو  با  شد:  یادآور   وی 
با  کنسرسیومی  ایجاد  با  تواند  می  النبیا  خاتم  قرارگاه  ای،  کره   

محوریت صدرا، این کشتی ها را در کشور بسازد.
سردار عبداللهی ادامه داد: این کشتی ها را می توان با تامین فاینانس 

۸5 درصدی و ارایه سهم 15 درصدی دولت بسازیم. 
وی ادامه داد: قرار بود این کشتی ها را شرکت های کره ای بسازند 

اما به دلیل تحریم ها خودداری کردند.
نفر  هزار  یک  برای  هر کشتی  با ساخت  گوید  می  عبداللهی  سردار 

اشتغالزایی در کشور فراهم می شود. 

  ایران در معادالت منطقه ای و دیپلماسی 
انرژی ظرفیت باالیی دارد

  
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نقش ایران در نشست 
و دیپلماسی  ایران در معادالت منطقه ای  اوپک، گفت:  و غیر  اوپک 
انرژی توان و ظرفیت باالیی دارد، ما اگر بخواهیم با دیپلماسی خود 
در این عرصه وارد شویم بی تردید در میان اعضا اثرگذار خواهیم بود. 
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی  خانی،  قره  اله  اسد 
کشورهای  سازمان  غیرعضو  و  عضو  کشورهای  نشست  به  اسالمی 
نشست  این  برگزاری  گفت:  و  کرد  اشاره  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
میان  همگرایی  ایجاد  ضرورت  دهنده  نشان  سال   15 از  پس 
کشورهای عضو و غیرعضو این سازمان برای کمک به بهبود بازار و 
قیمت های جهانی نفت خام است که البته پیام مثبتی برای مصرف 

کنندگان خواهد داشت.
وی افزود: کاهش تولید نفت کشورهای غیرعضو اوپک بدون تردید 
در عرضه و تقاضای این کاالی راهبردی تاثیرگذار بوده و می تواند 

سبب افزایش قیمت های جهانی نفت خام شود.
قره خانی تصریح کرد: ایران در معادالت منطقه ای و دیپلماسی انرژی 
توان و ظرفیت باالیی دارد، ما اگر بخواهیم می توانیم با دیپلماسی 
اثرگذار  اعضا  میان  در  تردید  بدون  و  شویم  ورود  عرصه  این  وارد 

خواهیم بود.
نتایج مثبت نشست  به  اشاره  با  انرژی مجلس  سخنگوی کمیسیون 
گفت:  اوپک،  غیرعضو  و  عضو  کشورهای  آذرماه(   20( شنبه  روز 
باال رفتن  همسو شدن اهداف تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سبب 
قیمت های جهانی نفت خام و به دنبال آن افزایش درآمدهای نفتی 

ایران می شود.
1۳ عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( روز شنبه، 20 
آذرماه در حالی برای دومین بار در کمتر از 10 روز گذشته گردهم 
بر  این سازمان در وین  آمدند که در نشست یکصد و هفتاد و یکم 
سر کاهش تولید روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه ای به اجماع 

رسیدند.
نشست دیروز که سبب کاهش روزانه 5۶0 تا ۶00 هزار بشکه ای نفت 
کشورهای غیرعضو اوپک شد می تواند تعادل را به بازار نفت برگرداند 

و قیمت نفت را بهبود بخشد.
انرژی اوپک و نشست  نشست یکصد و هفتاد و یکم وزیران نفت و 
مشترک روزشنبه اوپکی ها و غیراوپکی ها که یک میلیون و ۷۶0 هزار 
تا یک میلیون و ۸00 هزار بشکه نفت از مازاد عرضه موجود در بازار 

می کاهد، به عنوان توافق هایی تاریخی به شمار می آیند.

وزیر انرژی روسیه:

بازار نفت در نیمه دوم سال آینده 
به تعادل می رسد

وزیر انرژی روسیه اعالم کرد:با اجرای توافق اوپک 
بازار نفت جهانی در سه ماهه سوم یا سه ماهه پایانی 

سال آینده به تعادل خواهد رسید.
الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه پیش بینی کرد در 
صورت اجرای دو توافق صورت گرفته طی هفته های 
گذشته برای کاهش عرضه نفت، بازار جهان در سه 
ماهه سوم یا پایانی سال آینده میالدی به تعادل 

خواهد رسید.
روز گذشته کشورهای عضو اوپک و دیگر کشورهای 
تولیدکننده نفت جهان توافق کردند تا عرضه نفت 
از سوی کشورهای غیرعضو اوپک ۶00 هزار بشکه 
در روز کاهش یابد.پیش تر در روز ۳0 نوامبر نیز 
اوپکی ها توافق کرده بودند تا مجموع تولید نفت 

خود را 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش دهند.
ابتدای سال آینده میالدی  از  براساس این توافق 
عرضه نفت در جهان 1.۸ میلیون بشکه در روز 

کاهش خواهد یافت.
نواک طی یک مصاحبه تلویزیونی اعالم کرد: با توجه 
به محاسبات صورت گرفته طی روز جاری تعادل 
در سه ماهه سوم یا چهارم سال 201۷ در صورت 
اجرای دو توافق گذشته به بازار جهانی بازخواهد 

گشت.
وی تاکید کرد: قیمت نفت 55 تا ۶0 دالر در هر 
بشکه یک قیمت قابل قبول برای تمام کشورهای 
تولیدکننده نفت است چرا که منافع تولیدکنندگان 

و مصرف کنندگان را در تعادل نگه می دارد.

آمریکا ذخایر استراتژیک نفتی اش 
را می فروشد 

دولت آمریکا برنامه دارد بخشی از ذخایر راهبردی 
نفت این کشور را به ارزش بیش از ۳۷0 میلیون دالر 

به فروش بگذارد.
بر اساس این گزارش، خبرگزاری رویترز از واشنگتن 
گزارش داد که با صدور مجوز از سوی کنگره آمریکا، 
مقرر شد دولت این کشور زمستان امسال بخشی از 
ذخایر راهبردی این کشور به ارزش ۳۷5 میلیون 
دالر را به فروش بگذارد.دولت باراک اوباما، رئیس 
جمهور کنونی آمریکا، پیش از این تالش داشته 
است کنگره این کشور را برای صدور مجوز فروش 
ذخایری به ارزش دو میلیارد دالر، قانع کند.هدف از 
فروش ذخایر یاد شده، نوسازی ذخایر راهبردی نفت 
در جنوب آمریکاست که حدود ۶۸5 میلیون بشکه 
نفت را در بر دارد.سخنگوی وزارت انرژی آمریکا 
اعالم کرد فروش ذخایر یاد شده، به این نهاد امکان 
می دهد که برای افزایش یکپارچگی و افزایش عمر 

این ذخایر، گام های الزم را بر دارد.

  واردات نفت خام ژاپن 
کاهش یافت

  
واردات نفت ژاپن در ماه اکتبر به پایین ترین میزان 

خود در سال جاری میالدی رسید. 
  به گزارش پایگاه خبری اویل پرایس، انجمن نفت 
ژاپن روز جمعه )19 آذرماه( اعالم کرد که واردات 
امسال  اکتبر  ماه  در  کشور  این  خام  نفت  روزانه 
)201۶ میالدی( نسبت به ماه پیش از آن با 5.۶ 
درصد کاهش به سه میلیون و 55 هزار بشکه رسید.
واردات نفت ژاپن در ماه سپتامبر امسال سه میلیون 
و 2۳۷ هزار بشکه در روز بوده است و واردات آن در 
ماه اکتبر پایین ترین میزان در سال جاری میالدی 
به شمار می آید.طبق آمار موسسه تحقیقات کاال 
»کلیپر دیتا«، ژاپن چهارمین واردکننده بزرگ نفت 
از سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( است. 
میزان واردات این کشور از اعضای سازمان یاد شده 
در ماه اکتبر به دو میلیون و ۷50 هزار بشکه در روز 
رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

هیچ تغییری نکرده است. 

کوتاه از انرژی نفت در جهان

برگزاری  تشریح  با  متن  شرکت  مدیرعامل 
ایران،  نفتی  میدان  بزرگترین  توسعه  مناقصه 
از احتمال مشارکت شل و توتال برای توسعه 
آزادگان خبر داد و گفت: شرکت های خارجی 

باید حتما شریک ایرانی داشته باشند. 
آخرین  درباره  شهنازی زاده  سیدنورالدین 
غول های  با  گرفته  انجام  مذاکرات  وضعیت 
عنوان  به  آزادگان  میدان  توسعه  برای  نفتی 
یکی از بزرگترین میادین نفتی ایران و جهان، 
گفت: هم اکنون عالوه بر شرکت شل انگلیس، 
شرکت های توتال فرانسه، اینپکس ژاپن و چند 
شرکت دیگر اروپایی و آسیایی برای توسعه این 

میدان اعالم آمادگی کرده اند.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران 
انگلیس  اینکه شرکت شل  بر  تاکید  با  )متن( 
 ۶ تا   4 فرصتی  نامه  تفاهم  امضای  از  پس 
میدان  توسعه  مطالعات  نتایج  ارائه  برای  ماهه 
نفتی آزادگان دارد، تصریح کرد: از سوی دیگر 
شرکت توتال فرانسه هم باید تا چند روز آینده 
این  توسعه  برای  خود  فنی  مطالعات  نتیجه 

میدان مشترک نفتی را ارائه کند.
این مقام مسئول از شرکت اینپکس ژاپن هم 
به عنوان یکی از شرکت هایی نام برد که باید تا 
چند روز آینده نتایج مطالعات خود برای توسعه 
میدان آزادگان را ارائه کند، اظهار داشت: پس 

