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رمضان  با  دیدار  از  پس  دیروز  والیتی  علی اکبر 
تحریم  تمدید  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  عبداهلل 
آنها هم  کار  ندارد و همین  با تحریم کردن  فرقی 

بی پاسخ نخواهد ماند. 
علی اکبر والیتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی 
درباره جلسه روز چهارشنبه هیات نظارت بر برجام 
که نتایجی از این جلسه به دست آمد خاطر نشان 
کرد: در رابطه با مقدماتی در جلسه هیات نظارت 
شد  گرفته  تصمیم  و  گفت وگو  چهارشنبه  روز 
امنیت  شورای  دبیرخانه  طریق  از  بعدا  را  جزئیات 

ملی اطالع رسانی خواهیم کرد. 
برجام  اجرای  در  تردید  بدون  داد:  ادامه  وی 
جمهوری اسالمی ایران به تعهدات خود عمل کرده 
است ولی آمریکایی ها به خصوص در رابطه با حوزه 

اقتصادی به وعده های خود عمل نکرده اند. 
سنا  در  تحریم  تمدید  نفس  اینکه  بیان  با  والیتی 
اینکه مجددا تمدید وضع شود  با  آمریکا  و کنگره 
تحریم  با  تحریم  تمدید  و  کند  نمی  فرقی  عمال 
تفاوتی ندارد و همین کار آنها بدون پاسخ نخواهد 
تمدید  آمریکا  جمهور  رئیس  اگر  داد:  ادامه  ماند، 
امضا کند، شرایط جور دیگری است  را  تحریم ها 
بود  خواهد  دیگری  طور  شرایط  نکند  امضا  اگر  و 
.به هر حال جمهوری اسالمی ایران در مورد همین 
کار هم که انجام شده است واکنش مناسب خواهد 
داشت و تصمیم ها در مورد مواردی که باید انجام 
شود اتخاذ شده اما بنابر مصالحی قرار شده جزئیات 

آن فعال گفته نشود. 
ایران  اسالمی  جمهوری  اینکه  بر  تاکید  با  والیتی 

و  مناسب  پاسخ  قطعا  ها  تحریم  تمدید  قبال  در 
قاطعی خواهد داد افزود: ما به آنچه قبال گفتیم و 
رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد چگونگی 
در  ها  آمریکایی  تعهدات  انجام  و  برجام  اجرای 
صورتی که حتی در عمل به تعهدات خود ذره ای 
قاطع  واکنشی  اینکه  و  باشند  داشته  نقض  هم 

خواهیم داشت پایبندیم. 
وی در رابطه با جزئیات تصمیم های گرفته شده در 
نمی  وارد جزئیات  برجام گفت:  به  مربوط  نشست 
شوم. فعال قرار نیست مطلبی گفته شود اما زمان 
اعالم آن دور نخواهد بود. جزئیات تصمیمات اتخاد 
به اطالع  شده است و اطالع رسانی خواهد شد و 

مردم شریف ایران خواهیم رساند. 

والیتی تاکید کرد: قطعا مردم ایران از چنین پاسخ 
اسالمی  جمهوری  دشمنان  و  خوشحال  قاطعی 

ایران ناامید خواهند شد. 
وزیر  و  وزیر  نخست  اظهارات  با  رابطه  در  والیتی 
خارجه انگلیس هم گفت: انگلیسی ها در حال حاضر 
هیچ اقتداری نداشته و تابع سیاست های آمریکایی 

ها هستند. 
یعنی  منطقه  این  در  آمریکایی ها  داد:  ادامه  وی 
سوریه،  عراق و افغانستان شکست خوردند بنابراین 
هستند  آمریکا  متغیر  تابع  که  هم  انگلیسی ها 

شکست خواهند خورد. 
ادامه در صفحه 3

والیتی: تمدید تحریم با تحریم تفاوتی ندارد

به جای  باید  از 78 درصد مردم معتقدند که دولت  بیش 
پرداختن به تغییر واحد پولی مشکالت تولید و اشتغال را حل 

کند.
در نظرسنجی یک برنامه تلویزیونی سواالتی در خصوص تبدیل 

ریال به تومان از مردم مطرح شد که در این سواالت آمده بود: 
به نظرشما، بهترین تصمیم درباره واحدپول؟1. تومان، 10ریال 
فعلی شود2. تومان، 10هزار ریال فعلی شود 3.تغییری نکند 4. 

بجای این کارها، مشکالت تولید و اشتغال را حل کنند.

در پایان این برنامه بیش از 78 درصد از شرکت کنندگان عنوان 
کردند دولت به جای این کارها ، مشکالت تولید و اشتغال را 
حل کند . 8.97 درصد از شرکت کنندگان معتقد بودند هر 
تومان ، 10 ریال فعلی شود . 8.37 درصد از شرکت کنندگان 

به گزینه دو و 3.89 درصد گزینه یک را انتخاب کردند.
همچنین مرتضی اله داد، اقتصاددان در این برنامه در مورد تاثیر 
تغییر واحد پولی  بر اقتصاد ایران گفت:تغیی ررسمی  واحدپول 
ملی از»رریال«به»تومان« تاثیر محسوسی بر اقتصاد کشورمان 
ندارد و تغییر 8 میلیارد قطع اسکناس مستلزم هزینه سنگینی 

است.
وی ادامه داد:مصوبه دولت در زمینه تغییررسمی  واحدپول 
ملی از»ریال«به»تومان«اقدامی برای تسهیل نسبی مبادالت 
اقتصادی آحاد جامعه است که این تغییر در شرایط اقتصاد فعلی 
کشور که رکود اقتصادی گسترده ، کسری بودجه ، بیکاری 
در سطح گسترده و ... است ، برای دولت بسیار سنگین تمام 
خواهد شد . اهلل داد گفت: رفرم یا اصالح پولی به معنای حذف 
چند صفر و تغییر واحد پول، فرآیندی است که در اولویتهای  
بانک قرار دارد.در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی 
و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن 
به طور کامل شناسایی شده است. بنابراین مطالعات، اجرایی 
ساختن آن مستلزم دستیابی به ثبات اقتصاد کالن از جمله 
تورم تک رقمی پایدار است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق 

متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.
ادامه در صفحه 2

در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد:

اظهارنظر مردم درباره تغییر واحد پول ملی

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره 
به برخی از سوء استفاده های صورت گرفته در فضای مجازی 
و انتشار اطالعات مهم و خصوصی کاربران در این فضا گفت: 

متاسفانه مدتی است جرائم فضای مجازی ...

عالء الدین بروجردی گفت: همین سه شب قبل بود که یک تیم تروریستی در 
یکی از مناطق مرزی در لحظه ورود به مرز که قصد عملیات انتحاری در کشور را 
داشت نابود شد. عالء الدین بروجردی دیروز در دوازدهمین گردهمایی مسئوالن و 
مدیران قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء گفت: همین سه شب قبل بود که یک تیم 
تروریستی در یکی از مناطق مرزی در لحظه ورود به مرز که قصد عملیات انتحاری 
در کشور را داشت نابود شد. وی گفت: خوشبختانه اطالعات سپاه و وزارت اطالعات 
و سایر دستگاههای امنیتی و انتظامی در مقابله با تیم های تروریستی آمادگی بسیار 

خوبی دارند که بارها شاهد خنثی سازی عملیات های تروریستی بوده ایم.

ایران  شهری  بهسازی  و  عمران  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
گفت: الزم است سیاست های تولید و تامین مسکن گروه های 
کم درآمد جامعه به سمت ساخت مسکن تدریجی هدایت و 

سیاست ها و برنامه های بخش مسکن ...

کارت سوخت 
نسوخت

انهدام یک تیم تروریستی در لحظه ورود به کشور

تصویب برنامه ملی 
کنترل و کاهش 

»طالق«

بازنشستگان سد راه 
اشتغال جوانان

در همایش مبارزه با فساد بیان شد؛

چرانمی توانیم با فسادصریح برخورد کنیم؟
 پالیزدار: فساد اقتصادی، محصول تبعیض و بی عدالتی است       خوانساری : بزرگ بودن دولت عامل افزایش فساداست

4 115510

2

مرگ تدریجی دریاچه ارومیه

اجتماعیاقتصادی

پیشنهاد مسکن 
»تدریجی« 

برای کم درآمدها

سوءاستفاده از عکس های 
سلفی در سایت های 

همسر یابی

11

روحانی در مراسم ملی جشن شکرگزاری برداشت محصول:

افزایش توان تولید
 زمینه ساز ارتقاء قدرت  ملی است

خشک شدن دریاچه ارومیه به عنوان یکی از بزرگترین دریاچه های آب شور در جهان در 
سال های اخیر از مهم ترین مسائل زیست محیطی کشورمان بوده است. 
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امام حسن عسگری )ع(:

کالم  نور

سفرنتانیاهو به باکو ؛ 
با هدف فتنه گری جدید در منطقه

دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین 
، انتشار خبر سفر نتانیاهو به باکو را سرآغاز فتنه 

جدید درمنطقه دانست.
حسین امیرعبداللهیان در مصاحبه با خبرگزاری 
صدا و سیماگفت:  اظهارات مداخله جویانه نتانیاهو 
در آستانه سفرش به باکو ، تحریک کننده و با 
هدف بر افروختنن آتش فتنه از حوزه آسیای میانه 

و قفقاز است. 
وی ، دفاع از ملت مظلوم فلسطین و قدس شریف 
را به عنوان قبله نخست مسلمانان وظیفه همه 
دولت ها و ملل اسالمی دانست و تاکید کرد: تهران 
از مردم و مقاومت فلسطین در مقابل اقدامات جاه 

طلبانه رژیم صهیونیستی حمایت می کند. 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی این هفته به باکو، 

پایتخت جمهوری آذربایجان سفر می کند. 

در جریان رزمایش نزاجا در جنوب شرق کشور
رونمایی از جدیدترین سالح تک تیرانداز 

ارتش به نام »طاهر« 
زمینی  نیروی  تیرانداز  تک  اسلحه  جدیدترین 
ارتش به نام طاهر با بُرد 1200 متر رونمایی شد.

در جریان برگزاری رزمایش بزرگ نیروی زمینی 
در  »محمدرسول اهلل)ص(4«  عنوان  با  که  ارتش 
گستره بیش از 200 هزار کیلومتر مربع در حال 
برگزاری است، جدیدترین سالح تک تیرانداز این 

نیرو با نام »طاهر« رونمایی شد.
این سالح با وزن چهار کیلو و 400 گرم )بدون 
 280 و  متر  یک  طول  و  خشاب(  و  دوربین 
سانتی متر می تواند کالیبر 7.۶2 را به صورت دقیق 

شلیک کند. 
بُرد نهایی سالح طاهر 1200 است اما بُرد موثر 
آن با دوربین 800 متر و بدون دوربین به 400 

متر می رسد. 
امیر سرتیپ دوم زواره ای، معاون جهاد خودکفایی 
نیروی زمینی ارتش نیز در خصوص این سالح 
اظهار داشت: اسلحه تک تیرانداز یکی از نیازهای 
ُمبرم نیروی زمینی خصوصا تکاوران است و ما در 
سال های اخیر چند نمونه از این سالح ها را تولید 
کردیم که »شاهر« و »باهر« دو نمونه قبلی این 

سالح ها است. 
وی خاطرنشان کرد: تست های سالح »طاهر« نیز 
انجام شده و آماده تولید و تحویل به یکان های 

عمل کننده است. 

چکاوک، بستری امن برای انتقال 
اطالعات مالی

رئیس کل بانک مرکزی: سامانه چکاوک، بستری 
ساماندهی  و  مالی  اطالعات  انتقال  برای  امن 

پرداخت های چکی است.
ولی اهلل سیف گفت: نقش اساسی چک به عنوان 
یکی از ابزارهای مهم پرداخت در تسهیل مبادالت 
در کشور و لزوم توجه به آمار چک های برگشتی 
و تصمیم گیری برای اصالح روند آن؛ از مواردی 
بود که از ابتدای شروع فعالیتم در بانک مرکزی، 

به آن پرداختم.
: سامانه مدیریت چک )چکاوک( که  افزود  وی 
با تالش بانک مرکزی و شبکه بانکی به صورت 
آزمایشی در چند استان راه اندازی شد و در نهایت 
از اوایل تابستان پارسال گستره و پوشش کشوری 
پیدا کرد، کار انتظام بخشی این مهم را از طریق 
انتقال تصویر چک و تسریع در فرآیند تسویه چک 

های بین بانکی به عهده گرفت.
طرح  بزرگترین  از  یکی  طرح  این  گفت:  سیف 
های حوزه فناوریهای نوین بانک مرکزی است که 
توانسته با ایجاد بستری امن برای انتقال اطالعات 
چک، زمان تسویه چک های بین بانکی را به کمتر 

از 24 ساعت کاهش دهد. 
بر  عالوه  ارزشمند  طرح  این  داشت:  اظهار  وی 
رهگیری  امکان  تسویه چک،  فرایند  در  تسریع 
آنی وضعیت چک های اشخاص، اتصال برخط به 
اطالعات و سوابق مشتریان، ابالغ سریع چک های 
برگشتی، و شفاف سازی و امکان نظارت متمرکز 
وموثر بانک مرکزی بر نحوه و حجم تبادل چک 

های اشخاص را به ارمغان آورد.
غیر  آمدهای  و  رفت  از  همچنین   : گفت  سیف 
ضروری و مخاطرات معامالت مبتنی بر چک و 
هدر رفت منابع، کاسته شد و افزایش انضباط مالی 
در بانک ها و کاهش اضافه برداشت آنها از منابع 

بانک مرکزی را نیز به ارمغان اورد.
وی افزود: آنچه که روزهای اخیر در برخی محافل 
رسانه ای تحت عنوان افزایش چک های برگشتی 
در کشور عنوان می شود ، مقایسه نادرست تعداد 
چک های برگشتی در سامانه چکاوک نسبت به 
شیوه سنتی پردازش چک در اتاق پایاپای بانکی 

است. 
رئیس بانک مرکزی گفت: تعداد و مبلغ چک های 
برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد و افت و 
خیزهای فصلی ناشی از آن بستگی دارد و افزایش 
تعداد و مبلغ چک های برگشتی با افزایش تعداد 
و مبلغ مبادالت در اقتصاد امری طبیعی و پذیرفته 
است و اگر بخواهیم قضاوتی درست و قابل اتکا 
داشته باشیم، باید به نسبت )تعداد و مبلغ( چک 
های برگشتی به کل چکهای تبادل شده نگاه و 

توجه کنیم.
وی تصریح کرد: آمارها نشان می دهد روند نسبت 
چک های برگشتی به کل چک ها در دوره پیش 
از راه اندازی چکاوک و پس از آن تفاوت چندانی 
ندارد و حتی در برخی دوره ها کاهش نیز یافته 

است. 

خبر

دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین با ظریف
با  دیروز  فلسطین  اسالمی  جهاد  جنبش  دبیرکل  عبداهلل  رمضان 
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار 

و گفت و گو کرد.
با علی  ، روز شنبه  ایرنا دبیرکل جنبش جهاد اسالمی  به گزارش 
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و صبح دیروز با علی اکبر 
والیتی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 

نظام دیدار کرد.
فلسطین،  اسالمی  دبیرکل جنبش جهاد  محورهای گفت وگوهای 
مسایل منطقه ای، پیمان اسلو، و شرایط جدید عرصه فلسطین و 

قدس بوده است. 
 

ایران انفجار تروریستی در موگادیشو را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه انفجار تروریستی در بندر موگادیشوی 
مردم  از  نفر  ده ها  شدن  مجروح  و  کشته  به  منجر  که  را  سومالی 

بیگناه شد، محکوم کرد.
 قاسمی انفجارهای تروریستی متعدد و زنجیره ای چند روز گذشته 
گروههای  ناامیدی  و  استیصال  نتیجه  را  مختلف  کشورهای  در 
تروریستی دانست و  ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه، 
بر ضرورت اتحاد و همکاری همه کشورها در مقابله واقعی و همه 

جانبه با تروریسم تا ریشه کنی این پدیده شوم تاکید کرد. 

تروریسم؛ مهمترین تهدید امنیتی در منطقه غرب آسیا
و  گرایی  فرقه  گرایی،  افراط  تهران:  امنیتی  کنفرانس  علمی  دبیر 
سطوح  در  را  امنیتی  تهدیدات  شدیدترین  تروریسم  با  آن  تلفیق 

مختلف در منطقه غرب آسیا موجب شده است.
سیدجالل دهقانی فیروزآبادی در پاسخ به این پرسش که مهمترین 
تهدیداتی که امنیت را در غرب آسیا خدشه دار می کند، چیست؟ 
افزود: امنیت و تهدید، مفاهیم و پدیده های چند وجهی هستند که 

می تواند درون زا یا از خارج از منطقه تحمیل شود.
وی با تأکید بر اینکه تروریسم، مهمترین تهدید امنیتی در منطقه 
میان  کشورها  برخی  اینکه  رغم  به  داد:  ادامه  است،  آسیا  غرب 
تروریسم بد و خوب تفکیک قایل هستند تروریسم بد و خوب نداریم 
و این پدیده تهدیدی برای حیات انسانی ، دولت های ملی، امنیت 

منطقه و به تبع آن امنیت جهانی است.
دهقانی با بیان اینکه تهدیدات ملی را نمی توان جدای از تهدیدات 
و  است  پیوسته  هم  به  امروز  امنیت  افزود:  کرد،  تصور  ای  منطقه 
کشورها برای تأمین امنیت ملی خود باید امنیت دیگر کشورها را 

هم تأمین کنند.
است  تهدیدی  هم  فقر  و  نیافتگی  توسعه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
زیست  تهدیدات  کرد:  اضافه  ناامنی کشورها می شود،  موجب  که 
محیطی هم در دراز مدت می تواند امنیت منطقه را به خطر بیاندازد.

دبیر علمی کنفرانس امنیتی تهران با بیان اینکهدخالت قدرت های 
فرامنطقه ای برای تأمین منافع خود، منطقه را دچار ناامنی و بی 
ثباتی می کند  گفت: راهبرد امنیتی برخی کشورها ایجاد آشوب و 

مدیریت آن در منطقه است.
گفت:  تکفیری  های  تروریست  پیدایش  چگونگی  درباره  دهقانی 
استفاده ابزاری از مذهب و دین به ویژه دین اسالم تهی از عقالنیت، 

افراط گرایی را دامن زده است.
کشورهای  دخالت  و  سیاسی  و  اقتصادی  نیافتگی  توسعه  وی 
افزود:  و  برشمرد  آن  علل  دیگر  از  را  آمریکا  ویژه  به  ای  فرامنطقه 

القاعده ،طالبان و داعش محصول آن هاست.
دهقانی گفت: مصمم بودیم کنفرانس امنیتی تهران سالیانه برگزار 
شود به همین علت دبیرخانه دائمی این کنفرانس در تهران تأسیس 

و مقرر شد با همه اندیشمندان در ارتباط باشیم.
آن  برگزاری  خود  گفت:  کنفرانس  این  دستاوردهای  درباره  وی 

موفقیت است و محققان خارجی هم بر آن ازعان دارند.
دبیر علمی کنفرانس امنیتی تهران افزود: به گواه تاریخ و با توجه به 
اظهارات مقامات عالیرتبه کشورمان، جمهوری اسالمی ایران در پی 
نظم امنیتی مشارکتی درون زا با همکاری همه کشورهای منطقه و 
در پی الگوی نظم جمعی بوده است و از همکاری کشورهای منطقه 

برای ایجاد نظم پایدار در منطقه استقبال می کند.

خبر

محصوالت  تولیدات  افزایش  جمهور:  رئیس 
کشاورزی عالوه بر نقشی که در اشتغال، افزایش 
تولید ناخالص ملی و امنیت غذایی دارد زمینه را 
برای ارتقای قدرت ملی و پایداری و استقالل کشور 

فراهم می کند.
جشن  ملی  مراسم  در  دیروز  روحانی  آقای 
شکرگزاری برداشت محصول که در سالن اجالس 
میلیون تن  افزایش 20  برگزار شد، گفت:  سران 
محصول طی 3 سال، حاصل تالش کشاورزان و 

برنامه ریزی دقیق مسئوالن است. 
ایران  افزود: بسیار خوشحالم که ملت بزرگ  وی 
به  برای دستیابی  بزرگ ملی  امروز شاهد جشن 
نعمات خداوند و محصوالت کشاورزی به ویژه گندم 

به عنوان محصولی راهبردی هستند. 
مراسم هم شکرگزاری  این  گفت:  رئیس  جمهور 
ملی  افتخار  جشن  هم  و  رزاق  خداوند  درگاه  به 
برای تبلور بزرگ ترین بخش اقتصاد مقاومتی و 
هم روزی است که ملت بزرگ ما در بخش امنیت 
و  خودکفایی  برای  مهم  گام  یک  شاهد  غذایی 
خوداتکایی است و این به معنای تضمین امنیت 

ملی کشور در بخشی مهم است.
آقای روحانی ضمن تبریک سالروز میالد باسعادت 
پیامبر اسالم)ص( به روایت برادران اهل سنت و 
داشت:  اظهار  شیعه،  محققان  و  علما  از  برخی 
شکر،  روز  که  بزرگ  روز  این  شدن  مصادف 
جشن و افتخار برای ماست با میالد بزرگ ترین 
و مسعودترین مولود تاریخ بشری را به فال نیک 

می گیریم. 
کشاورزان  تالش های  از  تقدیر  با  جمهور  رئیس  
خودکفایی  به  دستیابی  مسیر  در  کشور  سراسر 
در بخش کشاورزی، آنان را پایه اصلی این افتخار 
دانست و خاطرنشان کرد: اراده، ایمان، امید، کار، 
تالش و دلسوزی کشاورزان امروز ما را به این نقطه 

پرافتخار رسانده است. 
آقای روحانی با بیان اینکه کشاورزی شغلی است 
افزود:  است،  آسمان  به  کشاورز،  نگاه  آن  در  که 
از  را  انسان روزی خود  است که  بسیار مهم  این 
ناحیه لطف خدا و در آسمان ها ببیند و زمانی که 
باران می بارد شکرگزار باشد و در خشکسالی دست 

دعایش به سوی آسمان باشد.
رئیس  جمهور کشاورزی را کار و شغلی لذت بخش  
و  امیدوار  کشاورزان  به  ما  گفت:  و  کرد  توصیف 
دستان  با  و  خداست  به  توکلشان  که  متوکلمان 
پرتالش و بازوان قدرتمند از زمین، باران، امکانات 
و تجربه بشری غذای بشر را آماده می کنند، افتخار 

می کنیم. 
وی با تأکید بر اهمیت وجود امنیت غذایی در یک 
کشور و اینکه اگر این امنیت وجود نداشته باشد، 
دشمنان می توانند فشارهای زیادی را به یک ملت 
تحمیل کنند، گفت: امام راحل، همواره بر موضوع 
تأکید  غذایی  محصوالت  اهمیت  و  کشاورزی 
داشتند و امروز نیز مقام معظم رهبری، توجه به 

این بخش را مهم و جزو اولویت ها می دانند. 
آقای روحانی افزود: کشاورزی عالوه بر تأثیر بسزایی 
و  اقتصادی  رشد  افزایش  اشتغال،  میزان  در  که 
پایداری  و  قدرت  در  دارد،  ملی  ناخالص  تولید 
ملی و استقالل یک کشور نیز حایز اهمیت است 
دنیا  در  را  قدرت چانه زنی یک کشور  و می تواند 

افزایش دهد. 
رئیس  جمهور با بیان اینکه هر چه قدرت چانه زنی 
ما در دنیا و مذاکرات بین المللی بیشتر باشد، قدرت 
و  تالش  با  گفت:  یافت،  خواهد  افزایش  ما  ملی 
افزایش تولید نفت در کشور است که می توانیم در 
اجالس اوپک قدرت چانه زنی داشته باشیم و حرف 
خود را بیان کنیم در غیر این صورت اگر تولید نفت 
نداشته باشیم، کسی به حرف ما گوش نمی کند و 

چانه زنی ما تأثیری نخواهد داشت. 
کارگران،  که  زمانی  داد:  ادامه  روحانی  آقای 
قادر  کشور  نفت  صنعت  مسئوالن  و  مهندسان 

هستند ظرف مدت 10 ماه  پس از اجرای برجام 
یعنی از 27 دی  94 که روز عزا و سیاه پوش شدن 
رژیم صهیونیستی و یکی از کشورهای منطقه بود 
، با افزایش تولید نفت ، میزان صادرات آن را از 
یک میلیون بشکه به 2 میلیون و 300 هزار بشکه 
و  است  بخش  این  در  قدرت  معنای  به  برسانند، 
وقتی این قدرت را داریم می توانیم در جلسه اوپک 
چانه زنی کنیم و در این مذاکره بین المللی همانند 

برجام، موفق شویم. 
تولید  زمینه  در  ما  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  
محصوالت کشاروزی، خرید هواپیما موفقیم و در 
دیگر  صحنه ها هم به لطف خدا، موفق خواهیم بود، 
خاطرنشان کرد: ملت مقاوم، امیدوار، متوکل به خدا 
و متحد  می تواند از هر مشکلی، به راحتی عبور کند.  
آقای روحانی با اشاره به اینکه خداوند انسان را به 
گونه ای خلق کرده است که باید با مشکالت دست 

و پنجه نرم کند،  گفت: لذت زندگی، بر 
ایستادگی و مقاومت است و زندگی که در آن کار 
و تالش نباشد، هیچ لذتی ندارد، بلکه  زندگی توأم 
با سختی، اراده قوی و ایستادگی و تالش در مسیر 

به دست آوردن محصول با رنج لذت بخش است.  
برای  که  رنجی  اینکه  بر  تأکید  با  رئیس  جمهور 
استقالل و حرکت کشور به سوی سربلندی باشد، 
لذت دارد،  گفت: یکی از اهداف اولیه دولت یازدهم 
 ،92 تیر  در  دولت  رسمی  کار  به  آغاز  از  پیش 
ساماندهی بخش  کشاورزی بود و اولین جلسات ما 
با صاحبنظران در این بخش، درباره اقداماتی بود که 
باید در بخش کشاورزی  با توجه به گزارش هایی که 
مبنی بر کمبود ذخایر گندم در کشور و مشکالتی 

که برای خرید گندم داشتیم، انجام  شود. 
آقای روحانی افزود: مشکالتی که در آن دوران در 
بخش کشاورزی وجود داشت، باعث شد که وزارت 
جهاد  کشاورزی ما با اراده ای مستحکم تر در مسیر 
غذایی،  راهبردی  مواد  در  استقالل  و  خوداتکایی 

حرکت کند.  
رئیس  جمهور، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی 
را فردی پرکار، پرتالش، مخلص، باایمان، متخصص 
و باتجربه  در کار خود دانست و گفت: بزرگ ترین 
توفیق دولت این است که بتواند افراد متخصص 
آقای  کند.    میز  جمع  یک  دور  را  دلسوز  و 
روحانی افزود: به کسانی که درباره دولت یازدهم 
غیرمنصفانه سخن می گویند، کاری نداریم و برای 
آنها  دعا می کنیم بتوانند منصفانه سخن بگویند و 
کار کنند.   رئیس  جمهور ادامه داد: موضوع تأمین 
چرا  بود،  دولت  اولویت های  مهم ترین  از  گندم 
که در آن دوران احساس  کردیم، چه تنگناهایی 
ایجاد  اثر کمبود گندم در کشور  بر  ممکن است 
شود و امروز قدم های بسیار خوبی در این  راستا 
برداشته شده و آمارها نشان دهنده تالش کشاورزان 
و برنامه ریزی دقیق مسئوالن در بخش کشاورزی 

است.  
آقای روحانی یادآور شد: محصوالت مواد غذایی و 
کشاورزی در سال 92 به میزان 97 میلیون تن بود 
که این  میزان امسال به 117 میلیون تن رسیده 

و این به معنای آن است که در طول 3 سال 20 
میلیون تن افزایش در زمینه  تولید محصوالت مواد 

غذایی و کشاورزی داشتیم. 
رئیس  جمهور با اشاره به اینکه در سال 83 کشور 
خودکفایی  جشن  و  رسید  گندم  خودکفایی  به 
گندم در  آبان آن سال در دولت اصالحات برگزار 
رئیس   خاتمی  آقای  جلسه  آن  در  افزود:  شد، 
جمهور وقت اعالم  کرد که بعد از 40 سال ایران به 
خودکفایی گندم رسیده است، اما در ادامه وضعیت 

به چه شکل درآمد؟ 
آقای روحانی ادامه داد: در سال 80 به حدود ۶.77 
میلیون تن واردات گندم به کشور نیاز داشتیم که 
این میزان  در سال 83 با خودکفایی در تولید گندم، 
برطرف شد اما، مجدداً در سال 88 نیاز کشور به 

واردات گندم به رقم   ۶.77 میلیون تن، رسید.  
و  استمرار رشد  اینکه  بر  تأکید  با  رئیس  جمهور 
پیشرفت از رشد مقطعی با اهمیت تر است و ما آن 
را  ترجیح می دهیم، گفت: در سال گذشته با وجود 
کاهش قیمت نفت، اگر رشد در بخش کشاورزی به 
وجود  نمی آمد، امکان داشت که رشد کشور منفی 
شود، اما با رشد 5.4 درصدی کشاورزی توانستیم 
به رشد مناسب  در کشور برسیم.   آقای روحانی 
با بیان اینکه امسال میزان رشد اقتصادی کشور 
را باالی 5 درصد، پیش بینی می کنیم و امیدواریم 
در  بخش کشاورزی نیز به این میزان رشد برسیم، 
اظهار داشت: گام های خوبی که در بخش کشاورزی 
شروع شده  بسیار ارزشمند است و استمرار رشد به 
معنای آن است که مسیر درستی را انتخاب کرده 
ایم و دولت مسیر  درست انتخاب شده برای بخش 

کشاورزی را با جدیت ادامه خواهد داد.  
رئیس  جمهور با بیان اینکه براساس پیش بینی ها، 
قرار بود در سال جاری حدود 10 میلیون تن گندم 
از کشاورزان  خریداری شود، اما رقمی بیش از آن 
در حدود 11.5 میلیون تن گندم خریداری شده 
کشاورزی  محصوالت  افزایش  تولید  گفت:  است، 
در شرایط بارش کم و کاهش سطح زمین های زیر 
کشت برای تولید گندم، نشانه  ارتقای بهره وری در 

بخش کشاورزی است.  
از  استفاده  ضرورت  بر  تأکید  با  روحانی  آقای 
بهره وری  و  نوین  فناوری های  جهانی،  تجربه های 
آب برای ایجاد  تحول در بخش کشاورزی، گفت: 
کشاورزی سنتی امروز دیگر جوابگوی نیاز کشور 
نیست و باید با استفاده از  فناوری های نوین و تغییر 
در شیوه های آبیاری و کشاورزی بتوانیم محصوالتی 

بیشتر و با کیفیت بهتر تولید  کنیم.
و  نوسازی  در  خوشبختانه  افزود:  جمهور  رئیس  
تجهیز امکانات و ماشین آالت کشاورزی حرکت های 

خوبی در کشور انجام شده است. 
آقای روحانی خاطرنشان کرد: برخی تصور می کنند 
پیشرفت  می توانیم  بکشیم،  دیوار  کشور  دور  اگر 
کنیم و این در حالی است که کسب علم و تجربه از 
هر نقطه از جهان سفارش و درس پیامبر اکرم)ص( 

به ماست. 
حامی  دولت  اینکه  بر  تأکید  با  جمهور  رئیس  

حایز  دولت  برای  کشاورزی  بخش  و  کشاورزان، 
اهمیت است، گفت: خشنودی خدا و امید و رضایت 
کشاورزان برای ما اصل است، چرا که اگر کشاورز 
خوشحال و امیدوار باشد، فرزندان خود را تشویق 
به این کار خواهد کرد و دولت به رغم تنگناها از 
بخش کشاورزی و کشاورزان حمایت خواهد کرد. 

زیست  محیط  و  خاک  آب،  حفظ  روحانی  آقای 
کرد:  تصریح  و  برشمرد  مهم  بسیار  موضوعی  را 
اگر این پایه های اصلی کشاورزی را حفظ نکنیم، 
اگر  و  بود  خواهیم  مشکل  دچار  بلندمدت  در 
توسعه پایدار در کشاورزی را می خواهیم باید در 
حفظ خاک، ذخایر آب و محیط زیست به عنوان 
سرمایه های عظیم و بزرگ ترین نعمات خداوند، 

تالش کنیم. 
رئیس  جمهور خوداتکایی در تولید مواد و محصوالت 
غذایی را راهبرد دولت در بخش کشاورزی عنوان 
کرد و افزود: دولت با همه توان تالش خواهد کرد 
که از بخش کشاورزی به طور کامل حمایت کند 
چرا که زندگی چندین میلیون نفر که در این بخش 

فعالیت می کنند، برای ما مهم است. 
آقای روحانی با اشاره به ضرورت برنامه  ریزی برای 
رسیدن به خودکفایی در بخش کشاورزی و تداوم 
از  گندم  خرید  مرحله  دو  در  دولت  گفت:  آن، 
کشاورزان و تحویل آن به مردم در قالب آرد، به 
نانوایی ها یارانه پرداخت می کند که این از جمله 

موارد حمایتی دولت از این بخش است. 
رئیس  جمهور با بیان اینکه دولت قیمت تضمینی 
باید  گفت:  نمی دهد،  کاهش  را  گندم  خرید 
و  باشیم  داشته  آینده  برای  دقیقی  برنامه ریزی 
قدرت رقابت را در این بخش حفظ کنیم و امیدوارم 
بتوانیم راه و مسیر خوداتکایی و خودکفایی را به 
و  پیامبر و تالش  راه  نورانی اسالم،  احکام  برکت 

کوشش و جهاد ادامه دهیم. 
پیش از سخنان رئیس جمهور، معاون وزیر جهاد 
کشاورزی در امور زراعت با اشاره به رشد پایدار و 
مستمر 20 درصدی در بخش کشاورزی طی سه 
سال گذشته و در دولت تدبیر و امید گفت: در این 
مدت  وابستگی کشور به واردات ۶4 درصد کاهش  

و خودکفایی 79 درصد افزایش داشته است. 
وی افزایش 20 درصدی بهره وری آب و جهش 
تولیدات کشاورزی از جمله محصوالت برنج، گندم، 
دستاوردهای  ترین  مهم  از  را  چغندرقند  و  شکر 
کشاورزی  جهاد  وزارت  و  امید  و  تدبیر  دولت 
های  سیاست  اتخاذ  با  داشت:  اظهار  و  برشمرد 
رئیس جمهور  مناسب شخص  تدابیر  و  حمایتی 
و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تالش ها و 
پشتیبانی های بخش خصوصی توانستیم به این 

مهم دست یابیم. 
شاه نظری نماینده تولیدکنندگان بخش کشاورزی 
انتخاب آقای روحانی و آغاز  با  اینکه  بر  تاکید  با 
افزایش  به کار دولت یازدهم تولید داخلی گندم 
بسیار چشمگیری داشته است، گفت: خرید گندم 
با قیمتی باالتر از هزینه تمام شده باعث دلگرمی و 
خوشحالی همه گندم کاران برای تولید بیشتر و در 

عین حال استفاده بهینه آب شد. 
بیان  با  نیز  محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی 
اینکه با تکیه بر ابزار نوین و تالش های کشاورزان 
تولیدات و ثروت ملی افزایش یافت، ادامه داد: با 
حمایت ها و اقدامات رئیس جمهور، مجلس شورای 
اسالمی ، بخش خصوصی و کشاورزان توانستیم به 
رغم محدودیت های مالی 11 میلیون و 500 هزار 

تن گندم از کشاورزان خریداری کنیم. 
وی افزود: با استفاده از ابزار و فناوری های روز دنیا  
می توان به دو برابر ظرفیت موجود رسید که دراین 
صورت امنیت آب، خاک و محیط زیست حفظ می 

شود و ثروت ملی و اشتغال افزایش خواهد یافت. 
در این مراسم همچنین  با اعطای لوح و تندیس 
از هشت حمایت کننده و برگزیده بخش کشاورزی  

تجلیل و قدردانی شد. 

روحانی در مراسم ملی جشن شکرگزاری برداشت محصول:

افزایش توان تولید زمینه ساز ارتقاء قدرت  ملی است

نیرو  وزیر  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
از ضرورت ایجاد فضای رقابتی در صنعت برق 
و تقویت صندوق های سرمایه گذاری به عنوان 

یکی از سیاست های وزارت نیرو یاد کرد.
سیاست های  از  یکی  افزود:  دائمی  علیرضا 
وزارت نیرو تقویت صندوق های سرمایه گذاری 
صنعت برق است و در این زمینه مذاکره های 

زیادی با سازمان بورس صورت گرفت.
به گفته این مسوول، مذاکراتی نیز با مجموعه 
سرمایه گذاری  و  پروژه  صندوق های  و  بانک ها 
نقاط  همه  در  ابزار  این  از  و  است  شده  انجام 

جهان استفاده می شود.
گذاری  سرمایه  صندوق های  ایجاد  به  وی 
مدیریت  برای  ابزاری  عنوان  به  برق  صنعت 
منابع مالی اشاره و تصریح کرد: این صندوق ها 
عمل  بازار  در  کننده  تنظیم  یک  به صورت 
نقدینگی بیشتری  به  می کنند و در زمانی که 
کننده  متعادل  عنوان  به  می توانند  است  نیاز 

نظام اقتصادی صنعت وارد بازار شوند.
تسهیالت  از  استفاده  در  داد:  ادامه  دائمی 
با  و  شود  می  لحاظ  طرف  دو  منافع  صندوق، 
در  تعادل  از سوی صندوق  مالی  منابع  تزریق 
از آن نصیب  بازار رخ می دهد و سود حاصل 

صندوق می شود.
برق  بخش  در  نیرو  وزارت  رویکرد  درباره  وی 
انرژی گفت: جهتگیری  بورس  با  آن  ارتباط  و 
وزارت نیرو ایجاد ظرفیت  برای ورود بخش های 

غیردولتی و خصوصی است و در همین زمینه 
توسط  تولیدی کشور  برق  درصد  از 50  بیش 
بخش های غیر دولتی و خصوصی و همه برق 
نیز توسط بخش  از منابع تجدیدپذیر  تولیدی 

خصوصی انجام می گیرد.
دو  به  زمینه  این  در  مسوول،  این  گفته  به 
بازار  مقررات  تنظیم  نهاد  و  انرژی  بورس  نهاد 
برق نیاز بود تا پس از تعریف رابطه خریدار و 
بورس  سازمان  برعهده  آن  مدیریت  فروشنده، 

قرار گیرد.
نیرو  وزیر  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
را  شرایطی  می توانند  نهاد  دو  این  داد:  ادامه 
فراهم کنند تا سرمایه های خرد و کالن نقشی 

را در تولید انرژی داشته باشند.
فقط  ششم،  برنامه  پایان  در  کرد:  اضافه  وی 
دولتی  نیروگاه های  در  کشور  برق  درصد   20
از  بیش  که  دیگر  درصد   80 و  می شود  تولید 
تولید برق کنونی کشور است، به دست بخش 

غیردولتی تولید می شود.
مانند  که  برسیم  جایی  به  باید  گفت:  دائمی 
شکل  از  برق  جهان،  کشورهای  از  بسیاری 
بازار  و  مدیریت  غیردولتی  شکل  به  دولتی 
نوع  و  قیمت  تغییر  با  تا  شود  ایجاد  رقابت 

خدمات ارایه شده بتوان در بازار نقش داشت.
کشورهای  در  بسیاری  مشوق های  گفت:  وی 
دیگر شامل قیمت مناسب تر، دیماند، تقسیط، 
در  مصرف  مدیریت  برق،  انشعاب  در  تخفیف 

شبانه روز و... به بخش خصوصی داده می شود؛ 
به گونه ای که قیمت تمام شده برق مصرفی به 

قیمت بسیار ناچیز باشد.
نیرو  وزیر  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
برق  مصرف  در  مدیریت  ابزار  با  داد:  ادامه 
صورت،  این  در  که  کرد  پیک سایی  می توان 
بیشتری  شتاب  نیز  نو  انرژی های  از  استفاده 

خواهد گرفت.
های  برنامه  به  سایی  پیک  ایرنا،  گزارش  به 
شود،  می  اطالق  برق  شبکه  بار  پیک  کاهش 
شبکه  چرخان  ذخیره  ظرفیت  که  طوری  به 
جدید  های  نیروگاه  ساخت  به  نیاز  و  افزایش 

کاهش می یابد.
آذربایجان،  جمهوری  ترکیه،  عراق،  با  ایران 
ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان و افغانستان- 
دارد-  خاکی  مرز  آنها  با  که  کشورهایی  همه 

انرژی الکتریکی مبادله می کند. 
نیروگاه  به  کشور  گازی  های  نیروگاه  تبدیل 
کاهش  بخار،  واحد  افزودن  با  ترکیبی  سیکل 
تلفات انرژی، تولید توربین ها کالس F با بازده 
۶0 درصد و هوشمند سازی شبکه توزیع برق 
آینده  نیرو در ماه های  اولویت های وزارت  از 

است. 
کشور  های  نیروگاه  برق  تولید  اسمی  ظرفیت 
بیش از 75 هزار مگاوات است که از این نظر 
جهان  چهاردهم  و  خاورمیانه  نخست  رتبه  در 

قرار داریم.

ادامه از صفحه 1
پایش  برنامه  در  اقتصاددان  این 
با  اروپایی  کشوری  ترکیه   : گفت 
به  که  است  سومی  جهان  بستری 
ملی  پول  از  را  صفر  شش  یک باره 
میالدی   2005 سال  در  را  خود 
حذف کرد. تورم در ترکیه از ابتدای 
به  شتاب  با  و  شده  آغاز   80 دهه 
از   : کرد  تصریح  وی  رفت.  پیش 
اسکناس های   2005 سال  آغاز 
جدید  لیر  عنوان  با  ترکیه  جدید 
منتشر شدند. هر لیر جدید معادل 
یک میلیون لیر قدیم است و به این 
مرحله شش  در یک  ترکیه  ترتیب 
کرد.  حذف  اسکناس  از  را  صفر 
ترکیه با کاهش حقوق افراد امکان 
انقباض سیستم پولی کشور را ایجاد 
کرد و با نظارت و دستورالعمل های 
صندوق بین المللی پول تورم را مهار 
کرد . این کشور به عنوان یک نمونه 
برگزیده در مهار تورم از سوی این 
ترکیه  شد.  معرفی  بین المللی  نهاد 
پیش از آنکه اقدام به حذف صفرها 
کند تورم را به طور کامل مهار کرد.

از  یکی   : دانشگاه گفت  استاد  این 
واحد  تغییر  برای  فعلی  مشکالت 
برده اند  یاد  از  که  است  این  پولی 

پیش  سال   20 ترکیه  کشور  که 
را حذف  پول ملی خود  از  ۶ صفر 
و  افراد  ذهنیت  بنابراین  کرده اند. 
واحد  ظاهری  عدد  جامعه  آحاد 
شبه  یک  فرآیند  این  و  است  پول 
ایجاد نمی شود، در صورت اجرایی 
شدن هم آیا این کار بر عهده بانک 

مرکزی است یا دولت ؟
چرا دولت تصمیم به تغییر 

واحد پول ملی گرفت؟
که  است  معتقد  دولت   : افزود  وی 

بسیار  را  مبادالت  زائد  صفرهای 
دشوار کرده است و برای سهولت در 
امر مبادالت  تغییر واحد پول ملی  
حالی  در  این   ، می داند  را ضروری 
مرکزی  بانک  مقام  قائم  که  است 
گفته است :حذف صفرهای زائد از 
نظر می رسد،  به  پول ملی ضروری 
در  داریم  نیاز  آن  انجام  برای  ولی 
برقرار  بیشتری  ثبات  ایران  اقتصاد 
شود، ثباتی که هنوز و به طور کامل 

محقق نشده است. 

سیاست های وزارت نیرو تشریح شد

ضرورت ایجاد فضای رقابتی در صنعت برق 
در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد:

اظهارنظر مردم درباره تغییر واحد پول ملی
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تبعات تغییر واحد پول ملی

*نفیسه تقویان

اواخر هفته گذشته در هیات وزیران با حضور 
محل  که  شد  مطرح  موضوعی  رئیس جمهور 
و  اقتصاددانان  از  بسیاری  مناقشه   و  بحث 
قرار شد  این جلسه  در  گرفت.  قرار  رسانه ها 
که واحد پول ملی از ریال به تومان تغییر کند 
و یک صفر از پول ملی حذف شود. عده ای بر 
این باورند که حذف یک صفر از پول ملی با 
تغییر واحد پول متفاوت است. باید گفت که 

تفاوت آنچنانی در این دو مفهوم وجود ندارد؛ در تغییر واحد پول 
یک صفر و در دیگری سه صفر حذف می شود. در شرایط کنونی 
اقتصاد ایران این اقدام هیچ لزومی ندارد و یک بار اجرایی را روی 
نظام پولی کشور می گذارد که احتمال بسیار قوی وجود دارد که 
دولت نتواند از پس آن بر آید. در چنین موقعیتی که کشور با هزاران 
مشکل رو به روست این اقدام بی فایده است. صدمات و زیان های 
این اقدام بیشتر از تاثیرات مثبت آن است. البته نمی توانیم بگوییم 
امکان پذیر نیست، اما نظام اجرایی ما با مشکالتی مواجه می شود 

که بار این مشکالت روی دوش مردم می افتد.
باالخره تغییر واحد پول ملی خواه ناخواه بسیاری از سیستم هایی 
را که در حال حاضر وجود دارد تغییر می دهد. اگر این مساله مورد 
حسابداری،  و  مالی  افزارهای  نرم  تمامی  گیرد،  قرار  مجلس  تایید 
کشور،  رایج  مسکوکات  اسکناس هاو  بهادار،  اوراق  چک ها،  دسته 
دفاتر مالی، دستگاه های خودپرداز و تمام مواردی که تاکنون با ریال 
پول های  تمام  باید  دیگر  طرف  از  کنند.  تغییر  باید  می کردند  کار 
و  زمان بر  پرهزینه،  بسیار  اینها  که  شود  تعویض  کشور  در  موجود 
مشکل است. در آخر با تمام این اقدامات و هزینه های بسیار زیاد 
حذف صفر از پول ملی تاثیر اساسی بر اقتصاد ما نمی گذارد. عده ای 
باید  بازار به وجود می آورد که  تاثیر روانی در  اقدام  این  می گویند 
گفت اینطور نیست. برای مثال ما درجه حرارت را با سانتی گراد 
درجه حرارت 10  که  می شود  گفته  وقتی  و  می کنیم  اندازه گیری 
درجه است، احساسی از سرما و گرما در ما به وجود می آید. حال 
اگر این درجه را با واحد دیگری اندازه گیری کنیم که برابر با 10 
واحد از واحد قبلی است، تاثیری روی سرما و گرمایی که ما احساس 
داشته  توهم  گرما  و  به سرما  نسبت  ما  آنکه  مگر  ندارد؛  می کنیم، 
به  پولی  واحد  تغییر  شده  انجام  دیگر  کشورهای  در  آنچه  باشیم! 
عالوه اصالحات)رفرم( پولی دیگر بوده است. اینطور نبوده که تغییر 
واحد پولی باعث شود اصالحاتی به وجود بیاید، بلکه رفرم ها باعث 
شدند واحد پولی هم تغییر کند. اینکه ما بیایم و سه یا چهار یا حتی 
پنج صفر را از پول را حذف کنیم، اما همان ساز و کارهای قدیمی 
البته در کشورهایی که  باشد، هیچ مساله ای را حل نمی کند.  برپا 
این اقدامات صورت گرفته افزایش قیمتی در کاالها مشاهده شده 
است که نمی توان آن را تورم نامگذاری کرد. به عبارت دیگر با تغییر 
واحد پول ملی و حذف صفر از واحد پول تغییراتی جزئی در قیمت  
کاالها به وجود می آید که بسیار ناچیز است و اهمیتی ندارد. به نظر 
می رسد موضوع تغییر واحد پول ملی در مجلس هم به دلیل آنکه 

ذهنیت ها یکسان است، به تصویب می رسد.

اذعان رئیس پیشین سیا بر 
قدرتمند بودن ایران  

رئیس سابق سازمان سیا با اذعان بر قدرت برتر بودن ایران در منطقه گفت 
که رئیس جمهور منتخب آمریکا باید مقابله با قدرت ایران در خاورمیانه را 

در برنامه کاری اش قرار دهد. 
جیمز وولسی رئیس سابق سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا ( در 
دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون در گفت وگو با شبکه سی ان ان 
گفت:  اگر چه آمریکا معدود منافع مشترکی با ایران از جمله در مقابله با 
داعش دارد، دونالد ترامپ باید تصمیم تاکتیکی برای تضعیف قدرت ایران 

در خاورمیانه بگیرد. 
وی ادامه داد: جدای از جنگ علیه داعش، هدف شماره یک ترامپ در 
حوزه سیاست خارجی اش در خاورمیانه باید از بین بردن قدرت ایران 

باشد. 
وولسی همچنین با بیان این که از نظر من مشکل اصلی ما در این 
نقطه از جهان ایران است، مدعی شد: آنها می خواهند یک امپراطوری 

ایجاد کنند. 

تعقیب و گریز ارتش سوریه با داعش در 
پالمیرا 

در پی تسلط داعش بر شهر پالمیرا )تدمر( از توابع استان حمص استاندار 
حمص اعالم کرد که داعش نیروهای بسیار زیادی را از رقه و دیرالزور 

گسیل و از دو محور در پالمیرا پیشروی کرده است. 
طالل البرازی، استاندار حمص در مصاحبه با المیادین گفت که داعش 
تجهیزات بسیار زیادی را رقه و دیرالزور آورده و از دو محور در تدمر 

پیشروی کرده است. 
وی گفت: پیشروی های داعش در تدمر بر پیروزی های ارتش سوریه تاثیر 
نخواهد گذاشت و به زودی این شهر را از دست داعش خارج خواهیم کرد. 
وی تاکید کرد: پیروزی های ارتش در حلب درعا و ریف دمشق قدرت های 
حامی تروریست ها را به لرزه ادنداخت و آنها تالش کردند به سرعت یک 

دستاوردی را برای خود رقم بزنند. 
استاندار حمص گفت: درگیری ها میان ارتش سوریه و داعش در اطراف 

پالمیرا ادامه دارد. 
در همین حال خبرگزاری اسپوتنیک از یک منبع میدانی آگاه نقل کرد 
که ساکنان غیرنظامی از شهر تدمر خارج شده اند و ارتش سوریه وارد 
درگیری های شدیدی در اطراف شهر علیه تروریست های داعش شده و 

اکنون یک تعقیب و گریز بین دو طرف در جریان است. 
این منبع در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: پس از اینکه غیرنظامیان شب 
گذشته خارج شدند ارتش سوریه از چند ساعت قبل کامال از شهر تدمر 
عقب نشینی کرد چراکه با درگیری های شدیدی از سوی اعضای داعش 

مواجه شد. 
وی افزود: ارتش در حال حاضر در اطراف شهر است و مقاومت شدیدی 
وجود دارد و جنگنده ها پروازهایی دارند و اعضای داعش را که در شهر 

پالمیرا مستقر هستند، هدف قرار می دهند. 
در همین حال مرکز روسی حمیمیم در سوریه اعالم کرد که نیروهای 
داعش نیروی نسبتا گسترده و تجهیزاتی را از رقه و دیرالزور به پالمیرا 

آورده اند. 

9 سال زندان برای شیخ علی سلمان 
دادگاه تجدیدنظر منامه، حکم 9 سال زندان شیخ علی سلمان،  دبیرکل 

جمعیت اسالمی الوفاق بحرین را تأیید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، 
حکم نه سال زندان برای شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت اسالمی 

الوفاق بحرین در دادگاه این کشور تایید شد. 

مدیرعامل ایران ایر:

بدعهدی احتمالی آمریکا 
درقرارداد بوئینگ تمهید شد

مدیرعامل شرکت هوایپمایی جمهوری اسالمی 
ایران بااشاره به امضای قرارداد خرید 80 فروند 
هواپیمای بویینگ گفت: تدابیر الزم برای مقابله 
با بدعهدی های احتمالی در قرارداد این شرکت 

پیش بینی شده است.
شرکت  بین  که  قرادادی  گفت:  پرورش  فرهاد 
بوئینگ  و  ایران  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی 
و  طوالنی  مذاکرات  از  پس  رسیده،  امضاء  به 
دریافت مجوز از دولت های متبوع هر دو شرکت 

انجام شده است.
وی افزود: بوئینگ بعد از دریافت مجوز از دولت 
قرارداد  امضای  آمریکا،  داری  خزانه  وزارت  و 
کرده است اما با توجه به سابقه بد عهدی های 
امریکا یا احتمال بازگشت مجدد تحریم ها در 
اینده، معموال در چنین قراردادهایی پیش بینی 

های الزم انجام می شود.
با  اینکه تمامی مراحل مذاکره  بیان  با  پرورش 
نمایندگان شرکت بوئینگ در ایران انجام شد، 
امضا  بوئینگ  با  که  قراردادی  اساس  بر  افزود: 
شده است 80 فروند هواپیما شامل 50 فروند 
مدل 737 و 30 فروند مدل بدنه بزرگ 777 

تحویل ایران می شود.
این  براساس  اظهارداشت:  مسئول  مقام  این 
قرارداد تحویل هواپیماهای 737 از سال 2021 
اغاز می شود و تحویل 15 فروند از هواپیماهای 
ماه سال 97 شروع می شود  آبان  اواخر   777
 ،2018 سال  هواپیما  مدل  این  از  فروند   ۶ و 
شش فروند سال 2019 و 3 فروند سال 2020 

تحویل می شوند.  
 17 را  بوئینگ  با  قرارداد  اسمی  ارزش  وی 
واقعی  ارزش  افزود:  و  کرد  اعالم  دالر  میلیارد 
واقعی  رقم  درصد   50 تقریبا  قرارداد  این 
این هواپیماها به صورت  ارزش هواپیماهاست، 
فاینانس خریداری می شود و 15 تا 20 درصد 
مبلغ قرارداد را خریدار پرداخت می کند و 80 
تا 85 درصد هم تامین مالی خارجی می شود.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
شرکت  از  خرید  اخبار  آخرین  درباره  ایران 
مذکرات  اینکه  به  توجه  با  گفت:  هم  ایرباس 
بوئینگ  از  زوتر  ایرباس  از  هواپیما  خرید 
نخستین  شود  می  بینی  پیش  بود،  شده  آغاز 
از  ایرباس پیش  از  هواپیماهای خریداری شده 
افزوده  هوایی کشور  ناوگان  به   9۶ نوروز سال 

شود.
نهایی کردن قرارداد  برای  افزود: مذاکرات  وی 
ایرباس در جریان است و پیش بینی می شود 
این مذاکرات در یک یا دوهفته اینده پایان یابد.
پرورش با اشاره به خرید 20 فروند هواپیما از 
شرکت »atr« ایتالیا هم گفت : این هواپیماها 
است  نفر   70 ۶8تا  ظرفیت  با  کوچک  نوع  از 
برخوردار  مناطق کمتر  فرودگاه های  برای  که 

کشور خریداری می شود.
این مقام مسئول بیان کرد: در حال حاضر50 
فرودگاه در مناطق کمتر برخوردار کشور وجود 
هم  پرواز  دو  یا  یک  ای  هفته  شاید  که  دارد 
در انها انجام نشود و خرید این هواپیماها برای 

پوشش نیاز این مناطق انجام شده است.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
پیش  ایرباس  با  قرارداد  قالب  در  گفت:  ایران 
دانش  های  شرکت  کمک  با  است  شده  بینی 
بنیان زمینه برای انتقال تکنولوژی برای تعمیر 
به  نیز  هواپیماهای خریداری شده  نگهداری  و 
قرارداد  نیز  بوئینگ  با  و  شود  منتقل  کشور 
جداگانه ای برای ایجاد مراکز تعمیر و نگهداری 

در ایران امضاء شده است.

تصویب کلیات 
کاهش مالیات بر پژوهش 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تصویب کلیات 
کاهش مالیات برای امر تحقیقات در کمیسیون 

اقتصادی مجلس شورای اسالمی خبر داد. 
به گزارش ایسنا، دکتر محمد فرهادی در مراسم 
تاکید  با  خوارزمی  جوان  جشنواره  هجدهمین 
پژوهشی  زیرساخت های  تقویت  ضرورت  بر 
بزرگی  گام های  راستا  این  در  افزود:  در کشور 
به  تاکنون  که  گونه ای  به  است،  برداشته شده 
تاسیس 130 آزمایشگاه جامع و مرکزی اقدام 
شده است که 50 آزمایشگاه تکمیل شده و به 

بهره برداری رسیده است. 
منابع  آینده  سال  برای  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ریالی و ارزی خوبی برای توسعه زیرساخت های 
ادامه  است،  شده  داده  اختصاص  پژوهشی 
از چند منبع  این اساس قرار است که  بر  داد: 
اعتبارات برای تکمیل آزمایشگاه ها تامین شود. 
صندوق  یک  ضرورت  بر  تاکید  با  فرهادی 
کرد:  اضافه  استان،  هر  در  فناوری  و  پژوهش 
عالوه بر آن الزم است تا مالیات های مربوط به 
در  گذشته  روز  که  یابد  کاهش  پژوهشی  امور 
کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات طرح کاهش 
میزان مالیات از امر تحقیقات به تصویب رسید.  
وزیر علوم همچنین با اشاره به تهیه سند ملی 
تا  باید  ما  تا سال 2030 گفت:  آموزش کشور 
توسعه  برای  را  الزم  اقدامات  باقیمانده  زمان 
و  عالی  آموزش  حرفه ای،  و  فنی  آموزش های 

آموزش عمومی انجام دهیم. 
وی با اشاره به سابقه برگزاری جشنواره خوارزمی 
در سطح ملی و بین المللی یادآور شد: جشنواره 
فعالیت  قبل  سال   18 از  که  خوارزمی  جوان 
وزارتخانه های  همکاری  با  کرده  آغاز  را  خود 
علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش وپرورش و 
همچنین سازمان پژوهش های علمی وصنعتی 

بوده است. 
در  خوارزمی  جشنواره  برگزاری  از  هدف  وی 
نتایج  کردن  کاربردی  را  دانش آموزی  بخش 
تحقیقات ذکر کرد و ادامه داد: مطمئنم که باید 
به  و  شود  حمایت  پژوهشگران  و  مخترعان  از 

طور جدی به دنبال تحقق این هدف هستیم. 

یادداشتخبر

ادامه از صفحه 1
با  مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
وزیر  نخست  اخیر  سخنان  اینکه  بر  تاکید 
منطقه  در  ایران  نقش  با  رابطه  در  انگلیس 
فروش  و  سعودی  عربستان  دلخوشی  برای 
به  و  کاسب  آنها  گفت:  است  آنها  به  سالح 
که  می بینند  آنها  هستند.  خود  منافع  دنبال 
در حوزه کشورهای خلیج فارس و به خصوص 
می  و  دارد  وجود  مال  کسب  امکان  سعودی 
بازار  در  را  خود  مصرف  بی  سالح های  توانند 
به  به خصوص عربستان سعودی  این کشورها 
فروش برسانند و  این سخنان را بیش از آنکه 
برای جمهوری اسالمی ایران گفته باشند برای 
دلخوشی عربستان سعودی که در همه جبهه ها 

شکست خورده گفته اند. 
معروف  روزنامه های  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
انگلیسی اخیرا  نوشته است که سعودی ها هم 
در حوزه  هم  و  یمن  لبنان،  عراق،  در سوریه، 
نفت از جمهوری اسالمی ایران شکست خورده 

اند. 

والیتی با بیان اینکه سخنان نخست وزیر تازه 
به دوران رسیده انگلیس هیچ اثر عملی نخواهد 
می  باعث  تنها  ها  صحبت  این  گفت:  داشت 
بازارها برای سالح های مانده، به فروش  شود 
ولی  مهیا شود،  انگلیس  بی مصرف  و  نرسیده 

حل  سعودی  حکام  از  مشکلی  صحبت ها  این 
بیدار  منطقه  که  بپذیرند  آنها  و  کرد  نخواهد 

شده است. 
مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
کل  دبیر  با  دیدارش  با  رابطه  در  همچنین 

این  در  فلسطین گفت:  اسالمی  جنبش جهاد 
دیدار در رابطه با طرح 10 ماده ای این جنبش 
طور  به  و  مطرح  عبداهلل  رمضان  توسط  که 
خاص در فلسطین و به طور عام در جهان عرب 
مورد استقبال گرفته است صحبت شد.  در این 
رژیم  نشناختن  رسمیت  به  با  رابطه  در  طرح 
اسلو  موافقتنامه  لغو  همچنین  و  صهیونیستی 
صحبت شده است. طبق آمار حدود ۶5 درصد 
و  هستند  موافق  طرح  این  با  فلسطین  مردم 
برخی  و  فلسطین  فرهیختگان  استقبال  مورد 
از علمای بزرگ جهان اسالم قرار گرفته است. 
رمضان عبداهلل هم در جمع خبرنگاران حاضر و در 
رابطه با دیدارش با والیتی گفت: ما در این دیدار 
در رابطه با شرایط جدید فلسطین و مشکالتی که 
ملت فلسطین به خاطر قرار گرفتن در محاصره با 
آن روبرو هستند صحبت کردیم.  وی ادامه داد: 
همچنین در ارتباط با طرح 10 ماده ای جنبش 
که  کردیم  تاکید  و  شد  اسالمی صحبت  جهاد 
موافقتنامه اسلو بعد از 23 سال هیچ دستاوردی 

برای مردم فلسطین به دنبال نداشته است. 

والیتی: تمدید تحریم با تحریم تفاوتی ندارد

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم تالش هر چه 
بیشتر در جهت حفظ وحدت میان مسلمانان، در 
واکنش به اظهارات سخیف مشاور دونالد ترامپ 
گفت: امروز دینی که پیامبر آن رحمًه للعالمین و 
تعالیمش سراسر دعوت به معنویّت، توحید، صلح 
و آرامش و البته ایستادگی در مقابل زورگویان 
و طواغیت است، از سوی ابوجهل های زمان به 

مانعی در برابر رشد بشریت متهم می شود. 
مسئوالن  جلسه  در  آملی الریجانی  آیت اهلل   
عالی قضایی با تبریک فرا رسیدن سالروز میالد 
باسعادت پیامبر اعظم )ص( و امام جعفر صادق 
)ع( گفت: امروز جهان اسالم بیش از هر چیز به 
وحدت و اتحاد نیاز دارد؛ لذا همگی موظفیم هفته 
وحدت را که از سوی امام راحل )قدس سره( با 
تدبیری راهبردی برای جهان اسالم و جمهوری 
اسالمی اعالم شد، گرامی بداریم و در جهت حفظ 
وحدت تالش کنیم.  رئیس قوه قضاییه تفرقه 
افکنی را سیاست قدیمی و همیشگی دشمنان 
اسالم دانست و با بیان اینکه این سیاست بیش 
از هر زمان دیگری از سوی جهان استکبار دنبال 
می شودف افزود: رفتار آنها نشان می دهد که در 
جهت تفرقه افکنی بین مذاهب، ملل و جریانات 
مختلف در جهان اسالم از هیچ تالشی فرو گذار 
نمی کنند و به این ترتیب در پی تضعیف اقتدار 
مسلمانان و فراهم آوردن زمینه نفوذ و سلطه 
خود در جهان اسالم هستند.  آملی الریجانی با 
تاکید بر لزوم پذیرش وحدت از سوی مسلمین 
به عنوان یک وظیفه دینی و عقلی و تالش در 
تفرقه  عمل  و  سخن  هرگونه  از  پرهیز  جهت 
انگیز اظهار کرد: پیروان مذاهب اسالمی پیوندی 
تاریخی در کشور ما دارند و در طول تاریخ به 
زندگی  یکدیگر  کنار  در  مسالمت آمیز  صورت 
کرده اند؛ لذا هیچ دلیلی برای تفرقه وجود ندارد 
و همگی باید هدف متعالی را که همان حفظ 
قوه  رئیس  باشند.   داشته  مدنظر  است  اسالم 
قضاییه با تاکید بر ضرورت وحدت پیروان مذاهب 
اسالمی حول محور مشترکات فراوانی که در این 
مذاهب وجود دارد، خاطرنشان کرد: کشورهای 
استعماری تا آنجا که توانسته اند آتش فتنه قوم 
گرایی و اختالف میان مذاهب را در کشورهای 
اسالمی شعله ور کرده اند و با همین سیاست، 
جهان اسالم که زمانی یکپارچه بود به کشورهایی 
کوچک تقسیم شد و ما همچنان پیگیری چنین 
سیاستی را در مورد عراق و سوریه شاهد هستیم. 
سیاست  این  با  مقابله  راه  تنها  آملی الریجانی 

دشمن  و  بصیرت  افزایش سطح  را  استعماری 
شناسی در میان مسلمانان دانست و تصریح کرد: 
امروز دعوت به وحدت و اجتناب از سخنان تفرقه 
انگیز، وظیفه همه نخبگان، علما و دانشمندان 
جهان اسالم است و به این ترتیب باید با فتنه 

جهان استکبار به مقابله پرداخت. 
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به اظهارات اخیر »ترزا می« نخست 
کشورهای  به  سفر  جریان  در  انگلستان  وزیر 
سخیف  را  اظهارات  این  فارس،  خلیج  حاشیه 
برای  اظهارات  این  توصیف کرد و گفت: شاید 
کسی که چیزی از تاریخ انگلستان نمی داند قابل 
پذیرش باشد اما همه دنیا می دانند که جزیره 
انگلیس همواره در طول تاریخ نقش استعماری 
خود را ایفا کرده و کشوری که از هزاران کیلومتر 
آن سوتر برای ایجاد پایگاه نظامی به خلیج فارس 
آمده، جمهوری اسالمی که همواره مدافع حریم 
همسایگان خود بوده است را متهم به دخالت و بر 

هم زدن امنیت منطقه می کند. 
آملی الریجانی با اشاره به این تناقض میان گفتار 
کشور  این  وزیر  نخست  از  انگلستان،  کردار  و 
نظامی  پایگاه  سئوال کرد: شما که در منطقه 
ایجاد کردید، در عراق نیرو آوردید و با فروش 
تسلیحات، آن کشتار و فجایع را در یمن رقم 
می زنید و از حاکمان جنایتکار حمایت می کنید، 
به دنبال امنیت هستید و جمهوری اسالمی بر 

هم زننده امنیت؟ 
وزیر  چه  گر  کرد:  تاکید  قضا  دستگاه  رییس 
محترم امور خارجه پاسخ محکمی به این گزافه 
گویی ها داده اند، اما انتظار می رود که دولت در 
مقام عمل نیز پاسخ قاطع و دندان شکنی به این 
هتاکی بدهند تا انگلیس بداند که تنها یک جزیره 
کوچک است و توهم دوران امپراطوری مبتنی بر 

جهل مردم به پایان رسیده است. 
آملی الریجانی افزود: جمهوری اسالمی با اقتدار 
در منطقه حضور دارد و به پشتوانه قدرت مردم 
خود و رهبری های مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( جلوی کشورهای سلطه و دخالت های 
بی معنا و سخنان سخیف آنها خواهد ایستاد؛ لذا 
از کنار چنین سخنانی نباید به راحتی بگذریم، 
بلکه باید در عمل طوری رفتار کنیم که بدانند 
کوچک ترین سخن آنان هم واجد آثاری است. 
به عبارت دیگر، نباید آنها از یک سو چنین حرف 
هایی بزنند و از سوی دیگر انتظار روابط اقتصادی 

و سیاسی گرمی را داشته باشند. 

رییس قوه قضاییه: 

حفظ وحدت، وظیفه دینی و عقلی مسلمانان است
به جزئیات  اشاره  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
قرارداد خرید کشتی از کره جنوبی،  گفت: این 
قرارداد برای سال 2008 است و موضوع جدیدی 

نیست. 
جمهور  رئیس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 
دیروز در دوازدهمین گردهمایی مدیران قرارگاه 
انتقادات فرمانده  با اشاره به  خاتم االنبیاء )ص( 
قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( راجع به انعقاد قرارداد 
خرید کشتی از کره جنوبی اظهار کرد: این قرارداد 
برای سال 2008 است و موضوع جدیدی نیست. 
در زمان انعقاد قرارداد بیش از 25 درصد مبلغ 
قرارداد به طرف کره ای پرداخت شد اما در مراحل 
بعدی به دلیل تحمل تحریم ها امکان انتقال پول 

فراهم نشد. 
وی ادامه داد: طرف کره ای پس از دریافت 25 
درصد اولیه، کار کشتی سازی را آغاز کرده بود 
اما به دلیل عدم پرداخت پول از سمت ایران کار 
خود را متوقف و از ایران در دادگاهی شکایت کرد. 
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فراهم شدن 
امکان نقل و انتقاالت مالی پس از برجام، گفت:  
بعد از برجام در جریان مذاکراتی که با کره ای ها 
انجام شد قرار شد که قرارداد قبلی با 25 درصد 

کمتر از سمت آنها اجرایی شود. 
جهانگیری در ادامه با تأکید بر لزوم استفاده از 
توان ساخت داخل، خاطرنشان کرد: دولت و ستاد 
اجرایی اقتصاد مقاومتی همواره بر این موضوع 
اصرار دارند و هیچ قراردادی نباید امضا شود مگر 
اینکه از ظرفیت های داخلی به طور کامل استفاده 

شود و پیوست فناوری نیز لحاظ گردد. 
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت های 
موجود در بحث کشتی سازی کشور، اظهار کرد: 
کشتی سازی  صنعت  در  خوبی  زیرساخت های 
این  زمینه  همین  در  است.  شده  ایجاد  کشور 
صنعت باید حتماً راه  بیفتد و راهکارهای مناسبی 

نیز برای تأمین مالی مورد نیاز آن فراهم شود. 
برای  راهکار مناسب  بایافتن  جهانگیری گفت: 
تأمین مالی در زمینه کشتی سازی، ایران حتماً 

به کشتی ساز خوبی در دنیا تبدیل خواهد شد. 
از  بخش هایی  در  جمهور  رئیس  اول  معاون 
صحبت های خود با بیان اینکه یکی از آرمان های 
بزرگ امام خمینی )ره(، مقام معظم رهبری و 
نظام جمهوری اسالمی ایران توسعه و پیشرفت 
از  یکی  کرد:  اظهار  است،  کشور  روزافزون 
جمهوری  و  آزادی  استقالل،  شعار  مولفه های 
و  انقالبی  مبارزات  ایام  در  مردم  که  اسالمی 
پیروزی انقالب سر می دادند، استقالل و اقتدار 
برای  زمینه  همین  در  است.  کشور  اقتصادی 
توسعه کشور باید اقدامات مناسبی در بخش های 
مختلف انجام و زیرساخت ها به طور کامل ایجاد 
برای  بسترها  باید  همچنین  افزود:  وی  شود.  
حضور بخش خصوصی فراهم گردد و اقتصاد قادر 
به مقاومت در مقابل شوک های بیرونی و حتی 

درونی باشد. 
طی  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
سال های اخیر به دلیل مواجهه کشور با چند 
مقابل  در  اقتصاد  مقاومت  لزوم  متوجه  شوک، 
این شوک ها شدیم، خاطرنشان کرد: این شوک ها 
کشور را به گونه ای درگیر رکود تورمی کرد که 
هنوز نتوانسته ایم آنها را پشت سر بگذاریم در پی 
این شوک ها 21 درصد تولید کشور کاهش یافت. 