از دریافت نتایج مطالعات شرکت ها، نسبت به 
توسعه  منظور  به  بین المللی  مناقصه  برگزاری 

میدان آزادگان اقدام می کنیم.
شهنازی زاده با بیان اینکه این احتمال وجود 
دارد که نیمه اول سال 201۷ میالدی مناقصه 

برگزار  جنوبی  آزادگان  توسعه  بین المللی 
باید  نفتی  میدان  این  توسعه  در  افزود:  شود، 
افزایش  برای  خود  برنامه های  شرکت های 

ضریب بازیافت از میدان را ارائه کنند.
با  نفت  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
تاکید بر اینکه در کنار افزایش ضریب بازیافت 
به  مند  عالقه  خارجی  های  شرکت  تمامی 
باید  توتال  و  شل  همچون  آزادگان  توسعه 
یک شرکت ایرانی را به عنوان شریک خود در 
مرحله توسعه میدان انتخاب کنند، یادآور شد: 
انجام گرفته، می توان  بندی مطالعات  با جمع 
درباره رقم و حجم بار مالی توسعه میدان نفتی 

آزادگان اظهار نظر کرد.
خصوص  در  همچنین  مسئول  مقام  این 
احتمال ایجاد کنسرسیومی متشکل از شرکت 
توسعه  برای  ژاپنی  و  فرانسوی  انگلیسی،  های 
ایجاد  احتمال  کرد:  خاطرنشان  آزادگان، 
کنسرسیوم مشترک نفتی وجود دارد اما قطعا 
باید در این کنسرسیوم شرکت های ایرانی هم 

حضور داشته باشند.

مدیرعامل شرکت متن خبر داد:

احتمال مشارکت ِشل و توتال در توسعه میدان نفتی آزادگان

داماتو  قانون  نفت،  ملی  شرکت  عامل  مدیر  معاون 
المللی  بین  شرکت های  و  ایران  قراردادهای  بر   را 

تاثیر خواند.  بی 
ملی  شرکت  عامل  مدیر  معاون  منوچهری  غالمرضا 
تاثیر تحریم  امور مهندسی و توسعه درباره  نفت، در 
بر  داماتو  قانون  به  موسوم  ایران  علیه  آمریکا  جدید 
المللی  بین  های  شرکت  با  ایران  نفتی  قراردادهای 
دوم  فاز  مثل  ها  پروژه  در  توتال  قرارداد  گفت: 
بوده  داماتو  قانون  از  بعد  به  مربوط  جنوبی  پارس 
تصمیم  در  تاثیری  ها  تحریم  این  که  بینیم  می  لذا 

ندارد. شرکت های خارجی 
خود  فقط  امریکا  جدید  های  تحریم  افزود:  وی 
و  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  امریکایی  های  شرکت 

محدود می کند.
شل  مثل  هایی  شرکت  اینکه  کرد:  تاکید  منوچهری 
نشان کنند  می  امضا  تفاهمنامه  و  شده  ایران   وارد 

 می دهد که اروپا توجهی به این تحریم ها ندارد.
سناتور جمهوریخواه  داماتو  آلفونس  ایلنا،  گزارش  به 
برای تحریم  را  امریکا در سال 1۳۷5 طرح جدیدی 
جمهور  رئیس  کلینتون  بیل  به  ایران  اقتصادی 

و  موافقت  مورد  نهایت  در  که  کرد  ارائه  امریکا  وقت 
قرار گرفت . تصویب کنگره 

بیش  که  دولتی  یا  شرکت  هر  طرح،  این  موجب  به 
ایران  وگاز  نفت  صنایع  در  دالر  میلیون   40 از 
آمریکا  اقتصادی  مجازات  دچار  کند،  سرمایه گذاری 

خواهد شد.
داماتو  قانون  متحده،  ایاالت  داخلی  قانون  اساس  بر 
بازبینی  آمریکا  کنگره  در  باید  بار  یک  سال  پنج  هر 
و سپس تمدید می شود، حال مدت اعتبار این قانون 
طرف  از  رسید.  پایان  به   201۶ سال  در  طرفه  یک 
گروه  و  ایران  میان  ای  هسته  توافق  از  پس  دیگر 
علیه  ثانویه  های  تحریم  تمام  اروپا  و  آمریکا   ،5+1
ایران را لغو کرد و متعهد شد که تحریم جدید علیه 
یافتن  پایان  با  اما  نکند،  وضع  اسالمی  جمهوری 
تمدید  را  آن  بار  دیگر  آمریکا  کنگره  قانون،  اعتبار 

کرد.
تمدید دوباره این قانون جهت تحریم مجدد ایران از 
ماه   آذر   1۷ که  است  حالی  در  متحده  ایاالت  سوی 
رویال  اروپایی  شرکت  با  نفتی  ای  تفاهمنامه  ایران 

داچ شل امضاء کرد.

وزارت نیرو اعالم کرد: میزان بارندگی های کشور در سال آبی جاری نسبت 
به میانگین دوره  درازمدت با 4۸ میلی متر بارش حدود ۳1 درصد کاهش 

یافته است. 
وزارت نیرو با انتشار گزارشی اعالم کرد: ارتفاع ریزش های جوی از ابتدای 

مهرماه امسال تا روز شنبه 20 آذرماه جاری به ۳۳ میلی متر رسید.
 4۸ با  درازمدت  مشابه  دوره های  میانگین  به  نسبت  بارندگی  میزان  این 
میلی متر بارش حدود ۳1 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی 

گذشته که ۸0 میلی متر بود، 59 درصد کاهش نشان می دهد.
بیشترین بارش در ۶ حوضه آبریز اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز دریای 
آبی گذشته ۳9  با سال  مقایسه  در  بوده که  بارش  میلی متر  با 115  خزر 

درصد و در مقایسه با متوسط 4۸ ساله، ۳ درصد کاهش داشته است.
کمترین بارش نیز در حوضه های شش گانه اصلی کشور مربوط به حوضه 
آبی  سال  با  مقایسه  در  که  بوده  بارش  میلیمتر  یک  با  شرق  مرزی  آبریز 

گذشته 95 درصد و متوسط 4۸ ساله، 92 درصد کاهش داشته است.
بیشترین میزان بارش ها در ایستگاه محمود آباد در استان مازندران با ۶۶0 
و  سیستان  در  چابهار  ایستگاه های  در  بارش ها  میزان  کمترین  و  میلیمتر 
بلوچستان، جنت آباد جنگل در خراسان رضوی، خونیک علیا در خراسان 
جنوبی صفر میلی متر به ثبت رسیده است. حجم کلی بارش از اول مهر تا 
پایان 20 آذر معادل 54 میلیارد و ۳۸5 میلیون مترمکعب به ثبت رسیده 

است.

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت:

بارش های ایران نصف شدقانون داماتو تاثیری بر قراردادهای نفتی ایران ندارد

دولت  عمر  پایانی  ماه های  به  شدن  نزدیک  با 
یازدهم، برنامه های جلب سرمایه گذار خارجی در 
صنعت نفت با جدیت بیشتری پیگیری می شود 
و با سرعت گرفتن این روند، حضور شرکت های 
ایران برای مذاکرات سرعت گرفته  خارجی در 

است.
به گزارش ایسنا، نمایندگانی از اتریش، سوئیس، 
اسپانیا،  آمریکا،  چین،  آلمان،  فرانسه،  ایتالیا، 
 ... و  اسکاتلند  هلند،  جنوبی،  آفریقای  روسیه، 
برای حضور در رویداد  پایانی سال  در ماه های 
سفر  کیش  به  نفت  وزارت  سرمایه گذاری 
برای  توافق  فرصت های  آخرین  تا  می کنند 
سرمایه گذاری نفتی در دولت یازدهم را به طور 

جدی محک بزنند.
اجرایی  از  ماه  چندین  گذشت  با  که  درحالی 
تحریم های  لغو  روند  آغاز  و  برجام  شدن 
بین المللی، صنعت نفت ایران تولید نفت را به 
کرده  نزدیک  تحریم ها  اعمال  از  پیش  سطوح 
محوریت  با  که  کیش  انرژی  نمایشگاه  است، 

سرمایه گذاری برگزار می شود، بیشترین میزان 
مشارکت کنندگان خارجی در دوران حیات خود 

را تجربه می کند.
این نمایشگاه مورد حمایت وزارت نفت ایران و 
سازمان منطقه آزاد کیش چند سال است که 
تمرکز خود را به جذب سرمایه برای صنعت نفت 
کشور معطوف کرده و حاال با تلطیف فشارهای 
برای  جدیدی  فرصت  ایران،  علیه  بین المللی 
از فضای  استفاده  و  جلب سرمایه های خارجی 
پسابرجام در صنعت نفت پدید آمده است و به 
همین دلیل در این نمایشگاه آخرین فرصت ها 
پذیری،  سرمایه  گذاری،  سرمایه  ظرفیتهای  و 
دستاوردهای سازندگان و تولیدکنندگان نفت، 
گاز، پتروشیمی، آب، برق و انرژیهای نو عرضه 
وزارت  حمایت  با  امسال  شود.نمایشگاه  می 
ملی  شرکت  ایران،  اسالمی  جمهوری  نفت 
شرکت  ایران،  گاز  ملی  شرکت  ایران،  نفت 
پخش  ملی  شرکت  پتروشیمی،  صنایع  ملی 
شرکت  ایران،  نفتی  های  فرآورده  پاالیش  و 

تهران،  نفت  کاالی  تهیه  و  ساخت  پشتیبانی 
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، 
ایران و شرکت طراحی  برق  سندیکای صنعت 
شیمیایی  مواد  و  قطعات  تامین  و  مهندسی  و 
به  مساحتی  در  )اسپک)  پتروشیمی  صنایع 

وسعت 1۸ هزار متر مربع برگزار می شود.