وی اظهار کرد: شرایط به گونه ای است که ما باید 
تالش کنیم وضعیت مردم به وضعیت سال 90 

برگردد. 
جهانگیری در ادامه با بیان اینکه طی سال های 
به  بدهکار  دولتی  به  تبدیل  دولت  گذشته 
پیمانکاران و بخش بانکی کشور شده است، افزود: 
بدهی دولت به پیمانکاران و بانک ها افزایش یافته 
است. از سمت دیگر نیز مردم به بانک ها بدهکار 
شده اند و این موضوع باعث شده که بانک ها در 

بدترین شرایط ممکن قرار بگیرند. 
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: دولت باید 
اقداماتی انجام دهد تا پیمانکاران که سرمایه های 

کشور هستند از بین نرود. 
در  بیکار  نیروی جوان  تعداد  به  وی همچنین 
کشور اشاره و با بیان اینکه در سال 95، 1 میلیون 
و 200 هزار نفر نیروی متقاضی کار وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: چنانچه اقدام موثری برای مقابله 
با این چالش انجام نشود از این به بعد ساالنه 1 
میلیون و 200 هزار نفر متقاضی کار به آمار قبلی 
اضافه می شود. این در حالی است که اقتصاد ایران 
در بهترین شرایط خود توانسته ۶00 هزار شغل 
ایجاد کند.  جهانگیری با تأکید بر لزوم افزایش 
منطقه  در  کرد:  اظهار  منطقه ای کشور،  اقتدار 
رقبای قدرتمندی وجود دارند که باید در مقابل 
آنها مولفه های اقتصادی خود را تقویت نماییم. بر 
اساس چشم انداز پیش بینی شده بود که اقتصاد 
ایران ساالنه 8 درصد رشد داشته باشد و به قدرت 
اول منطقه ای تبدیل شود اما امروز در 10 ساله 
نخست چشم انداز با حدود 3 درصد رشد مواجه 
هستیم.  معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ابالغ 
سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری و 
رویکردهای پنج گانه این سیاست ها، اظهار کرد: 
مجموعه چالش های موجود در اقتصاد کشور بر 
اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قابل 
حل است و این سیاست ها قادر است کشور را 
سرافراز  رو  پیش  اقتصادی  همه چالش های  از 

خارج کند. 
برای  مالی  منابع  کمبود  چالش  راه حل  وی 
پروژه های عمرانی را اتکا به سیاست های اقتصاد 
منابع  ایران  در  تأکید کرد:  و  دانست  مقاومتی 
منابع  تأمین  روش  اما  دارد  وجود  خوبی  مالی 
روش مناسبی نیست. باید راهکارهایی اندیشیده 
شود تا بتوانیم از منابع مالی موجود نزد مردم و 

سرمایه داران استفاده های مطلوبی ببریم. 
جهانگیری در بخش های دیگری از صحبت های 
قرارگاه خاتم االنبیاء طی  به دستاوردهای  خود 
سال های اخیر اشاره و با بیان اینکه درجریان کار 
قرارگاه خاتم االنبیاء هستم، اظهار کرد: کار قرارگاه 
خاتم االنبیاء مجموعه عظیم و قدرتمند است که 
در کارنامه خود اجرای فازهای 15 و 1۶ پارس 
جنوبی آن هم در بدترین وضعیت کشور را دارد. 
وی افزود: اجرای قطار سریع السیر تهران- قم- 
اصفهان و همچنین اجرای طرح مهار آب های 
مرزی غرب کشور که از شمال غرب تا جنوب 
دیگر  جمله  از  می شود  شامل  را  کشور  غرب 
قرارگاه  مجموعه  کارنامه  در  موجود  افتخارات 
خاتم االنبیاء است. این مجموعه در حال حاضر 
اجرای 55 طرح مهم و کلیدی کشور را بر عهده 
دارد و ان شاءاهلل تا پایان دولت یازدهم این طرح ها 

را به بهره برداری می رساند. 

جهانگیری: 

ایران؛ کانون ثبات و امنیت در منطقه است

عضو سازمان پدافند غیرعامل کشور نسبت به 
با  ایران  علیه  آمریکا  جدید  سایبری  عملیات 

عنوان پروژه »نیتروزئوس« هشدار داد.
دهندگان  توسعه  اجالس  در  کریمی  علیرضا 
بی  استفاده  معایب  به  اشاره  با  فارسی  وب 
محابا از فضای وب و نیز عدم توجه به امنیت 
اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان  سایبر  فضای 
های  زیرساخت  به  حمله  هدف  با  آمریکا 
کلید  را  ای  پروژه  کشور  مخابراتی  و  دفاعی 
زده که نیتروزئوس نام دارد و بر اساس بررسی 
به مراتب  پروژه  این  ایم  انجام داده  هایی که 
خطرناک تر از پروژه استاکس نت ارزیابی می 

شود. 
های  فناوری  از  محابا  بی  استفاده  گفت:  وی 
زیرساخت های حیاتی و حساس  خارجی در 
سایبری کشور یک تهدید به حساب می  آید 
که این پروژه می تواند منجر به خرابکاری در 
باید به  این زیرساخت ها شود. بر این اساس 

آن توجه ویژه ای داشته باشیم. 
استانداردهای  از  تبعیت محض  وی همچنین 
سایبری  فضای  حوزه  در  را  دنیا  امنیتی 
مناسب ندانست و گفت: ما معتقد نیستیم که 
به طور کل استفاده از تکنولوژی های روز را 

منع کنیم، بلکه با قدم به قدم پیش رفتن با 
باید  و  نیستیم  موافق  خارجی  های  الگوریتم 
به فکر بومی سازی این الگوریتم ها در کشور 

باشیم. 
مختلف  های  جنبه  به  اشاره  با  کریمی 
های  زیرساخت  در  مجازی  فضای  تهدیدزای 
مهم، حیاتی و حساس کشور گفت: باید برای 

در  سازی  ایمن  و  ها  پذیری  آسیب  کاهش 
در  شود  انجام  زیرساختی  اقدامات  فضا  این 
قرارگاه  و  پدافند غیرعامل  راستا سازمان  این 
پدافند سایبری در این حوزه ایجاد شده است. 
به  اشاره  با  غیرعامل  پدافند  سازمان  عضو 
مقوله های مرتبط با امنیت در فضای مجازی 
تهدیدات  سایبری،  سالح  وجود  جمله  از 

هم  گفت:  سایبری  دفاع  همچنین  و  سایبری 
کردن  وارد  هدف  با  سایبری  سالح  اکنون 
حیاتی  و  مهم  های  زیرساخت  به  خسارت 
استاکس  ویروس  که  تولید می شود  کشورها 
نت یکی از این سالح های سایبری بوده است. 
وی با اشاره به صرف هزینه بسیار زیاد توسط 
دولت ها برای هدف قرار دادن زیرساخت های 
تمامی  باید  گفت:  مختلف  کشورهای  حیاتی 
بی  و  ببینیم  سایبر  فضای  در  را  معایب  این 

محابا وارد این فضا نشویم. 
های  سالح  تکاملی  سیر  به  اشاره  با  کریمی 
سوی  از  که  سایبری  جنگ  انواع  و  سایبری 
کشورهای مختلف از جمله آمریکا تعریف می 
شود، گفت: ایمن سازی زیرساخت های حیاتی 
کشور  از جمله اقداماتی است که می تواند در 
برابر  آسیب پذیری های این بخش موثر باشد. 
عضو سازمان پدافند غیرعامل افزایش پایداری 
تداوم  و  سایبری  حوزه  در  قدرت  تولید  و 
بحران  مدیریت  برای  ضروری  های  فعالیت 
توسط  که  کرد  عنوان  اقداماتی  دیگر  از  را 
از  جلوگیری  برای  غیرعامل  پدافند  سازمان 
آسیب پذیری زیرساخت های سایبری حیاتی 

و حساس کشور تعریف شده است. 

عضو سازمان پدافند غیرعامل هشدار داد:

عـملیات سایـبری آمـریکا علیه ایـران
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مفقودی
با شماره  اسناد سواری پژو 20۶ مدل 84   سند کمپانی و برگ سبز و تسلسل 
شهربانی ۶39ل11 ایران 82 با شماره موتور 10sx5v2294822و شماره شاسی 

s118035مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

اگهی مفقودی
روغنی  مشکی   83 مدل  آی  ایکس  تی  جی  پراید  سواری  مالکیت  شناسنامه 
شاسی  شماره  و   00949884 موتور  شماره  به  82_289ل14  پالک  شماره  به 

S1412283115077 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

 آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو 405 به شماره پالک ایران 72-451ق58 و شماره 

شاسی 24218413 و شماره موتور 1248507۶797 مفقود فاقد اعتبار است.
بهشهر

 آگهی مفقودی
فاکتور فروش و سند مالکیت خودرو پراید 111 به شماره شهربانی 72-771ق87 
به شماره موتور 4589375 شماره شاسی S 5430091704977 مفقود گردیده، 

فاقد اعتبار است.
بهشهر

 آگهی مفقودی
مجوز حمل شکاری ساچمه زنی کالیبر 12 مدل چخماقی ته پر 1 لول ساخت 
نام محمود  به  به شماره کد 013211902۶9۶  ترکیه شماره سالح 2488۶3 و 

بابلسرحسینیان سرخی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

 آگهی ابالغ
موضوع: ابالغ وقت دادرسی

به خواسته  فرزند علیرضا دادخواستی  آقای وحید دباغیان  اینکه خواهان  به  نظر 
مطالبه وجه به طرفیت 1- حسن کریمیان 2- پویا کریمیان فرزند در این شعبه 
تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 5/14۶/95 ثبت و برای 
مورخه 95/11/1۶ ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول 
آیین دادرسی  قانون  استناد ماده 73  به  تقاضای خواهان  المکان بودن خوانده و 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ 
میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه 5 حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه 5 مراجعه نماید در غیر این صورت 
مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.

مدیر دفتر شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان بابل  

 آگهی درخواست گواهی حصروراثت
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  حسن  محمد  فرزند  پور  ولی  پروانه  خانم 
4/95/443 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که مرحوم شهرام عرب فرزند نوروز علی به شماره شناسنامه 22 صادره 
از بهشهر در تاریخ 1394/11/۶ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فوت نموده و 

ورثه/ وراث حیت الفوت وی عبارتند از/عبارتست از:
بهشهرت ت  از  فرزند محمدحسن ش ش 54۶ صادره  پور  ولی  پروانه  خانم   -1

1332/9/20 مادر متوفی
ت  رت  ساری  از  صادره   2170559019 شهرام ش ش  فرزند  عرب  مهراب   -2

1387/۶/10 پسر متوفی
3- امیر محمد عرب فرزند شهرام ش ش 2170531254 صادره از ساری رت ت 

138۶/4/11 پسر متوفی
والغیر، 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 

صادر خواهد شد. م.الف- 950۶85
قاضی شعبه چهارم علی کیانی شورای حل اختالف بهشهر

دادنامه
پرونده کالسه 9309981110۶00۶37 شعبه ششم دادگاههای عمومی )حقوقی( 

شهرستان بابل دادنامه شماره 9309971110۶01427 
خواهان: بانک ملت مدیریت شعب استان مازندران با وکالت خانم زهرا صادق زاده 

قمی فرزند محمد صادق به نشانی بابل خ مدرس مجتمع نیما واحد 50 
گنج  جاده  بابا  نشانی  به  حسین  فرزند  زاده  غالم  عیسی  خانم   -1 خواندگان: 
افروز سیاهکال محله شرقی 2- خانم لیل مهدی نژاد کالیی فرزند تقی به نشانی 
شهرستان بابل جاده گنج افروز سیاهکالمحله شرقی کوچه شهید غالم زاده منزل 
حسن زاده 3- آقای حسن غالم زاده فرزند عیسی به نشانی شهرستان بابل جاده 

گنج افروز سیاهکالمحله شرقی کوچه شهید غالم زاده 
خواسته: مطالبه وجه بابت

ملت  بانک  از  بوکالت  قمی  زاده  صادق  زهرا  دعوی  خصوص  در  دادگاه-  رای 
زاده بخواسته  زاده 3- عیسی غالم  نژاد 2- حسن غالم  لیال مهدی  بطرفیت 1- 
103/۶75/4۶۶ ریال اقساط معوق وام شماره 909۶8324/45-90/7/28 دادگاه 
با توجه به دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی و بقاء اصول مستندات در ید 
خواهان که اشتغال و استدامه ذمه خوانده گان را مستصحب می نماید و خوانده 
لذا  ننمودند  تعرضی  و  دفاع  ابرازی  مدارک  و  خواهان  دعوی  به  نسبت  نیز  گان 
قانون  198و519  مواد  به  مستندا  تلقی  وارد  و  را صحیح  خواهان  دعوی  دادگاه 
آیین دادرسی مدنی و 10و230 قانون مدنی خوانده گان را متضامنا به پرداخت 
و  دادرسی  هزینه  ریال  و 3505000  اصل خواسته  بعنوان  ریال   103/۶75/4۶۶
باب رعایت قواعد تسبیب و الضرر در حق  از  الوکاله  نیز 3/۶88/210 ریال حق 
خواهان محکوم می نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ 
93/۶/10 بماخذ 20 درصد به نسبت اصل بدهی بمبلغ ۶0/979/980 ریال لغایت 
وصول محکوم به محاسبه و در حق محکوم له ایصال نماید رای صادره غیابی بوده 
و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف روز قابل تجدیدنظر 

خواهی در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان مازندران می باشد.
رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی بابل- غالم نتاج 

 آگهی ابالغ
موضوع: ابالغ وقت دادرسی

نظر به اینکه خواهان خانم مریم مدیر فرزند غضنفر دادخواستی به خواسته نفقه به 
طرفیت محمد تقی نیک سیرت فرزند محمد اسماعیل در این شعبه تسلیم نموده 
که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه ۶/798/95 ثبت و برای مورخه 95/11/2۶ 
المکان بودن  ساعت 10:30 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول 
خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد که در وقت 
رسیدگی در شعبه ششم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمایم آن به دفتر شعبه ششم مراجعه نماید در غیر این صورت مفاد دادخواست و 

ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

 آگهی مزایده و فروش مال منقول )نوبت دوم(
طبق پرونده اجرایی به کالسه فوق له شرکت تعاونی اعتبار صالحین محکوم علیه 
عماد حمیداوی و غیره مبنی بر مطالبه و همچنین هزینه اجرایی در حق دولت با 
توجه به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم 
اقدام ننموده بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفاءحقوق خویش و مطابق 
نظریه کارشناسی به استناد مواد 113 الی 13۶ قانون اجرای احکام مدنی اجرای 
احکام متمرکز بوشهر در نظر دارد از طریق مزایده حضوری اقدام به فروش اموال 

توقیف شده با مشخصات ذیل نماید.
مبلغ  شناور  کل  ارزش   ۶ مریان  مزایده:شناور  مورد  مبلغ  و  مشخصات 
اسکله  بوشهر  آدرس  به  ارزیابی  مورد  شناور  باشد  می  ریال   70/000/000/000

جاللی می باشد 
مزایده روز شنبه مورخه 95/10/11راس ساعت 10 الی 11 صبح از مبلغ تعیین 
به  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  کارشناس شروع و شخصی که  توسط  شده 
عناون برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده می بایست 10 درصد از 
وجه پیشنهادی را نقدأ و فی المجلس به حساب دادگستری تودیع نماید و نسبت 
به مابقی آن حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید واال وجه تودیعی پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد عالقمندان می توانند در وقت مقرر 
فوق در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بوشهر جهت برگزاری مزایده حضور 

یابند. تاریخ انتشار:95/9/23
سیدهاشم هاشمی مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی متمرکز دادگاه شهرستان بوشهر

آگهی مزایده
به موجب رای شماره پیوستی و کالسه 1/940013ح   اجرای احکام مدنی  شعبه 
اول حقوقی دادگستری بهارستان محکوم علیه  آقای عبداله مهین زعیم  محکوم 
است به پرداخت مبلغ طبق اجرائیه در حق محکوم له آقای غالم رضا شهریاری و 
مبلغ 1/2  بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که اموال محکوم علیه حسب 
در خواست محکوم له توقیف و توسط کارشناس منتخب دادگاه ارزیابی گردیده 
است که قرار مزایده اموال توقیفی ذیل به تاریخ 95/10/0۶ دوشنبه  ساعت 12 
الی 13 ظهر در محل مزایده به نشانی اجرای احکام مدنی دادگستری  بهارستان 
برگزار می گردد علیهذا افرادی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می توانند 
در تاریخ فوق الذکر مراجعه و فرد یا افرادی که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند به 

عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد: 
مشخصات و قیمت پایه اموال توقیفی مورد مزایده : 

3 باب مغازه تجاری واقع در نسیم شهر- شهرک اورین- خیابان شهید جزینی- بر 
به  مشرف   – مغازه سمت چپ  اولین  پاساژ  نبش  باب  یک  که  زعیم  پاساژ  بلوار 
خیابان- مساحت آن حدود 24 متر دارای انشعاب برق و آب مشترک – شیشه 
میرال- و کف و دیوارو سرامیک، و دو باب مغازه داخل پاساژ سمت چپ مساحت 
هر کدام آنها حدود 12 متر مربع با قدمت ساخت شش سال و دارای انشعاب برق و 
آب مشترک  و جمع کل ارزش سه باب مغازه های مذکور جمیعا 1/392/000/000 

ریال ارزیابی شده است. 
توضیح اینکه ده درصد پیشنهادی نقدا از برنده مزایده اخذ ونامبرده مکلف است 
ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع 
نماید در غیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان از محل مزایده داده شود. م / الف 2009   
دادورز اجرای احکام شعبه اول  حقوقی دادگستری بهارستان 

آگهی مزایده مرحله دوم
در پرونده 25۶/95/ اجرائی  اجرایی آقای محمدغریبی محکوم است به پرداخت 
مبلغ 455 عدد سکه تمام بهار+سفرعمره مفرده  در حق سکینه همتعلی زاده   و 
تقاضای  دولت حسب  صندوق  در حق  دولتی  عشر  نیم  ریال   2/500/000 مبلغ 

محکوم له اموال به شرح زیر : 
مشخصات ساختمان مذکور به ش پالک ثبتی 42/14582 واقع دربخش 12تهران 
به مساحت عرصه 100/20 مترمربع می باشد که آخرین مالک پالک ثبتی فوق 
آقای محمد غریبی به میزان شش دانگ خواهد بود وطبق استعالم اخذشده موجود 
به صورت ساختمان سه  فوق  باشد ملک  بازداشت می  در  درپرونده سند مذکور 
طبقه احداث گردیده است طبقات اول و دوم هرکدام به صورت یک واحد مسکونی 
به مساحت حدود 74مترمربع با راه پله خواهدبود نمای ساختمان سنگ وسیمان 
وگازی  اشعابات آب  ودارای  فاز  برق تک  انشعاب  دارای  سه  فلزی  وپنجره های 
درتصرف  مسکونی  واحد  هردو   ) غریبی   ( مالک  ادعای  باشدوطبق  می  شهری 
باتوجه به جمیع  باشد  پایانه کارمی  واختیاروی خواهدبود وساختمان مذکورفاقد 
جهات وامعان نظربه توضیحات فوق وکلیه عوامل موثر وبدون توجه به بدهی های 
احتمالی به سازمان و دوایر دولتی ارزش شش دانگ ملک اعم از عرصه و اعیان 
ویک  معادل سیصدوچهل  ریال  برابر 3/410/000/000  مزایده  قیمت  وانشعابات 

میلیون تومان می باشد. ضمنا آدرس 
بمنظور  مزبور  اموال  که  گردیده  انجام  کارشناس  بوسیله  آن  ارزیابی  و  توقیف 

استیفای حق محکوم له از طریق مزایده ارزیابی شده شروع می گردد.
محل فروش اموال: دفتراجرای احکام است. 

در  و  دید  باز  اموال  از  اجرا  هماهنگی  با  مزایده  از  قبل  روز   5 تواند  می  هرکس 
مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده یکشنبه  95/10/12  از ساعت17  الی 1۶ 
می باشد. برنده مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده 
باالترین قیمت را  بایست پرداخت نماید. مال متعلق به کسی است که  نقدا می 
پیشنهاد کرده است و بقیه بها را در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد 
با تعطیلی باشد  پرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف 
فردای همانروز در همان مکان وهمان ساعت مزایده انجام خواهد شد.م/الف 2025  
مدیراجرای احکام مدنی اسالمشهر 

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای محمد مرادی  فرزند عبداله  درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را از 
پالک128 فرعی ازیک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به کانی 
خال خاص که از آقای مصطفی رشیدی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
و پرونده نیز تحت کالسه 93  –  193  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
  1395۶031۶007001443 شماره  رأی  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع 
مورخ  3  /  9  /  1395 حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 
مالکین  نام  و  است  نموده  صادر  مرادی  محمد  آقای  نام  به  مربع  متر    150/32
اولیه پالک مزبور آقای محمد عبدالهی  می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای محمد مرادی 

صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول  23  /  9  /   1395
تاریخ انتشار دوم  8  /  10  /  1395 

اخطاریه
اخطار شونده:عباس دورقی –موضوع اخطار:آقای عباس دورقی به موجب دادنامه 
به  محکوم  شما  خرمشهر  حقوقی  دادگاه  اول  950818-1395/7/4شعبه  شماره 
روزازتاریخ  ده  مدت  ظرف  لطفا  هستید  دورقی  سکینه  خانم  همسرخود  طالق 
انتشاراین اخطارجهت اجرای صیغه طالق و امضای سند به دفتر طالق 111آبادان 
واقع در آبادان –احمد آباد –خیابان 13فرعی جنب رستوران کاج مراجعه نمایید 

درغیراین صورت برابرمقررات اقدام خواهد شد.        شماره م الف: )9/857(
سر دفتر ازدواج57و طالق 111آبادان -آلبوغبیش

آگهی وقت دادرسی
کالسه پرونده:4-2۶1/95 –وقت رسیدگی 95/10/27روز دوشنبه ساعت 8:30صبح –
خواهان:هاشم صداوی-خواسته:انتقال سند خودرو مینی بوس- خواهان دادخواستی تقدیم 
شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه کد 4ارجاع 
گردیده وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت درروزنامه رسمی 
جمهوری اسالمی و یا یکی ازجراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خوانده آقای حسن 
اعظمی قره تپه از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و دروقت مقررباال 

جهت رسیدگی حضور به هم رساند.شماره م الف: )1۶/1180(
شورای حل اختالف کد 4 ماهشهر

ابالغ
درخصوص تجدید نظر خواهی آقای محمدحسین اسکندری بطرفیت نعمت عزیزی 
وعلیرضا عسگری نسبت به دادنامه شماره 95099728853004۶8 صادره ازاین 
شعبه. به پیوست نسخه ثانی  دادخواست وضمائم تجدیدنظر خواهی به شما ابالغ 
می شود. مقتضی است حسب ماده 34۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب درامور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه. 
به این دادگاه اعالم نمایید یابه دادگاه تحویل دهید. و اال پرونده با همین کیفیت 

به تجدید نظر ارسال می گردد. م/الف 202۶ 
دفترشعبه 3دادگاه های عمومی اسالمشهر - منشی رقیه سادات جلیلی          

وزیربهداشت با بدهی در حوزه 
بهداشت و درمان روبه رو است

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه پایه های 
ایران در سیستان و بلوچستان قرار دارد، گفت: باید 

تالش کنیم این استان آباد شود.
 الریجانی در رزمایش تخصصی و فوق تخصصی 
بر  زاهدان  در  صحرایی  بیمارستان   12 افتتاح 
مشکالت  حل  برای  مجلس  و  دولت  همراهی 

اعتباری حوزه بهداشت و درمان تاکید کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه وزارت 
از  است،  رو  روبه  بسیاری  بدهی های  با  بهداشت 
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  و  دولت 
خواست تا با اتخاذ تدابیری وضعیت این بخش را 
ساماندهی کنند. وی افزود: از طرح مشکالت استان 
سیستان و بلوچستان توسط نمایندگانش استقبال 
تاثیر  زدایی  محرومیت  که  بسیاری می کنم چرا 
ادامه  الریجانی  دارد.  ملت  در سرنوشت  بسیاری 
داد: کسانی در مدرسه محمدی حرکت و تحصیل 
می کنند که جلوه ای از رحمت برای مردم باشند این 
افراد مشکل مردم را حل می کنند، سیاستمداران 
نیز اگر قصد حل مشکل مردم را دارند باید به عنوان 

رحمتی برای ملت باشند.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: سیاستمدارانی 
مانند وزیر بهداشت و درمان دولت وقت که تالش 
بهداشت  و  سالمت  حوزه ی  مشکالت  می کنند 
مردم را حل کنند نمونه ای از کسانی هستند که 
در جریان رحمت قرار می گیرند، البته کار ایشان 
بسیار سخت است چرا که با بدهی بسیار در حوزه 
بهداشت و درمان روبه رو هستند، بنابراین دولت و 
کمیسیون بهداشت و درمان باید تدبیری بیندیشند 
تا وضعیت این بخش را ساماندهی کنند چرا که 
به سرنوشت تندرستی مردم وابسته است اما هنوز 
سامان نیافته است، مجلس و دولت تالش کردند 
منابع خوبی برای حوزه سالمت تعبیه کنند اما الزم 

است تصمیمات مهم تری گرفته شود.

افزایش 5درصدی قیمت حامل های 
انرژی دربودجه 9۶قابل قبول نیست

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: 
روند  از  بنزین  و  نفت  جهانی  قیمت  که  زمانی 
افزایشی خاصی برخوردار نیست، بنابراین ضرورتی 
انرژی  های  حامل  قیمت  ما  کشور  در  که  ندارد 

افزایش پیدا کند.
های  حامل  قیمت  درباره   عثمانی  محمدقسیم 
هرساله  گفت:  سال 9۶  بودجه  الیحه  در  انرژی 
در  انرژی  قیمت حامل های  افزایش 5 درصدی 
مانند خطوط  موضوعاتی  در  هزینه  برای  بودجه 
البته هر ساله  انتقال و غیره وجود داشته است، 
بنده با این موضوع مخالفت داشته ام و با توجه به 
سابقه گذشته احتماال در بودجه 9۶ نیز این موضوع 
مصوب شود. نماینده مردم بوکان درمجلس شورای 
اسالمی، ادامه داد: زمانیکه قیمت جهانی نفت و 
نیست،  برخوردار  افزایشی خاصی  روند  از  بنزین 
بنابراین ضرورتی ندارد که درکشور ما قیمت حامل 

های انرژی افزایش پیدا کند.

ضرورت استفاده از ظرفیت شورای عالی آب برای 
حل بحران

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است هنوز 
بحران آب در کشور به سمت امنیتی شدن پیش نرفته و صرفا تنش هایی 

بر سر آب وجود داشته که با تدبیر می توان جلوی ادامه آن را گرفت.
سیدقاسم جاسمی با اشاره به وضعیت بحران آب در کشور گفت: مشکل 
آب در کشور وجود دارد اما خیلی به سمت امنیتی شدن نمی رود و اگر 
این موضوع ازسوی وزیر نیرو و شخص رئیس جمهور جدی گرفته شود 

امکان پیشگیری آن وجود دارد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی بر همین اساس تصریح 
کرد: سال 81 شورای عالی آب به منظور هماهنگی و سیاست گذاری در 
زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور تاسیس شد که امروز ریاست آن 
را نیز شخص رئیس جمهور عهده دار است لذا این شورا از ظرفیت ویژه ای 

برای حل بحران آب برخوردار است که باید از آن استفاده کرد.
وی افزود: امروز بحران آب صرفا مختص به یک منطقه نیست و با وجود 
اینکه نمود ظاهری آن در مناطق شرقی کشور بیشتر است، اما در تمام 
نقاط کشور حتی نقاط آبخیز، مشکل آب وجود دارد، لذا الزم است پیش 

از امنیتی شدن بحران، فکری به حال وضعیت آبرسانی در کشور کرد.
جاسمی همچنین ادامه داد: تا کنون اعتراضاتی در برخی نقاط کشور بر 
سر مسأله آب گزارش شده است اما این تنش ها نمی تواند مبین امنیتی 
بودن بحران آب باشد؛ به هر حال الزم است تا حد ممکن حتی از تنش 

های دوجانبه میان افراد به خاطر آب جلوگیری شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت ملی در این خصوص پیگیری 
های الزم را صورت داده چنانچه تا کنون جلساتی با چیت چیان وزیر 
نیرو در این باره داشته ایم و حتی مجدد مایلیم تا ایشان طی هفته های 
آتی در کمیسیون حضور یابد تا گزارش جدیدی از ادامه روند پیگیری ها 
داشته باشیم. عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس معتقد است وابستگی زندگی و معیشت مردم به آب در شرایط 
کمبود آن باعث امنیتی شدن بحران شده که این کمیسیون با تشکیل 
کمیته ای درحال رسیدگی به این موضوع از طریق دستگاه های مربوطه 

است.  
بحران آب در مناطق جنوب، مرکز و شرق در حال امنیتی است

محمدجواد جمالی نوبندگانی با ابراز نگرانی از وضعیت بحران آب در کشور 
که به سمت امنیتی شدن می رود، گفت: آب در بسیاری از نقاط کشور 
به جز مصارف شرب برای کشاورزی، دامپروری و صنعت نیز استفاده می 
شود که کمبود آن امروز باعث بیکاری بخش اعظمی از مردم شده است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی در ادامه تصریح کرد: استان 
فارس به خصوص شهرستان فسا نیز یکی از مناطقی است که بحران آب 
در آن رو به گسترش است چرا که زندگی و معیشت اکثر مردم وابسته به 
آب است و کمبود آن باعث شده مردم بعد از بیکاری به ناچار تحت پوشش 
کمیته امداد امام)ره( درآیند. وی در ادامه با بیان اینکه چالش های ایجاد 
شده در حوزه آب باعث مهاجرت از روستاها و شهرها شده است، عنوان 
کرد: پدیده مهاجرت، حاشیه نشینی را به دنبال داشته که دارای تبعات 
اجتماعی، اقتصادی و اخالقی بسیاری است. جمالی نوبندگانی اظهار 
داشت: در استان هایی مثل سمنان و چهارمحال بختیاری و همچنین 
دشت ورامین با پدیده ناگوار گسست و فرونشست زمین روبرو هستیم چرا 
که با برداشت 80 درصد آب های زیرزمینی باعث شده ایم زمین حالت 
اسفنجی خود را از دست داده و نشست کند از طرفی در برخی شهرها تا 
حدود 400 چاه غیرقانونی احداث شده که بعضا تا 400 متر عمق دارند 

که همین موضوع بحران را تشدید کرده است.
وی افزود: استان چهارمحال بختیاری در حالی با بحران آب و آن هم به 
لحاظ امنیتی دچار است که 11 درصد آب کشور از این ناحیه تأمین می 
شود با این حال شاهد هستیم برای آبرسانی به این منطقه از تانکر استفاده 
می کنند و حتی اخبار درگیری ها بر سر آب در این منطقه نیز پیش از 

این منتشر شد.

خبرخبر نمایندگان مجلس با هشدار درباره افزایش جوانان 
و  اصالح  ضررت  بر  کشور  در  کار  جویای  نخبه 
اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 

تاکید کردند.
در  بازنشستگان  کارگیری  به  ممنوعیت  قانون 
اردیبهشت سال جاری به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسید و این قانون در خرداد ماه توسط 
رییس جمهور به دستگاه های اجرایی ابالغ شد به 
گفته بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس 
اجرای این قانون تاثیر بسزایی در کاهش بیکاری 
و افزایش اشتغال جوانان دارد زیرا در حال حاضر 
های  جایگاه  و  مدیریتی  های  پست  از  بسیاری 
ادارات و نهادهای  بازنشستگان در  شغلی توسط 

دولتی اشغال شده است.
مجلس  در  قانون  این  تصویب  زمان  در  البته 
قانون  ماده 71  اساس  بر  استثنائاتی  نمایندگان 
کارگیری  به  برای  کشوری  خدمات  مدیریت 
بازنشستگان درنظرگرفتند که این موارد شاملی 
افرادی نظیر ایثارگران و جانبازان باالی 70 درصد 
و مواردی است که قانون ممنوعیت به کارگیری 

بازنشستگان شامل آنها نمی شود.
به گفته نمایندگان مجلس اما درمصوبه مجلس 
درخصوص منع به کارگیری بازنشستگان ابهاماتی 
وجود دارد به این معنی که مشخص نیست که 
افراد مستثنی از قانون پس ازبازنشستگی در چه 
مشغول  مجدد  فعالیت  به  توانند  می  نهادهایی 
شوند، بنابراین در همین رابطه کمیسیون اجتماعی 
مجلس استفساریه ای آماده کرد که طبق آن افراد 
و  مسلح  نیروهای  چون  نهادهایی  در  بازنشسته 
وزارت اطالعات تنها درهمان دستگاه متبوع خود 
بازنشستگی فعالیت کنند  و  از  توانند پس  می 
فعالیت آنها دردستگاه ها متبوع خود بالمانع است؛ 
ولی این استفساریه زمان بررسی در صحن علنی 

مجلس مورد تائید نمایندگان قرار نگرفت.
به عقیده نمایندگان و رییس مجلس استفساریه 
کمیسیون اجتماعی تصویب یک قانون جدید بود 
که امکان بررسی آن وجود نداشت بنابراین این 
موضوع برای رفع نقاط ضعف به کمیسیون مربوطه 

ارجاع شد.
فعلی  قانون  که  باورند  براین  نمایندگان  برخی 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بازهم دست 
سازمان ها و نهادها را دربه کارگیری بازنشستگان 
بیشتری  های  محدودیت  باید  و  بازگذاشته 
درخصوص جلوگیری از جذب بازنشستگان با هدف 
به کارگیری جوانان و نخبگان جویای کار اعمال 
در  موضوع  این  موافق  نمایندگان  بنابراین  شود؛ 
حال تدوین طرحی در مجلس هستند که تغییرات 
به  قانون ممنوعیت  واحده  ماده  در  اصالحاتی  و 

کارگیری بازنشستگان صورت گیرد.
به گفته نمایندگان مجلس درحال حاضر که رفع 
مشکل بیکاری به اولویت های اول دولت تبدیل 
شده است باید با تصویب قوانینی از به کارگیری 
سن  به  ازرسیدن  پس  بازنشستگان  مجدد 
بازنشستگی جلوگیری کرد، زیرا ساالنه به تعداد 
افراد جویای کار به ویژه در قشر تحصیلکرده جامعه 
برای  بزرگی  معضل  موضوع  این  و  شده  افزوده 

مسئوالن محسوب می شود.
سلمان خدادادی در گفت و گو با خبرگزاری خانه 
ملت درباره نحوه اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری 

بازنشستگان، گفت: اعضاء کمیسیون اجتماعی در 
حال حاضر نمی توانند آماری را از وزارتخانه های 
به  ممنوعیت  قانون  اجرای  درخصوص  مربوطه 

کارگیری بازنشستگان کسب کنند.
نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه نظارت براجرای قانون وظیفه دستگاه 
هایی همچون سازمان بازرسی کل کشور است، 
افزود: سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات 
باید اعالم کنند که از زمان ابالغ و اجرای این قانون 
به دستگاه ها تاکنون چند نفر از بازنشستگان پس از 
طی دور فعالیت خود از سیستم خارج شده و مجدد 

به کار گیری نشدند.
به  منع  درقانون  ابهامی  اینکه  به  اشاره  با  وی   
کارگیری بازنشستگان که در اردیبهشت ماه سال 
کرد:  تصریح  داشت،  وجود  شد  مصوب  جاری 
چندی  جلسه  در  ای  استفساریه  از  استفاده  با 
و  برطرف  ابهام  این  اجتماعی  کمیسیون  پیش 
قانون شفاف شد، یعنی تاکید شد که منظور از 
بازنشستگان در اجرای این قانون چه افرادی بوده 
و درچه نهادها و دستگاه هایی اجازه به کارگیری 

این افراد  وجود ندارد.
خدادادی با بیان اینکه در این قانون استثناهایی نیز 
در نظرگرفته شده است، گفت: به عنوان مثال موارد 
استثنا شامل پرسنل وزارت اطالعات و نیروهای 
این  از  تا پیش  البته  انتظامی و نظامی هستند، 
مشخص نبود که استثناها شامل چه گروهی بوده 
و در کدام دستگاه ها و نهادها می توانند مشغول به 
کار شوند؛ اما در استفساریه فوق الذکر مشخص شد 
که این افراد تنها در دستگاه ها و سازمان قبلی خود 

می توانند به کار گرفته شوند.
این نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید براینکه 
طبق مصوبه ای درمجلس مقامات بازنشسته می 
توانند دوباره مشغول به کارشوند، افزود: مقامات 
شامل ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری 
آنها دراین ماده مشخص شده  هستند و اسامی 
است، اما دراین قانون معلوم نبود که آیا از این افراد 
درهر دستگاه و نهادی می توان استفاده کرد؛ به 
عنوان مثال فردی درگذشته استاندار بوده اما در 
حال حاضر بازنشسته شده است، آیا می توان ازاین 

فرد در هر دستگاهی استفاده کرد.

وی ادامه داد: طبق برخی تغییرات به وجود آمده 
مقرر شد که مقامات در پستی که  بازنشسته شدند 

می توانند مجدد به کارگرفته شوند.
خدادادی از ارسال نامه خود به دستگاه ها مبنی 
بر اقدامات مسئوالن در اجرای قانون ممنوعیت 
این  در  گفت:  و  خبرداد  بازنشستگان  بکارگیری 
نامه تاکید شده که مسئوالن باید پاسخ دهند از 
زمان اجرای قانون تا کنون چند نفربازنشسته برکنار 

شدند.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: سازمان بازرسی باید با دستگاه های 
خاطی در عدم اجرای این قانون برخورد کند زیرا 

هیچ گونه نقطه ابهامی در این قانون نیست.
قانون  تصویب  اینکه  به  اشاره  با  رستمیان  علی 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تاثیر بسزایی 
در کاهش بیکاری دارد، گفت: متاسفانه تا پیش از 
تصویب این قانون مشاهده می شد که در نهادها 
و وزارتخانه هایی چون تعاون، کار ورفاه اجتماعی 
از  شستا  مانند  آن  زیرمجموعه  های  شرکت  و 
بازنشستگان برای فعالیت مجدد استفاده می شود.

نماینده مردم سلسله و دلفان درمجلس شورای 
اسالمی با انتقاد از اینکه این افراد عضو چندین 
آنچنانی  حقوق های  دارای  و  بوده  مدیره  هیات 
بودند، افزود: بنابراین مقرر شد که در این مجموعه 
آمار و اطالعاتی از میزان به کارگیری بازنشستگان 
و اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 
اخذ شود، البته نامه نگاری هایی با مسئوالن ذیربط 

انجام شده اما هنوز پاسخی دریافت نشده است.
 وی با انتقاد از روند افزایشی بیکاری در کشور، 
تصریح کرد: متاسفانه میزان بیکاری در میان اقشار 
سالیان  با  درمقایسه  کشور  نخبه  و  تحصیلکرده 
گذشته افزایش پیدا کرده بنابراین صالح نیست 
در  مجدد  سال  یا 35  کاری 30  سابقه  با  افراد 
سازمان ها و نهادها فعالیت کنند؛ زیرا این موضوع 
جوانان  برای  فعالیت  عرصه  که  شود  می  باعث 

جویای کار تنگ شود.
به  ممنوعیت  قانون  براینکه  تاکید  با  رستمیان 
کارگیری بازنشستگان با هدف مقابله با بیکاری و 
افزایش اشتغال درمجلس مورد بررسی قرار گرفت، 
گفت: به طورحتم اجرای دقیق این قانون می تواند 

در کاهش بیکاری نقش مهمی را ایفا کند، هرچند 
که درحال حاضر در شهرهای کوچک مشاهده می 
شود که برای مشاغلی چون فرماندار و یا رییس 
آموزش و پرورش از نیروی بازنشسته استفاده شده 
یا با وجود بازنشستگی، زمان فعالیت این افراد به 

طور خودکار تمدید شده است.
اینکه  بیان  با  مردم درمجلس دهم  نماینده  این 
اجرای  باید  نظارتی  و سایر دستگاه های  مجلس 
بازنشستگان  بکارگیری  ممنوعیت  قانون  دقیق 
دستگاه های  متاسفانه  افزود:  کنند،  پیگیری  را 
نظارتی نقش خود را در نظارت بر اجرای این قانون 
به درستی ایفا نمی کنند، البته مجلس موظف به 
نظارت بر عملکرد همه دستگاه های استفاده کننده 
قانون  اجرای  در جهت  دولت  عمومی  بودجه  از 

ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان است.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
درنظرگرفته  استثناهای  اینکه  بیان  با  اسالمی 
شده در قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان 
الزامی بود، تصریح کرد: در بسیاری از نهادها مانند 
وزارت اطالعات و نیروهای مسلح به تخصص افراد 
بازنشسته همیشه نیاز است، بنابراین مصوب شد که 
درهمان تشکیالت از افراد بازنشسته استفاده شود.

طرحی  سازی  آماده  به   اشاره  با  سعیدی  زهرا 
کارگیری  به  ممنوعیت  قانون  اصالح  هدف  با 
بازنشستگان، گفت: قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان مصوب اردیبشهت سال جاری جای 
و  جوانان  نفع  به  اصالحات  این  که  دارد  اصالح 
نخبگان جویای کار است زیرا در قانون فعلی دایره 
به کارگیری بازنشستگان در نهادها و دستگاه های  
دولتی به نوعی باز گذاشته  شده یعنی قانون بازهم 
شرایط اشتغال بازنشستگان در بسیاری از پست 

های مدیریتی را فراهم کرده است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اینکه باید با تصویب قانونی جدید از 
زیادی  بسیار  حد  تا  بازنشستگان  کارگیری  به 
قانون  واحده  ماده  طبق  افزود:  کرد،  جلوگیری 
استفاده  بازنشستگان،  کارگیری  به  ممنوعیت 
ازبازنشستگان در کلیه دستگاه های استفاده کننده 
ازبودجه عمومی دولتی درکل کشور ممنوع است 
اما برای این قانون نیز استثنائاتی درنظرگرفته شده 

است که این استثناها نیز جای اصالح دارد.
این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه 
باید قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را 
اصالح کرد، گفت: دراین زمینه طرحی آماده شده 
که هفته آینده به هیات رییسه مجلس تقدیم می 
شود به طوری که بر اساس ماده واحده این طرح 
تبصره یک قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان 

به نوعی اصالح می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: طبق اصالح صورت گرفته در طرح 
به  بازنشستگان   کارگیری  به  ممنوعیت  اصالح 
کارگیری مقامات  در بندهای الف، ب و ج ماده 
71 قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها 
با ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد 
و باالتر در سمت های مذکور در بندهای الف، ب 
و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و 
نیروهای مسلح و وزارت اطالعات دردستگاه متبوع 
خود بالمانع و دارندگان اختیارات خاصه مقام معظم 

رهبری نیز مستثنی هستند.

بازنشستگان سد راه اشتغال جوانان
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2 دستاورد جدید نیروی زمینی 
ارتش رونمایی شد

نیروی زمینی  رییس سازمان جهاد خودکفایی 
 2 عملیاتی  به کارگیری  و  رونمایی  از  ارتش 
»فرپاد«  پهپاد  شامل  نیرو  این  دستاورد جدید 
و »جمر اخاللگر ضد پهپاد« در اجرا و برگزاری 
خبر   4 اهلل)ص(  رسول  محمد  بزرگ  رزمایش 

داد.
زواره ای  مسعود  سید  ستاد  دوم  سرتیپ  امیر   

این مطلب را در جمع خبرنگاران عنوان کرد.
وی توضیح داد: پهپاد شناسایی »فرپاد« قابلیت 
دارد به صورت آنالین آخرین وضعیت دشمن را 
تا بُرد 10 کیلومتری رصد کند و ارسال آنالین 

تصاویر به ایستگاه زمینی داشته باشد.
نیروی زمینی  رییس سازمان جهاد خودکفایی 
ارتش اضافه کرد: این پهپاد که اتوپایلوت است 
در صورت قطع ارتباط با ایستگاه زمینی به طور 

اتوماتیک به موضع اولیه خود باز می گردد.
پهپاد  این  کرد:  اظهار  ای  زواره  سرتیپ  امیر 
کامال بومی و از سوی سازمان جهاد خودکفایی 

نزاجا تولید شده است.
عملیاتی شدن جمر  و  از ساخت  ادامه  در  وی 
اخاللگر ضد پهپاد خبر داد و افزود: این سامانه 
سه  شعاع  تا  را  دشمن  پهپادهای  است  قادر 
کیلومتری شناسایی و برخی از انواع آن را مورد 
لحاظ  به  را که  برخی دیگر  و  قرار دهد  انهدام 
نوع کارکرد متفاوت هستند، هدایت کرده و بر 

روی زمین بنشاند.
امیر زواره ای اظهار کرد: جمر اخاللگر ضد پهپاد 
کمترین  از  شبکه ای  و  منظومه ای  صورت  به 
را  فواصل کار خود  بیشترین  تا  شعاع عملیاتی 

انجام می دهند.

تدوین استراتژی صندوق 
بازنشستگی کشوری 

عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری 
زیر  هلدینگ های  و  صندوق  استراتژی  گفت: 
مجموعه با هدف کالِن تعیین جایگاه فعلی، که 
اکنون کجا قرار دارد و جایگاه آن در آینده، در 

افق 10 ساله تدوین می شود.
محمدمهدی انتشاری، با بیان اینکه برای تعیین 
تشکیل  راهبردی  کمیته  صندوق،  استراتژی 
انتقال  برای  را  خبره  کارشناسان  تا  است  شده 
تحقیقات  مرکز  افزود:  کند،  شناسایی  تجارب 
و  امیرکبیر  بنیاد  کشور،  علمی  سیاستهای 
از  شریف  صنعتی  دانشگاه  دانشگاهِی  جهاد 
شرکتهای  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
سطح اول جهان در تدوین استراتژی صندوق و 

هلدینگ های زیرمجموعه مشارکت دارند.
برخی سرمایه  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
ندارند،  را  الزم  سوددهی  صندوق  گذاریهای 
تدوین استراتژی صندوق بازنشستگی کشوری، 
موقعیت اقتصادی آن را در آینده برای فعالیت 
در زمینه سرمایه گذاری در بخش های مختلف 

و مدیریت منابع و مصارف تعیین می کند.
وی تصریح کرد: استراتژی صندوق بازنشستگی 
قابلیت  باید  کشور  فعلی  وضعیت  به  توجه  با 
و عملکرد  کاربرد  تا  باشد  داشته  اجرایی شدن 
آن را در جامعه عماًل شاهد باشیم و تنها سندی 

برای قفسه های کتابخانه ها نباشد.
و  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  براساس 
کشوری،  بازنشستگی  صندوق  الملل  بین  امور 
انتشاری همچنین بیان کرد: قرارداد پروژه جمع 
هلدینگ ها  تمامی  از  متمرکز  اطالعات  آوری 
بازنشستگی  صندوق  های  گذاری  سرمایه  و 
دارایی های  بندی  طبقه  هدف  با  کشوری 

صندوق منعقد شده است.

24درصد خانواده های ایرانی 
فرد شاغل ندارند

تشخیص  مجمع  جوانان  و  زنان  کمیته  رئیس 
ترکیه  از  پس  ایران  اینکه  بیان  با  مصلحت 
جوانان  میان  در  را  ازدواج  به  تمایل  بیشترین 
فرد  ایرانی  خانواده های  24درصد  گفت:  دارد 
ملی  همایش  در  بروجردی  لیلی  ندارند.  شاغل 
با  خانواده  حوزه  در  اجتماعی  سیاستگذاری 
بیان اینکه موضوع سیاست های کلی در حوزه 
قانونگذاری  طول  در  فرصت  بهترین  خانواده 
در حوزه خانواده است، افزود: معیشت و منبع 
سیاست های کلی، چگونگی اجرا و آثار آن پس 
از اجرا در اصل 110 قانون اساسی که وظایف 

رهبری را مشخص می کند، آمده است.
وی ادامه داد: بر این اساس سیاست های کلی 
در همه حوزه ها در مجمع تشخیص مصلحت 
تعیین می شود و پس از ارائه به رهبری از سوی 
ایشان به مخاطبان که همان ارکان نظام و سران 

قوه هستند، ابالغ می شود.
تشخیص  مجمع  جوانان  و  زنان  کمیته  رئیس 
باید  قوا  سران  اینکه  به  اشاره  با  مصلحت 
کلی  های  سیاست  خود  وظایف  فراخور  به 
مورد  در  کرد:  خاطرنشان  کنند،  اجرا   را 
دو شکل  به  تاکنون  خانواده  کلی  های  سیاست 
برخورد شده است که یکی از آنها در قالب برنامه 
های پنج ساله توسعه است که از سال ۶8 تدوین 
 آنها آغاز شده است، به طوری که در هر برنامه
تعیین  رهبری  سوی  از  کلی  های  سیاست    
سوم  برنامه  از  کرد:  اضافه  شود.بروجردی  می 
هایی  بخش  و  خانواده  مورد  در  بندی  توسعه، 
شده  سیاستگذاری  جوانان  و  زنان  مورد  در 
که  شد  پیشنهاد   87 سال  از  همچنین   است. 
که  شود  تعیین  خانواده  کلی  های  سیاست 

تدوین این سیاست ها از سال 90 آغاز شد.
واقع  در  کلی  های  سیاست  مبنای  افزود:  وی 
تبیین خط مشی نظام در حوزه خانواده است. 
به این معنی که دولت باید خانواده را به عنوان 
یک نهاد مستقل ببیند و سیاست های خود را 

بر اساس یک کل واحد تدوین کند.

آینده مبهم ایدز در ایران
علي اکبرعبدالحسیني

در برابر این سوال که آینده ایدز در ایران چگونه خواهد بود پاسخ 
امیدوار کننده اي شنیده نمي شود. روند شیوع و گسترش بیماري 
بیماري  این  از  ناگاهي عمومي در پیشگیري  از  ایران نشان  ایدز در 

دارد.
بحث اهمیت آموزش در رشد وکیفیت منابع انساني و فایق امدن بر 
مشکالت فردي واجتماعي انسان از زمان افالطون  مطرح بوده است 
و همه ادیان الهي و نیز مکاتب انساني بر رابطه میان کیفیت زندگي 
انسان و آموزش تاکید کرده و بر ان اهتمام داشته اند، و امروز نیز 
اهمیت آموزش در رشد انسان، جامعه و توسعه کشور کامال اشکار و 
واضح است. بنابراین تکراري مالل آور است که بخواهیم از اهمیت و 
نقش آموزش در پیشگیري از گسترش ایدز در کشور سخن بگوییم. 
آنچه نیاز است از آن سخن گفته شود موانع »آموزش پیشگیري از 

ابتال و گسترش بیماري ایدز در ایران است«.
مبهم  ایران  در  آنچنان  را  ایدز  آینده  نشود  برداشته  اگر  که  موانعي 
خواهد ساخت که همه حوزهاي اقتصادي، سیاسي و اجتماعي کشور 
را به بحران خطرناکي دچار خواهد کرد. تجربه همه کشورهاي موفق 
افزایش سطح  براي  آموزش  از  آنان  استفاده  از  ایدز حاکي  مهار  در 
اگاهي عموم اقشار جامعه از راه هاي انتقال بیماري و پیشگیري از 

ابتال به آن بوده است.
و  رسمي  آموزش  افزاري  نرم  و  افزاري  سخت  امکانات  و  ابزارها  
در  عمومي  هاي  اگاهي  افزایش  براي  کشور  در  موجود  رسمي  غیر 
پیشگیري از ایدز کمتر و ناکارامدتر از کشورهاي دیگري نیست که 
در پیشگیري از گسترش ایدز از طریق آموزش موفق شده اند. اما چرا 

در ایران این ابزارها ناکارآمد و ناتوان هستند.
صحبت کردن در باره مسائل مربوط به رابطه جنسي در حوزه هاي 
آموزش رسمي و غیر رسمي در کشور حتي درشرایطي که گسترش 
ایدز میتواند به یک تهدید تبدیل شود هنوز درگیر سانسور است و 
این در حالي است که در مقابل  شبکه هاي مجازي در حجمي بسیار 
وسیع  انواعي از روابط جنسي پرخطر را ترویج مي کنند که نه تنها 
انتظارات جنسي را فراتر از واقعیت هاي انساني افزایش داده بلکه از 
و  زوجین  زندگي  کیفیت  کاهش  به  جنسي  نارضایتي  القاي  طریق 

تزلزل و ناپایداري خانواده ها دامن مي زند.
در این میانه اما نظام آموزش رسمي و رسانه هاي عمومي ما  توان 
دفاع از هویت فردي واجتماعي را به بهانه هاي غیر موجه از خود 
سلب کرده اند و سیاست گذاري و برنامه مشخصي براي  حمایت 

از جامعه در برابر تهدیدات پیش گفته ندارند.
تابو انگاري آموزش پیشگیري از ایدز در روابط جنسي توسط نظام 
آموزش رسمي کشور به قیمت از دست دادن فرصت ها براي مهار 
هر  از  بیش  نزدیک  اي  اینده  در  که  است  کشور  در  بیماري  این 

پدیده دیگر امنیت کشور را تهدید خواهد کرد.
بنابر این پیشنهاد میشود مسئوالن ارشد قبل از رسیدن به بحران 
و باهدف ایجاد کاستن از مخالفت هاي گروه ها و افراد ذي نفوذ در 
تصمیم گیري هاي کالن مربوط به آموزش فراگیر پیشگیري از ایدز 
در کشور با تشریح واقعیت هاي موجود و ترسیم آینده این بیماري 
فراگیر و  شفاف  آموزش  براي  را  الزم  مجوزهاي  تقلید  مراجع   براي 

 راه هاي پیشگیري از ابتال به این بیماري براي همه اقشار مردم از 
دانش اموزان تا دانشجویان و از کارگران تا کارمندان و زنان خانه دار 

و.... دریافت دارند.

نگاه روزخبر

پایتخت 190 دزد و سارق  به  پلیس  پاتک 

برقراری  برای  پلیسی  های  از طرح  دیگر  یکی  اجرای  با  همزمان 
طول  در  دار  سابقه  متهمان  رصد  و  پایتخت  در  امنیت  و  نظم 

دستگیر شدند. و  شناسایی  مجرم   190
 اجرای طرح امنیت محله محور در راستای دستورات فرماندهی 
و  است  شده  انجام  محالت  سطح  در  امنیت  پایداری  برای  ناجا 
 7 با  برگزاری طرحی هماهنگ در سطح شهر تهران و همکاری 
و مجرم  قاپ  و کیف  190سارق  از  بیش  تهران  استان  شهرستان 

و دستگیر شدند.  تبهکای شناسایی  باند   41 قالب  در  خشن  
 بنابراین گزارش در اجرای این طرح که پایگاه های پلیس آگاهی 
ها  و سرکالنتری  ها  و کالنتری  داشتند  تهران حضور  سطح شهر 

را پوشش می دادند.  انجام شده  عملیات های 
اند. متهمان سابقه دار  متهمانی که به تازگی از زندان آزاد شده 
انجام  به محض  بودندو  آگاهی  پلیس  عملیاتی  تیم های  در رصد 

شدند. دستگیر  و  شناسایی  قانون  اعمال خالف 
بین  دستگیرشدگان  که  دهد  می  نشان  پلیسی  های  بررسی 
شهر  سطح  در  گسترده  صورت  به  و  دارند  سن  سال   2۶ تا   19
و  شناسایی  پردیس  شهرری  و  شهریار  و  کرج  محدوده  تهران 
برای  از متهمان دستگیر شده  اند تحقیقات پلیسی  دستگیر شده 

دارد. ادامه  همچنان  شکات  همچنین  و  مالخران  شناسایی 

غیردولتی ازمدارس  فرآیندی  آغازنظارت 

مدارس  از  فرآیندی  نظارت  آغاز  از  دولتی  غیر  مدارس  رئیس 
و  دینی  علمی،  توان  که  مدارسی  گفت:  و  داد  خبر  دولتی  غیر 
می  معرفی  دیگر  مدارس  به  معین  عنوان  به  دارند  را  پرورشی 

. کنیم
مدارس  از  نظارت  وضعیت  درباره  مهر،  با  گفتگو  در  گرد  مرضیه 
است  این  ما  رویکردهای  از  یکی  خوشبختانه  گفت:  دولتی  غیر 

نکنیم. بحث سهمیه  به  معطوف  تنها  را  ها  نظارت  که 
وی افزود: در حال حاضر شرایط حساس تری بر روی نظارت ها 

را دنبال می کنیم. نظارت مستمر  اما  وجود دارد 
اعالم  ها  استان  به  کرد:  بیان  دولتی  غیر  مدارس  سازمان  رئیس 
در  را  خود  اطالعات  ماه  آبان  پایان  تا  که  مدارسی  ایم  کرده 

آنها آغاز شود. از  اند، نظارت فرآیندی  سامانه وارد کرده 
بیان کرد: نظارت فرآیندی یعنی در طول سال تحصیلی در  گرد 
موسس  که  آنچه  آیا  است.  شده  انجام  هایی  فعالیت  چه  مدرسه 
آیا  خیر؟  یا  بوده  موفق  کرده  تعهد  آموزش  و  تربیت  امر  در 

یا خیر؟ اجرا می کند  را  تعهد کرده است  فعالیت هایی که 
وی در ادامه درباره مدارس اسالمی نیز بیان کرد: یکی از اهداف 
آموزش  تا  است  اسالمی  مدارس  تحقق  بنیادین  تحول  سند 

گیرد. انجام  پرورش  همپای 
توان  که  مدارسی  کرد:  تصریح  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
علمی، دینی و پرورشی دارند را به عنوان مدارس معین به دیگر 
مدارس در مناطق محروم و خارج از کشور معرفی می کنیم.وی 
شوند  تشکیل  معین  مدارس  معرفی  برای  گروهی  اگر  کرد:  بیان 

آنها حمایت خواهیم کرد. از  ما 
مدارس  دیگر  برای  الگویی  اسالمی  مدارس  اینکه  بیان  با  وی 
کشور  سراسر  در  اسالمی  مدرسه   400 تعداد  گفت:  هستند، 
تائید  مورد  بنابراین  است.  المنفعه  عام  آنان  ماهیت  که  داریم 

اولویت است. آنها در  آموزش و پرورش هستند و توسعه 

خبر

و خانواده  زنان  امور  در  رییس جمهور  معاون 
گفت: به زودی ستاد ملی زن و خانواده برگزار 
می شود و یکی از دستور جلسه های آن تقسیم 
کار ملی در زمینه سیاست های کلی خانواده و 

تصویب آن است.
ملی  همایش  در  موالوردی  شهیندخت 
سیاست گذاری اجتماعی در حوزه خانواده که 
دیروز در پردیس تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
عالمه طباطبایی برگزار شد، افزود: شورای عالی 
انقالب فرهنگی برنامه ای دارد با عنوان برنامه 
ملی کنترل و کاهش طالق که در شورای عالی 

انقالب فرهنگی به تصویب رسیده است.
خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  وی 
گفت:  اجتماعی  سیاست گذاری  درباره 
اقداماتی  مجموعه  اجتماعی  سیاست گذاری 
مشکالت  با  مواجهه  برای  دولت ها  که  است 
بهداشت،  مانند  حوزه هایی  در  اجتماعی 
آموزش، مسکن و رفاه در دستور کار خود قرار 
سیاست گذاری ها  نوع  این  به  توجه  می دهند. 
مخاطراتی  با  جوامع  که  دورانی  در  ویژه  به 
زیست  محیط  و  اجتماع  مانند  حوزه هایی  در 
با  ما  در کشور  دارد.   اهمیت  مواجه هستند، 
وجود آنکه سیاست های اجتماعی، اعمال شده 
که  است  جدیدی  موضوع  همچنان  اما  است، 

نیازمند توجه دانشگاهیان است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در 
اجتماعی، مداخله  ادامه گفت: سیاست گذاری 
اهداف خود  به  برای رسیدن دولت ها  عامدانه 
است.  شهروندان  بین  منابع  توزیع  منظور  به 
قوانین  از  نوع سیاست گذاری مجموعه ای  این 
وضعیت  به  رسیدن  برای  که  است  مقررات  و 
مطلوب مدنظر قرار می گیرد که از جمله اهداف 
و  رفاه  سطح  افزایش  نابرابری،  کاهش  به  آن 
می توان  شهروندی  بنیادین  مولفه های  بهبود 
اشاره کرد. این سیاست گذاری، فرآیندی است 
را  افراد  و سالمت  رفاه  می توانند  سازمان ها  و 

اجتماعی رشد دهند  قالب سیاست گذاری  در 
یا نادیده بگیرند.

کشورهای  وضعیت  به  اشاره  با  موالوردی 
شاهد  پیشرفته  کشورهای  در  گفت:  پیشرفته 
افزایش طول عمر، نرخ امید به زندگی و کاهش 
ساختار  حاضر  حال  در  هستیم.  موالی  نرخ 
خانواده ها در این کشورها در حال تغییر است 
و بسیاری از مردان جدا از همسر خود زندگی 
می :نند و این وضعیت رشد چشمگیری کرده 
پسرانی  و  دختران  درصد  آن  بر  عالوه  است. 
که بدون ازدواج با هم زندگی می کنند بیشتر 
شده است.وی در مورد حدود و ثغور مداخله 
دولت در خانواده گفت: دانشگاه ها و حوزه های 
علمیه می توانند الگویی ارائه دهند تا بتوانیم به 
دولت خانواده محور و دوستدار خانواده برسیم 
اینکه  نه  بگیرد  قوانین، حول خانواده شکل  و 

شاهد خانواده دولتی باشیم.
و خانواده  زنان  امور  در  رییس جمهور  معاون 
گفت:  خانواده  کلی  سیاست های  به  اشاره  با 
و  بررسی  سال ها  از  پس  سیاست ها  این 

بین  ابالغ شد. الزم است  قوه  به سه  پژوهش 
باشیم  قائل  تعامل  کلی  سیاست های  مجموع 
و به صورت منفک نمی توانیم برای تحقق آنها 

تالش کنیم.
محورهای  از  یکی  کرد:  اضافه  موالوردی 
نقش  بر  تاکید  خانواده  کلی  سیاست های 
که  است  حالی  در  این  است  زنان  خانوادگی 
ما سند مشارکت اجتماعی زنان و سیاست های 
نظام اداری کشور را داریم که در آن بر ایجاد 
زنان  خانوادگی  زندگی  و  کار  بین  توازن 
مجموعه  است  الزم  بنابراین  می شود.  ایجاد 
سیاست ها را در نظر بگیریم و برای اجرای آنها 

اقدام کنیم.
و  ارتباط  به  توجه  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
تعامل نهاد خانواده با نهادهایی مانند سیاست، 
مذهب و آموزش اظهار کرد: تحوالت خانواده 
در خالء اتفاق نمی افتد و این تحوالت متاثر از 

دگرگونی های نهادهای دیگر است.
و خانواده  زنان  امور  در  رییس جمهور  معاون 
با اشاره به استراتژی و برنامه های معاونت امور 

ماست.  مدنظر  جنسیتی  عدالت  گفت:  زنان 
از  برخوردار  و  توسعه  عامل  زنان  معتقدیم 
بتوانند همزمان  باید  مواهب توسعه هستند و 
نقش  خود،  همسری  و  مادری  نقش  ایفای  با 
حفظ  با  و  دهند  انجام  نیز  را  خود  اجتماعی 
حقوق زن و مرد الزم است این موارد محقق 
و  زنان  امور  معاونت  در  را  موارد  این  شود.  

خانواده مدنظر قرار دادیم.
ما  برنامه های  محور  کرد:  اضافه  موالوردی 
بین  توازن  ایجاد  و  جنسیتی  تبعیض  رفع 
کار و زندگی زن و مرد است.  بهبود وضعیت 
جامعه در گرو بهبود وضعیت زنان است و این 
موضوع را نیز مدنظر قرار داده ایم. در این حوزه 
نهادهایی مانند سازمان های حقوقی می توانند 

نقش مهمی ایفا کنند.
وی تاکید کرد: بهبود وضعیت زنان تنها وظیفه 
الزم  حکومت  ارکان  همه  بلکه  نیست  دولت 
است به آن بپردازند و تحقق آن نیازمند یک 

عزم ملی است.
و خانواده  زنان  امور  در  رییس جمهور  معاون 
این  برنامه ششم توسعه گفت: در  به  اشاره  با 
برنامه به عدالت جنسیتی پرداخته ایم و اصالح 
مدنظر  خانواده  و  زنان  ملی  مرجع  ساختار 
ماست.موالوردی با اشاره به سیاست های کلی 
ابالغ سیاست های  از  اظهار کرد: پس  خانواده 
دفتر  مشارکت  و  همکاری  با  خانواده  کلی 
معاون اول رییس جمهور، تقسیم کار ملی در 
این زمینه انجام داده ایم و دستگاه های همکار 
از  قرار است دو ماه پس  را تعیین کرده ایم و 
ابالغ برنامه های خود را به دبیرخانه ستاد ملی 
زن و خانواده ارائه دهند.معاون رییس جمهور 
به  اشاره  با  پایان  در  خانواده  و  زنان  امور  در 
مسائل  از  یکی  گفت:  خانواده  نهاد  اهمیت 
خانواده،  و  زنان  امور  معاونت  برای  اولویت دار 

تقویت نهاد خانواده است.

موالوردی خبر داد: 

تصویب برنامه ملی کنترل و کاهش »طالق«

دانشجو  تربیت  بر  پرورش  و  آموزش  وزیر 
معلمان پژوهشگر از طرف دانشگاه فرهنگیان 

تاکید کرد.
جلسه  در  دانش آشتیانی  الدین  فخر  دکتر 
اشاره  با  فرهنگیان  دانشگاه  معاونان  شورای 
به کم بودن سرانه دانشگاه فرهنگیان گفت: 
دانشگاه می تواند از طریق طرح های پژوهشی 

باکیفیت درآمد خود را افزایش دهد.
در  پرورش  و  آموزش  همه  اظهارکرد:  وی 
مهمترین  معلم  و  شود  می  خالصه  مدرسه 
رکن مدرسه است، بنابراین دانشجو معلمان 
دانشگاه فرهنگیان باید ابتدا مهارت های الزم 

را فرا گیرند و سپس راهی مدارس شوند.
ارتباط  کرد:  تصریح  پرورش  و  وزیرآموزش 
با آموزش و پرورش  باید  دانشگاه فرهنگیان 
این  به  بیشتری  های  پست  و  شود  بیشتر 
اعضای  شود  سعی  یابدو  اختصاص  دانشگاه 
و  آموزش  رسمی  نیروهای  از  علمی  هیئت 

پرورش باشند.
کرد:  خاطرنشان  وامید  تدبیر  کابینه  عضو 
فارغ  فرهنگیان  دانشگاه  از  که  معلمی 
التحصیل می شود باید آنقدر مسلط باشد که 

قالب طرح پژوهشی  را در  طرح درس خود 
تنظیم کند، چرا که اگر بخواهیم دانش آموز 
پژوهشگر داشته باشیم الزمه اش آن است که 

معلمانی پژوهنده تربیت کرده باشیم.
و  فرهنگیان  دانشگاه های  افزود:  آشتیانی 
و  آموزش  ارکان  مهمترین  از  رجایی  شهید 
پرورش می باشند و تقویت آنها در دستورکار 
دو  این  کنیم  می  تالش  و  است  وزارتخانه 

دانشگاه به جایگاه اصلی خود برسند.
وی با بیان ضرورت تخصیص پست و بودجه 
شد:  یادآور  فرهنگیان  دانشگاه  به  کافی 
دانشگاه  تا  کنیم  طراحی  را  سیستمی  باید 
ارتباط  پرورش  و  آموزش  بدنه  با  فرهنگیان 
تنگاتنگی داشته باشد و از این طریق اهداف 

سند تحول بنیادین نیز اجرایی شود.
و  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  براساس 
پرورش،  و  آموزش  وزارت  عمومی  روابط 
کمیته  تشکیل  از  پرورش  و  آموزش  وزیر 
حوزه  و  فرهنگیان  دانشگاه  بین  مشترک 
ستادی با عنوان کمیته تامین معلمان آینده 
با همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 

در آینده نزدیک خبر داد.

تشکیل »کمیته تامین معلمان آینده« 
به زودی

سازمان  رئیس 
حکومتی  تعزیرات 
گردش  خصوص  در 
قاچاق  کاالهای  مالی 
گفت:  کشور  در 
کل  مالی  گردش 
 15 ساالنه  قاچاق 
و  است  دالر  میلیارد 
سهم قاچاق دارو 1.5 

میلیارد دالر است.
جمشیدی  علیرضا 

اداری  سالمت  ارتقای  همایش  حاشیه  در 
در  خبرنگاران  جمع  در  فساد  با  مقابله  و 
قاچاق  افزود:  کاال،  قاچاق  مبادی  خصوص 
اما  گیرد  می  صورت  مختلف  کشورهای  از 
اینکه از چه مبادی وارد می شود باید گفت، 
متاسفانه از مبادی رسمی هم وارد می شود. 
و  فرودگاهی  بخش  داد:  ادامه  وی 
لنجی  ته  برها،  کوله  گمرک،  مسافری، 
ورود  مبادی  از  بخشی  همه  ها  این  ها 
مبارزه  وضعیت  البته  است  قاچاق  کاالی 
نسبت  باز هم  اما  بهتر شده  کاال  قاچاق  با 

اتفاق  خیلی  شود  می  وارد  که  حجمی  به 
است. نیافتاده  خوبی 

ناشی  مالی  گردش  در خصوص  جمشیدی 
قاچاق  کل  مالی  گردش  گفت:  قاچاق  از 
گردش  و  است  دالر  میلیارد   15 ساالنه 

مالی قاچاق دارو 1.5 میلیارد دالر است.
طرح  آیا  که  سئوال  این  به  پاسخ  در  وی 
ناصرخسرو متوقف شده است، افزود: طرح 
ناصرخسرو همچنان پابرجاست و به زودی 
و  کنیم  می  ورود  هم  دیگر  های  بخش  به 

دولت هم حمایت می کند.