برگزاری همایش بین المللی نفت و انرژی کیش 
در روز دوم نمایشگاه و نشست تخصصی معرفی 
فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری صنعت 
عامل  مدیران  اجالس  همچنین  و  پتروشیمی 
شرکت های پتروشیمی از دیگر برنامه های این 

رویداد است.

آخرین تالش های دیپلماسی نفتی در ماه های پایانی دولت

آمادگی اتریش، سوئیس، ایتالیا، فرانسه، آلمان و چین برای سرمایه گذاری نفتی در ایران
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شاخص بورس 324 واحد افت کرد

شاخص بورس در جریان دادوستدهای روزگذشته بازار سرمایه ۳24 واحد 
افت کرد.در جریان معامالت بازار سرمایه تعداد 4۸۸ میلیون سهم و حق 
تقدم به ارزش 151 میلیارد تومان در 44 هزار نوبت مورد دادوستد قرار 
گرفت و شاخص بورس با ثبت افت ۳24 واحدی در ارتفاع ۸0 هزار و 925 
واحد قرار گرفت.شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را پشت سر 
گذاشتند به طوری که شاخص قیمت )وزنی ــ ارزشی( 114 واحد، کل 
)هموزن( ۶۶ واحد، قیمت )هموزن( 5۳ واحد، شاخص های آزاد شناور 
421 واحد و شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 2۷9 و 411 واحد افت 
کردند.بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 24۸ 
میلیون ورقه به ارزش 291 میلیارد تومان در 15 هزار نوبت، آیفکس 1.5 

واحد افت کرد و در ارتفاع ۸۶۸ واحد قرار گرفت.
 

 خودرو
هشدار وزارت صنعت به خریداران خودرو صفر

وزارت صنعت، معدن و تجارت طی اطالعیه ای درباره انعقاد قرارداد در 
قالب پیش فروش یا پرداخت وجه خرید خودرو به شرکت های فاقد مجوز 
پیش فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت، هشدار داد.وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم کرد که برای پیشگیری از بروز مشکالت ناشی از 
عدم ایفای تعهدات شرکت های عرضه کننده خودرو اعم از تولیدکنندگان 
داخلی یا واردکنندگان و لزوم نظارت و کنترل بر عرضه خودرو به شکل 
پیش فروش و براساس ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو مصوب 1۳95/1/2۸ مجدداً تأکید می شود که 
پیش فروش خودرو صرفاً پس از اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مجاز است.وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمام متقاضیان خرید 
خودرو درخواست کرد که از هرگونه انعقاد قرارداد در قالب پیش فروش 
خودرو یا پرداخت وجه به شرکت هایی که فاقد مجوز پیش فروش صادره 

از این وزارتخانه هستند، اکیداً خودداری کنند..
 

 سازمان حمایت مسئول نظارت 
بر قیمت خودروهای داخلی نیست

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، گفت: در حال 
حاضر شورای رقابت مسئول نظارت بر قیمت خودروهای داخلی است و 
سازمان حمایت فقط به شکایات مردم در این زمینه رسیدگی می کند.سید 
محمود نوابی در پاسخ به این سؤال که سازمان حمایت چه اقدامی برای 
رفع حاشیه بازار خودرو و تأثیر خودروسازان در قیمت ها انجام داده است، 
اظهار داشت: سازمان حمایت یک سازمان عالی نظارتی است و در رابطه 
با قیمت خودروهای داخلی با توجه به ورود شورای رقابت به این مسأله، 
ما موازی کاری با شورا انجام نمی دهیم البته در این زمینه همکاری هایی را 
داریم.وی ادامه داد: سازمان حمایت کنترلی بر قیمت خودروهای داخلی 
ندارد، اما در زمینه تحویل خودرو، خدمات قبل، حین و پس از فروش، 
مراجعه مردم به تعمیرگاه ها و نارضایتی مصرف کنندگان خودرو اقداماتی 
را انجام می دهیم و عالوه بر این اگر فردی از قیمت خودرویی شاکی باشد 
می تواند شکایت خود را در سامانه 124 ثبت کند.رئیس سازمان حمایت 
ادامه داد: به این ترتیب اگر مشکل از طریق خودروساز حل شود این کار 

را انجام خواهیم داد و گرنه موضوع را به شورای رقابت ارجاع می دهیم.
 

بانک
بانک پاسارگاد، بانک برتر جمهوری اسالمی ایران

 در سال 201۶
عملکرد  به جهت  بانک  این  بانک پاسارگاد،  عمومی  روابط   گزارش  به 
درخشان خود برای ششمین سال از سوی نشریه معتبر بنکر، به عنوان 
بانک برتر جمهوری اسالمی ایران در سال 201۶ معرفی و نشان بانک برتر 
را از آن خود کرد.نشریه بنکر در این باره نوشت: »بانک پاسارگاد توانست 
عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش بگذارد و به عنوان برترین بانک ایران 
انتخاب شود. این بانک در بازار پر پیچ و خم بانکی ایران در سال 201۶ 
موفق شد سرمایه الیه یک و دارایی های کل خود را به ترتیب 2۳ و 1۷ 
درصد افزایش دهد، این بانک در سال 201۶ توانست علی رغم رکود، تورم 
و رشد ناچیز تولید ناخالص داخلی، در پاسخ به این شرایط استراتژی 
پنج رکنی را مدنظر قرار دهد که بر پایه تنوع در منابع درآمد، کاهش 
مطالبات  معوق، افزایش سهم در بازار سپرده گذاری، افزایش سرمایه ی 
الیه 1 و کاهش هزینه ها است. همچنین نوآوری و رونمایی از محصوالت 
جدید برای حفظ جایگاه مناسب و پیشرو در بازار مد نظر قرار داشته است. 
از جمله این محصوالت جدید میتوان به سپرده ی سبز اشاره کرد که 
در آن سپرده گذار می تواند بخشی از مبلغ سپرده ی خود را صرف امور 
محیط زیستی کند. تمرکز اصلی بانک همچنین بر روی گسترش شبکه ی 
بین المللی خود از طریق افتتاح شعبه، دفاتر نمایندگی و یا بانک های 

زیرمجموعه در سایر کشورها به جز ایران خواهد بود..
 

  اقتصادنوین دومین بانک اسالمي جهان
مجله بنکر گزارش داد: اقتصادنوین دومین بانک اسالمي جهاندر گزارش 
نوامبر 201۶ مجله »بنکر« )The Banker( از برترین مؤسسات مالي 
و اعتباري اسالمي جهان، بانک »اقتصادنوین« در میان بیست بانک برتر 
مبتني بر شریعت اسالمي، رتبه دوم را به خود اختصاص داد.به گزارش 
روابط عمومي بانک اقتصادنوین، در فهرست 20 بانک برتر اسالمي مجله 
بنکر، بانک هایي مورد بررسي قرار گرفته اند که از معامالت و عقود مبتني 
بر شریعت اسالمي پیروي مي کنند که بر اساس رتبه بندي این مجله 
معتبر، بانک اقتصادنوین پس از بانک قطر در رتبه دوم بزرگترین بانک هاي 
اسالمي جهان که بیشترین رشد در دارایي ها را داشته اند قرار گرفته و 
بانک هایي از کویت و اندونزي رتبه هاي سوم و چهارم را از آن خود کرده اند.

این دهمین سال متوالي است که مجله بنکر فهرست برترین مؤسسات 
مالي اسالمي جهان را منتشر مي کند. به نوشته مجله بنکر رشد بانک هاي 
اسالمي طي ده سال گذشته رشد بسیار سریعي بوده  است به گونه اي که 
در طول این مدت صنعت بانکداري اسالمي از یک صنعت در مقیاس 
کوچک به یک سیستم مالي در سطح جهاني تبدیل شده و اکنون سیستم 
مالي بانکداري اسالمي هم در کشورهاي توسعه یافته و هم در کشورهاي 

در حال توسعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است..
 

   آغاز دومین جشنواره باشگاه پذیرندگان بانک سپه
از 2۷ آذرماه سال جاری و همزمان با والدت پیامبر اکرم)ص(، دومین 
جشنواره پذیرندگان بانک سپه با جوایز ارزنده آغاز می شود.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، باشگاه پذیرندگان بانک سپه با هدف 
افزایش وفاداری و رضایتمندی پذیرندگان در دی ماه سال 94 راه اندازی 
و در اولین جشنواره آن که با عنوان همگامان سپه برگزار گردید؛ جوایز 
ارزنده ای طی مراسمی به برندگان در استانهای مختلف اهدا گردید.بر این 
اساس و به دلیل استقبال مشتریان دارای دستگاه های کارتخوان بانک 
سپه از جشنواره اول باشگاه پذیرندگان، دومین جشنواره باشگاه از2۷ 
آذرماه سال جاری آغاز خواهد شد.دارندگان دستگاههای کارتخوان بانک 
سپه برای عضویت در باشگاه پذیرندگان این بانک و اطالع از مدل امتیازی 
club.جدید و جوایز ارزنده آن، می توانند به سایت باشگاه به نشانی

banksepah.ir مراجعه نمایند.

کاهش 200 هزارتومانی قیمت زعفران 
عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه سرمازدگی 
تاثیری بر میزان تولید طالی سرخ نداشته است، 
 200 اخیر  هفته  یک  در  زعفران  قیمت  گفت: 
با بیان  ارزان شده است.علی حسینی  هزارتومان 
زعفران  محصول  کیفیت  به  سرمازدگی  اینکه 
آسیب وارد می کند، اظهارداشت: به همین دلیل 
سرمازدگی که اخیرا اتفاق افتاد بیشتر به کیفیت 
محصول تولیدی ما خسارت وارد کرد.وی با اشاره 
به اینکه از 5 تا 20 آبان ماه روزهای اوج برداشت 
زعفران است، به مهر گفت: عمده برداشت زعفران 
در همین ایام و قبل از سرمازدگی انجام شده بود؛ 
مزارعی هم که برداشت محصول در آنجا، بعد از 
بیستم آبان ماه آغاز شد به مدت یک هفته درگیر 
سرما و خسارت سرمازدگی شدند البته این خسارت 
به معنای دور ریختن و نابودی تولید نیست بلکه ما 

با افت محصول تولیدی مواجه هستیم.
صنعت

موسسه استاندارد سازمان ملی می شود
با تصویب نمایندگان مجلس، موسسه استاندارد و 
تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد 
تغییر یافت.در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس 
شورای اسالمی و در جریان اصالح موادی از طرح 
تقویت و توسعه نظام استاندارد، نمایندگان با اصالح 
ماده یک این طرح مقرر کردند که در اجرای بند 
4-2 سیاست های کل اصل 44 قانون اساسی و 
بند »و« ماده 2۳4 قانون برنامه پنج ساله پنجم 
توسعه جمهوری اسالمی ایران مبنی بر توسعه و 
تقویت نظام استاندارد ملی و نیز در استای تحقق 
موضوع  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  بند 24 
افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصوالت داخلی 
و ترویج آن و همچنین زمینه سازی جهت اعمال 
بند ۳0 سیاست های برنامه ششم توسعه مبنی 
بر تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول 
کیفیت  مدیریت  و  کشور  استانداردسازی  نظام 
و به منظور روزآمدسازی، تقویت و توسعه نظام 
استاندارد در سطح کشور به نحوی که زمینه ارتقا 
مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقا پایدار تولید 
محصوالت در کشور را فراهم نماید، عنوان موسسه 
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به »سازمان ملی 

استاندارد« تغییر  کرد.
 

 دولت به جای قطع گاز کارخانجات  سیمان 
طلب 2۹ میلیون دالری آنها را بدهد

سیمان  صنعت  کارفرمایان  صنفی  انجمن  دبیر 
با بیان اینکه دولت به جای قطع گاز کارخانجات 
سیمان، طلب آنها را با بدهی هایشان تهاتر کند 
گفت: هنوز طلب 29 میلیون دالری سیمانی ها از 
وزارت نفت پرداخت نشده است.عبدالرضا شیخان 
در رابطه با قطع گاز کارخانجات سیمان به دلیل 
بدهی آنها به شرکت ملی گاز ، به تسنیم گفت : 
صنعت سیمان کشور در مورد توقف کوره ها در 
سال 9۳ حدود 29 میلیون دالر از وزارت نفت طلب 
دارد.دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان 
افزود: دولت به جای قطع گاز کارخانجات سیمان 
این طلب را با بدهی های آنها تهاتر کند.وی با گالیه 
از اینکه به جای پرداخت طلب ها گاز کارخانجات 
سیمان قطع می شود، گفت: مکاتبات مختلفی را 
با وزارت نفت داشته ایم اما متأسفانه هنوز طلب 

کارخانجات سیمان پرداخت نشده است.

خبر خبر

گروه اقتصاد : دومین اجالس معدن و صنایع معدنی 
سالن  محل  در  سرمایه گذاری«  و  توسعه   « ایران 
همایش های صدا و سیما با حضور هاشمی رفسنجانی 
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، نعمت زاده وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، جمعی از مسئوالن و همچنین 

سرمایه گذاران خارجی روز گذشته برگزار شد..
سرمایه گذاران خارجی در ایران امنیت کامل دارند، 
به بنادر، دریاها و راه های مختلف دسترسی داشته و 
می توانند از نیروی کار ارزان و مجرب بهره مند شوند. 
ایران کشوری ماجراجو نیست و توسعه سرمایه گذاری 
در حوزه معادن یکی از اولویت های سیاست  کلی اش 
است.آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام،در دومین اجالس معدن و 
صنایع معدنی ایران با خوش آمدگویی به شرکت ها و 
شخصیت های ملی و خارجی شرکت کننده در این 
اجالس و با بیان مطب فوق اظهار کرد: در آیه ای از 
قرآن خداوند به ما فرموده است که زمین مثل یک 
مرکب آرام برای انسان ها است و دستور داده اند که باید 
بر این مرکب سوار شویم تا نیازهای خود را برطرف 
سازیم. در واقع استفاده از منابعی که در اختیارمان قرار 
داده اند مثل بهره برداری از معدن ها در راستای همین 
امر است.وی ادامه داد: من در دورانی که مسئول بودم 
به دنبال شناسایی ظرفیت های معدنی کشورمان بودم. 
در آن زمان دریافتم که ایران یکی از سه کشور غنی 
معدنی دنیا است و کلکسیونی از معادن دنیا در آن قرار 
دارد.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین 
گفت: هنوز خیلی از معدن های ما کشف نشده است 
یا از ظرفیت  آنهایی که کشف شده اند درست استفاده 
نکرده ایم. بهره مندی از این منابع و چگونگی بهره برداری 
از آنها برای ما مهم است. ما نباید خام فروشی کنیم.وی 
با اشاره به ظرفیت ایران برای پذیرش سرمایه گذاران 
خارجی در حوزه های معدنی، خاطرنشان کرد: برای 
سرمایه گذاران و یا شرکت هایی که می خواستند با ما 
همکاری کنند محدودیت هایی وجود داشت که آنها را 
برداشته ایم. این موضوع در اصل سیاست های کلی نظام 
که به امضای رهبری رسیده و منتشر شده است کاماًل 
مشهود است. البته گفتنی است که به زودی این ابالغیه 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام بازنگری خواهد شد 
و آنها را به روز خواهیم کرد. وی با اشاره به بندهایی 
از سیاست کلی نظام جمهوری اسالمی ایران، تصریح 
کرد: در این ابالغیه مشخص شده است که ما برای 
دستیابی به فناوری های نوین و ارتقای سطح آموزش 
همچنین تربیت نیروی انسانی و بهره برداری از ذخایر 
معدنی تالش خواهیم کرد. از سوی دیگر ارتقای سهم 
معادن در تولید ناخالص ملی نیز مورد توجه قرار گرفته 
و به تأمین مواد صنایع مورد نیاز داخل کشور و صادرات 
صنعتی فرآوری شده نیز اولویت دادیم.رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در ادامه، یادآور شد: ما در 
درجه اول می خواهیم محصوالت فرآوری شده را صادر 
کنیم اما جلوی صادرات مواد خام را هم نگرفته ایم. 
خارجی ها باید توجه کنند که فرآوری محصوالت در 
ایران نسبت به سایر اقصی نقاط دنیا ارزان تر می شود؛ 
چرا که گاز و برق در ایران به اندازه کافی وجود دارد 
است.  دسترس  در  نیز  متخصص  و  ارزان  نیروی  و 

هاشمی رفسنجانی در ادامه نیز به امنیت ایران نسبت 
به سایر کشورهای منطقه برای سرمایه گذاران خارجی 
اشاره کرد و گفت: بنادر و دریاها نیز در اختیار توسعه 
به  سرمایه گذاران  یعنی  است.  ایران  سرمایه گذاری 
راحتی از کریدورهای شمال و جنوب و شرق و غرب 
این  از  دیگری  بخش  در  کرد.وی  خواهند  استفاده 
سخنرانی در ارتباط با فواید سرمایه گذاری در ایران، 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ایران دارای دو دریا در 
شمال و جنوب و بنادر زیادی است یکی دیگر از راه هایی 
که برای سرمایه گذاری در آنها اولویت می دهیم همین 
مناطق کنار دریا است. چرا که هم آب فراوان دارد و هم 
حمل و نقل در آن به راحتی صورت می گیرد. از سوی 
دیگر در کنار این سواحل اراضی مناسب برای استفاده 

هم وجود دارد.