1/5میلیارد دالر گردش مالی قاچاق دارو 
در ایران

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا 
ناجا با اشاره به برخی از سوء استفاده های صورت 
گرفته در فضای مجازی و انتشار اطالعات مهم و 
خصوصی کاربران در این فضا گفت: متاسفانه مدتی 
است جرائم فضای مجازی به سمت و سوی حوزه 
اخالقی رفته و سوءاستفاده از اطالعات منتشر شده 
توسط قربانیان آمار باالیی را به خود اختصاص داده 

است.
در  زیادی  کاربران  گفت:  کیانی  حمید  سرگرد 
فضای مجازی،  شبکه های اجتماعی و به خصوص 
نرم افزارهای پیام رسان تلفن همراه اقدام به انتشار 
اطالعات خصوصی و شخصی و تصاویر به اصطالح 
سلفی خود می کنند. متاسفانه برخی از این کاربران 
ساده ترین  از  سایبری  مجرمان  که  ندارند  باور 
اطالعات شخصی که کاربر درصفحات اجتماعی 

خود منتشر می کند سوء استفاده می کنند.
وی در ادامه گفت: بر اساس آمار موجود بیش از 
70 درصد از جرائم رخ داده در فضای مجازی به 
خاطر عدم رعایت نکات ایمنی توسط خود قربانی 
صورت می گیرد.کیانی افزود: اگر کاربران فضای 
مجازی کمی دقت داشته باشند و یا نسبت به 
نوع محتوایی که منتشر می کنند کمی حساس تر 
باشند و به عواقب احتمالی آن توجه کنند، قطعاً 
شاهد کاهش وقوع جرائم اینترنتی و امنیت بیشتر 

برای کاربران خواهیم بود.
سرگرد کیانی در ادامه به برخی از سوءاستفاده های 
صورت گرفته از تصاویر کاربران اشاره کرد و گفت: 
و  همسریاب  نرم افزارهای  فروش  است  مدتی 
صیغه یاب در فضای مجازی و به خصوص برخی 
از نرم افزارهای پیام رسان موبایلی باب شده است. 
نرم افزاری که بعد از تهیه و نصب به کاربر اجازه 
می دهد تا به رسم صیغه، فرد مورد نظر خود را 
بر اساس تصاویر موجود برای ازدواج موقت انتخاب 
نماید.وی ادامه داد: برخی از افرادی که تصویر آنان 
در اینگونه سایت ها و نرم افزارها وجود دارد، وجود 

خارجی نداشته و فقط تصویر آنها در این سایت ها 
یا گروه ها وجود دارد. تصویری که حتی ممکن 

است دست کاری شده باشد.
سرگرد کیانی افزود: این افراد با استفاده از تصاویر 
سلفی که کاربران در فضای مجازی منتشر کرده اند 
سعی می کنند سایت خود را بروز رسانی کرده و 
اهداف مجرمانه خود را که همان سوءاستفاده از 

کاربران فضای مجازی است را عملی نمایند.
سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا 
در توصیه به کاربران فضای مجازی گفت: هموطنان 
دقت داشته باشند که چه نوع محتوایی را در فضای 

مجازی و به خصوص شبکه های اجتماعی به انتشار 
می گذارند. قبل از انتشار کمی به عواقب احتمالی 
آن فکر کننده و سوءاستفاده های احتمالی را حتماً 
یک  شاید  گفت:  کیانی  بگیرند.سرگرد  نظر  در 
تصویر در ظاهر فقط یک عکس باشد اما در باطن 
می تواند زمینه ساز وقوع جرمی شود که ارزش های 
خانواده ها را هدف گرفته و باعث فروپاشی بنیان 
ارزشمند خانواده شود.وی با تاکید بر عدم ضرورت 
انتشار برخی از اطالعات در فضای مجازی گفت: 
برخی از اطالعات به مانند اسرار خانوادگی بوده 
اسرار کار صحیحی  این  به  و دسترسی دیگران 
نمی باشد. به نظر شما آیا کسی هست که دوست 
به دیگران  را  آلبوم خانوادگی خود  باشد  داشته 
بدهد؟ قطعاً جواب منفی است. پس همواره باید 
این نکته را در نظر داشته باشیم که انتشار اطالعات 
احتمالی  گرفتن سوءاستفاده های  نظر  در  بدون 
می تواند حریم خصوصی ما را نقض کرده و عواقب 

جبران ناپذیر بعدی را به همراه داشته باشد.
کیانی  سرگرد  پلیس،  سایت  گزارش  براساس 
انتها از هموطنان درخواست کرد در صورت  در 
مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت 
پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir  بخش 
گزارش  ثبت  لینک  سایبری،  فوریت های  مرکز 

مردمی به پلیس فتا اعالم نمایند.

پلیس فتا هشدار داد:

سوءاستفاده از عکس های سلفی در سایت های همسریابی

تفاهم نامه بازنگری استانداردهای نان از سوی 
امضا  استاندارد  و سازمان ملی  بهداشت  وزارت 
شد. علی اکبر سیاری در این مراسم اظهار کرد: 
وزارت  نان،  استانداردهای  بازنگری  موضوع  در 
بهداشت عهده دار تعیین استانداردها و پیگیری 
اجرای آن است و سازمان استاندارد نیز این موارد 
را تصویب و ابالغ می کند به همین خاطر نیاز 
است که به طور مستمر همکاری و تعامل داشته 
در  سنتی  پخت  روش  امروزه  افزود:  باشیم.وی 

بسیاری از کشورها تبدیل به صنعتی شده است. 
روش پخت سنتی به علت حرارت مستقیم به نان 
و آرد عارضه دارد و باعث ایجاد کربن می شود. 
اگر بتوانیم از این پدیده جلوگیری کنیم در واقع 
توانسته ایم از بروز سرطان و همچنین ضایعات 

نان پیشگیری کنیم.
معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن تاکید بر 
ضرورت وجود استفاده از سبوس در نان، ادامه 
این  حالیکه  در  ندارد  سبوس  سفید  نان  داد: 
ماده ارزش غذایی باالیی دارد و باعث می شود 
آن  مثبت  نوع  به  بدن  در  منفی  کلسترول 
تبدیل شود.سیاری در پاسخ به پرسش یکی از 
خبرنگاران درباره نحوه پیگیری وزارت بهداشت 

برای جلوگیری از تبلیغات کاالهای آسیب رسان 
در سازمان صدا و سیما اظهار کرد: طبق ماده 
35 برنامه پنجم توسعه تبلیغات کاالی آسیب 
رسان ممنوع است. سازمان صدا و سیما نیز در 
این خصوص مقدار زیادی همراهی کرده است 
اما باید توجه کرد که بخش عمده ای از درآمد 
این سازمان از طریق تبلیغات است و در مجموع 
با  امروز  تا  موثری  همکاری  که  گفت  می توان 
یکدیگر نداشته ایم چرا که ما به دنبال سالمتی 
درآمد.  دنبال  به  و سیما  و صدا  مردم هستیم 
وی ادامه داد: بخش عمده ای از نمک دریافتی 
تفاهم  این  اجرای  با  است.  نان  از طریق  مردم 
نامه مصرف نمک از طریق نان از ۶ گرم به 3 

گرم کاهش پیدا می کند. بر اساس استاندارد 
ملی جدید میزان نمک در نان های سنگک به 
کمتر از 1 درصد رسیده است. همچنین بیش از 
50 درصد نانوایی های تافتون نیز مصرف نمک 
داده اند. در عین  این میزان کاهش  به  را  خود 
حال نان های بربری هنوز بیش از 1 درصد نمک 
دارند و عمده نان های لواش نیز حدودا بین 1 تا 

2 درصد نمک دارند.
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه کشور در ادامه 
بیان کرد: همزمان با پایش میزان نمک مصرفی 
در نان ها طرحی برای جایگزینی نمک در نان 
آغاز شده است که با وجود کاهش نمک ، طعم 

نان حفظ شود.

 »بازنگری استانداردهای نان« اعالم شد:

نمک نان نصف می شود
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مفقودی 
کارت هوشمند حسن حیدریان اسبو فرزند ساالر با شماره کارت 8910037280 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

 آگهی مفقودی
پالک شماره  به   1394 مدل   125 هوندا  موتور  سبز  کارت  و  کمپانی   سند 

شاسی   شماره  و   0124  NEH  018272 موتور  شماره  و   588-۶75۶1 
j 9540153 NIN 25 *** ب NEH   به نام الیاس شیخ االسالمی کندلوسی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
بابلسر

 دادنامه
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه   9409987710400097 کالسه  پرونده 

شهرستان بوشهر تصمیم نهایی شماره 9409977710400970 
هاجر  خانمها  وکالت  با  بوشهر  استان  شعب  امور  اداره  ایران  ملی  بانک  خواهان 
بیژنی و نازلی زکی پور هر دو به نشانی شهرستان بوشهر سه راه بازرگانی ابتدای 
بانک ملی کوچه فردوس 1 ساختمان وکال طبقه 4  خیابان بهشت صادق جنب 

دفتر وکالت زکی پور
سبحان  آقای   -3 اسلوب  جلیل  آقای  جمالی2-  سکینه  خانم   -1: خواندگان 

رشیدزاده همگی به نشانی شهرستان بوشهر خیابان باهنر کوچه نیلوفر ۶
خواسته :مطالبه وجه

رای دادگاه
در خصوص دادخواست بانک ملی ایران اداره شعب استان بوشهر با وکالت خانم 
ها نازلی زکی پور و هاجر بیژنی به طرفیت 1(آقای جلیل اسلوب 2(خانم سکینه 
نیز  و  ریال   7۶/192/729 مبلغ  خواسته  به  رشیدزاده  سبحان  3(آقای  جمالی 
خسارت تاخیر تادیه روزانه مبلغ 1۶44 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان 
و  تقدیمی  دادخواست  به  عنایت  به  دادگاه  که  دادرسی  خسارت  و  حکم  اجرای 
به  مالحظه تصویر مصدق قرارداد جعاله شماره ۶200037۶90008 پیوست که 
موجب آن وکالی خواهان ادعا داشته اند که موکلشان میلغ فوق را از خواندگان 
از حضور در  اوراق دعوی  قانونی  ابالغ  نامبردگان علی رغم  باشد که  طلبکار می 
ایراد  از  ماندن مستندات خواهان  به مصون  توجه  با  نموده  امتناع  و دفاع  دادگاه 
و اینکه مندرجات سند مزبور حکایت از صحت ادعای خواهان دارد دادگاه دعوی 
خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندأ به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 
522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
الوکاله وکیل  اصل خواسته به مبلغ 7۶/192/729 ریال و هزینه دادرسی و حق 
خسارت تاخیر تادیه روزانه 1۶44 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست 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 انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر می باشد.
 انگالی دهنویی رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر

 آگهی مزایده و فروش مال منقول )نوبت دوم(
طبق پرونده اجرایی به کالسه فوق له شرکت تعاونی اعتبار صالحین محکوم علیه 
عماد حمیداوی و غیره مبنی بر مطالبه و همچنین هزینه اجرایی در حق دولت با 
توجه به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم 
اقدام ننموده بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفاءحقوق خویش و مطابق 
نظریه کارشناسی به استناد مواد 113 الی 13۶ قانون اجرای احکام مدنی اجرای 
احکام متمرکز بوشهر در نظر دارد از طریق مزایده حضوری اقدام به فروش اموال 

توقیف شده با مشخصات ذیل نماید.
مبلغ  شناور  کل  ارزش   7 مریان  مزایده:شناور  مورد  مبلغ  و  مشخصات 
روبروی  بوشهر  آدرس  به  ارزیابی  مورد  شناور  باشد  می  77/000/000/000ریال 

کشتی سازی صدرا می باشد .
تعیین  از مبلغ  الی 10 صبح  مزایده روز شنبه مورخه 95/10/11راس ساعت 9 
به  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  کارشناس شروع و شخصی که  توسط  شده 
عناون برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده می بایست 10 درصد از 
وجه پیشنهادی را نقدأ و فی المجلس به حساب دادگستری تودیع نماید و نسبت 
از  پس  تودیعی  وجه  واال  نماید  اقدام  ماه  یک  مدت  حداکثر ظرف  آن  مابقی  به 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد عالقمندان می توانند در وقت 
مقرر فوق در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بوشهر جهت برگزاری مزایده 

حضور یابند.
سیدهاشم هاشمی مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی متمرکز دادگاه شهرستان بوشهر

تاریخ انتشار:95/9/23

 آگهی مزایده و فروش مال منقول )نوبت دوم(
طبق پرونده اجرایی به کالسه فوق له شرکت تعاونی اعتبار صالحین محکوم علیه 
عماد حمیداوی و غیره مبنی بر مطالبه و همچنین هزینه اجرایی در حق دولت با 
توجه به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم 
اقدام ننموده بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفاءحقوق خویش و مطابق 
نظریه کارشناسی به استناد مواد 113 الی 13۶ قانون اجرای احکام مدنی اجرای 
احکام متمرکز بوشهر در نظر دارد از طریق مزایده حضوری اقدام به فروش اموال 

توقیف شده با مشخصات ذیل نماید.
مبلغ  شناور  کل  ارزش   3 مریان  مزایده:شناور  مورد  مبلغ  و  مشخصات 
71/038/500/000 ریال می باشد شناور مورد ارزیابی به آدرس بوشهر روبروی 
کشتی سازی صدرا می باشد و شناور مریان 4 به ارزش ۶4/750/000/000  ریال 

می باشد شناور مورد نظر در اسکله محالتی می باشد.
تعیین  از مبلغ  الی 10 صبح  مزایده روز شنبه مورخه 95/10/11راس ساعت 9 
به  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  کارشناس شروع و شخصی که  توسط  شده 
عناون برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده می بایست 10 درصد از 
وجه پیشنهادی را نقدأ و فی المجلس به حساب دادگستری تودیع نماید و نسبت 
از  پس  تودیعی  وجه  واال  نماید  اقدام  ماه  یک  مدت  حداکثر ظرف  آن  مابقی  به 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد عالقمندان می توانند در وقت 
مقرر فوق در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بوشهر جهت برگزاری مزایده 

حضور یابند.
سیدهاشم هاشمی مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی متمرکز دادگاه شهرستان بوشهر

تاریخ انتشار:95/9/23

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ابراهیم درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را  آقای  صابر نوری  فرزند 
از پالک 134 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به 
پشت باریکه که از آقای محمد بابایی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و 
پرونده نیز تحت کالسه  94   –   7۶ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
شماره 1395۶031۶007001354   رأی   برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع 
مورخ 2۶  /  8 /  95 حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت31 / 
104  متر مربع به نام آقای صابر نوری  صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک 
مزبور آقای فتح اله عزیزی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود تا چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا 
به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت 
برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای صابر نوری  خواهد نمود صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  23  /  9  /   1395  تاریخ انتشار دوم 8   /  10  /   1395

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقایان غالم وبختیار رحیمی ده چراغی هریک سه دانگ فرزندان  حاتم  درخواست 
بخش  در  واقع  جوانرود  اصلی  یک   پالک  از  را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی 
13کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود  که از آقایان  امین رستمی وانورخالصی وغیره  
خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه 120و121 - 
94  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی 
به  1395حکم    /  8  /25 مورخ    1395۶031۶007001324-1320 رأی  برابر 
نام  به  مربع  متر   ۶3  /  04 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  مالکیت  سند  صدور 
آقایان غالم وبختیار رحیمی ده چراغی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک 
مزبورآقایان امین رستمی وانور خالصی وغیره  می باشد لذا مراتب در دو نوبت به 
اعتراض  تقاضا  تا چنان چه کسانی که نسبت مورد  فاصله 15روز آگهی می شود 
دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این 
اداره تسلیم دارند تا به دادگاه  ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره  محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقایان غالم وبختیار 
رحیمی ده چراغی هریک سه دانگ صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول  23   /   9  /  1395 تاریخ انتشار دوم  8  /  10  /  1395 

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای فواد کریمی فرزند عزت اله  درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را از 
پالک 54 اصلی سرخیدر واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به سرخیدر که از آقایان 
وراث حسن احمدی،محمداحمدی سرخیدر خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده و پرونده نیز تحت کالسه 94  –  98   تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی 1395۶031۶00700134۶ مورخ  
2۶ / 8 / 1395 حکم به صدور سند مالکیت یک باب انباری سرپوشیده به مساحت 
اولیه  مالکین  نام  و  است  نموده  کریمی  صادر  فواد  آقای  نام  به  مربع  متر   180
پالک مزبور آقایان وراث حسن احمدی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 
15روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای فواد کریمی خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  23  /  9  /  1395 
تاریخ انتشار دوم  8  /  10  /  1395

آگهی مزایده اموال غیر منقول
درخصوص پرونده اجرائی94/415 صادره ازشعبه دوازدهم دادگاه عمومی کرمانشاه 
به  برمحکومیت  دایر  سرندار  تیمور  آقای  زیان  وبه  مرادی  مریم  خانم  سود  به 
هزاروسیصدوشصت ویک نیم سکه بهار آزادی واحد اجرای احکام مدنی دادگستری 
روانسر درنظر دارد مال غیرمنقول موصوف درزیر رامطابق ماده 137 قانون اجرای 

احکام مدنی بفروش برساند:
1-نام ونام خانوادگی صاحب مال: تیمور سرندار

نظریه  به  وغیره)باتوجه  یازراعی  یاتجاری  است  :مسکونی  ملک  وقوع  محل   -2
کارشناسی و..(زراعی دیم واقع در قریه سمنگان ازتوابع شهرستان روانسر

3 – ملک ثبت شده یا نه : بله 
4 – مال دراجاره است یانه :اگر دراجاره است مدت ومیزان اجاره : خیر

وبه  رسد:مشاع  می  بفروش  ازآن  مقدار  وچه  مفروز  یا  است  مشاع  مال   –  5
مقدار8/205۶ هکتار

۶ – هرنوع حق انتفاع یا ارتفاع که شخ یااشخاص دیگرنسبت به آن دارند.
7 – قیمتی که مزایده ازآن شروع می شود.370/000/000 ریال 

8 – ساعت وروز ومحل مزایده : ساعت9صبح مورخ 1395/10/21 درمحل اجرای 
احکام حقوقی روانسر 

ضمنا مال موردمزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ 1395/8/2 ارزیابی شده 
است.طالبین وخریداران میتوانند پنج روز قبل ازموعد مزایده به این اجرا واقع در 
روانسر – میدان اورامان مراجعه تاترتیب مالحظه آنها ازمال موضوع آگهی فراهم 
را  قیمت  باالترین  که  هرکس  شود  می  شروع  شده  ارزیابی  ازقیمت  شود.مزایده 
 10 است  مکلف  مزایده  وبرنده  شد  خواهد  شناخته  مزایده  برنده  نماید  پیشنهاد 
درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری 
تودیع ورسیددریافت وباقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ مزایده 
به حساب مزبور واریز کند، درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعدمقرر 
مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه 

مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
بنام  انتقال  دادگاه دستور صدور سند  توسط  مزایده  احراز صحت جریان  از  پس 

خریدار صادر می شود. هزینه نق وانتقال برعهده خریدار است.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری روانسر 

آگهی حصر وراثت
بدریه دریس،نام پدرمهدی،بشناسنامه3337صادره ازخرمشهردرخواستی بخواسته 
صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که زوجه مرحوم حسین بچاری 
خمینی)ره( بندرامام  95/2/24در  درتاریخ  خرمشهر  از  بشناسنامه1130صادره 
مهدی  فرزند  دریس  بدریه  عبارتنداز1-متقاضی1-  اش  ورثه  فوت  اقامتگاه 
بشناسنامه 3337صادره از خرمشهر به عنوان زوجه متوفی2- علی بچاری فرزند 
حسین بشناسنامه 1۶7صادره ازخرمشهر 3-عبداله بچاری فرزند حسین بشناسنامه 
حسین  فرزند  بچاری  منیژه  متوفی4-  پسران  عنوان  ازخرمشهربه  1۶7صادره 
بشناسنامه  حسین  فرزند  بچاری  سمیره  ماهشهر5-  از  1۶44صادره  بشناسنامه 
1۶45صادره از ماهشهر ۶- فریده بچاری فرزند حسین بشناسنامه 1054صادره از 
از بندر  بندرامام خمینی)ره(7- لیال بچاری فرزند حسین بشناسنامه 981صادره 
امام خمینی)ره(8- فاطمه بچاری فرزند حسین بشناسنامه1178صادره از بندرامام 
بندرامام  از  3924صادره  بشناسنامه  حسین  فرزند  بچاری  خمینی)ره(9-زهرا 
ازبندرامام  807۶صادره  بشناسنامه  حسین  فرزند  )ره(10-خلودبچاری  خمینی 
خمینی)ره(11- خدیجه بچاری فرزند حسین بشناسنامه 282صادره از خرمشهر به 
عنوان دختران متوفی والغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد 
از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواال گواهی صادروهر وصیت 

نامه به جزسری ورسمی که بعد از این تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است 
قاضی شورای حل اختالف بندر امام خمینی)ره(

چگونه در هوای سرد ورزش کنیم تا آسیب نبینیم؟

زمستان، در حال نزدیک شدن است و این یعنی ما به زودی باید در هوای سرد بدویم 
و تمرین کنیم. مگر در مواردی که ترجیح می دهید در باشگاه تمرین کنید، متوجه 
خواهید شد که احتمال آسیب دیدگی تان در زمستان، بیشتر است. بسیار مهم است 
که برای جلوگیری از آسیب دیدگی که در آب و هوای سرد به مراتب شایع تر است، 

اقدامات الزم را انجام دهید!
 آسیب های ورزش کردن در هوای سرد

• هیپوترمی )سرمازدگی(: قرارگیری طوالنی مدت در معرض سرما می تواند باعث 
شود درجه حرارت مرکز بدن به زیر 35 درجه سانتی گراد برسد که این امر به لرزیدن، 

خواب آلودگی، کاهش هماهنگی و شاید حتی بیهوشی منجر می شود.
به لطف  اما شما  تابش شدیدی دارد  آفتاب در طول زمستان  • آفتاب سوختگی: 
سرما، گرمای آفتاب را احساس نمی کنید. آفتاب سوختگی در زمستان، تقریبا شایع تر 

از تابستان است.
• یخ زدگی: اگر بافت پوست یخ بزند بلو رهای یخ، گردش خون را متوقف می کنند و 

پوست، بدون اکسیژن می ماند و ممکن است از بین برود.
• تاول: جوراب ها و کفش هایی با اندازه نامناسب می تواند منجر به تشکیل تاول گردند 

و اضافه شدن رطوبت ناشی از برف، تگرگ یا باران، احتمال تاول را افزایش می دهد.
• رگ به رگ شدگی یا کشیدگی عضله: بافت همبند )مفاصل، تاندون ها و رباط ها( 
دارد که در طول  احتمال  بیشتر  نتیجه،  و در  دارند  ارتجاعی  در سرما، کمتر حالت 

تمرین پاره شوند.
می تابد،  باز  و  می خورد  سفید  برف های  به  خورشید  نور  هنگامیکه  کوری:  برف   •
می تواند قرنیه ی چشم ها را بسوزاند. این مسأله می تواند منجر به چشم درد، آبریزش 

از چشم و حتی تاری یا کوری موقت شود.
کردن  گرم  به  را  دقیقه   15 حداقل  کنید،  ورزش  سرد  هوای  در  می خواهید  اگر   

اختصاص دهید.
 روش هایی برای جلوگیری از آسیب دیدگی هنگام ورزش کردن در هوای سرد 

اجازه ندهید که آسیب دیدگی مانع شود که هر روز تمرین کنید. در اینجا چند روش 
برای جلوگیری از آسیب دیدگی در هوای سرد بیان می کنیم:

 زیاد لباس بپوشید
به جای پوشیدن یک ژاکت حجیم، از چند الیه لباس برای در امان ماندن از سرما 
استفاده کنید. در پوشیدن زیرشلواری بلند یا اسپندکس در زیر شلوارتان، تردید نکنید 

و حداقل 2 تا 3 الیه لباس روی قفسه سینه تان بپوشید.
 ساپورت بپوشید

در صورت نیاز، با پوشیدن ساپورت از مفاصل تان محافظت کنید. مچ ها، زانوها، شانه ها 
و آرنج های شما، همه در معرض خطر هستند بنابراین با باندها و ساپورت های مناسب 

از آن ها محافظت کنید.
  گرما را نادیده بگیرید

اگر بعد از تمرین، احساس گرما می کنید، به وسوسه درآوردن لباس تان توجهی نکنید. 
را  بیمار شدن تان  احتمال  دهید،  قرار  سرد  هوای  معرض  در  را  سینه تان  قفسه  اگر 

افزایش خواهید داد.
 خودتان را به مدت طوالنی تری گرم کنید

اگر می خواهید در هوای سرد ورزش کنید، حداقل 15 دقیقه را به گرم کردن اختصاص 
دهید. حتی اگر قرار است در باشگاه تمرین کنید، خودتان را چند دقیقه بیشتر گرم 

کنید.
 در فضای بسته ورزش کنید

ورزش کردن در یک باشگاه یا سالن ورزشی، یک راه خوب برای اجتناب از سرمای 
زمستان است بنابراین در زمستان در فضای بسته ورزش کنید.

 از رطوبت اجتناب کنید
خیس شدن، احتمال تاول زدن را افزایش می دهد اما اگر مراقب نباشید می تواند منجر 
به هیپوترمی نیز بشود. سعی کنید از باران و برف دوری کنید و هنگام ورزش کردن، 

تا حد ممکن خشک بمانید.
 تمرین را آسان بگیرید

به همان شدتی که در تابستان تمرین می کردید، به خودتان فشار نیاورید. احتمال 
بیشتری دارد که در سرما خودتان را مصدوم کنید، حتی اگر در فضای داخل باشید. 

سخت تمرین کنید اما تمام قدرت و انرژی تان را به کار نگیرید.
از ضدآفتاب استفاده کنید

فقط به این خاطر که شما نمی توانید تابش شدید خورشید را روی پوست تان احساس 
کنید، به این معنا نیست که تشعشع آن، پوست تان را نخواهد سوزاند. مطمئن شوید 

برای هر مدت زمانی که در آفتاب هستید، از ضدآفتاب استفاده می کنید.

و  ها  آموزش  در  همواره  رحلت  تا  بعثت  از  اکرم  پیامبر 
اختالف،  و  تفرقه  نفی  در جهت  عمل،  در  و  خود  تعالیم 
همدلی  و  اخوت  همبستگی،  وحدت،  های  پایه  تحکیم 
میان مسلمین و حتی تفاهم با غیر مسلمین غیر معارض 

از اهل کتاب و… گام نهاده است.
سیره ی عملی پیامبر )ص( در رابطه با وحدت مسلمین 
از همان ابتدا و به عنوان اولین گام، در اعالم شعار توحید 
متجلی گردید، که طی آن با شکسته شدن علل و عوامل 
معبود  در  وحدت  با  مسلمین  کاذب،  مرزهای  و  تفرقه 
نظام  و  اسالمی  ی  جامعه  یک  بنای  عقیده،  در  اتحاد  و 
سیاسی جدید به نام »امت« را می گذاشتند، آن هم در 
میان اعراب بادیه که به نفاق و دوروئی معروف بودند. اما 
گرد  خود  لوای  تحت  را  عرب  قبایل  آن،  پیامبر  و  اسالم 
آورده و به دلهایشان الفت بخشیدند . تعصبهای جاهلیت 
روزگاران  در  گرفته  ریشه  های  کینه  و  بردند  میان  از  را 
پیغمبر  فرمان  مطیع  همه  شد.  محو  آنها  میان  در  قدیم 
نیرومند  دولت  یک  طریق  بدین  و  شدند  قرآن  دستور  و 
مرکزی و ملیتی مبتنی برهمکیشی و اسالمیت به نام »ام« 

در عربستان به وجود آمد.
اکرم در جهت وحدت  پیامبر  گام بسیار مهم دیگری که 
امت برداشت، متحد کردن مسلمانان مهاجر و انصار، تحت 
هم  از  آنها،  وغیر  یهودیان  نوعی  به  که  بود  اسالم  لوای 
پیمانان و امثال آن را، تحت پوشش می گرفت که البته به 
واسطه پیمانهایی بود که پیامبر با آنها می بست. صحیفه 
چه  هر  را  مسلمانان  ها،  پیمان  این  منشور  یا  مکتوب  و 
بیشتر به هم نزدیک کرد و روابط دینی، پایه های دینی – 
عقیدتی و تشکل ها و تجمع های مردم را تنظیم و تحکیم 
کرد و طی آن اعالم شد که مسلمانان امت واحده، متحد و 

مستقل علیه دشمنان و مستکبرین هستند.
و  مهاجرین  میان  اخوت  و  برادری  پیمان  عقد  همچنین 
انصار و بین قبائل انصار، ابتکاری بی سابقه و انقالبی بود 
و  امید  نا  را  منافقان  و  یهود  باالخص  اسالم  که دشمنان 
ریشه کن  را  مدینه  اهل  عمده  جناح  دو  میان  اختالفات 
و  مختلف  قبائل  با  پیغمبر  وصلت  دیگر  طرفی  از  نمود. 
که  مخالف  سرشناس  افراد  یا  و  آنها  مسلمان  تازه  افراد 
 عمدتاً دردوران مدنی بود ، آن قبائل را با اسالم خویشاوند 
می نمود که این خود گامی مهم در راه ایجاد وحدت قبائل 

افراد کینه توز بود.
رسول  حضرت  عملی  سیره  از  هایی  نمونه  فوق  مطالب 
نیز  پیامبر  آن  گهربار  سخنان  در  ولی  است   اکرم)ص( 
نمونه های شایان ذکری در بحث وحدت یافت می شود که 
گزیده ای از آنها را تقدیم حضورتان می نماییم ، امید که 

همواره عامل به گفتار و رفتار ایشان باشیم.
فرمان به وحدت

» اسمعوا و اطیعوا لمن واله ا... االمر فانه نظام االسالم« )1(
ازحاکمان الهی اطاعت کنید و گوش به فرمان باشید، زیرا 

اطاعت از رهبری مایه وحدت امت اسالم است.
محور وحدت

تمت  بهم  الذین  عزوجل  ا...  اهل  بیت”  اهل  فانتم”   …
النعمة و اجتمعت الفرقة و ائتلفت الکلمة.)2(

شما اهل بیت ، اهل خدا هستید که به برکت شما نعمت 
کامل گشته ، پراکندگی برطرف شده و اتحاد کلمه پدید 

آمده است.
محصول تفرقه

تفرقه و نفاق دو اثر دارد ، یکی آن دسته از نتایج که شامل 
آثار اجتماعی است  نتایج و  حال فرد می شود و دیگری 
که دامنگیر همه افراد جامعه می شود. روایات ذیل به هر 

دو دسته می پردازد.
1- مرگ جاهلی

من فارق الجماعة مات میتة جاهلی.)3(
جاهلیت  مرگ  بر  شود  جدا  مسلمانان  گروه  از  کس  هر 

بمیرد.
2- پیامد اختالف

ـَقها. ما اختلف اُمة بَعَد نَبیها اال َظَهَر اهُل باطلهاعلی اهِل ح
)4(

آنکه گروه  پیامبر اختالف نکردند مگر  از  امتی پس  هیچ 
باطل بر گروه حق چیره شد.

3- اختالف ، موجب گسستن از اسالم
من فارق الجماعة شبرأ خلع اهلل ربقة االسالم من عنقه.)5(
دور شود خداوند  از جامعه مسلمین  هر کس یک وجب 
او باز می کند که این دوری  رشته مسلمانی را از گردن 

باعث بیرون آمدن از حوزه اسالم ودیانت است.
4- اختالف موجب هالکت

التختلفوا فان من کان قبلکم اختلفوا فهلکوا.)۶(
اختالف نکنید) در میانتان تفرقه نباشد( . آنان که قبل از 

شما بودند اختالف کردند و هالک شدند.
5- اختالف سبب عذاب الهی

والفرقة عذاب)7(
و تفرقه موجب عذاب است.

فضیلت در چیست؟
قومیت   ، انسانها  میان  تفرقه و جدایی در  از عوامل  یکی 

پرستی یا ناسیونالیسم است.
سال  در  سلم  و  وآله  علیه  ا...  صلی  اکرم  رسول  حضرت 
به  پاسخ  در  مشرکان،  شکست  از  پس  هجرت،  هشتم 
 آنهائی که حسب ونسب را یگانه مالک و معیار ارزشها و 
واحد  منشأ  و  ریشه  به  اشاره  با  دانستند،  می  ها  فضیلت 

انسانها، مالک و معیار را تقوی خوانده و فرمود:
» ای مردم، شاهد غایبی ابالغ می کند که خداوند تبارک 
و تعالی با اسالم آوردن شما سستی جاهلیت و تفاخر قومی 
و عشیره ای شما را از بین برد، ای مردم همانا که شما از) 
حضرت( آدم هستید و آدم از گل است همانا بهترین شما 

نزد خدا با تقواترین شماست.« )8(
به  خطاب  الوداع  حجة  در  )ص(  پیامبراکرم  همچنین 
مسلمین ، با تکرار این معنا و اینکه هیچ عربی را بر عجمی 
و سفیدی را بر سرخی و برعکس، برتری و فضیلتی نیست 

اال به تقوی، فرمود:

یکی  پدر همه شما   ، است  یکی  ای مردم خدای شما   «
است) حضرت آدم ( آدم از خاک به وجود آمده ؛ برترین 
و گرامی ترین شما نزد خدا ، با تقواترین شما است. هیچ 
میزان  به  برتریت  بلکه  نیست  عجم  بر  عرب  برای  برتری 

تقوی است .«
نژاد  و  عرب  خاص  اسالم  اینکه  بیان  در  اسالم  پیامبر 
خاصی نیست ورسالتش عمومی و جهانی هست، با اشاره 
اولین میوه حبشه و  را  اولی  به بالل و صهیب و سلمان، 
نژاد  اولین پارسی  را  اولین میوه رومی و سومی  را  دومی 
که به دین خدا گرویده، خواند وامت اسالمی را فراتر ازاین 
مرزهای ملی و نژادی دانست. بدین وسیله پیامبر اتحاد و 

همبستگی را بین مردم ایجاد می نمود.
پیامبر با این سخنان به مردم می فهماند که اصالت انسانها 
به مظروف است نه به ظرف ؛ پس مهم نیست از چه قبیله 

ای و نژادی هستند.
عوامل وحدت

 ، بردیم  پی  همبستگی  و  وحدت  ارزش  به  آنکه  از  پس 
باید بدانیم که چه اموری باعث ایجاد اتحاد و یکی شدن 

می شود.
حضرت رسول اکرم می فرماید:

- المسلمون اخوة الفضل الحد علی احٍد اال بالتقوی.)9(
مسلمانان با هم برادرند و هیچکس بر دیگری برتری ندارد 

جز به تقوی.
- المومنون اخوة تتکافی دماؤهم و هم ید علی من سواهم . 

)10(
برابر  در  و  است  برابر  خونشان  و  برادرند  هم  با  مؤمنان 

دشمن یک قدرتند.
آنها  وتفاوت  نیست  تفاوتی  بین مسلمانان هیچ  وقتی که 
فقط بر اساس میزان پرهیزکاری آنها می باشد ، این برابری 
و برادری خود عاملی برای ایجاد وحدت بین آنها می شود.

- المسلم اخو المسلم و من کان فی حاجة اخیه کان ا... 
فی حاجتة.

را  برادرش  نیاز  که  و کسی  است  برادر مسلمان  مسلمان 
برآورده کند خداوند نیاز او را برآورده می کند.

- الیومن احدکم حتی یجب الخیه ما یحب لنفسه.
هیچ یک از شما دارای ایمان کامل نیست مگر اینکه آنچه 
را برای خود دوست دارد برای برادر دینی اش نیز دوست 

داشته باشد.

حذر کن از کینه توزی
- التباغضوا و ال تحاسدوا و التدابروا و کونوا عبادا... اخوانا و 

الیحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثالثة ایام.)11(
نسبت به یکدیگر بغض و حسد نداشته باشید و بر همدیگر 
پشت نکنید ، بلکه بنده خدا و برادر دینی باشید و برای 
هیچ مسلمانی جایز نیست که بیش از سه روز متوالی برادر 

دینی اش را به قصد کینه و عداوت ترک نماید.
الحدیث و التحسسوا و  الظن اکذب  الظن فإن  ایاکم و   -
کونوا  و  تدابروا  وال  التباغضو  و  تناجشوا  ال  و  تجسسوا  ال 

عبادا... اخوانا.)12(
دروغترین سخن  »ظن«  زیرا  کن  پرهیز  گمان  و  ظن  از 
است . به دنبال عیب جویی و جاسوسی یکدیگر نباشید و 
بر سر بیع معامله ی یکدیگر مکر و حیله ننمائید. نسبت 
به یکدیگر حسد نبرید و با یکدیگر بغض و کینه نداشته 
باشید به یکدیگر پشت نکنید، بندگان خدا و برادران دینی 

یکدیگر باشید.
تعاون و همکاری

- المؤمن من اهل االیمان بمنزلة الرأس من الجسد یألم. 
المؤمن ألهل االیمان کما یألم الجسد لما فی الراس.)13(

است،  تن  به  ایمان چون سرنسبت  اهل  به  نسبت  مؤمن 
رنج سر  از  تن  رنجور شود چنانکه  مومنان  رنج  از  مؤمن 

رنجور گردد.
- المؤمن للمؤمن کالبنیان المرصوص یشد بعضه بعضاً.)14(

مؤمن نسبت به مؤمن مانند بنایی محکم است که اجزای 
آن یکدیگر را استحکام می بخشد.

نتیجه اتحاد و همبستگی
- الجماعة رحمة و الفرقة عذاب.)15(

جماعت) وحدت( مایه رحمت وتفرقه موجب عذاب است.
- یدا... علی الجماعة.)1۶(

دست خدا بر سر جماعت است.
همچنین می فرماید:

- از رسول اکرم در مورد جماعت امتش پرسیدند، فرمود: 
جماعت امت من اهل حقند اگر چه کم باشند.)17(

کسانی  چه  امتت  جماعت  شد:  پرسیده  اکرم  پیامبر  از 
هستند؟ فرمود: کسانی که بر حقند، اگر چه ده نفر باشند.

)18(
پی نوشتها:

1- امالی شیخ مفید، 1، ص14، مجلس2، ح2٫
2- اصول کافی، ج1، ص 44۶٫

3- نهج الفصاحه،ج2855٫
4- کنز العمال، ج 929٫

5- اصول کافی، ج1، ص4! 4- نهج الفصاحه، ج 27۶9٫
۶- کنز العمال ، ج 894- امالی، شیخ طوسی، ص 297٫

7- نهج الفصاحه، ج 1323٫
8- وافی، ج9، ص 18٫

9- کنز العمال، ج1، ص 149، نهج الفصاحه، ج 3112٫
10- الکافی، ج1، ص 404٫

11- لؤلؤ و مرجان، ج 1۶58٫
12- همان، ج 1۶58٫

13- نهج الفصاحه، ج 310۶٫
الفصاحه،  نهج   ،1999 ص   ،4 ج  مسلم،  صحیح   -14

ج3103٫
15- نهج الفصاحه، ج 1323٫
1۶- نهج الفصاحه، ج 3211٫

17- اصول کافی، ج 2، ص 2۶0٫
18- اصول کافی، ج 2، ص 2۶0٫

منبع: تبیان زنجان

گوناگون به مناسبت هفته ی وحدت؛

اطاعت از رهبری مایه وحدت امت اسالم است
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رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم فاطمه ممتاز داراي شناسنامه شماره 4185 به شرح دادخواست 
وراثت  حصر  گواهي  درخواست  شورا  این  از   950547/۶5 کالسه  به 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهروز شاه پروری بشناسنامه 
زندگي  بدرود  خود  دائمي  اقامتگاه   95/8/4 تاریخ  در  شماره 10387 

گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
نسبت  کرج  از  صادره   1358 متولد   4185 ش  ش  ممتاز  1-فاطمه 

همسر دائمی متوفی
از کرج  متولد 1334 صادره  ش 887  پروری ش  2-سهیل علی شاه 

نسبت پدر متوفی
از رزن نسبت  ش 1725 متولد 133۶ صادره  3-طاهره خسروی ش 

مادر متوفی
4-سحر شاه پروری ش ش 031240۶57۶ متولد 1379 صادره از کرج 

نسبت فرزند اناث متوفی
نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک   
آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. 3۶2 م/الف
رئیس شعبه 65 شورای حل اختالف ماهدشت

آگهی
نظر به پرونده مطرح رسیدگی متهم : فرهاد عزیزی فرزند : حسین با پرونده کالسه  فوق الذکر 
به اتهام : ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین از طرف این دادسرا تحت تعقیب هستند و ابالغ 
احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت آنها ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 
174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 5 شهرستان کرج جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شود و در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 

قانونی معمول خواهد شد.  3۶4  م/ الف
دادیار شعبه ی 34 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ی 5 کرج – فقیه نصیری 

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

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
شماره3004۶10-1395مورخ1395/8/5تصرفات  برابررای  فاقدسندرسمی  های 
شناسنامه749صادره  شماره  ندیو  فرزند  مجیدمعاوی  آقای/خانم 
ازاهوازکدملی1752۶33288نسبت به یکباب ساختمان به مساحت 91/81مترمربع 
حاج  سهم  ازمالکیت  دواهوازخروجی  پالک2۶95/22بخش  ازششدانگ  قسمتی 
گردیده  صدوررای  محمدطالبی(منجربه  مرحوم  ازورثه  طالبی)احدی  میرزا 
عموم  اطالع  روزجهت  پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مزبورمراتب  لذابرابرماده3قانون 
آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته 
باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرا مستقیمابه اداره 
ظرف  است  مکلف  نمایندومعترض  ورسیددریافت  اهوازتسلیم  اسنادوامالک  ثبت 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم وگواهی 
درصورت  است  نمایند.بدیهی  تحویل  محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم 
بصدورسندمالکیت  اقدام  برابرمقررات  ثبت  درموعدمقرراداره  اعتراض  وصول  عدم 
خواهدنمود.شماره م.الف)5/3551(                                      تاریخ انتشارنوبت 

اول:1395/9/7                   تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/9/23
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه2اهواز-شیخ زاده

ابالغ
جناب آقای سیدرضا موسوی نیا

کارمند محترم اداره ورزش و جوانان استان البرز
با سالم

در  غیرموجه  اتهام غیبت  به  پرونده شما  اینکه  به  نظر 
هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت 
به مدت  باشد. مقتضی است حداکثر  متبوع مطرح می 
یک ماه پس از انتشار  این آگهی دفاعیه کتبی خود را 
به انضمام مدارک الزم به هیات مذکور به نشانی تهران- 
خیابان سئول- وزارت ورزش و جوانان ارائه نمایید. بدیهی 
است چنانچه در مهلت مذکور دفاعیه کتبی خود را تسلیم 

ننمایید برابر ضوابط و مقررات اقدام خواهد شد.
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

 آگهی ابالغ
آقای سید جواد عبدالهی علیه متهم مهدی اکبرنیا فرزند موسی به اهام توهین تقدیم دادسرای 
عمومی شهرستان جویبار نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 
جویبار )101 جزایی سابق( ارجاع و به کالسه 101/950771 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/11/0۶ و ساعت 9:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیرالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف:1011 مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار 

حمایت وزیر ورزش ازاستقالل

افتخاری« و »علیرضا  از »سیدرضا  وزیر ورزش و جوانان روز دوشنبه 
ورزشی  فرهنگی  باشگاه  در  را  خود  های  برنامه  خواست  منصوریان« 

استقالل تهران با قدرت پیگیری کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت ورزش و جوانان، »مسعود سلطانی 
و  تهران  استقالل  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  عامل  مدیر  دیدار  در  فر« 
سرمربی تیم فوتبال استقالل همچنین از آنان خواست با درکسب نتایج 

قابل قبول تالش و دل هواداران این باشگاه را شاد کنند.
علیرضا منصوریان در چند روز گذشته و پس از شکست شاگردانش در 
هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران مقابل تراکتورسازی 

هدف حاشیه سازی قرار گرفت.
همراه  به  تهران  استقالل  فوتبال  تیم  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزیر 
پرسپولیس دو تیم محبوب کشور و از سرمایه های مهم ورزش و فوتبال 

هستند.
سلطانی فر اظهار امیدواری کرد استقالل تهران بتواند از مرحله پلی آف 
لیگ قهرمانان آسیا عبور کند و همراه با سه نماینده دیگر فوتبال ایران در 

این رقابت ها، نتایجی بهتر از گذشته کسب کنند.
وی به آخرین قهرمانی یکی از تیم های ایران در جام باشگاه های آسیا در 
سال 1992 اشاره کرد و گفت: اکنون فوتبال ایران ظرفیت کسب قهرمانی 

را در جام باشگاه های آسیا دارد.
تیم فوتبال پاس ایران در سال 1992 میالدی در رقابت های جام باشگاه 

های فوتبال آسیا به مقام قهرمانی رسید.

موافقت با استعفای دبیر فدراسیون شمشیربازی

رییس فدراسیون شمشیربازی با استعفای دبیر فدراسیون موافقت کرد.
به گزارش ایسنا، قبل و بعد از المپیک 201۶ ریو، پیمان فخری، دبیر 
فدراسیون شمشیربازی بارها اعالم کرد که تمایل دارد فقط به عنوان 

سرمربی تیم ملی اسلحه سابر فعالیت کند.
به نظر می رسد بعد از ماه ها فضل اهلل باقرزاده، رییس فدراسیون با استعفای 

او موافقت کرده است.
اگر این اتفاق رخ بدهد فخری از این پس تنها سرمربی تیم ملی اسلحه 

سابر است و فدراسیون باید به فکر دبیر جدید باشد.

تغییر در نحوه برگزاری لیگ برتر هندبال

دبیر فدراسیون هندبال در ابالغیه ای به مدیران عامل باشگاه های لیگ 
برتر تغییرات اساسی در نحوه برگزاری مسابقات را اعالم کرد. بر اساس 
تغییرات صورت گرفته بیست و نهمین دوره لیگ برتر هندبال ایران تا 

قبل از 25 اسفند 1395 پایان می یابد.
 لیگ برتر هندبال که مقرر بود پیش از این به صورت رفت و برگشتی 
برگزار و در پایان دور برگشت چهار تیم برتر مشخص شوند و این 
تغییر  رقابت  کنند  یکدیگر  با  پلی آف  و  ضربدری  صورت  به  تیم ها 
که  است  شده  اعالم  هندبال  فدراسیون  دبیر  از سوی  اکنون  یافت. 
نهایت  در  و  شد  خواهد  برگزار  برگشتی  رفت و  صورت  به  مسابقات 
چهار تیم برتر رده بندی را انجام خواهند داد. با نحوه اجرای جدید 
پایان  جاری  سال  اسفند   25 از  قبل  برتر  لیگ  هندبال  برتر  لیگ 

می یابد و قهرمان مشخص خواهد شد.
ابالغیه فرامرز می آبادی دبیرکل فدراسیون هندبال خطاب به مدیران 

عامل باشگاه های حاضر در لیگ برتر هندبال:
موضوع صعود چهار تیم برتر پس از پایان مسابقات دوره ای و انجام 
جلسه  در  متخذه  موضوع  فینال  و  بندی  رده   ، ضربدری  دیدارهای 
هماهنگی  با باشگاه ها در مورخه 95/7/18 کن لم یکن و رده بندی 
نهایی تیم ها پس از پایان 18 هفته دیدارهای رفت و برگشت مشخص 
خواهد شد. بر اساس برنامه جدید لیگ برتر هندبال هر هفته یک مسابقه 
)فواصل ۶ یا 7 روزه( برگزار می گردد هر چند که بنا به شرایط ممکن 

است دو یا سه هفته مسابقات با فاصله 5 روزه برگزار شود.

برد سیچوآن در شب درخشش حدادی 

در شب درخشش ستاره های ایرانی در بسکتبال چین یاران حدادی و 
کامرانی پیروز شدند و یاران نیکخواه بهرامی تن به شکست دادند.

 در ادامه رقابت های لیگ بسکتبال چین سه تیمی که ملی پوشان ایرانی 
در اختیار دارند به مصاف حریفان خود رفتند که در پایان یاران حدادی 

و کامرانی به برتری رسیدند.
سیچوآن مدافع عنوان قهرمانی به مصاف بایی رفت و 91 بر 85 حریفش 
را شکست داد. حامد حدادی 38 دقیقه در زمین بود و همانند همیشه 
نقش اصلی برد تیمش را ایفا کرد. او 28 امتیاز، 15 ریباند، 3 پاس منجر 
به گل، 2 توپ ربایی و 4 بالک شات داشت و امتیازآورترین بازیکن میدان 

و بهترین ریباندر مسابقه نام گرفت.
در دیگر دیدار جی لین با عملکرد خوب مهدی کامرانی 131 بر 123 
بیجینگ را مغلوب کرد. کامرانی 41 دقیقه و 18 ثانیه در میدان بود 
و کارش را با 2۶ امتیاز، 5 ریباند، 5 پاس منجر به گل و 2 توپ ربایی 
تمام کرد.در سومین مسابقه گوانژو در حضور 39 دقیقه ای صمد نیکخواه 
نیکخواه  باخت.  بر 98  آرایی کرد و 107  برابر پنگ شی صف  بهرامی 
بهرامی 15 امتیاز، 5 ریباند، 7 پاس منجر به گل و یک توپ ربایی به نام 

خود ثبت کرد.

پایان نیم فصل لیگ برتر والیبال با صدرنشینی 
بانک سرمایه

تیم والیبال بانک سرمایه با برتری برابر پیکان خود نیم فصل اول لیگ برتر 
را با صدرنشینی به پایان برد.

به گزارش ایسنا، در آخرین بازی هفته یازدهم و پایانی نیم فصل لیگ 
برتر والیبال تیم های بانک سرمایه و پیکان تهران برای تعیین قهرمان نیم 
فصل این رقابت ها به مصاف هم رفتند که در پایان تیم بانک سرمایه با 
برتری 3 بر 2 برابر حریف خود نیم فصل لیگ را با صدرنشینی به پایان 

رساند.

جریمه عجیب باشگاه چاپه 
کوئنسه

تیم فوتبال چاپه کوئنسه که بیشتر بازیکنانش 
را در حادثه سقوط هواپیما از دست داده است، 

به شکل عجیبی جریمه شد.
در  پیش  هفته  دو  کوئنسه  چاپه  فوتبال  تیم 
سانحه هوایی کلمبیا 22 بازیکن خود را از دست 
حادثه  این  از  تیم  این  بازیکن  سه  تنها  و  داد 
نجات پیدا کردند. این تیم برزیلی برای برگزاری 
فینال جام آمریکای جنوبی به کلمبیا سفر کرد 
اما به علت سقوط هواپیما، دیدار فینال برگزار 
نشد و جام این رقابت ها به صورت افتخاری به 

چاپه کوئنسه داده شد.
برابر  برزیل  لیگ  در  دیدارش  آخرین  تیم  این 
اتلتیکو مینیرو را نیز انجام نداد. هر دو تیم در 
همین  به  و  نشدند  حاضر  کوندا  آره نا  ورزشگاه 
دو  هر  برزیل  در  ورزش  عالی  دادگاه  خاطر، 
تیم را جریمه کرد. چاپه کوئنسه 30 هزار دالر 
جریمه و همچنین دو امتیاز نیز از این تیم کسر 

شد.
فدراسیون فوتبال برزیل برای این بازی بر طبق  
قوانین داور مشخص کرده بود. داور 30 دقیقه 
پایان  زمان  این  از  پس  و  ماند  تیم  دو  منتظر 

بازی را اعالم کرد.
فدراسیون برزیل درباره این اتفاق در اطالعیه ای 
چاپه  تیم های  بازی  کوندا  آره نا  در  نوشت: 
کوئنسه و اتلتیکو مینیرو برگزار نشد و به همین 
)شکست  شدند  اعالم  بازنده  تیم  دو  هر  علت 
سه بر صفر(. چاپه کوئنسه با 52 امتیاز و قرار 
پایان  به  را  فصل  یازدهم،  جایگاه  در  گرفتن 
رساند و اتلتیکو با ۶2 امتیاز در جایگاه چهارم 

قرار گرفت.

واکنش کونته به احتمال کسر 
امتیاز 

احتمال  موضوع  چلسی  فوتبال  تیم  سرمربی 
باشگاه به علت عدم کنترل  این  از  امتیاز  کسر 
را  منچسترسیتی  مقابل  دیدار  در  بازیکنانش 

مورد تمسخر قرار داد.
و  چلسی  انگلیسی  فوتبال  اتحادیه   
منچسترسیتی را به عدم کنترل بازیکنانش در 

دیدار 13 آذر دو تیم متهم کرده است. 
برابر  چلسی  گذشته  دیدارشنبه  در 
خشن  تکل  از  پس  آگوئرو  منچسترسیتی، 
از  فرناندینیو  آن  از  پس  و  لوئیز،  داوید  روی 
بین  زیادی  اخراج شدند و درگیری های  بازی 

بازیکنان دو تیم و کادر فنی ایجاد شد. 
آبی های لندنی در 19 ماه اخیر، 4 بار به علت 
خشونت بازیکنان تیم جریمه شده اند و این بار 
ممکن است مجازات سنگین تری در انتظارشان 

باشد. 
مقصر  ماجرایی  در  اگر  گفت:  چلسی  سرمربی 

نباشید، چرا باید مجازات شوید. 
مسابقه  از  بعد  کنم.  نمی  افزود: من درک  وی 
برابر منچسترسیتی، بازیکنان من تالش کردند 

آرامش خود را حفظ کنند. 
اتحادیه  طرف  از  مجازاتی  چنین  گفت  کونته 
صادق  باید  است.  جوک  یک  انگلیس  فوتبال 

باشید و بفهمید کدام تیم مقصر است.
اتحادیه فوتبال انگلیس از فوریه 2015 تاکنون 
کنترل  عدم  علت  به  را  چلسی  فوتبال  تیم 

بازیکنان خود پنج بار جریمه کرده است.
سابقه  ما  داد:  ادامه  چلسی  ایتالیایی  سرمربی 
اوضاع فرق  بدی در گذشته داشتیم، ولی االن 
اتفاقی  در گذشته چه  دانم  نمی  کند. من  می 
چه  حاضر  حال  در  دانم  می  ولی  است،  افتاده 

اتفاقی می افتد.
نتیجه  با  )یکشنبه(  دیشب  چلسی  فوتبال  تیم 
یک بر صفر برابر وست برومویچ به برتری رسید 
بازگشت.  انگلیس  برتر  لیگ  جدول  صدر  به  و 
دیه گو کاستا تک گل این دیدار را به ثمر رساند.
کاستا  گفت:  بازی  این  از  بعد  چلسی  سرمربی 
کارت  دریافت  بدون  بازی خود  از دهمین  بعد 
زرد، نحوه کنترل رفتار خود را در زمین مسابقه 

یاد گرفته است. 
برتر  لیگ  گلزنان  صدر  در  گل   12 با  کاستا 
فصل  اوایل  در  اخطار   4 او  دارد.  قرار  انگلیس 
کارت  یک  دریافت  صورت  در  و  کرده  دریافت 
زرد در هر یک از چهار بازی بعدی چلسی، یک 

جلسه محروم می شود. 
کونته در این باره به رسانه های انگلیسی گفت:  
اگر در باره دیه گو از من سوال کنید می توانم 
در باره صرف انرژی، تعهد و رفتار خوب وی با 

شما صحبت می کنم. 
وی افزود: من خیلی خوش شانس هستم. چون 
بازیکنانی دارم که رفتارشان عالی است. کاستا 
شور و اشتیاق خود را به روش درست به نمایش 

می گذارد. 

خبرخبر

دوره  اولین  در  ایران  جوجیتسو  ملی  تیم 
درترکمنستان  رشته  این  آسیایی  مسابقات 
موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات 

شد.
رقابت های جوجیتسو قهرمانی آسیا با حضور 
به  جاری  ماه   22 لغایت   19 از  کشور   24
میزبانی عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار 
آسیایی  مسابقات  دوره  اولین  پایان  در  شد، 

جام قهرمانی به کشور میزبان رسید.
تایلند  و  ایران  های  تیم  ها،  ترکمن  از  پس 

و  دوم  زنان،  و  مردان  بخش  دو  مجموع  در 
سوم شدند.

بخش  آسیایی  های  رقابت  از  روز  درآخرین 
کاتا، برادران جورسرایی موفق به کسب مدال 
این حساب جمع مدال های  با  و  طال شدند 
ایران به دو طال، سه نقره و شش برنز رسید 
ایران بسته  پرونده  نایب قهرمانی  با عنوان  و 

شد.
جوجیتسو به بازیهای آسیایی 2018 اندونزی 

نیز اضافه شده است.

نایب قهرمانی جوجیتسو ایران در آسیا

تیم هاکی ایران در بیست و دومین دوره جام بین المللی مسکو به عنوان نایب 
قهرمانی دست یافت.

تیم شهرداری اراک تنها نماینده ایران در فینال رقابتهای جام بین المللی مسکو ) 
جام جهانی کوچک( به مصاف تیم ملی »الف روسیه« رفت و به نتیجه تساوی 3 
بر 3 دست یافت. این تیم در رقابت شوت اوت بازی را به حریف واگذار کرد و در 
نهایت به مقام نایب قهرمانی بیست و دومین دوره جام بین المللی مسکو نائل شد.

این تیم پیش از این با دو تساوی برابر بالروس و روسیه و یک برد مقابل قزاقستان 
به مرحله نهایی این رقابت ها صعود کرده بود و در این مرحله با برد برابر دینامو 

استروایتل به فینال این رقابت ها راه یافت.
ترکیب تنها نماینده ایران در این رقابت ها را سجاد نوری، وحید صمدی، وحید 
فتحی، یعقوب بهرامی، امیرحسین براتی، پیام منصوری، بهداد بیرانوند )کاپیتان 
اثنا عشری، جواد شعبانی، بهنام سعدی، محمد  تیم ملی هاکی کشور (، محمد 
مربیگری  یوسفی،  ابوالفضل  سرمربیگری  به  و  دشتبانی  محمد  فتاحی،  صادق 

امیرعبدالها دولت آبادی تشکیل می دهند.

نایب قهرمانی نماینده هاکی ایران
 در جام بین المللی مسکو

رحمتی پور رصد کردن بازیکنان در تمام مقاطع، 
نیاز  را  آن ها  قوت  و  ضعف  نقاط  شناسایی  برای 
اصلی تیم ملی جوانان بسکتبال دانست.سرمربی 
با  گفت وگو  در  شیمیدور  بسکتبال  تیم  اسبق 
و  کرد  اشاره  جوانان  ملی  تیم  نیازهای  به  ایسنا 
گفت: اولین نکته رصد کردن بازیکنان در تمامی 
مقاطع است که در چه شرایطی بوده اند، هستند 
و خواهند بود. نکته دوم باال بردن میانگین قدی 
و  بازیکنان  فیزیکی  قدرت  کل  در  و  بازیکنان 
برگزاری بازی های تدارکاتی خوب است. سومین 
نکته هم حمایت روحی - روانی تمامی عوامل از 
جمله مطبوعات، فدراسیون، مربیان و تماشاگران 
برای باال بردن اعتماد به نفس این بازیکنان است.

ملی  تیم  ضعف  نقطه  اصلی ترین  رحمتی پور 
و  دانست  بازیکنان  فیزیکی  شرایط  را  جوانان 
تاکید کرد: اصلی ترین نقطه ضعف ما پایین بودن 
تیم های  سایر  به  نسبت  بازیکنان  قدی  میانگین 
بتوانیم  اینکه  برای  است.  مسابقه ها  در  حاضر 
نتیجه خوبی در مقابل این تیم ها بگیریم باید تا 
جایی که می توانیم میانگین قدی بازیکنان را باال 
نفس  به  اعتماد  و  روحی  شرایط  درباره  ببریم.او 
بازیکنان در جریان مسابقه ادامه داد: با توجه به 
بازی هایی که از این بازیکنان دیده ام، از روحیه و 
این  عملکرد  بهترین  برخوردارند.  باالیی  جسارت 
توانستند  که  بود  چین  مقابل  در  هم  بازیکنان 
این تیم را شکست دهند  باز قوی و جسورانه  با 
ولی باید با برگزاری دیدارهای تدارکاتی خوب و 
حمایت کافی کاری کنیم که از نظر روحی قوی تر 
و بهتر از شرایط فعلی خود شوند.سرمربی اسبق 
شیمیدور به نرسیدن بازی ها در لیگ به جوانان 

برتر  لیگ  در  که  بازیکنانی  افزود:  و  کرد  اشاره 
حضور دارند بازی های کمی را به میدان می روند 
و این دچار ضعف آن ها می شود. فدراسیون برای 
باید  آرمانی  شرایط  در  بازیکنان  این  نگهداشتن 
تا بتوانند  اردوهای تدارکاتی مقطعی برگزار کند 
با بازی های گروهی هماهنگی الزم شرایط خوبی 

را به دست آورند.
ملی  تیم  بازی  سبک  اینکه  بیان  با  پور  رحمتی 
جوانان در بازی های آسیایی با توجه به شناختی 
می شد،  برنامه ریزی  داشتند  خود  حریفان  از  که 
بودن  نکات مهم سوپروایزر  از  یکی  تصریح کرد: 
سرمربی تیم ملی بزرگساالن )باوئرمان( است که 
بازی هایی که بین 7  با زیر نظر داشتن  می تواند 
تا 8 کشور در آلمان با عنوان جام جهانی کوچک 
جوانان  ملی  تیم  بازی  سبک  به  می شود  برگزار 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  کند.او  کمک 
ملی  تیم  سخت افزاری  بخش  باید  اینکه  بیان  با 
اردوها  داشتن  نظر  زیر  با  گفت:  باشد،  کامل تر 
باید  کشور  در  مسافت  بعد  دادن  قرار  نظر  مد  و 
هماهنگ سازی  تدارکاتی  بازی های  و  اردوها 
بودن  محصل  به  توجه  با  کنیم.  برگزار  بیشتری 
و  کالس ها  باید  نیست  مقدور  امر  این  بازیکنان 
زمان بیشتری برای هماهنگ سازی مربیان صرف 

کنیم تا نتیجه قابل قبولی به دست آوریم.
فنی  کادر  عملکرد  از  پایان  در  رحمتی پور  جواد 
با  اینکه  به  توجه  با  گفت:  و  کرد  رضایت  اعالم 
در  قبولی  قابل  نتایج  توانستیم  فنی  کادر  همین 
مقابل تیم هایی چون چین بگیریم امیدوار هستم 
حمایت های  با  بتوانیم  نیز  جهانی  جام  در  که 

فدراسیون از این گروه خوی بدرخشیم.

رحمتی پور:

 مهم رصد کردن جوانان بسکتبال است

مراسم انتخاب بهترین های سال 201۶ تکواندوی 
جهان برگزار شد و »رضا مهماندوست« سرمربی 
ایرانی تیم ملی جمهوری آذربایجان، عنوان بهترین 

مربی جهان را از آن خود کرد.
 این مراسم یکشنبه به میزبانی شهر باکو جمهوری 
آذربایجان برگزار شد تا بهترین های تکواندوی دنیا 
در بخش های مختلف معرفی شوند.سرمربیان 
تیم های ملی به همراه روسای فدراسیون های 
تکواندوی کشورهای مختلف با آرای خود، بهترین 
های سال 201۶جهان را معرفی کردند.دربخش 
مربیان، »رضا مهماندوست« که توانست تیم ملی 

جمهوری آذربایجان را در المپیک 201۶ به یک 
بهترین  به عنوان  برنز برساند  مدال طال و یک 
سرمربی انتخاب شد.با این اوصاف، مهماندوست 
برای چهارمین بارعنوان بهترین سرمربی جهان 

را از آن خود کرد.
کسب  با  که  اردنی  هوگوپوش  بوغش«  »احمد 
مدال طالی المپیک ریودوژانیرو موجب شگفتی 
همگان شد به عنوان بهترین تکواندوکار بخش 

طالی  مدال  دارنده  جونز«  »جید  و  مردان 
المپیک 201۶ از بریتانیا و رقیب »کیمیا علیازده« 
در بخش زنان به عنوان بهترین انتخاب شده و 

جایزه خود را دریافت کردند.
تکواندوی ایران که از قطب های جهان محسوب 
می شود به دلیل عملکرد ضعیف خود در المپیک 
و مطابق انتظار جایی در بین بهترین های سال 

201۶ جهان نداشت.

معرفی بهترین های 
تکواندوی جهان 

هشتم  یک  مرحله  در  حاضر  های  تیم 
از  پس  اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی 
را  خود  حریفان  کشی  قرعه  برگزاری 

. ختند شنا
نهایی  هشتم  یک  مرحله  کشی  قرعه   
 1۶ و  شد  برگزار  سوییس  در  دیروز 
خود  حریفان  مرحله  این  در  حاضر  تیم 
اتلتیکومادرید،  های  تیم  شناختند.  را 
ناپولی،  یوونتوس،  لسترسیتی،  بارسلونا، 
در  دورتموند  بوروسیا  و  موناکو  آرسنال، 
سید یک و پاری سن ژرمن، رئال مادرید، 
منچسترسیتی،  مونیخ،  بایرن  بنفیکا، 

قرار  دو  سید  در  پورتو  و  لورکوزن  سویا، 
داشتند.

به  باید  تیم ها  کشی  قرعه  انجام  از  پس 
کنند:  دیدار  باهم  زیر  شکل 

موناکو   - منچسترسیتی 
ناپولی  - مادرید  رئال 

دورتموند  بوروسیا   - بنفیکا 
آرسنال  - مونیخ  بایرن 

یوونتوس  - پورتو 
اتلتیکومادرید  - لورکوزن  بایر 

بارسلونا پاری سن ژرمن - 
سویا  – لسترسیتی 

قرعه کشی یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا؛

آرسنال بازهم به بایرن خورد

ملی پوشان بدمینتون ایران به منظور حضور 
در مسابقه های بین المللی بدمینتون ترکیه 
روز بیست و هشتم آذرماه جاری تهران را 
به مقصد شهر استانبول ترکیه ترک خواهند 

کرد.
بازیکنان اعزامی به این رقابت ها متشکل از 
ثریا آقایی، سارا دالوری، یسری بیگی، پگاه 
اسکندری،  سروش  زمانلو،  ،صفورا  کامرانی 
مسعود  شهبازی،  مهران  خانجانی،  فرزین 

پیروزی و امیرجباری هستند.
تیم  سرمربی  کرباسی  صادق  را  تیم  این 
تیم  مربی  زمانیان  سحر  بزرگساالن،  ملی 

شهین  مربی،  کمک  عرب  مصطفی  بانوان، 
یزدان پناه به عنوان سرپرست بانوان و بهزاد 
بهروزی به عنوان سرپرست آقایان همراهی 

می کنند.
ثریا آقایی، امیر جباری و سحر زمانیان که 
و  مالزی  در  آسیا  کنفدراسیون  اردوی  در 
بسر  نپال  بدمینتون  المللی  بین  مسابقات 
می برند پس از برگزاری این اردو و مسابقات 

به جمع ملی پوشان ملحق خواهند شد.
مسابقه های بین المللی بدمینتون ترکیه در 
جاری  سال  دیماه  دوم  تا  آذر   29 روزهای 
در شهر استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.

اعزام ملی پوشان بدمینتون
 به مسابقات بین المللی ترکیه
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هدایت منابع مالی شهرداری بوشهر
 به سوی پروژه های اولویت دار

دنبال  به  داشت:  اظهار  میگلی نژاد  غالمعلی 
سال  در  شهری  مدیریت  شاخص های  بهبود 
در  و  هستیم  عمل  و  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد 
این راستا اصالح نظام درآمدهای شهرداری را 

پیگیری می کنیم.
با رویکرد  این اصالح درآمدی  وی اضافه کرد: 
پایدار  درآمدهای  و  عوارض  وصول  تقویت 
اجرا  و  تعریف  موردنیاز  پروژه های  قانونی  و 

می شود.
بودجه  در  کرد:  تصریح  بوشهر  شهردار 
سعی  شهر  شورای  به   9۶ سال  پیشنهادی 
می شود که پروژه هایی که نیاز شهری است و به 
اولویت جزء مطالبات مردم تعریف  عنوان یک 

شده انتخاب و به موقع اجرا و به اتمام رسد.
یکپارچه  نظام های  بکارگیری  از  وی 
بهبود  برای  اطالعات  هوشمندسازی 
خدمت رسانی در بودجه پیشنهادی سال آینده 
شهرداری خبر داد و افزود: اجرای سیاست های 
کلی اصالح الگوی مصرف در پروژه ها، افزایش 
مشارکت شهروندان در تامین هزینه ها و اداره 
بخش  همکاری  و  مشارکت  جلب  و  شهر  امور 
از  شهری  پروژه های  اجرای  در  خصوصی 
عمده ترین راهبردهای بودجه سال 9۶ با تاکید 

بر اقتصاد مقاومتی است.
کارایی  افزایش  داد:  ادامه  بوشهر  شهردار 
درخصوص کسب عوارض و درآمدهای قانونی، 
اموال  و  اعتبارات  هرگونه  پرداخت  ممنوعیت 
عمومی و اختصاصی شهرداری به دستگاه های 
مقررات  و  قوانین  از چارچوب  و خارج  اجرایی 
برای  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های  اجرای  و 
دینی  باورهای  و  اسالمی  ارزش های  تعمیق 
در  بوشهر  بندر  شهرداری  برنامه های  دیگر  از 

بودجه سال آینده است.
و  مناسب  گام های  چند  هر  شد:  یادآور  وی 
و  مصرف  الگوهای  ارائه  برای  توجه ای  درخور 
فرهنگی  برنامه های  در  اسالمی  زندگی  سبک 
و هنری و با استفاده از توان سازمان های مردم 
با  نیز  آینده  سال  در  اما  داده ایم،  انجام  نهاد 
پیش بینی بودجه مناسب به شکل کاربردی تری 

به این مقوله ها می پردازیم.
میگلی نژاد با اعالم اصالح و تقویت منابع موجود 
داشت:  اظهار  جدید  منابع  تامین  و  درآمدی 
خدمات  ارتقای  عمرانی،  فعالیت های  توسعه 
شهری و حمایت از حمل و نقل عمومی درون 
سال  بودجه  در  معناداری  شکل  به  را  شهری 
9۶ دیده ایم تا بتوانیم شهری توسعه یافته را با 

کمک شورای شهر بسازیم.

49 فقره مجوز صنایع تبدیلی و تکمیلی 
در چهارمحال وبختیاری صادر شد

و  چهارمحال  کشاورزی  جهاد  سازمان  کشاورزی  صنایع  مدیر 
بختیاری از صدور 49 فقره جواز تاسیس واحدهای صنایع تبدیلی 
و تکمیلی در 9 ماهه سال جاری در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی 

خبر داد.
تعداد  این  برای  کرد:  اظهار  خبر،  این  اعالم  با  فتاحی  طهمورث 
هزار  و جذب 143  تومان  میلیارد  بالغ بر 73  طرح، سرمایه گذاری 

تن مواد خام کشاورزی و اشتغال 550 نفر پیش بینی شده است.
باالی صفر، سردخانه  زمینه، سردخانه  در  مجوزها  این  افزود:  وی 
سبزیجات،  بسته بندی  بندی  درجه  میوه،  چیپس  دومداره، 
میوه جات  پاستوریزه،  شیر  جات،  میوه  بسته  بندی  و  درجه بندی 
آبزیان،  و  طیور  و  دام  آماده  خوراک  بذر،  بسته بندی  خشک، 
کشتارگاه ها،  سویا،  روغن کشی  مالت،  عصاره  تخم مرغ،  بسته بندی 
بسته بندی گیاهان دارویی، بسته بندی قارچ های خوراکی و تولید و 
تهیه کمپوست قارچ خوراکی و چیپس میوه و فراوری سبزی جات 

و ورمی کمپوست و فرآوری وبسته بندی ماهی است.
تبدیلی  صنایع  زمینه  در  شده  انجام  اقدامات  اهمیت  به  فتاحی   
و  تبدیلی  صنایع  طرح های  اجرای  گفت:  و  کرد  اشاره  تکمیلی  و 
تکمیلی عالوه بر ایجاد اشتغال باعث جذب مواد خام کشاورزی و 
اهداف  فرآوری آن، کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی و تحقق 

توسعه پایدار کشاورزی می شود.

دستگیری سارقان طالفروشی آبدانان 
طالفروشي  سارقان  دستگیري  از  ایالم  استان  انتظامي  فرمانده   
به صاحب  و تحویل یک کیلو و 795 گرم طال  آبدانان  شهرستان 

طالفروشي کمتر از 24 ساعت خبر داد.  
سردار »نورعلي یاري« ، اظهار کرد: به دنبال اعالم وقوع یک فقره 
سرقت طالفروشي شهرستان آبدانان ، بالفاصله با اجراي تدابیر ویژه 
و تشکیل تیم های تخصصي، دستگیري سارقان در دستور کار قرار 

گرفت. 
که  داشت  آن  از  حکایت  پلیس،  اولیه  داد:بررسی های  ادامه  وي 
سارقان بدون شکستن در ورودي با استفاده از کلید وارد طالفروشی 

شده و یک کیلو و 795گرم طال را به سرقت برده بودند. 
فرمانده انتظامي استان ایالم تصریح کرد:با اشراف اطالعاتي پلیس 
و استفاده از شگردهاي پلیسي دو متهم این پرونده در کمتر از 24 

ساعت شناسایي و دستگیر شدند. 
از  یکي  اعترافات سارقان مشخص کرد  و  فني  افزود:تحقیقات  وي 
مالباخته  رفاقت  از  که  بوده  طالفروشي  این  شاگرد  قباًل  متهمان 

سوءاستفاده کرده و با تهیه کلید مشابه اقدام به سرقت کرده اند. 
گاوداري  یک  در  شده  سرقت  طالهاي  کشف  با  شد:  یادآور  یاري 
مخروبه و تحویل آن ها به مالباخته ،متهمان نیز با تشکیل پرونده 

تحویل مراجع قضائي شدند. 
اطالعاتي  کامل  اشراف  با  انتظامي  نیروي  داد:  ادامه  یاري  سردار 
اجازه نخواهد داد افراد فرصت طلب و مخالن نظم و امنیت به اهداف 
شوم خود دست پیدا کنند و به شدت برابر قانون با این افراد برخورد 

می کند.  
صنفي  واحدهاي  گفت:  پایان  در  ایالم  استان  انتظامي  فرمانده 
به ویژه طالفروشی ها بایستي در رعایت نکات حفاظتي و استفاده از 
دستگاه های حفاظتي دقت بیشتري کرده و با پرهیز از اعتماد بیجا 

به دیگران از وقوع سرقت پیشگیري کنند. 