توقف صادرات خام فروشی
وزیر صنعت با تأکید بر جلوگیری از صادرات مواد خام 
گفت:طی 10سال اخیر 5میلیارد دالر صادرات سنگ 
آهن خام انجام شده و این در حالی است که در همین 
مدت برای واردات فوالد ۳0میلیارد دالر هزینه شده 
است.محمدرضا نعمت زاده نیر در ادامه این اجالس با 
بیان اینکه ما در کشور از حدود هفت تا هشت درصد 
معادن مطلع هستیم، گفت: البته به استثنای معادن 
نفت و گاز که در جنوب و شمال شرقی کشور هستند، 
ما به دلیل شرایط زمین شناسی اطالع چندانی از دیگر 

بیان  با  نداریم.وی  معادن 
تاکنون 4۸میلیارد  اینکه 
تن ذخیره اثبات شده به 
افزود:  است،  ثبت رسیده 
بیشتر  میزان  این  قطعاً 
را  برنامه هایی  ما  و  است 
شروع کردیم تا اکتشافات 
دهیم. افزایش  را  عمقی 
و  معدن  صنعت،  وزیر 
وجود  به  اشاره  با  تجارت 
معادن مصالح ساختمانی 
ساختمانی  سنگ های  و 
ذخایر  گفت:  کشور  در 

سنگ های تزئینی ساختمان که تاکنون کشف شده 
1.۸ میلیارد تن است و ما حدود 2.۸ میلیارد تن ذخیره 
شناخته شده سنگ آهن داشتیم و امیدواریم ذخایر 
با  باشیم.نعمت زاده  داشته  بیشتری در شرق کشور 
اشاره به اینکه اکتشافات را از شمال خراسان رضوی 
شروع کرده ایم، افزود: این اکتشافات تا دریای عمان در 
عمق 20 کیلومتری انجام شده و به زودی نتایج آن 
ارائه می شود.وی با اشاره به اکتشافات حدود 120 هزار 
کیلومتر خطی ژئوفیزیک هوایی گفت: تا شهریور 92، 
4۸0 هزار کیلومتر به اکتشافات اضافه شده است.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برنامه داریم 
ساالنه ۳00 تا 400 هزار کیلومتر را مورد مطالعه قرار 
دهیم، اظهار داشت: باید مطمئن باشیم که کل سرزمین 

مورد اکتشاف قرار گرفته است.

استقبال سرمایه گذاران خارجی از طرح های 
معدنی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به کشف 50 تن 
ذخیره جدید طال، 400 میلیون تن ۳00 میلیون تن 
زغال سنگ اشاره کرد و گفت: تاپایان سال سه طرح 
بزرگ فوالدی افتتاح می شود.مهدی کرباسیان نیز در 
این اجالس  گفت: دولت تدبیر و امید در سال چهارم 
فعالیت های خود بسر می برد، نگاهی به گذشته و به 
ویژه سه و نیم سال اخیر نشان می دهد که تمامی 
بدنه دولت، دوران چالش برانگیزی را طی کرده اند و 
و بخش  اگر همراهی مردم 
خصوصی و به ویژه حمایت 
رهبری  معظم  مقام  های 
نبود، طی کردن این مسیر 
بیان  با  بود.وی  غیرممکن 
اینکه در این دوران پرچالش، 
نوسازی  و  توسعه   سازمان 
معادن و صنایع معدنی ایران 
صنایع  و  معدن  بخش  در 
معدنی،   با همت مدیران، بدنه 
کارشناسی و مشارکت بخش 
خصوصی، توانست مشکالت 
سرگذارد  پشت  را  گذشته 

و به عنوان یک سازمان توسعه ای در جهت تحقق 
اهداف دولت، گام بردارد، افزود: امیدرو از نیمه دوم سال 
92 طراحی، تدوین و اجرای استراتژی جدیدی را به 
عنوان اولویت در دستور کار قرار داد.رئیس هیات عامل 
ایمیدرو ادامه داد: طبق آن برنامه،  ابتدا با عارضه یابی 
مشکالت گذشته و پیش رو،   برنامه هایی برای اصالح 
امور به اجرا گذاشته شود. از همین رو طرح های استانی 
فوالد که مشکل کمبود شدید منابع مالی داشتند، با 
مشارکت گرفتن از هلدینگ های بزرگ بخش غیر 
دولتی و خصوصی مجددا فعال شدند. در آبان ماه نیز 
نخستین کارخانه آهن اسفنجی از ۷ طرح فوالدی در 
استان چهار محال و بختیاری افتتاح شد و همانطورکه 
پیشتر هم وعده دادیم تا پایان سال نیز ۳ طرح دیگر 
فوالد شادگان، فوالد میانه و فوالد نی ریز در مدار تولید 
قرار خواهند گرفت.کرباسیان با بیان اینکه کشور ما از 
لحاظ زمین شناسی دارای معادن متنوع و فراوان و مورد 
توجه شرکت های اکتشافی جهان است، اظهار داشت: 
فعالیت های اکتشافی در سال های قبل از انقالب اغلب 
توسط شرکت های خارجی محقق شده و این فعالیت ها 
بعد از انقالب هم ادامه داشته ولی هنوز مجموعه این 
فعالیت ها و بهره برداری از معادن کشور، از ۷ درصد کل 
سرزمین ما که کشوری مستعد و معدن خیز است، 
تجاوز نکرده است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه از ابتدای سال 9۳، طرح بزرگ اکتشاف 
در 21 استان کشور به اجرا درآمد تا پشتوانه ای برای 
تولیدات معدنی و زنجیره مربوط به آن، شود، گفت:  
این طرح 250 هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور 

را دربرگرفت.

ذخیره جدیدی در حوزه مس به ذخایر کشور 
اضافه نشده است

مدیرعامل شرکت ملی مس با بیان اینکه در حوزه 
مس هیچ ذخیره جدیدی به ذخایر کشور اضافه نشده 
است،  گفت: برای اکتشافات جدید با فناوری های نو 
نیازمند همکاری با شرکت های بین المللی هستیم.

احمد مراد علیزاده در این اجالس  اظهار داشت: در 
حال حاضر اجرای 1۸ طرح را در دستور کار داریم که 
5 طرح به ارزش یک میلیارد دالر طی سال جاری 
به تولید می رسد.وی با اشاره به ایجاد ۳ جوینت ونچر 
با شرکت های بین المللی ژاپنی، انگلیسی - کانادایی و 
گرجستانی، گفت: این همکاری ها بعد از برجام شکل 
گرفته و برای انجام فعالیت های اکتشافی باز هم به 
نیازمندیم.مدیرعامل  بین المللی  شرکت های  حضور 
شرکت ملی مس با اشاره به وجود ذخایر مس در دو 
منطقه فعال کرمان و آذربایجان، گفت: باید به سمت 
توسعه زیرساخت ها و رشد اکتشافات معدنی حرکت 
کنیم.علیزاده تصریح کرد: در سال 9۳ حدود 214 هزار 
تن مس محتوا تولید شده، در سال گذشته 259 هزار 
تن و امسال 2۸0 هزار تن مس محتوا در کشور به 
تولید رسیده است.مدیرعامل شرکت ملی مس با اشاره 
به اشتغال 1۸ هزار و ۷00 نفر در شرکت ملی مس، 
گفت: بهره وری نیروی انسانی در 4 سال گذشته 9.۷ 
تن بود که در حال حاضر به 14.5 تن رسیده و البته 

متوسط دنیا 2۳ تن است.

فرش قرمز برای سرمایه گذران معدن انداخته شد
*  نعمت زاده خبر داد:توقف واردات مقاطع فوالدی      *  هاشمی رفسنجانی : سرمایه گذاران خارجی در ایران امنیت کامل دارند

مرکز پژوهش ها تغییرات سبد مصرفی خانوارها 
پس از اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها را بررسی 
و اعالم کرد: وضعیت رفاهی خانوارها در سال های 
فقیر جامعه  و  میانی  برای طبقات  ویژه  به  اخیر 
کاهش یافته است.دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز 
با بیان این مطلب که وضعیت رفاهی خانوارها در 
سال های اخیر به ویژه برای طبقات میانی و فقیر 
جامعه کاهش یافته است، افزود: گستردگی جمعیت 
از  باالیی  اختصاص سهم  و  از خانوارها  این گروه 
مخارج به کاالهای اساسی می تواند خروج از رکود 
اقتصادی را کند و طوالنی نماید. وقتی بیش از ۸0 
درصد مخارج خانوار فقط به خدمات، کاالهای کم 
دوام و نیمه بادوام اختصاص می یابد ، بی تردید 
سرمایه گذاری و تولید کاالهای با دوام تحت تاثیر 

قرار می گیرد.
پرداخت یارانه نقدی همگانی که خود می توانست 
تحرک تقاضا را به دنبال داشته باشد، عمال تحت 
از نحوه تامین مالی آن، به یک  تاثیر تورم ناشی 
مرتبط  اساسا  است.  شده  تبدیل  بازدارنده  عامل 
کردن مصرف کاال و خدمات به درآمدهای ناپایدار 
و نوسانی مثل درآمد حاصل از حذف یارانه انرژی 
اقدامی مخرب است )مثل تامین مالی یارانه بخش 

بهداشت از محل حذف یارانه انرژی.
در کوتاه مدت ابزارهای متفاوتی برای تشخیص و 
حمایت از خانوارهای نیازمند وجود دارد که مواردی 
مثل معیار سالمندی و جنسیت از آن جمله اند، اما 
در بلندمدت با در اختیار داشتن اطالعات خانوارها 
اقتصادی  نیروی کار در بخش های  ، سهم درآمد 
)مشاغل( و ... ، معیارهای تشخیص خانوارهای نیازمند 
حمایت، میزان حمایت و نوع آن می تواند در یک 
شکل پویا تعیین شود.این مسئله را نباید از نظر دور 

داشت که بخش مهمی از ناتوانی خانوارها در تامین 
هزینه زندگی مربوط به سیاست های کالن اقتصادی 
است، که هیچگاه از منظر حفظ قدرت خرید مردم 
مشکالت  تعدیل  راهکار  است.  نشده  توجه  آن  به 
فعلی پرداخت یارانه نقدی فقط برای دوره محدود و 
اعالم شده است. در عین حال اقداماتی که فشار بر 
خانوارهای فقیر را محدود نماید، مثل کاهش قیمت 
اقالم کاالهای اساسی ، بهبود پوشش های بیمه و... در 
کوتاه مدت و بلندمدت، آزادنمودن فضای کسب و کار 
در بخش خصوصی ضرورت دارد. بخش بزرگی از این 
اقدامات باید در حوزه تامین اجتماعی در دوره های 

بازنشستگی باشد.
نظر به اینکه ادامه پرداخت نقدی و همگانی میسر 
نیست و سیاستگذار باید گروه های هدف را مشخص 
نماید، تا هدفمندی تحقق یابد. در پایان این بخش 
شاخص جنسیت به عنوان معیاری هر چند ناکافی 
در تعیین بخشی از گروه های آسیب پذیر مد نظر 
قرار گرفته است. معیارهای دیگری مثل ، داشتن عضو 
بیمار صعب العالج و خاص، معلول ، منطقه جغرافیایی 
و... را می توان در تشخیص گروه آسیب پذیر در کوتاه 
مدت استفاده کرد. در عین حال سیستم حمایتی 
باید این امکان را داشته باشد تا خانوارهای خودگزین 
امکان درخواست حمایت را داشته باشند. هر چند 
خطای کاربرد این معیار هم محتمل است ، اما بی 
تردید از خطای پرداخت همگانی کمتر خواهد بود. 
هر جامعه ای هر چند هم ثروتمند باشد، به جمع 
آوری اطالعات معیشتی خانوارها نیاز دارد. بنابراین 
الزم است سطح معیشت مورد حمایت )خط فقر و یا 
نیازهای اساسی( هر ساله مشخص و اطالعات بودجه 
خانوار با هدف ارزیابی کیفیت زندگی و توزیع درآمد 

جمع آوری گردد. 