خبر خبر

بویراحمد  و  کهگیلویه  طبیعی  منابع  مدیرکل 
از محکوم شدن پیمانکاری که اقدام به تخریب 
اصفهان«   - »یاسوج  محور  در  بلوط  درختان 

کرده خبر داد.
تخریب  خصوص  در  بهشتی فرد«  »عزت اهلل 
درختان  دور  کردن  خالی  و  بلوط  درختان 
شهرسازی  و  راه  اداره  پیمانکار  برای  افزود:   ،
»یاسوج  احداث  حال  در  محور  در  که  استان 
- اصفهان« نسبت به تخریب منابع طبیعی و 
درختان بلوط اقدام کرده تشکیل پرونده شده 

است.
و  پرونده  تشکیل  ضمن  کرد:  خاطرنشان  وی 
معرفی به دستگاه قضایی حکم محکومیت این 

پیمانکار نیز صادر شده است.
بویراحمد  و  کهگیلویه  طبیعی  منابع  مدیرکل 
درختان  و  طبیعی  منابع  تخریب  با  رابطه  در 
کوهی  ماسه  و  شن  واحدهای  سوی  از  بلوط 
طی  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  شهرستان  در 
روزهای اخیر برای دو واحد شن و ماسه کوهی 
تشکیل پرونده شد و سپس به مراجع قضایی 

معرفی شدند.

 بهشتی فرد تصریح کرد: از روز نخست تصمیم 
ماسه  و  شن  کارخانه های  انتقال  و  جابجایی 
و مطالعه شده  کار کارشناسی  بودن  و  اشتباه 
درختان  و  طبیعی  منابع  تخریب  چون  بود، 

بلوط را در پی دارد.
و  گیاهی  پوشش  که  لکه هایی  داد:  ادامه  وی 

واگذار شده  واحدها  این  به  نداشته اند  جنگلی 
که پس از اتمام این لکه ها یا باید منابع طبیعی 
جمع  را  خود  واحد  این که  یا  و  کنند  قطع  را 
کنند، چون با این وضعیت برای آن ها به صرفه 

نیست.
بویراحمد  و  کهگیلویه  طبیعی  منابع  مدیرکل 

این  جانمایی  ابتدا  همان  از  کرد:  اضافه 
و  می گرفت  صورت  به درستی  باید  واحدها 
هم اکنون  تا  می شد  انجام  کارشناسی  کار 
بلوط  درختان  و  طبیعی  منابع  تخریب  شاهد 

نمی شدیم.
 هم چنین »جواد رحیمیان«، رئیس اداره منابع 
و  گفت  در  نیز  بویراحمد  شهرستان  طبیعی 
و  دلیل  هر  به  که  کسانی  گفت:  ایسنا  با  گو 
تحت هر عنوانی نسبت به تخریب و قطع منابع 
طبیعی و درختان بلوط اقدام کنند طبق قانون 

با آن ها برخورد شدید خواهد شد.
وی افزود: هم چنین برای کشاورزان و رانندگان 
زیر  کردن  شخم  به  نسبت  که  تراکتوری 
درختان بلوط اقدام می کنند پرونده تشکیل و 

به مراجع قضایی معرفی می شوند.
در  بلوط  درختان  تخریب  درباره  رحیمیان 
»یاسوج  محور  قسمت  از  یاسوج  شهر  ورودی 
- اصفهان« خاطرنشان کرد: پیمانکار فرودگاه 
این کار کرده  اقدام به  در حال توسعه یاسوج 
که به مراجع قضایی معرفی و به پرداخت 10 

میلیون تومان جریمه محکوم شد.

جریمه پیمانکار قطع کننده درختان بلوط در محور »یاسوج - اصفهان«

آگهی احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست 

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
برای   950998۶۶12200847 کالسه  پرونده  در   951043۶۶11004033
کیفر  تقاضای  انفاق  ترک  اتهام  به  عباس  شیخ  فرزند  میر  مرادی  ابراهیم  آقای 
نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1395/11/12 ساعت 09:00تعیین شده است با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری 
در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  متهم جهت  تا  منتشر  نوبت  یک  مراتب 
دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )101 جزایی سابق( – محمد 
موسی نژاد.

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

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1395۶0301057001417مورخ 1395/08/20 هیات اول / دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بالمعارض متقاضی آقای احمدعلی حسنی شوره فرزند حسن بشماره شناسنامه 
143 کد ملی 0384429۶9۶ نسبت به ششدانگ باب ساختمان به مساحت 53. 
111 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 584 فرعی از 
3۶1 اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی حسین 
سلیمانیان نصرآبادی گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.  3۶1 م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج - ایرج فهیمی

نظریه کارشناسی

با   20۶ سواری  ازیکدستگاه   940439 کالسه  درپرونده  صادره  دستور  دراجرای 
پالک انتظامی شماره   ایران99 -392ج29 درمحل پارکینگ سفیرشرق بزرگراه 
شهیدبابایی بعدازپل استخر بازدید ومراتب به شرح ذیل برای استحضارتقدیم است.

مشخصات وسیله نقلیه براساس سوابق واسناد شماره گذاری: 
نوع: سواری  سیستم: پژو    تیپ: TU3 20۶   مدل: 1390 رنگ: سفید   نوع 
سوخت: بنزین  تعدادسیلندر: 4  تعدادچرخ: 4  تعدادمحور: 2      ظرفیت: 5نفر   

پالک منصوبه: 392ج29 ایران-99  شماره موتور:.............. شماره شاسی:..............
تغییرات انجام شده دروسیله نقلیه موردبازدیدو نقاط آسیب دیده:  

باموتور خاموش درپارکینگ سفیر شرق موردبازدیدواقع شد.  سواری شماره فوق 
آثار موثری ازتصادف درظاهر وسیله نقلیه مشاهده نشده به جز گلگیر جلو چپ که 
دراثر برخورد باجسم سخت فرورفتگی داشته ونیازبه صافکاری و رنگ آمیزی دارد. 

وضعیت ظاهری سالم مشاهده شد. 
اظهارنظر: 

دربازار  مشابه  های  سواری  خریدوفروش  قیمت  ولحاظ  فوق  مراتب  به  عنایت  با 
ومدل سال ساخت سواری بازدیدشده قیمت پایه سواری شماره 392ج29 ایران 
-99 پژو20۶ سفیدرنگ به مبلغ 200/000/000 ریال معادل دویست میلیون ریال 

برآوردوتقدیم داشت . م/الف 2030 
سرهنگ علیرضا جهانگیری – کارشناس رسمی
 قوه قضائیه درامور وسایل نقلیه موتوری زمینی 

آگهی رونوشت حصروراثت
خانم شکوفه محمد زاده به شماره شناسنامه 1۶51۶94230  به شرح دادخواست 
وچنین  نموده  حصروراثت  درخواست  شورا  این  از   5۶4  /1  /95 کالسه  به  و 
توضیح داده که شادروان خانم طوبی خانم شکوهی فردیان  به شماره شناسنامه 
1۶51۶21۶24 درتاریخ 95/7/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
رضامحمد زاده          به شماره شناسنامه 1۶5033210۶     تاریخ تولد:1339/1/3     

نسبت پسرمتوفی
تولد: 1334/۶/20      تاریخ  قدرت محمد زاده        به شماره شناسنامه 195    

نسبت پسرمتوفی
تاریخ     1۶51۶94230 شناسنامه  شماره  به  زاده              محمد  شکوفه 

تولد:1332/3/12    نسبت دختر متوفی
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 2000
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف بخش بوستان شهرستان بهارستان 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر بر اینکه سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه از پالک قطعه 4 تفکیکی بشماره 
یک فرعی مجزی شده از ۶582 اصلی واقع در بخش دو اردبیل بنام آقای مسلم 
نعمت وند یامچلو فرزند رحمان بشماره شناسنامه 33 و بشرح صفحه 1۶9 دفتر 
بشماره  وارده  درخواست  طی  و  گردیده  صادر  و  ثبت   ۶089۶ ثبت  ذیل   258
و  نقل  بعلت  مرقوم  پالک  مالکیت  سند  که  داشته  اعالم   1395/9/13-3002۶
انتقال و اسباب کشی منزل مفقود گردیده است تقاضای سند مالکیت المثنی را 
نموده است لذا مراتب طبق بخشنامه شماره 139580003144000۶44 به دفاتر 
اسناد رسمی حوزه تابعه ابالغ سپس در اجرای تبصره یک ماده اصالحی قانون ثبت 
موضوع یکبار در روزنامه آگهی گردیده که هر کس ادعائی بوجود اسناد مالکیت 
یا سند معامله بنام خود داشته باشند ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این 
آگهی دالیل قانونی و یا اصل سند مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره نمایند 
بدیهی است پس از انقضای مدت مقرره طی تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی 
بنام آقای مسلم نعمت وند یامچلو صادر و تسلیم خواهد شد و سند اولیه از درجه 

اعتبار ساقط خواهد شد. تاریخ انتشار: 95/9/23 
رئیس ثبت منطقه یک اردبیل حیدری

آگهی ابالغ اجراییه
بدین وسیله به خانم سهیال محسنی نیا فرزند علی شماره ملی 3501151888)متعهد(

آقای صادق عبد فرحانی فرزند عبدالحسین شماره ملی 1829841823به نشانی مینو 
شهرراس جنوبی روبروی دبستان شهید عبد فرحانی )ضامن(فعال مجهول المکان ابالغ 
می شود که بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی خرمشهر به استناد قرارداد بانکی شماره 
5209000011-1390/12/23جهت وصول مبلغ 38000000ریال بابت اصل و فرع 
بدهی که از تاریخ 1393/10/11روزانه مبلغ 10000ریال به بدهی اضافه می گردد 
طبق مقررات علیه شمااجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 930014۶در 
این اداره تشکیل شده وبا توجه به عدم شناسایی آدرس،بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده18آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی میشود تا ظرف مدت ده روزازتاریخ این آگهی که روزابالغ محسوب می 
گردد،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید،درغیراینصورت عملیات اجرائی علیه 

شما جریان خواهد یافت. شماره م الف:)9/754(
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرمشهر–احسان احمدی زاده

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای محمد علی علیزاده فرزند سعید درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود 
را از پالک 115 فرعی ازیک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به 
زمین اخوان صدیقی که از آقای محمود صدیقی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده پرونده نیز تحت  کالسه  92  - 444  تشکیل و به هیئت موضوع قانون 
فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی 1395۶031۶007001408  
مورخ 2۶ / 8  / 1395  حکم به صدور سند مالکیت یک باب ماشین شوئی به 
نموده است  علیزاده صادر  آقای محمد علی  نام  به  مساحت 238/70  متر مربع 
و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان اخوان صدیقی  می باشد لذا مراتب در دو 
نوبت به  فاصله 15روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک  کتباً 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است 
پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام 
از مراجعه  آقای محمد علی علیزاده صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع 

متضرر به دادگاه نیست
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول  23  /  9  /  1395 
تاریخ انتشار دوم   8  /  10  /  1395  

رونوشت آگهي حصر وراثت
به کالسه  به شرح دادخواست  امینی داراي شناسنامه شماره 25۶  ابراهیم  آقای 
950543 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ابوالفضل ایمنی بشناسنامه ۶7 در تاریخ 95/7/27 اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-صدیقه آقاجانی  بشماره شناسنامه 10۶5 تاریخ تولد 1340 محل صدور کرج 

نسبت همسر متوفی
2-ابراهیم امینی بشماره شناسنامه 25۶ تاریخ تولد 13۶5 محل صدور کرج نسبت 

فرزند ذکور متوفی
3-بهزاد ایمنی بشماره شناسنامه 4-020579-031 تاریخ تولد 13۶8 محل صدور 

کرج نسبت فرزند ذکور متوفی
4-سعید ایمنی بشماره شناسنامه 4-021059303 تاریخ تولد 1370 محل صدور 

کرج نسبت فرزند ذکور متوفی
کرج  تولد 1355 محل صدور  تاریخ  شناسنامه 10375  بشماره  ایمنی  5-کبری 

نسبت فرزند اناث متوفی
۶-پروین ایمنی بشماره شناسنامه 2۶98 تاریخ تولد 13۶0 محل صدور کرج نسبت 

فرزند اناث متوفی
کرج  صدور  محل   135۶ تولد  تاریخ   1037۶ شناسنامه  بشماره  ایمینی  7-زیبا 

نسبت فرزند اناث متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 3۶3 م/الف
رئیس شعبه 65 شورای حل اختالف ماهدشت

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسنادرهنی(    
آگهی مزایده پالک1/2۶14                                                                                    به موجب 
پرونده اجرائی کالسه95000۶4شش دانگ پالک باقیمانده دوهزاروششصدچهارده 
فرعی ازیک اصلی بنشانی ماهشهرناحیه صنعتی خیابان شیرازکوچه شهیدحسینی 
بمساحت هفتادوهشت مترو سی ودوصدم مترمربع که دردفترجلد5صفحه41ذیل 
بشناسنامه1527ثبت  رفیع  فرزند  افروزآقائی  گل  خانم  ثبت904بنام  شماره 
شماره2391۶2مورخ93/11/2  سندرهنی  است،طبق  وسندصادرگردیده 
میلیون  میلیاردوهفتصدونوزده  یک  مبلغ  دفترخانه۶3ماهشهردرقبال  تنظیمی 
صنعتی  ناحیه  مهراقتصادشعبه  بانک  دررهن  ریال  چهل  هزارو  ونهصدونودوپنج 
یک  مبلغ  درمورخ95/۶/۶به  رسمی  نظرکارشناس  وطبق  ماهشهرقرارگرفته 
میلیاردوسیصدوشصت ریال ارزیابی شده وقطعیت یافته وطبق گزارش کارشناس 
ساختمان  ازیک  همکف  درطبقه  مسکونی  آپارتمان  یکباب  بصورت  فوق  ملک 
وسرویسهای  وآشپزخانه  وپذیرائی  وهال  دوخواب  دارای  ملک  میباشد  دوطبقه 
بهداشتی میباشدهمچنین ساختمان مذکور دارای سازه فلزی وسقف تیرچه وبلوک 
ونمای سرامیک وکف موزائیک وعایق کاری بام ایزوگام میباشدباقدمت حدوداپنج 
مالک  درتصرف  برابرگزارش  وگازمیباشدکه  وبرق  آب  انشعابات  میباشدودارای 
مورخ95/10/13دراداره  ازساعت9الی12روزدوشنبه  فوق  باشد،پالک  می  ملک 
ثبت اسنادو امالک ماهشهر-واحداجراواقع درماهشهرجنب اداره مخابرات ازطریق 
مزایده به فروش می رسد. مزایده ازمبلغ یک میلیاردوسیصدوشصت میلیون ریال 
شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدافروخته می شود.الزم به ذکراست پرداخت 
ومصرف  اشتراک  ویاحق  انشعاب  ازحق  آب،برق،گازاعم  به  مربوط  های  بدهی 
درصورتی که موردمزایده دارای آنهاباشدونیزبدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری 
وغیره تاتاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده یانشده باشدبه عهده 
برنده مزایده است ونیزدرصورت وجودمازاد،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
ازمحل مازادبه برنده مزایده مستردخواهدشدونیم عشروحق مزایده نقداوصول می 
گرددضمناچنانچه روزمزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روزاداری بعدازتعطیلی 
درهمان ساعت ومکان مقرربرگزارخواهدشد.                            شماره 
م.الف)1۶/1157(                  تاریخ انتشار:1395/9/23                                                                             
فرزاداحمدی-مسئول واحداجرای اسنادرسمی بندرماهشهر

رای دادگاه 
در خصوص دادخواست آقای رضا بارانی بیرانوند فرزند علی به طرفیت خانم زهره 
سلیمانی فرزند بهرام بخواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 1/۶20/000/000 ریال 
و خسارات ناشی از تاخیر تادیه و هزینه دادرسی بدوا صدور حکم اعسار از هزینه 
دادرسی نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود مبنی بر اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسی و شهادت شهود و تمسک جسته و شهود وی در جلسه دادرسی 
دارای اظهارات متناقض بوده چرا که احداز شهود اظهار داشته نامبرده دارای درآمد 
ناچیز می باشد و دیگر اظهار داشته بیکار می باشد لذا دادگاه دعوی ایشان را غیر 
وارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطالن 
دعوی صادر و اعالم می نماید این رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – حمید رضا احمدیان 

آگهی تحدیدحدودعمومی
 سال1395مربوط به امالک واقع دربخش سه شهرستان رامهرمز-رامشیر

وامورخیریه شهرستان رامشیروبموجب ماده14قانون  اوقاف  اداره  بنابه درخواست 
پالک7۶بخش3رامهرمز-رامشیرروستای  تحدیدحدودششدانگ  اسنادوامالک  ثبت 
وخامه سفلی که سه دانگ مشاع از ششدانگ بنام موقوفه بانوبتول مافی فخرالسلطنه 
درجریان ثبت می باشدلذاعملیات تحدیدحدودباجمیع توابع ولوایح شرعیه وعرفیه 
باستثناءاعیانی خانه های رعیتی،باغات وتاسیسات احداثی حسب درخواستی تولیت 
موقوفه به تاریخ های بیست وپنجم وبیست وششم دیماه یکهزاروسیصدونودوپنج از 
ساعت9صبح روزهای مذکوردرمحل شروع وبعمل خواهدآمد.لذابموجب این آگهی 
به مالکان و صاحبان حقوق ارتفاقی ومجاورین پالک های مرقوم اعالم میشودکه 
هریک  وچنانچه  رسانده  خودحضوربهم  ملک  وقوع  مقرردرمحل  درروزهای 
ازمتقاضیان ونماینده قانونی آنهادرمحل حاضرنباشند ملک آن هابرابرماده15قانون 
ثبت باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین تحدیدحدودخواهدشد.لذاکسانی که نسبت 
به حدودیاحقوق ارتفاقی ملک موردتحدیدحقی برای خودقائل هستندومعترض می 
مجلس  صورت  تنظیم  روزازتاریخ  توانندتاسی  می  ثبت  ماده20قانون  باشندبرابر 
تحدیدحدوداعتراض خودرابه مرجع صالحیت داراعالم وگواهی مشعربردعوی رابه 
درموقع  اش  خودیانماینده  که  ثبتی  تقاضاکننده  نمایند.درضمن  ارائه  اداره  این 
مجاورین  ازطرف  اوباحدوداظهارشده  موردتقاضای  وملک  تحدیدحدودحاضرنبوده 
اعتراض  ماده عرض حال  این  تواندمطابق مقررات  ماده15تحدیدشده می  مطابق 
دهد.     شماره م.الف)12/450(                        تاریخ انتشار:1395/9/23 سه شنبه                                                             
شیری-رئیس ثبت اسنادوامالک رامهرمز

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له:نام:نادر-نام خانوادگی:عیدان کاظمی-نام پدر:عبد-شغل:آزاد- 
نشانی محل اقامت:خرمشهر –خیابان مولوی-کوچه شیرین –پالک 7 مشخصات 
زاده2-برومند  خانوادگی:1-برومند  -نام  1-کیوان2-احمد   : نام  علیه:  محکوم 
اقامت  محل  –نشانی  علی-شغل:1-آزاد2-آزاد  2-محمد  پدر:1-احمد  نام  زاده 
214مورخ  شماره  دادنامه  موجب  به:به  المکان-محکوم  مجهول  طرف  :هردو 
علیه  محکوم  جدید/4قدیم  اول  حوزه  خرمشهر  اختالف  حل  95/۶/21شورای 
1-کیوان و احمد برومند زاده هر دو محکوم به درحق محکوم له نادرعیدان کاظمی 
انتقال رسمی سند یک دستگاه خودرو پراید به  به  حکم برمحکومیت خواندگان 
33قانون  ماده  استناد  نماید.به  می  صادرواعالم  14-۶4۶ب35را  انتظامی  شماره 
ده  ظرف  اجراییه  ازابالغ  پس  است  مکلف  علیه  محکوم  اختالف  حل  های  شورا 
روزمفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعهد و مفاد رای بدهد درغیراینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی 
از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.       شماره م الف: )9/85۶(                                                                                                            
قاضی شورای حل اختالف شهرستان خرمشهر

اصالحیه
بهزیستی  کل  اداره  مزایده  فراخوان  آگهی 
استان البرز که در تاریخ 22 آذر ماه 1395 
زمان  پیام  روزنامه  صفحه 8 شماره 3378 
به چاپ رسیده نوبت دوم صحیح می باشد 

که بدین وسیله اصالح می گردد. 

بهادری-اصفهان: معاون فروش و بازاریابي فوالد 
مبارکه گفت: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در 
هشت ماهه سال جاري همانند سنوات قبل با 
رویکرد توسعه متوازن، روند رو به رشد تولید و 
فروش خود را حفظ نمود و توانست با فروش و 
ثبت سفارش4 میلیون و 450 هزارتن محصول 
 3( قبل  سال  مشابه  مدت  عملکرد  به  نسبت 
میلیون و 375 هزار تن( رشد 32 درصدي را در 

مسیر تأمین نیاز مشتریان خود به ثبت برساند.
محمود اکبري در این خصوص اظهار کرد: این 
گام بلند که در راستاي رضایتمندي هرچه بیشتر 
مشتریان داخلي برداشته شده است، در حالي 
صورت گرفته که میزان سفارش هاي ثبت شده 
تا پایان آبان ماه امسال براي تحویل در بازار داخل 
معادل 3 میلیون و ۶00 هزار تن بوده که نسبت 
به میزان مدت مشابه سال قبل)2 میلیون و 283 
هزارتن( معادل 58 درصد رشد داشته است. وي 
با تأکید بر اینکه در سال جاري رویکرد شرکت 
فوالد مبارکه بر مبناي تأمین هرچه بیشتر نیاز 
بازار داخلي برنامه ریزي شده است، تصریح کرد: 
در سال جاري براي بازار خارج معادل 850 هزار 
به  نسبت  ثبت سفارش شده که  تن محصول 
میزان سفارش ثبت شده در مدت مشابه سال 
گذشته )یک میلیون و 95هزارتن( کاهش 23 
گویاي  امر  این  که  نشان مي دهد  را  درصدي 
دستي  پایین  صنایع  از  مبارکه  فوالد  حمایت 

داخلي مي باشد.
معاون فروش و بازاریابي فوالد مبارکه خاطر نشان 
کرد: با توجه به تنوع محصوالت در سبد فروش 
شرکت فوالد مبارکه مشتمل بر انواع محصوالت 
از قبیل اسلب، ورقهاي گرم، سرد و پوشش دار 
از کل فروش محقق شده در هشت ماهه سال 
جاري، حدود 9 درصد آن مربوط به اسلب، ۶5 
درصد   18 گرم،  محصوالت  به  مربوط  درصد 
مربوط به محصوالت سرد و 5 درصد هم مربوط 

به محصوالت پوشش دار است.
اکبري تصریح کرد: با توجه به تغییر تقاضا در بازار 
داخلي و به منظور پاسخگویي به نیاز این بخش 
سعي شده ترکیب محصوالت صادراتي به سمت 
کاالهایي متمایل شود که نیاز داخلي کمتري 
دارد. به عنوان مثال در سال جاري تاکنون افزون 
بر 250هزارتن اسلب براي صادرات ثبت سفارش 
شده است. بازارهاي هدف فوالد مبارکه بخش 
دیگري از سخنان معاون فروش و بازاریابي فوالد 
مبارکه بود که وي در این خصوص نیز گفت: 
فروش محصوالت در بازار داخلي به منظور تأمین 
نیاز مشتریان با زمینه فعالیت هاي مختلف است. 
مشتریان لوله و پروفیل به عنوان عمده مصرف 
کننده محصوالت گرم با 30 درصد و خودروسازان 
به عنوان عمده مصرف کننده محصوالت سرد با  
15 درصد بیشترین سهم را از فروش محصول در 

بازار داخلي به خود اختصاص داده اند.

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه خبر داد:

رشد 58 درصدی ثبت سفارش برای مشتریان داخلی
ملی  پارک  تاالب  خروجی  آبراهه  گذشته  روز 

بوجاق کیاشهر بهسازی شد.
در  حفاظت شده  منطقه ای  بوجاق  ملی  پارک 
منطقه  این  است.  گیالن  استان  بندرکیاشهر 
نخستین »پارک ملی خشکی ـ دریایی« ثبت  
شده در ایران محسوب می شود و 32۶0 هکتار 
وسعت دارد. از این مقدار حدود 1۶00 هکتار آن 
محوطه دریایی،حدود 1۶0 هکتار محوطه تاالبی 
زمین های  شامل  خشکی  محوطه  آن  بقیه  و 

ساحلی،جلگه ای و علفزار است.
در مجموع 234 گونه پرنده از 49 تیره مختلف 
در آن مشاهده شده که 12 گونه آن از جانوران 
در معرض خطر انقراض هستند که در فهرست 
سرخ اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط  زیست 
قو،غاز،مرغابی،فالمینگو،آنقوت،چن انواع  است. 
گر )پرال(،پرستوی دریایی،بوتیمار،قار،خوتکا،مرغ 
سقا،گیالنشاه،گیالر،کشیم،لک لک، کاکایی،باکل
ان،حواصیل،درنا،قرقاول،بلدرچین،چاخ لق،زن
کولی،آبچلیک،ابیا،پاش بال،سلیم،خروس  گوله 
دارکوب،هدهد،سبزه  لک،تلیله،جغد،چکاوک، 
شکاری  پرندگان  و  قبا،زنبورخوار،ماهی خورک 
عقاب،کورکور،سارگپه،سنقر،عقاب  انواع  مانند 
قرقی،طرالن،پیغو،ترمتای،دلیجه،  دریایی،هما، 
بحری،سسک،پپت،زرد و  لیل،باالبان،الچین 
ریسک،مگس گیر،دم  ه پره،توکا،قمری،چرخ 
و  سرخ،کوکو  جنبانک،سنگ چشم،بلبل،سینه 

چلچله از جمله پرندگان بوجاق هستند.
پارک،  این  ساکن  بومی  پرندگان  تعداد  البته 
فقط 20 گونه است و بقیه از پرندگان مهاجر و 
عبوری هستند که بیشتر آنها فصل زمستان را 
در منطقه می گذرانند و سپس به زادگاه های خود 
باز می گردند. شناگر بلوطی پرنده نادری است که 
تاکنون فقط 2 بار در ایران دیده شده که یک بار 
در بوجاق و بار دیگر در جنوب کشور بوده است.
پرندگان نادر دیگری چون عروس غاز،فاالروپ،غاز 
این  در  هم  کوچک  پیشانی سفید  غاز  و  پازرد 
منطقه دیده شده اند. همچنین حضور پرندگانی 
معموال  که  ابلق  و چکچک  کوهی  مثل طرقه 
در مناطق کوهستانی زندگی می کنند تعجب 

کارشناسان را برانگیخته است.
بیش از 50 گونه از آبزیان مختلف هم در منطقه 
سفید،کپور،اردک  ماهی  که  شده  شناسایی 
الی ماهی،سیم پرک  کاراس،  ماهی،ُکلمه،ماهی 
و سرخ باله از جمله آن ها هستند.همچنین فک 
این  در  هم  خزر  دریای  پستاندار  خزری،تنها 
گیاهی  گونه های  می شوند.تعداد  دیده  منطقه 
شناسایی شده در این منطقه هم 248 گونه است.
امروز جهت حفظ سطح آب در تاالب پارک ملی 
بوجاق کیاشهر درمنطقه غرب رودخانه سفیدرود 
عملیات بهسازی و مرمت کانال آبراهه خروجی 

پارک ملی اجرا شد.

بهسازی آبراهه خروجی تاالب پارک ملی بوجاق 
کیاشهر
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برگزاری شورای هماهنگی 
حراست های وزارت نیرو در اراک

میزبانی  اراک  شهرستان  فاضالب  و  آب  امور 
وزارت  های  حراست  هماهنگی  شورای  جلسه 

نیرو را برعهده داشت.
وفاضالب  آب  امور  مدیر  سرآبادنی  سعید 
شهرستان اراک گفت: با توجه به اینکه جلسه 
نیرو  وزارت  های  حراست  هماهنگی  شورای 
هردوماه ماه یک بار به میزبانی یکی از شرکت 
و  امور آب  برگزار می گردد،  نیرو  وزارت  های 
فاضالب شهرستان اراک در این دوره  میزبان 

برگزاری جلسه این شورا را بر عهده داشت.
فاضالب  و  آب  امور  مدیر  سرآبادانی  سعید 
جلسه  این  کرد:در  عنوان  اراک  شهرستان 
اداره  بهتر  عملکرد  منظور  به  راهکار  چندین 
فاضالب  و  آب  شرکت  طرف  از  ها  حراست 
تایید  به  که  گردید  عنوان  مرکزی  استان 
حراست وزارت نیرو رسیده و به تمامی حراست 

های شرکت های وابسته ابالغ گردید.
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان اراک تصریح 
کرد: در سال گذشته شورای هماهنگی حراست 
به کسب  موفق  مرکزی  استان  در  نیرو  وزارت 
رتبه برتر در بین شوراهای هماهنگی حراست 

های وزارت نیرو شد.

بهره برداری از 315 پروژه مخابراتی 
لرستان در سال جاری

بهره برداری  از  لرستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
جاری  سال  در  استان  مخابراتی  پروژه   315

خبر داد.
با  این 315 پروژه  بیان کرد:  هومان محمودی 
اعتباری بالغ بر ۶4 میلیارد تومان به بهره برداری 

رسیده است.
سایت   122 سوئیچ،  مرکز   11 داد:  ادامه  وی 
پروژه   ۶3 نوری،  فیبر  پروژه   95 همراه،  تلفن 
دیتا، 24 پروژ ساختمان رادیو و Wll اهم این 

پروژه ها بوده اند.
محمودی با اشاره به 789 سایت مخابراتی در 
تلفن  نفوذ  ضریب  افزود:  دارد،  وجود  لرستان 
ثابت، اینترنت و تلفن همراه در استان به ترتیب 

25.13، 12.73 و 79.03 است.
اینکه  بیان  با  لرستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
و  رومشگان  فقط  استان  شهرستان   11 از 
دو  این  کرد:  اضافه  ندارند،   3G چگنی سایت 
شهرستان نیز در ایام مبارک دهه فجر به این 

سایت مجهز خواهند شد.
استان  مرکز  در   4  Gسایت افزود:58   وی 
ایام  تا  نیز  راه اندازی شده و 113 سایت دیگر 
بهره برداری  به  استان  کل  در  فجر  دهه  اهلل 

خواهد رسید.

سرپرست جدید سامانه 137 شهرداری ساری  منصوب شد  

علیرضا زارع به عنوان سرپرست جدید سامانه 137 شهرداري مرکز 
مدیریت  زمان  در  که  مذکور  مرکز  شد.  منصوب  مازندران  استان 
و  روزه  همه  گردید  تاسیس  ساري  شهرداري  در  عبوري  مهدي 
دریافت  آماده  8 شب  تا  صبح   7 از  تعطیل  روزهاي  در  همچنین 

مسائل و مشکالت شهروندان مي باشد.
شایان گفتن است کارشناس سامانه 137 و مسئول دفتر شهرداري 

منطقه 2 از جمله سوابق علیرضا زارع مي باشد
 

در آیین تودیع و معارفه مدیر آبفای خور و بیابانک مطرح شد:
کاهش هدررفت آب از 29 به 1۶/9 درصد

بهادری-اصفهان: تودیع و معارفه مدیرآبفا خور و بیابانک باحضور نماینده 
مردم شهرستان خور و بیابانک، فرماندار و برخی از مسئوالن آبفای استان 
اصفهان برگزار شد. در آیین تودیع و معارفه مدیر آبفا خور و بیابانک 
فرماندار این شهرستان از مرتضی یادگاری مدیر آبفا خور که در سالهای 
گذشته به رغم چالشهای کم آبی توانست آب شرب مردم این منطقه 
را به خوبی تأمین نماید قدردانی کرد چرا که از سال 91 تاکنون توزیع 
عادالنه آب به خوبی صورت گرفته است و از محمدجواد فیروزی خواستند 
جایگزین شایسته ای باشد. همچنین در این مراسم معاون منابع انسانی 
و بهبود مدیریت آبفا استان اصفهانبه راه اندازی آب شیرین کن شهر 
فرخی پرداخت و گفت: به منظور خدمات رسانی بهتر و بیشتر به مردم 
بیابانک در سال جاری آب شیرین کن شهر  کویرنشین شهر خور و 
فرخی با روش BOO باحضور استاندار به بهره برداری رسید. محمدرضا 
سجادی فر گفت: در سال 91 میزان هدررفت آب در شهر خور و بیابانک 
حدود 29 درصد بوده که هم اکنون این رقم به 1۶/9 درصد رسیده است 
این درحالیست که میزان هدررفت آب در شهر جندق در سال 91 حدود 

۶1 درصد بوده و در سال جاری این رقم به 17 درصد رسیده است. 
وی به اصالح و توسعه شبکه آب در شهرستان خور و بیابانک اشاره کرد و 
خاطرنشان ساخت: طی چندسال اخیر 37 کیلومتر اصالح و توسعه شبکه 
آب در شهرستان خور و بیابانک انجام گرفت که این امر کاهش حوادث 
را به همراه داشت به طوریکه در سال 91 میزان وقوع حوادث شبکه آب 
849 مورد گزارش داده شده بود اما با انجام عملیات اصالح و شبکه توزیع 
در گذشته تنها 89 مورد حادثه به وقوع پیوست. محمدرضا سجادی فر 
راه اندازی و توسعه سامانه تله متری را در شهرستان خور و بیابانک بسیار 
حائز اهمیت دانست و عنوان کرد: طی سالهای اخیر سامانه تله متری و تله 
کنترل خور و بیابانک با اعتباری بالغ بر 400 میلیون تومان به بهره برداری 
رسید که طی این فرایند کلیه تأسیسات آبرسانی، چاهها، مخازن و منابع 
آبی مستمر کنترل می شوند که این امر تأثیر بسیاری در توزیع عادالنه 
آب در این شهرستان دانست. همچنین طی چهارسال گذشته نزدیک به 
3 میلیارد تومان از منابع عمرانی و 7 میلیارد تومان از اعتبارات جاری برای 

طرح های توسعه ای آبفا خور و بیابانک تخصیص یافت.