رئیس کل سازمان خصوصی سازی از حفظ سهام عدالت 
تمامی ثبت نام شدگان قبلی در آزادسازی سهام عدالت خبر 
داد و گفت: سهام عدالت فوت شدگان نیز از بین نمی رود و 
به وراث آنها منتقل می شود.میرعلی اشرف عبداهلل پوری 
حسینی در نشست خبری خود با خبرنگاران از حفظ سهام 
عدالت تمامی ثبت نام شدگان قبلی و مشمول سهام عدالت 
خبر داد و گفت: سهام عدالت فوت شدگان نیز از بین نمی 
رود و به وراث آنها منتقل خواهد شد.وی ادامه داد: البته 
تعیین تکلیف افراد زنده و آزادسازی سهام عدالت  آنها در 
اولویت قرار دارد و پس از آن، رسیدگی به مدارک وراث 
برای آزادسازی سهام عدالت فوت شدگان در دستور کار 
قرار خواهد گرفت.وی ادامه داد: در باب اجرای طرح سهام 
عدالت باید همه شرکتها، بورسی و گروه دو بودند که این 
رعایت نشده است و وقتی شرکت غیربورسی وارد شود، 
تعیین قیمت آنها با مشکل مواجه می شود ولی با شبیه 
سازی مثل شرکتهای بورسی واگذار می کنیم و ارزش روز 
اکنونی شرکتهای سهام عدالت به ۶۷ هزار میلیارد تومان 

است.
هر فرد 55۰ هزارتومان سهام عدالت می گیرد

وی افزود: اطالع رسانی خواهیم کرد تا هر فرد سهم خود 
را بفهمد. تا به امروز 1۸ هزار میلیارد تومان پول به خزانه 
واریز کردیم لذا 2۳ هزار و 200 میلیارد تومان پول به 
حساب مردم واریز می کنیم.پوری حسینی ادامه داد: برای 
4۷ میلیون نفر باید سهام عدالت توزیع شود که به هر فرد 
550 هزار تومان سهم خواهد رسید. ولی افرادی که قبال 
پولی گرفته باشند، باید از عدد 550 هزار تومان کم کنند 
ولی به کمیته امدادی ها، بهزیستی ها و روستاییان فاقد 
شغل دو برابر این رقم سهام تعلق می گیرد.این مقام مسئول 
گفت: ما بستری را فراهم کرده ایم تا به موقع اطالع رسانی 
کنیم و اعالم خواهیم کرد که افراد با در دست داشتن 
شناسنامه و امکانات اینترنتی اقدامات الزم را انجام دهند.

پوری حسینی ادامه داد: قرار بر این است که تا پایان سال 
این اقدام انجام شود.وی گفت: با توجه به تاخیر در برگزاری 
مجامع بانکها و اعالم و تقسیم سودهای اعالمی بانکها، 
سهم بانکها را در سهام عدالت در نظر خواهیم گرفت.پوری 
حسینی همچنین در خصوص پرتفوی مشموالن سهام 
عدالت و نیز وجود مافیا در سهام عدالت گفت: پرتفوی 
شرکتهای مشمول سهام عدالت کامال مشخص است ولی 
11 شرکت از ۶0 شرکت هنوز قیمت گذاری نشده اند و از 
نظر ما هم نیازی نیست؛ این در حالی است که ازمیان ۶0 
شرکت مشمول سهام عدالت ظرف ده سال گذشته، هیچ 
سودی به ما نداده اند؛ لذا هیچ حقی از هیچ مشمول سهام 
عدالتی ضایع نخواهد شد بلکه ساماندهی می شوند.این مقام 
مسئول ادامه داد: شرکتهای سرمایه گذاری استانی، مجمع 
عمومی و هیات مدیره هستند که اقدامات آنها را نباید به نام 
سازمان خصوصی سازی نوشت، اما ما سمتی در شرکتهای 

سرمایه گذاری استانی نداریم.
وجود باند در سهام عدالت را تکذیب و تائید 

نمی کنیم
وی ادامه داد: در مورد باندی که در سهام عدالت مطرح 
می شود ما نه تائید می کنیم و نه تکذیب و بنابراین باید 
از طریق مراجع ذیربط رسیدگی شود.معاون وزیر اقتصاد 
تصریح کرد: از شرکتهای تعاونی به عنوان کارگزاران سهام 
عدالت استفاده می کنیم و سال قبل عددی با مصوبه دولت 
تصویب شد تا به عنوان »حق الزحمه خدمات ارایه شده« به 

سازمان خصوصی پرداخت شود.
برخی شرکتها بیش از هزارمیلیارد تومان بدهی 

سود سهام عدالت دارند
به گفته پوری حسینی، برخی شرکتها باالی هزار میلیارد 
تومان بدهی سود سهام عدالت دارند، این در حالی است 
که در مورد خرید و فروش سهام عدالت نیز باید گفت هیچ 
سهمی به هیچ فردی به صورت مستقیم منتقل نشده که 
فرد بداند مالک کدام سهام از کدام صندوق است و مردم 
متوجه شوند که مایملکشان چیست.وی ادامه داد: برخی 
افراد عالقمند هستند تشویقا یا اجبارا مانع خرید و فروش 
سهام عدالت شوند ولی هنوز هیچ چیز قطعی نیست ولی 
اگر در قالب ETF  واگذار شوند، آسیب به حداقل می 

رسد.
شهریور 96، مهلت پرداخت وجه سهام عدالت

معاون وزیر اقتصاد گفت: افرادی که سهام عدالت دریافت 
می کنند،  تا پایان شهریور 9۶ مهلت دارند پول را بپردازند، 
اما توصیه این است که اگر فردی پول از خود دارد واریز 
کند و قرض نکنند و خواهشا هیچ کس برای ارایه مانده 
به سازمان خصوصی سازی قرض نکند مگر پول قرض 
الحسنه باشد چراکه سود وام را از محل سهام عدالت ممکن 
است نتواند بدهد.پوری حسینی ادامه داد: بنا داریم فاز اول 

اقدامات را تا از قبل پایان سال انجام دهیم و از بهمن ماه 
کلید اجرای طرح را بزنیم؛ ولی فقط اطالع رسانی از سوی 
سازمان خصوصی سازی انجام می شود.وی گفت: در قضیه 
اعطای سهام عدالت، افراد و اتباع ایرانی مقیم خارج کشور تا 
پایان 94، یا ثبت نام کرده اند یا این ثبت نام صورت نگرفته 
است؛ اگر این افراد ثبت نام نکرده باشند، دیگر مشمول 
سهام عدالت نیستند، ولی اگر در مواردی عدالت ایجاب 
می کند که عده ای سهام داشته باشند، آنها  را معرفی 
خواهیم کرد تا شورای عالی اصل 44 در مورد آنها تصمیم 
بگیرد. ولی اگر این مسیر را رفتیم و به نتیجه نرسیدیم که 
سهام بدهیم، اعالم نمی کنیم.پوری حسینی در مورد مبنای 
قیمت گذاری سهام عدالت نیز گفت: مبنا همان است که 

شرکتها را به سهام عدالت دادیم.
مردم فقط منتظر اعالم سازمان خصوصی سازی 

باشند
این مقام مسئول تصریح کرد: هیچ سایت، سازمان یا فضای 
مجازی مجاز به تماس با مشموالن سهام عدالت نیست و 
پولی از سمت مردم نباید پرداخت شود و سازمان خصوصی 
سازی به زودی سامانه ای را برای اطالع رسانی سهام عدالت 
طراحی خواهد کرد؛ همچنین بر اساس مصوبه شورای اصل 
مشمول  درآمدی  دهک  همه شش  اساسی  قانون   44
دریافت سهام عدالت خواهند بود، ضمن اینکه درباره آن 
دسته از افرادی که هنوز به عنوان مشموالن سهام عدالت 
شناسایی و یا ثبت نام نکرده اند، مصوبه شورای عالی اصل 44 
به سازمان خصوصی سازی این اجازه را داده است تا در وقت 
مناسب پیشنهاد خود را برای افزودن به مشموالن سهام 
عدالت ارائه دهد.وی اظهار داشت: بر این اساس ۳1 میلیون 
نفر ایرانی که هنوز در طرح سهام عدالت ثبت نام نکرده اند، 
در وقت مناسبی به عنوان جامانده ها از این طرح پیشنهاد 

برای تخصیص سهام برای این افراد صورت خواهد گرفت.

مرکز پژوهشهای مجلس خبرداد:

کاهش رفاه مردم متوسط و فقیر در سالهای اخیر
سهام عدالت هیچ مشمولی حذف نمی شود

اموات هم سهام عدالت می گیرند

بایدبهسمتتوسعه
زیرساختهاورشداکتشافات

معدنیحرکتکنیم.
درسال93حدود2۱4هزار
تنمسمحتواتولیدشده،در
سالگذشته259هزارتن
وامسال2۸۰هزارتنمس

محتوادرکشوربهتولید
رسیدهاست.



امام جمعه شهرستان نور، با بیان اینکه بیت 
المال دست آورد خون شهدا و امام شهدا است 
خصوصی  استفاده  آن  از  ندارد  حق  کسی  و 
و  امنیتی  مسوالن  از  دارد  جا   گفت:  بکند، 
و  هستند  مراقب  که  کنم  تشکر  اطالعاتی 

اجازه تخلف را نمی دهند.
ارجمند در خطبه های  امیری  االسالم  حجت 
در  و  الغدیر  مصلی  در  هفته  این  نمار جمعه 
جمع نماز گزاران نوری با توصیه تقوی الهی، 
باید  است  مراتب  دارای  تقوی  کرد:  اظهار 

تالش کنیم با شناخت احکام الهی و عمل به 
آن به باالترین مرتبه بریم.

است،  غیرت  مظهر  افزود: خداوند خود  وی   
حالل  خدا،  احکام  برای  باید  تقوی  با  انسان 
و حرام خدا غیرت داشته باشد که از درجات 

تقوی غیرت است.
در  همواره  ما  کرد:  تصریح  نور،  جمعه  امام 
هستیم،  الهی  آزمایش  و  امتحان  معرض 
باشیم،  پاسخگو  باید  الهی  نعمات  مقابل  در 
زیبایی، سالمت، دارایی، پست، مقام و ... همه 

نعمت خداست و باید با غیرت پاسخگوی آن 
باشیم.

این مسوول اضافه کرد: همه ما بندگان باید به 
خدا توکل کنیم و امورات را به خداوند واگذار 
کنیم اما این دلیل تالش نکردن  برای کسب 
تقوی الهی نیست و نباید با بی تقویی و غرور 

گناه و خطا کنیم.
خطیب جمعه نور در بخشی دیگر از سخنان 
اشاره و  به موضوعات داخلی شهرستان  خود 
تصریح کرد:  شهر ما آبستن حوادثی شده و 

نداریم که  و  نداشتیم  ما دوست  از  هیچ یک 
شاهد این موارد باشیم وجا  دارد از مسوالن 
که  کنم  تشکر  اطالعاتی  و  امنیتی  سیاسی، 
نمی دهند،  را  تخلف  اجازه  و  هستند  مراقب 
امام  و  شهدا  خون  آورد  دست  المال  بیت 
شهدا است و کسی حق ندارد از آن استفاده 

خصوصی بکند.
امیری ارجمند خاطر نشان کرد: کشف تخلفات 
و شناسایی متخلفان و سپردن آنان به دست 
اطالعاتی که  عوامل  نشان می دهد که  قانون 

همان سربازان گمنام امام زمان )عج( هستند، 
بیدارند و همه موارد را رصد می کنند و اجازه 
نمی دهند افرادی با سوء استفاده از موقعیت، 
المال  نادیده بگیرند و به بیت  خون شهدا را 
دست درازی کنند و نظام اسالمی که حاصل 

خون شهداست را ریز سوال ببرند.
امام جمعه نور گفت: االن مردم نگرانند، مدت ها 
داشتیم،  اشاره  را  نجومی  حقوق های  بحث 
حوادث صندوق فرهنگیان و دیگر موضوعات در 
کشور و امروز هم ماجرای  شورا و شهرداری و 

... که مردم را نگران می کند، جای نظارت دقیق 
خالی است و نباید اجازه داد تا کار به چنین 
جاهایی بکشد بلکه از همان اول که زمزمه ای 
هست باید مراقبت کرد زیرا اسن موارد به نظام 

و انقالب ضربه می زند.
برای  آمده  پیش  موارد  گفت:  پایان،  در  وی 
تقوی  کسب  برای  تا  است  هشدار  ما  همه 
وسوسه  معرض  در  را  خود  و  کنیم  تالش 
شیطان قرار ندهیم که هم آبروی مومن و هم 

نظام به خطر افتد.

امام جمعه شهرستان نور:

چشم  بیدارسربازان گمنام امام زمان)عج( همه حرکات و تخلفات را رصد می کند
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علیرضا عصار خواننده مطرح موسیقی پاپ پس 
از ۶ سال، بار دیگر در تهران کنسرت برگزار 

می کند. 
علیرضا عصار که آخرین کنسرت خود را سال 
برده  روی صحنه  کشور  وزارت  سالن  در   ۸9
از سال ها به اجراهای زنده برمی گردد و  پس 
روزهای ۷ و ۸ بهمن ماه تازه ترین کنسرت 
المللی  خود را در سالن میالد نمایشگاه بین 
تهران برگزار می کند.عصار در این کنسرت با 
گلچینی از آثار پرمخاطبی که طی سال های 
گذشته مورد توجه دوستدارانش قرار گرفته به 
همراه چند قطعه جدید که تا به حال منتشر 

نشده اند، به اجرای برنامه خواهد پرداخت. گفته 
می شود این قطعات جدید به زودی در قالب 
یک آلبوم با صدای عصار روانه بازار موسیقی 

کشور خواهد شد.
رهبری ارکستر عصار در کنسرت ۷ و ۸ بهمن 
ماه را پویا نیک پور بر عهده دارد و نوازنده های 
سرشناسی چون همایون نصیری، آرش پژند 
مقدم، دارا دارایی اعضای گروه نوازنده های این 
کنسرت را تشکیل می دهند. این کنسرت به 
کنندگی  تهیه  و  هنر«  »آوای  موسسه  همت 

محمد جلیل پور برگزار خواهد شد.
آلبوم های  علیرضا عصار در سال های گذشته 

الهی،  عشق  تو،  بی  من  حال  عاشقانه،  کوچ 
)با  مکن  نهان  عشق،  موالی  عاشقان،  ای 
شده  عوض  بازی  روحانی(،  شهرداد  حضور 
و محتسب را در بازار موسیقی کشور منتشر 
کرده و کنسرت های فراوانی را نیز در تهران و 

شهرستان روی صحنه برده است.
این اجرا در حالی قرار است بهمن ماه در تهران 
روی صحنه برود که گفته می شود علیرضا عصار 
به زودی یک تک قطعه جدید و یک موزیک 

ویدیو را نیز منتشر خواهد کرد.

علیرضا عصار پس از ۶ سال
 کنسرت می دهد

تصمیم گیری درباره متخلفان پخش 
تیزر از شبکه های معاند

در جلسه ای با حضور مدیران سینمایی درباره متخلفان 
پخش تیزر از شبکه های معاند تصمیم گیری شد. 

ابعاد  جلسه ای به منظور بررسی و تصمیم گیری درباره 
با  که  سینمایی  های  فیلم  تبلیغاتی  تیزرهای  پخش 
ایوبی رییس سازمان سینمایی، حبیب  حضور حجت اهلل 
منوچهر  سازمان،  نظارت   و  ارزشیابی  معاون  بیگی  ایل 
دبیر  فرید  مهرداد  سینما،  خانه  عامل  مدیر  شاهسواری 
کانون  رییس  تهیه کنندگان، علی سرتیپی  عالی  شورای 
ایران و محمدرضا فرجی مدیر  پخش کنندگان سینمای 
کل سینمای حرفه ای در محل سازمان سینمایی بر گزار 
شد.در این جلسه شرکت کنندگان از اکثریت سینماگران 
کشور در حفظ و صیانت از اعتبار سینمای ملی و توجه 
به خطوط قرمز در عرصه تبلیغ فیلم های سینمایی تشکر 
قانون و خطوط قرمز نظام و  کردند و بر ضرورت رعایت 
ضرورت برخورد با کسانی که مصالح کلی سینما را در نظر 
تبلیغ  برای  موثر  اقدامات  ضرورت  و  تاکید  گیرند،  نمی 

مناسب را یادآور شدند.

»ماجان« از نیمه گذشت
 

به کارگردانی  فیلم »ماجان«  تدوین همزمان  نازنین مفخم 
رحمان سیفی آزاد را از مدتی پیش آغاز کرده است.

حوالی  اکنون  هم  فیلم  این  تولید  رسیده،گروه  گزارش  به 
احمدآباد مستوفی که یکی از لوکیشن های اصلی »ماجان« 
است مشغول فیلمبرداری هستند و تا کنون بیش از نیمی از کار 
گرفته شده است.همچنین از مدتی پیش نازنین مفخم تدوین 
گر باسابقه سینمای ایران تدوین این فیلم را برای حضور در 
جشنواره فجر آغاز کرده است.در فیلم »ماجان« مهتاب کرامتی، 
بازیگر نوجوان:  انصاری،  بابک  فرهاد اصالنی، سیما تیرانداز، 
محمد مهدی احدی، بازیگران خردسال: عرفان برزین و سارا 
میرایی به ایفای نقش می پردازند.»ماجان« روایتگر قصه زوجی 
است که با چالش بزرگی در مواجه با فرزند خود روبرو هستند.

الریجانی،  لیال  از:نویسنده:  عبارتند  فیلم  این  تولید  عوامل 
کارگردان:همایون  مشاور  آزاد،  سیفی  رحمان  کارگردان: 
مدیر  آالدپوش،  فیلمبرداری:محمد  مدیر  اسعدیان، 
صدابرداری:سعید بجنوردی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، 
تولید:مجید  مدیر  لباس:جهانگیرمیرزاجانی،  و  طراح صحنه 
کریمی، دستیار یک و برنامه ریز:سعید نقدزاده، عکاس: مهدی 
دلخواسته، مشاور رسانه ای:بیتا موسوی و تهیه کننده:محمد 

مهدی عسگرپور.

نخل طالی جشنواره فیلم بغداد به 
»بادیگارد« رسید

فیلم سینمایی »بادیگارد« نخل طالی هشتمین جشنواره 
فیلم بغداد را از آن خود کرد.

به گزارش رسیده، جشنواره فیلم بغداد که هفته گذشته 
نخبگان  و  وزرا  مختلف،  کشورهای  سفرای  حضور  با  و 
بود،  شده  افتتاح  بغداد  شهر  در  عراق  کشور  فرهنگی 
بر  را  خود  سینمایی  فیلم  بهترین  جایزه  پیش  ساعتی 
اساس انتخاب داوران به فیلم سینمایی »بادیگارد« ساخته 

ابراهیم حاتمی کیا اختصاص داد.
»بادیگارد« یکی از محصوالت سازمان هنری رسانه ای اوج 
و جدیدترین ساخته ابراهیم حاتمی کیا به تهیه کنندگی 
بهترین  بلورین  سیمرغ  که  است  محمدحسنی  احسان 
بازیگر نقش اول مرد در جشنواره سی و چهارم فیلم فجر 
المللی  بین  و جشنواره  این جشنواره  از  دیگری  جوایز  و 

فیلم مقاومت را کسب کرد.
نخل طالیی جشنواره بغداد جدیدترین جایزه »بادیگارد« 

است.

جشنوارهپیامبرمهربانیادایدینکوچک
جامعهموسیقیبهپیامبر)ص(است

محمود صالحی با بیان اینکه جشنواره پیامبر مهربانی ادای دین کوچک 
جامعه موسیقی به پیامبر است،گفت: ما می خواستیم امکانی فراهم کنیم 

که ساحت مقدس هنر دین اش به پیامبر اسالم را ادا کند
به گزارش  خبرنگار پیام زمان ،نشست دومین جشنواره بین المللی 
موسیقی پیامبر مهربانی روز یکشنبه 21 آذر با حضور محمود صالحی 
رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، امیر عبدالحسینی 
معاون هنری سازمان و بابک ربوخه، مدیر مرکز موسیقی سازمان فرهنگی 
و هنری، رضا مهدوی،  کارشناس موسیقی و دکتر پهلوان،پژوهشگر 
موسیقی نواحی در این سازمان برگزار شد. محمود صالحی، رییس 
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری در این نشست گفت: همزمان با 
آغاز هفته وحدت دومین جشنواره پیامبر مهربانی  از امروز دوشنبه 22 
آذر در ۶ فرهنگسرای بهمن، خاوران، بهاران، فردوس، اندیشه و با حضور 
۸ کشور افغانستان، ازبکستان، الجزایر، تاجیکستان، پاکستان، تونس، 
قزاقستان و قرقیزستان و 10 استان ایالم، کردستان، خوزستان، خراسان 

رضوی، جنوبی، استان مرکزی و تهران آغاز بکار می کند.
 وی افزود: در دومین جشنواره بین المللی موسیقی پیامبر مهربانی 42 
مهمان خارجی حضور دارند و  یک سخنران ویژه از کشور فرانسه داریم 

و هر روز 1۸ اجرا در فرهنگسراهای شهر تهران داریم.
 وی خاطرنشان کرد: سال گذشته اولین تجربه ما در برگزاری جشنواره 
پیامبر مهربانی با استقبال مواجه شد. در سال پیش مهمانان کنفرانس 
اسالمی هم در جشنواره حضور داشتند؛ امسال هم هماهنگ می کنیم 
شرکت کنندگان برنامه هفته وحدت حضور داشته باشند.رییس سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: استاد احمد پژمان، کیوان پهلوان، 
رضا مهدوی، کریم قربانی، بابک ربوخه و امیر عبدالحسینی از اعضای 
شورای انتخاب و بررسی شرکت کنندگان  در دومین جشنواره بین المللی 
موسیقی پیامبر مهربانی هستند. صالحی اظهار داشت: مراسم اختتاحیه 
دومین جشنواره بین المللی موسیقی پیامبر مهربانی  روز پنج شنبه 
25 آذر در فرهنگسرای بهمن برگزار می شود؛ امیدوارم این جشنواره 
دین کوچک جامعه موسیقی به پیامبر مهربانی باشد. وی  همچنین 
خاطرنشان کرد: ارکستر شهر با حضور 50 هنرمند جوان و هنرمندان 
پیشکسوت رسما کارش را آغاز کرد و در آینده نزدیک برنامه خواهد 
داشت، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران  جشنواره های فیلم 
شهر، تئاتر شهر برگزار می کند اما  ارکستر نداشت و جای ارکستر خالی 
بود که این مهم نیز محقق شد. محمود صالحی درباره اجرای موسیقی 
در سالن بهمن گفت: سالن بهمن بعد از تجهیز شاید 2 روز در هفته 
تعطیل باشد، سالن بهمن چندمنظوره است و تنها برای موسیقی نیست، 
گروه ها سالن ما را می شناسند و درخواست می دهند برای ما فرقی 
نمی کند که کدام یک از سالن های ما را انتخاب کنند آنها بر اساس 
شرایط و بنیه مالی انتخاب می کنند. رییس سازمان فرهنگی و هنری 
شهرداری تهران اظهار داشت: فاصله ادیان الهی زیاد نیست، مهم این 
است که دین مبین اسالم برای سعادت همه بشر تالش می کند و پیامبر 
ما پیامبری برای همه عصرهاست، ما با گفتار و رفتارمان باعث معرفی 
اسالم شویم نکته ای که در این جشنواره تاکید می شود که جلوه های 
هنر برای معرفی پیامبر تالش شود، هم فیلمی که مصطفی عقاد ساخت 
و هم فیلمی که آقای مجیدی ساخت در همین راستا بود، نباید به یکی 
2 فیلم درباره پیامبر اکتفا کنیم، اساتید خط و نقاشی خیلی برای این 
موضوع آیینی تالش کردند، جای موسیقی  در این میان خالی بود که ما 
از این بضاعت کم استفاده کردیم، ما می خواستیم امکانی فراهم کنیم که 
ساحت مقدس هنر دین اش به پیامبر اسالم که همه بشریت را هدایت 

کرد این دین را بخش موسیقی ادا کند.

خبر

دل می رود ز دستم صاحب دالن خدا را
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
باشد که بازبینیم دیدار آشنا را

امروز با حافظ

چون عاشقی آمد، سزاوار نباشد این گفتار که  
خدا در دل من است ، شایسته تر آن که گفته 

آید : من در دل خداوندم.
 جبران خلیل جبران

سخن حکیمانه

اعضای  انتخاب  از  پس  زمان،  پیام  گزارش  به 
از سوی  داوری خانه سینما  دوره جدید هیات 
اعضای شورای عالی داوری و با انتخاب و معرفی 
مدیره  هیات  نماینده  عنوان  به  پور  قلی  قاسم 
داوری در  داوری، هیات  خانه سینما در هیات 
و  اعضا  تمامی  با حضور  خود،  نخستین جلسه 
نماینده اداره کل سینمایی حرفه ای به اتفاق آرا 

قاسم قلی پور را به دلیل حضور موثر و تجارب 
هیات  رییس  عنوان  به  خود  پیشین  ارزشمند 

داوری برگزید.
پدرام اکبری و سید مهدی خادم از سوی اعضای 
هیات داوری به ترتیب نایب رییس و دبیر هیات 

داوری انتخاب شدند.
مهدی  سید  داوری  عالی  شورای  انتخابات  در 

و  باشی  سماک  محمود  اکبری،  پدرام  خادم، 
اعضای  عنوان  به  آرا  ترتیب  به  زیوری  فاطمه 
دهقان پور  حمید  و  سینما  خانه  داوری  هیات 
علی البدل  اعضای  عنوان  به  متولی  مجتبی  و 

برگزیده شدند.

»سیری در نظریه پیچیدگی« 
منتشر شد

نوشته  پیچیدگی«  نظریه  در  »سیری  کتاب 
مالنی میچل با ترجمه رضا امیر رحیمی توسط 

نشر نو منتشر شده و به بازار نشر آمد.
نظریه  در  »سیری  کتاب  مهر،  گزارش  به 
پیچیدگی« نوشته مالنی میچل با ترجمه رضا 
منتشر  نو  نشر  توسط  تازگی  به  امیر رحیمی 
و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی این 

کتاب در سال 2009 منتشر شده است.
اثر این  موضوع  درباره  کتاب   نویسنده 
اصطالح  هنوز   19۸4 سال  در  گوید:  می   
را نشنیده بودم، گرچه  سیستم های پیچیده 
راه  به فکرم  از آن  اندیشه ها پیش  این گونه 

یافته بودند. 

در بازار کتاب

قاسمقلیپوررییسدورهجدیدهیاتداوریخانهسینماشد