خبر خبر

همایش تخصصی پیشگیری از سوء رفتار با کودکان 
مسووالن  حضور  با  اعتیاد(  به  ویژه  نگاهی  )با 
بهزیستی، آموزش و پرورش و دبیر ستاد مبارزه با 
مواد مخدر به منظور پیشگیری و آموزش مصونیت 

کودکان برگزار شد.
بهزیستی  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
همایش  زمان  خبرنگار  از  نقل  به  و  البرز  استان 
استانی»پیشگیری از سوء رفتار با کودکان« با حضور 
»داریوش بیات نژاد« مدیر کل بهزیستی استان البرز 
، » ساکی« مدیر کل آموزش و پرورش، » اسدیان« 
رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر در سالن همایش 

امام علی کرج  برگزار شد.
در این همایش مدیر کل بهزیستی اظهار داشت: 

امروز کودک آزاری در جامعه آثار مخربی دارد.
وی خانواده ها را به لحاظ تربیتی به چهار دسته 
سخت گیر، سهل گیر، پریشان ، دموکرات و سالم 
تقسیم کرد و ادامه داد: درصد باالیی از خانواده ها 

سخت گیر هستند.
وی بیان داشت: باید میزان خانواده های سالم و 

دموکرات را سنجید و آن را گسترش داد.
بیات نژاد خاطرنشان کرد: برنامه های تربیتی در 
جامعه مهم است چراکه با آسیب های اجتماعی و 
نوپدیدی به دلیل عدم شناخت نسبت به آنها در 

جامعه مواجه هستیم.
بیات نژاد اضافه کرد: اگرچه منابع درکشور به عدالت 
توزیع نشده ولی بخشی از آسیب ها ناشی ناآگاهی 
و شناخت است که به غیر از آموزش مسیردیگری را 

نباید متصور شد.
وی گفت: در بودجه سال 9۶ محوریت با منابع آب و 
محیط زیست است اما برای رفاه باید به سرمایه های 

انسانی نیز توجه داشت واگر سرمایه انسانی مورد 
توجه قرار گیرد قطعا دغدغه بحران های محیط 

زیستی و کمبود آب را نخواهیم داشت.
وی یاد آورشد: کودک آزاری به شیوه های جسمی، 

روحی و عاطفی در خانواده ها رخ می دهد.
سوء  سبب  فقر  و  اقتصادی  مشکالت  افزود:  وی 

استفاده ازکودکان درجامعه می شود.
بیات نژاد گفت: البته در بسیاری از خانواده های 
دارای توان مالی باال طالق را شاهدهستیم ، بنابراین 

آموزش دراینجا کارساز است.
» بیات نژاد« گفت : کودک آزاری خاص جامعه ما 
نیست باید کودکان را بشناسیم و توجه به مشاوره 
های ژنتیک برای پیشگیری از معلولیت ها و اجرای 
طرح های غربالگری بینایی و شنوایی برای سالمت 
جسمی و روحی کودکان می تواند اقدامات موثر 

دراین زمینه به شمار آید .

وی تاکید کرد: اکثر کودکان دچار مشکل اعتماد به 
نفس کمی هستند که باید هرچه بیشتر با ارتقای 
اگاهی و توسعه طرح های آموزشی دراین زمینه 
گام برداشت و اجرای طرح های پیشگیرانه هزینه 

کمتری را برای جامعه به همراه دارد .
دادستان استان البرز: 

حمایت دستگاه قضایی از سمن ها
دادستان  شاکرمی،  حاجی رضا  همایش  این  در 
اهمیت  بر  البرز  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی 
سمن ها در پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق 
عامه تاکید کرده و گفت: فعاالن سازمان های مردم 
نهاد بر اساس احساس مسئولیتی که در موضوعات 
مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقشار 

آسیب پذیر داشته اند به این عرصه ها ورود کرده اند.
افکار  نماینده  به عنوان  وی اضافه کرد: دادستان 
عمومی و مدعی العموم وظیفه خود می داند که 

از سمن هایی که در چارچوب قانون و بر اساس 
اساسنامه خود فعالیت می کنند حمایت کند.

وی ادامه داد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری 
ایران نیز سمن ها را به رسمیت شناخته و بر این 
اساس آن ها می توانند در فرآیند پیشگیری، اعالم 
جرم و رسیدگی به شکایات در دستگاه قضایی ایفای 

نقش کنند و دالیل و مستندات خود را ارائه کنند.
دادستان عمومی و انقالب کرج با تبیین حوزه های 
وسیعی که سمن ها می توانند فعالیت داشته باشند 
ورود این نهادها به حوزه محیط زیست را ضروری 
کم آبی  و  زیست  محیط  امروز  گفت:  و  دانسته 
چالش های مهم کشور هستند و اگر با روند فعلی 
پیش برویم قطعا امکانات موجود پاسخگوی آب 
مصرفی کرج و تهران در 20 سال آینده نخواهد بود.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز تصریح 
کرد: دادسرای عمومی و انقالب کرج مطابق قانون 
مکلف است به عنوان احیای حقوق عامه، شکایت 
سمن ها در زمینه حوزه های تخصصی شان را بپذیرد 
و برای پیشگیری از وقوع جرم، تخریب محیط زیست 
و حفظ حقوق شهروندی و سایر موارد مندرج در 

قانون در کنار سمن ها باشد.
وی یادآور شد: سمن ها می توانند در بسیج افکار 
عمومی و اجرای برنامه های مهم مربوط به حقوق 
عمومی، بازوی توانمند دستگاه های دولتی و قضایی 
باشند و دستگاه قضایی خواهان ایفای نقش آن ها در 
موارد قانونی است و قطعا بدانند حمایت قضایی را 

همراه خود خواهند داشت.
وی در پایان متذکر شد: به سمن ها توصیه می کنم 
ضمن فعالیت در حیطه ای که مجوز گرفته اند از ورود 

در امور سیاسی اجتناب کنند.

با همت اداره کل بهزیستی استان البرز برگزار شد؛

همایش استانی پیشگیری از سوء رفتار با کودکان 

 مفقودی
 سند کمپانی خودروی سواری پژو 20۶ آریان مدل 1388 به رنگ سفید روغنی با 
شماره پالک ۶59ب93 ایران 55 با شماره موتور 135870079۶3و شماره شاسی 
NAAP51FEX9J35427۶به نام علیرضا کاظم نیا مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهی مفقودی
رنگ  سیتراC-140مدل2007به  آنکائی  بوس  مینی  نقلیه  سبزوسیله  برگ 
شاسی۶۶013538بشماره  ۶137274شماره  موتور  بشماره  سفید-معمولی 
بشماره  آلبوطاهافرزندعبدالحسین  عبیس  پالک14-112ع33بنام 
شناسنامه3متولد1338صادرازرامشیرمفقودگردیده  کدملی۶۶29799259بشماره 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد
شهرستان شادگان

متن آگهی
بازگشت به پرونده شماره بایگانی 950059 موضوع دعوی خانم ماه دولت درویشی 
فرزند علی حسن شغل خانه دار به طرفیت همسرش بنام آقای علی اکبر رحمتیان 
فرزند الوان شغل آزاد در حال حاضر مجهول المکان مبنی بر صدور نفقه از تاریخ 
آن  در  مطروحه  :1-دعوی  به  اینرو  از   ) حکم  )صدور   95/9/30 لغایت   88/7/1
شعبه محترم رسیدگی 2-شرایط زندگی –شان –منزلت –وضعیت و نحوه معیشت 
توقعات و میزان تحصیالت اصحاب دعوی  3-وضعیت جسمی و روحی 4-سطح 
5-و ملحوظ قراردادن شاخص های هزینه زندگی ۶-همچنین نرخ تورم سالیانه 
بطور متعارف میزان نفقه خواهان باستناد ماده 1107 ق . م بشرح ذیل تعیین و 

اعالم میگردد.
میزان نفقه خانم ماه دولت درویشی از تاریخ 88/7/1لغایت 95/9/30 جمعا برابر 

است با مبلغ =
در سال 1388=به ازاء هرماه مبلغ 2/000/000ریال جمعا بمدت شش ماه برابر 

است با مبلغ =12/000/000 ریال 
در سال 1389=به ازاء هرماه مبلغ 2/100/000 ریال جمعا بمدت دوازده ماه برابر 

است با مبلغ =25/200/000 ریال
در سال 1390= به ازاء هرماه مبلغ 2/200/000 ریال جمعا بمدت دوازده ماه برابر 

است با مبلغ =2۶/400/000ریال
در سال 1391= به ازاء هرماه مبلغ 2/300/000 ریال جمعا بمدت دوازده ماه برابر 

است با مبلغ =27/۶00/000ریال
در سال 1392= به ازاء هرماه مبلغ 2/400/000 ریال جمعا بمدت دوازده ماه برابر 

است با مبلغ =28/800/000ریال
در سال 1393= به ازاء هرماه مبلغ 2/500/000 ریال جمعا بمدت دوازده ماه برابر 

است با مبلغ =30/000/000 ریال 
در سال 1394= = به ازاء هرماه مبلغ 2/۶00/000 ریال جمعا بمدت دوازده ماه 

برابر است با مبلغ =31/200/000 ریال
در سال 1395=به ازاء هر ماه مبلغ 2/700/000 ریال جمعا بمدت 9 ماه برابر است 

با مبلغ 24/300/000 ریال 
لغایت 95/9/30   88/7/1 تاریخ  از  درویشی  دولت  ماه  خانم  نفقه  میزان   : نتیجه 
)صدور حکم ( جمعا برابر است با مبلغ 205/500/000 ریال )معادل بیست میلیون 

و پانصد و پنجاه هزار تومان (
شعبه 17 مجتمع شورای حل اختالف )ویژه خانواده (خرم آباد.

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  شعبان    فرزند  میاندسته  پور  حسین  سکینه 
13/1279/95این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
-۶4 بشناسنامه   رمضان      فرزند  میاندسته  پور  حسین  شعبان  شادروان  که 
بدرود  خود  دائمی  81/۶/10اقامتگاه  تاریخ  در  بابل   از  صادره   20۶1۶58954

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-سیده بیگم ذبیحی امین آبادی به ش ش 432 فرزند مشهدی آقا صادره از بابل 

متولد 130۶ همسر متوفی 
بابل  از  به ش ش 23۶ صادره  فرزند شعبان    پور میاندسته  2- سکینه حسین 

متولد 1341 دختر متوفی 
3-سلمان حسین پور میاندسته فرزند شعبان  به ش ش 20۶1840035 صادره از 

بابل  متولد 1344 پسر متوفی   
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد 
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف بابل 

متن آگهی
خواهان / شاکی مدیریت بانک مسکن استان لرستان شعبه بازار با نمایندگی آقای 
و  متهم محمد جواد محتشمی   / به طرفیت خوانده  دادخواستی  الیاس کالنتری 
نصرت صفایی پور و صید عباس اسد پوریان به خواسته مطالبه خسارت دادرسی 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  بابت  وجه  مطالبه  و 
عمومی  دادگاه  دهم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان 
امام  –خیابان  لرستان  استان  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی 
کالسه  به  و  ارجاع  لرستان  استان  کل  دادگستری  عدالت  میدان  )ره(  خمینی 
950998۶۶1200091۶ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/10/25 و ساعت 
08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.)ردیف اول و دوم مجهول المکان ( 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – حمید 
گوهری سراب .

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
 قربان علیجان زاده  فرزند حسین   به شرح دادخواست به کالسه 13/1299/95این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا 
نعمتی شاه کالئی  فرزند غالمعباس     بشناسنامه  839-0490772242صادره از 
بابل  در تاریخ 95/3/31اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 
1-حسین علیجان زاده  فرزند محمد به ش ش 840 صادره از تهران متولد 1327 

شوهر متوفی 
2-حسن علیجان زاده  فرزند حسین به ش ش 3780  صادره از تهران متولد1347 

پسر متوفی 
3-قربان علیجان زاده  فرزند حسین   به ش ش 3781 صادره از تهران  متولد 

1349 پسر متوفی 
بابل متولد  از  4- محمد علیجان زاده  فرزند حسین   به ش ش 1159 صادره 

1351 پسر متوفی
5-اکبر علیجان زاده  فرزند حسین   به ش ش 1298 صادره از بابل متولد 1354 

پسر متوفی
۶-احمد علیجان زاده  فرزند حسین   به ش ش 2 صادره از بابل متولد 1357 

پسر متوفی
7-حیدر علیجان زاده  فرزند حسین   به ش ش225 صادره از بابل متولد 13۶7 

پسر متوفی  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد 
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف بابل 

متن آگهی
خواهان حمیدرضا کرمیانی فیلی دادخواستی به طرفیت خوانده منصور رضایی به 
به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم  از پرداخت محکوم  خواسته اعسار 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
به کالسه 940998۶۶10700781 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع 
بودن  المکان  به علت مجهول  است  تعیین شده  و ساعت 11:00   1395/10/29
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده. 

اگهی مزایده 
پرونده کالسه  دارد در  نظر  بندپی شرقی در  دادگاه عمومی  احکام مدنی  اجرای 
93013۶ مدنی محکوم له آقای بخشعلی بزرگ پور علیه آقای نور اله ولیزاده جهت 
از 100 سهم شرکت آب معدنی سما گستر سهامی  به 10 سهم  وصول محکوم 
خاص را از از طریق مزایده در مورخه 95/10/۶ روز دوشنبه راس ساعت 11 با 
قیمت پایه 201897900 ریال بفروش برساند لذا از متقاضیان درخواست میشود 
در مورخه فوق جهت خرید در دفتر اجرای احکام دادگاه بندپی شرقی حضور بهم 
رسانند و در ضمن ده درصد از بها ء فی المجلس اخذ و مابقی ظرف یکماه اخذ و 
در صورت انصراف پس از کسر هزینه اجرایی به صندوق دولت ضبط خواهد شد و 

مشتریان میتواند پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند 
حسین مسلم زاده رییس اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بندپی شرقی 

 آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
مریم قرنی دارای شناسنامه 88۶-20۶27105۶9    به شرح دادخواست به کالسه 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این   10/1321/95
در  بشناسنامه  20۶2۶43411-901  طبری    مدیحی  قاسم  شادروان  که  داده 
تاریخ 95/9/5اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
1-رضا مدیحی طبری فرزند قاسم و مریم به ش ش 205449704 متولد 1371 

محل تولد  بابل پسر متوفی 
2-  آزاده مدیحی طبری فرزند قاسم و مریم به ش ش 10 متولد 13۶0 محل 

تولد  بابل دختر متوفی  
3- آزیتا مدیحی طبری فرزند قاسم و مریم به ش ش3295 متولد 13۶۶ محل 

تولد  بابل دختر متوفی 
4-  مریم قرنی فرزند حسین و مرضیه به ش ش 88۶ متولد 1330 محل تولد 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابل 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
این   1/540۶/95 کالسه  به  دادخواست  شرح  به  محسن     فرزند  مدانلو  فریده 
شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا 
تاریخ  در  از جوانرود  بشناسنامه  147۶صادره  فرزند محمد       فروهری   امیر 
حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  جویبار  شهرستان  خود  دائمی  95/7/15اقامتگاه 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-فریده مدانلو فرزند محسن به ش ش 8174همسر متوفی 

2- محمد فروهری فرزند امیر به شماره ملی 49500۶7850 فرزند ذکور متوفی 
3- علی فروهری فرزند امیر به شماره ملی4950105371فرزند ذکور متوفی 

4- فاطمه فروهری فرزند امیر به شماره ملی 5820112121 فرزند اناث متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد م. الف 1010
قاضی شعبه اول  شورای حل اختالف جویبار 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
مجید وامق نژاد  دارای شناسنامه 2051517525    به شرح دادخواست به کالسه 
8/1092/95 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
تاریخ  در   2051330247 بشناسنامه   نژاد     وامق  مهدی  محمد  شادروان  که 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  93/5/14اقامتگاه 

منحصر است به 
1-  امیر علی وامق نژاد ف مجید و سیده آذر به ش ش 2051517525 صادره 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شعبه هشتم  شورای حل اختالف بابل 

آگهی تغییرات شرکت
و   410955 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  سایپا  بیمه  رسمی  کارگزاری   
العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320۶28478 ملی  شناسه 
مورخ   35908/403/95 شماره  به  مرکزی  بیمه  تاییدیه  و   29/03/1395 مورخ 
24/7/95تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیات مدیره شرکت به 3 نفر 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)7792(

آگهی تغییرات شرکت
و شناسه  ثبت 410955  به شماره  بیمه سایپا سهامی خاص  کارگزاری رسمی   
سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320۶28478 ملی 
مورخ   35908/403/95 شماره  به  مرکزی  بیمه  تاییدیه  و   30/03/1395 مورخ 
24/7/95تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 94 به 
تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین ارقام پارس به شناسه ملی 
10103538953 بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان 
روزنامه جهان  گردیدند.  انتخاب  مالی  سال  یک  برای  البدل شرکت  علی  بازرس 
صنعت به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی 
تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی 10100448712 شرکت تولید رینگ سایپا 
به شناسه ملی 10420093۶34 شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه 

ملی 101011۶0229 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)7794(

آگهی تغییرات شرکت 
گروه صنعتی بازرگانی ماراویا سبز با مسئولیت محدود به شماره ثبت 294224 
و شناسه ملی 10103319893 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
: - خانم لطیفه دارابی به شماره  اتخاذ شد  مورخ 10/07/1395 تصمیمات ذیل 
ملی 15527137۶8 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت 
مبلغ  به  ریال   5140000000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه  نتیجه  .در  گردید  خارج 
اصالح گردید. -  اساسنامه  در  مربوط  ماده  و  یافت  ریال کاهش   43۶9000000
شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد : 
یوسف سرخابی به شماره ملی 1551848708 دارای مبلغ 2827000000 ریال 
محمد مهدی سرخابی به شماره ملی 137751582۶ دارای مبلغ 514000000 
ریال سارا سرخابی به شماره ملی 0024832952 دارای مبلغ 514000000 ریال 
امیرعلی سرخابی به شماره ملی 0441۶۶3494 دارای مبلغ 514000000 ریال 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)7793(

آگهی تغییرات شرکت
 تعاونی اتحادیه تعاونی های کشاورزی پنبه و دانه های روغنی کشور به شماره ثبت 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به  191479 و شناسه ملی 10102334455 
العاده مورخ 15/0۶/1395 و مجوز 230۶38/184 مورخ 17/۶/95 سازمان  فوق 
مرکزی تعاون روستایی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بندهای ذیل به موضوع 
فعالیت الحاق وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید : تهیه، توزیع، حمل و نقل، 
خرید و فروش، واردات و صادرات انواع نهاده و ماشین آالت و محصوالت کشاورزی. 
تحصیل نمایندگی از مؤسسات و شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی 
و  قرارداد سرمایه گذاری  انعقاد  و خارجی.  داخلی  و حقوقی  اشخاص حقیقی  به 
مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش سهام شرکتهای خارجی 
ادوات و محصوالت  نهاده ها و ماشین آالت و  و داخلی در زمینه تولید و توزیع 
کشاورزی . تولید، تهیه و توزیع انواع ماشین آالت و ادوات کشاورزی و وسایل و 
لوازم و قطعات یدکی مربوطه. تهیه و تولید و تکثیر انواع بذور محصوالت کشاورزی. 
انجام هر گونه خدمات و معامالت خرید و فروش محصوالت، ماشین آالت و ادوات 
کشاورزی با عضو و غیرعضو اتحادیه . عضویت در تشکل ها و شرکت های داخلی 
اشخاص  مشارکت  با  کشاورزی  بخش  نیاز  مورد  شرکتهای  تأسیس  و  خارجی  و 

حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)7795(

ردیف  دو  سازي  آماده  و  تعمیرات  عملیات 
پروپان،  مخازن  سرمایش  هاي  کمپرسور  اول 
پس از چهار سال توقف با تالش متخصصان و 
کارشناسان جوان پاالیشگاه چهارم مجتمع گاز 
پارس جنوبي با موفقیت در مدار تولید قرار گرفت.
حشمت اله حسني چقاخوري، سرپرست یوتیلیتي 
بزرگ  موفقیت  این  بیان  با  چهارم  پاالیشگاه 
خاطرنشان کرد: عملیات تعمیرات، آماده سازي دو 
ردیف اول کمپرسورهاي سرمایش مخازن پروپان 
پاالیشگاه چهارم مجتمع گازي پارس جنوبي پس 
از گذشت چهار سال توقف با موفقیت به پایان 

رسید. 
بیان  با  چهارم  پاالیشگاه  یوتیلیتي  سرپرست 
مهمترین دالیل توقف چهار ساله ي دور ردیف 
کمپرسورهاي سرمایش مخان پروپان خاطرنشان 
کرد: کمپرسورهاي ردیف اول و دوم از سال 90 
در اثر تحریم ها و نبود خدمات و قطعات اصلي 
محرک و کمپرسور از مدار خارج گردیدند و با 

وجود پیگیري هاي فراوان با کشورهاي سازنده 
از ارائه خدمات فني-تخصصي و تامین قطعات 
امتناع مي نمودند.  وي بر همین اساس گفت: 
کارشناسان  و  متخصصان  وقفه ي  بي  تالش  با 
ساخت  و  بهسازي  تامین،  چهارم،  پاالیشگاه 
قطعات کمپرسورهاي سرمایش مخازن پروپان 

با همفکري و برنامه ریزي دقیق اجرایي گردید. 
حسني چقاخوري در ادامه تصریح کرد: بعد از 
و  تعمیرات  واحدهاي  قطعات،  ساخت  مراحل 
تست هاي  و  آماده سازي  مراحل  بهره برداري، 
اولیه را تکمیل و بعد از کسب اطمینان الزم، با 
بارگذاري کامل این تجهیزات در سرویس قرار 
گرفتند. این مقام مسئول عنوان داشت: کاهش 
فرسایش دیگر ردیفها و افزایش اعتماد پذیري 
و در دسترس بودن تجهیزات حیاتي و کاهش 
توقفات، هزینه ها و بهینه سازي فرآیند و انرژي و 
همچنین کاهش آلودگي زیست محیطي ماحصل 

این تالش ها و موفقیت بزرگ بوده است.

راه اندازي کمپرسورهاي سرمایش مخازن پروپان مجتمع گاز 

پارس جنوبي

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اردبیل 
تاکسی های  نوسازی  طرح  اجرای  در  گفت: 
فرسوده ناوگان تاکسیرانی اردبیل4۶0 دستگاه 
جایگزین  ماه   ۶ از  کمتر  در  جدید  تاکسی 
نام  ثبت  تحویل  و  شده  فرسوده  تاکسی های 

کنندگان شد.
این  گفت:  خبر،  این  اعالم  با  سعیدی  رحیم 
تاکسی  دستگاه   72۶ جایگزینی  برای  طرح 
می  اجرا  اردبیل  تاکسیرانی  ناوگان  فرسوده 
مرحله  در  نیز  مابقی خودروها  بطوریکه  شود 

انجام اقدامات نوسازی قرار دارد.
افراد  درصد   90 از  بیش  اینکه   بیان  با  وی 
واجد شرایط دریافت خودرو جدید تاکسی در 
اردبیل ثبت نام کرده اند، یادآور شد: تاکنون 
92 میلیارد ریال در قالب وام بانکی به نوسازی 
بانک های  از طریق  اردبیل  تاکسیرانی  ناوگان 

مذکور پرداخت شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اردبیل 
برای  آموزشی  دوره  دو  برگزاری  کرد:  اضافه 
آموزش رانندگان تاکسی با حضور دو هزار نفر 
از تاکسیرانان در کنار سایر کارهای فرهنگی و 
انجام تبلیغات محیطی در مناسبت ها و مراسم 
تاکسیرانی  سازمان  اقدامات  دیگر  از  مختلف 
شهرداری اردبیل در نیمه اول امسال بوده است. 
وی با اشاره به اینکه ساماندهی رانندگان خطی 
و گردشی و رانندگان کمکی تاکسی از  اولویت 
شهرداری  است  تاکسیرانی  سازمان  اصلی 
با صدور  بیان کرد: در سال جاری    ، اردبیل 
خطی،  مالکان  برای  تاکسیرانی  پروانه   353
۶83 پروانه تاکسیرانی برای رانندگان گردشی 
و 151 پروانه تاکسیرانی برای رانندگان کمکی 
خطی و 354 پروانه تاکسیرانی برای رانندگان 
ساماندهی  به  نسبت  و  کمکی گردشی صادر 

رانندگان تاکسی اقدام شد.

ورود 4۶0 دستگاه تاکسی جدید به ناوگان
 تاکسیرانی اردبیل 
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رکورد تولید گاز در پارس جنوبی شکسته شد
 

با افزایش برداشت از فاز 18 و 19 پارس جنوبی، رکورد جدید تولید روزانه 
4۶5 میلیون متر مکعب گاز شیرین در پارس جنوبی به ثبت رسید. 

به گزارش مهر، با ورود موج سرما به برخی از استان های شمال، شمال 
تولید گاز شیرین در  برای  غرب و شمال شرق کشور، رکورد جدیدی 

پاالیشگاه های پارس جنوبی به ثبت رسید.
بر این اساس هم اکنون ظرفیت تولید گاز غنی به حدود 470 میلیون 
مترمکعب در بخش باالدستی پارس جنوبی و ظرفیت تولید گاز شیرین در 
پاالیشگاه های مجتمع گازی پارس جنوبی به حدود 4۶5 میلیون مترمکعب 

در روز رسیده است.
مسعود حسنی، مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به ثبت رکورد 
جدید تولید گاز در پاالیشگاه های پارس جنوبی، گفت: در طول 24 ساعت 
گذشته تاکنون حدود 4۶5 میلیون متر مکعب گاز در پاالیشگاه های ساحلی 
این میدان مشترک گازی شیرین سازی و به شبکه سراسری تزریق شده 

است.
از سوی دیگر همزمان با افزایش تولید گاز شیرین در پاالیشگاه های پارس 
جنوبی، تولید گاز غنی در فاز 19 به عنوان یکی از فازهای آماده بهره برداری 
این میدان مشترک گازی با قطر به حدود 42 میلیون مترمکعب در روز 

رسیده است.
حمیدرضا مسعودی مجری فاز 19 پارس جنوبی در شرکت نفت و گاز 
پارس با اشاره به بهره برداری از سکوی 19A  و برداشت روزانه حدود 42 
میلیون متر مکعب گاز این فاز از پارس جنوبی، گفت: تاکنون در کنار سه 
سکوی دریایی، سه ردیف شیرین سازی گاز در پاالیشگاه ساحلی فاز 19 

پارس جنوبی راه اندازی شده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از مجموع 42 میلیون مترمکعب تولید گاز 
غنی پس از انجام مراحل فرآورشی روزانه حدود 37 میلیون مترمکعب گاز 
به خط لوله ششم سراسری تزریق می شود، اظهار داشت: از بدو راه اندازی 
فاز 19 پارس جنوبی تاکنون حدود 254 میلیون مترمکعب گاز و 5 میلیون 

بشکه میعانات گازی تولید و عرضه شده است.
عالوه بر این، شرکت ملی نفت ایران هم از افزایش تولید گاز در فاز 17 و 18 
پارس جنوبی تا سقف 43 میلیون مترمکعب در روز خبر داده و اعالم کرده 
است: هم اکنون تولید گاز از سکوی فاز 18 وانتقال آن برای شیرین سازی 

به پاالیشگاه ساحلی آغاز شده است.
محمد مشکین فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس هم با بیان اینکه 
10 روز آینده )پایان آذر ماه( برداشت گاز از پارس جنوبی به 515 میلیون 
مترمکعب در روز افزایش می یابد، گفته است: هم اکنون سهم پارس جنوبی 

در تامین گاز کشور به حدود ۶2 درصد رسیده است.
این مقام مسئول با اشاره  به برداشت با ظرفیت کامل گاز از سکوهای 21 و 
18B  تا پایان آذر ماه امسال، خاطرنشان کرد: با بهره برداری از سکوهای 
فازهای 17 و 18، 19، 20 و 21 تا پایان امسال برداشت گاز از پارس جنوبی 

به بیش از 540 میلیون متر مکعب در روز می رسد.
براساس این گزارش، پیش بینی می شود با تحقق برنامه تولید روزانه 540 
میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی، تولید روزانه گاز ایران و قطر در این 

میدان مشترک برابر شود.

 آلودگی آب سد کارون 4 صحت ندارد

عملیات جمع آوری نفت خام در محل حادثه »نشتی خط لوله مارون- 
اصفهان« با کنترل گسترش آلودگی و همه توان و تجهیزات به پایان رسیده 
و انتقال خاک های آلوده به مرکز انتقال نفت گندمکار در حال انجام است. 

 محمود گودرزی، رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان بیان کرد: با محرز شدن نشتی لوله در 
همان دقایق اولیه مراکز انتقال نفت شماره 5 و ۶  از 2 سمت نشتی قطع 
و انتقال مواد کنترل و پس از آن شیرها »ولوهای« پیش و پس از محل 

نشتی مسدود شد.
وی افزود:با احداث خاکریز و ایجاد حوضچه »80*10« با هدف جمع آوری 
نفت خام موجود در خط لوله در محل نشتی از گسترش و نفوذ فرآورده های 

نفتی به داخل رودخانه فصلی تا حدود بسیار زیادی جلوگیری شد.
رئیس بهداشت، ایمنی و محیط  زیست شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه اصفهان، مرحله بعدی را ایجاد آب بند و استفاده از بوم و پد جاذب 
برای جمع آوری مواد در طول رودخانه فصلی اعالم کرد و گفت:استفاده 
از آیخوف »دستگاه مکنده«، پمپ های سیار و اسکیمر برای جمع آوری 
مواد وارد شده به حوضچه ها و پشت خاکریزها به جمع آوری و انتقال یک 

میلیون و 120 هزار لیتر نفت خام به مرکز انتقال نفت گندمکار انجامید.
وی ادامه داد: مرحله بعدی جمع آوری خاک های آلوده به مقدار بیش از 
3 هزار تن به محل نگهداری خاک های آلوده در مرکز انتقال نفت گندمکار 
بود که سبب شد از نفوذ بیش از حد مواد نفتی به داخل خاک جلوگیری 

به عمل آید. 
رئیس واحد HSE شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان 
در پایان اعالم کرد: براساس بررسی های انجام شده از سوی کارشناسان 
ذیربط هیچ گونه آلودگی در آب پشت سد کارون 4 مشاهده نشده است و 
هم اکنون خط لوله مارون با تعویض بیش از 21.5 متر لوله تعمیرات نهایی 

در مدار بهره برداری قرار دارد.

میانگین قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران 
بیش از 40 دالر شد

میانگین قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران از ابتدای سال 
201۶ تا هفته منتهی به دوم دسامبر )12 آذر( بشکه ای 40 دالر و 12 

سنت بوده است.
بر اساس این گزارش، قیمت نفت صادراتی ایران همراه با سایر نفت های 
شاخص در بازارهای جهانی، بالفاصله پس از توافق اوپک برای کاهش تولید، 
روندی افزایشی یافت به طوری که بهای نفت سبک ایران بشکه ای یک دالر 

و 84 سنت و نفت سنگین یک دالر و 81 سنت باال رفت.
یکصد و هفتاد و یکمین نشست عادی سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( در دهم آذرماه در وین برگزار شد که دستور کار مهم آن بررسی 
طرح فریز نفتی )تثبیت تولید( بود. در این نشست، قرار شد اعضای این 
سازمان میزان تولید نفت خود را در مجموع حدود 1.2 میلیون بشکه در 

روز کاهش دهند. 
بر این اساس، مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت 
گزارش داد: قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران در هفته منتهی 
به دوم دسامبر )12 آذر( با یک دالر و 84 سنت افزایش، 4۶ دالر و ۶0 
سنت به فروش رفت. میانگین قیمت نفت خام سبک ایران از ابتدای سال 

201۶ تا هفته مورد نظر، بشکه ای 40 دالر و 12 سنت بوده است.
نرخ نفت خام سنگین ایران نیز با یک دالر و 81 سنت، بشکه ای45 دالر و 
37 سنت در بازارهای جهانی داد و ستد شد. میانگین قیمت نفت سنگین 
ایران نیز در سال 201۶ به بشکه ای 38 دالر و 14 سنت افزایش یافته 

است.
در هفته منتهی به دوم دسامبر، قیمت هر بشکه نفت خام برنت نیز با رشد 

2 دالر و 40 سنتی به بشکه ای 49 دالر و 44 سنت رسید.
قیمت نفت دبلیو تی آی WTI آمریکا نیز با 2 دالر و 25 سنت رشد به 

بشکه ای 48 دالر و 90 سنت افزایش یافت.
قیمت سبد نفتی اوپک نیز در دوره مورد بررسی بشکه ای یک دالر و 4۶ 

سنت باال رفت و به 4۶ د الر و 47 سنت رسید.
به گزارش ایرنا، در اجالس 171 اوپک ، برای ایران تصمیمی ویژه اتخاد 
شد. با وجودی که عربستان و متحدانش در ابتدا تالش داشتند ایران را وادار 
به پذیرش فریز نفتی و کاهش تولید کنند، در نتیجه رایزنی و دیپلماسی 
موفق نفتی کشورمان ، نه تنها کاهش تولید برای ایران لحاظ نشد، بلکه 
اعضا با افزایش 90 هزار بشکه ای تولید نفت ایران در نیمه نخست 2017 

موافقت کردند.

مشارکت ایران و توتال در 
طرح های LNG منتفی شد

معاون شرکت ملی نفت با بیان اینکه مشارکت ایران 
و توتال صرفا برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی 
این  با  برای مشارکت  برنامه ای  است، گفت: فعال 
شرکت فرانسوی برای احداث یک واحد جدید تولید 

LNG نداریم. 
غالمرضا منوچهری درباره احتمال مشارکت ایران 
 LNG و توتال فرانسه در طرح های جدید تولید
ایران، گفت: هم اکنون مذاکراتی که با توتال فرانسه 
انجام گرفته صرفا برای توسعه بخش باالدستی و 
اجرای پروژه تقویت فشار فاز 11 پارس جنوبی است.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با 
اعالم اینکه فعال گفتگویی با توتال برای احداث یک 
واحد جدید تولید LNG در عسلویه انجام نگرفته 
تولید  برنامه های  اکنون  هم  داشت:  اظهار  است، 
LNG ایران صرفا تکمیل و بهره برداری از کارخانه 

10 میلیون تنی ایران ال ان جی است.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با تاکید 
بر اینکه در کنار تکمیل کارخانه ایران ال ان جی، 
ساخت و راه اندازی واحدهای FLNG برنامه دوم 
توسعه و تولید LNG ایران خواهد بود، خاطرنشان 
با شرکت های خارجی  اکنون مذاکراتی  کرد: هم 
برای راه اندازی پروژه های FLNG با استفاده از 
گازهای همراه نفت در منطقه خلیج فارس در حال 
انجام است. پروژه پارس LNG به منظور تولید 
ساالنه 10میلیون تن LNG پیشتر به عنوان یکی 
از طرح های تولید LNG ایران طراحی شده بود که 
برای اجرای آن اواسط سال 2000 میالدی تفاهم 
نامه ای بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه و 

رپسول اسپانیا امضا شده بود.

قیمت هر بشکه نفت به حدود 
58 دالر رسید

خبرگزاری رویترز انگلیس اعالم کرد، قیمت نفت در 
معامالت صبح روز دوشنبه با چهار درصد افزایش 
نسبت به جمعه گذشته، به باالترین سطح از سال 
2015 رسید. بهای هر بشکه نفت برنت در بازار 

لندن به 57 دالر و 89 سنت افزایش یافت.
سال  از  بار  نخستین  این  گزارش،  این  اساس  بر 
2001 است که سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و برخی تولیدکنندگان غیراوپک در مورد 
تولید نفت با یکدیگر به توافق رسیده اند. آنها قصد 
دارند با کاهش تولید، مازاد عرضه نفت در بازارها را 

کاهش و قیمت طالی سیاه را افزایش دهند.
برنت دریای شمال که مبنای قیمت  بهای نفت 
گذاری دو سوم نفت های جهان از جمله نفت اوپک 
است، بامداد دیروز در بازار لندن به 57 دالر و 89 
سنت در هر بشکه رسید که از ژوئیه سال 2015 

)اواسط تیر 1394( تا کنون بی سابقه است.
هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز 
بامداد دیروز در بازار نایمکس این کشور به قیمت 
54 دالر و 51 سنت در هر بشکه معامله شد که 

باالترین قیمت از ژوئیه گذشته است.
قیمت نفت برنت و نفت وست تگزاس اینترمدیت 
سپس در ساعت 03:17 بامداد دیروز به ترتیب به 
5۶ دالر و ۶2 سنت و 53 دالر و 95 سنت کاهش 
پیدا کردند، اما با این حال هنوز نسبت به جمعه 

گذشته بیش از چهار درصد افزایش دارند.
 نشست شنبه گذشته )20 آذر( اعضای اوپک با 
12 کشور تولیدکننده نفت غیراوپک در وین، به 
توافق کاهش تولید منجر شد. بر اساس این توافق 
قرار است کشورهای غیر اوپک ۶00 هزار بشکه در 
روز از تولید خود بکاهند. این کشورها شامل روسیه، 
قزاستان، گینه، آذربایجان، سودان، مالزی، عمان، 

سودان، بولیوی، مکزیک، بحرین و برونئی هستند.

عمان از کاهش تولید نفت خود 
خبر داد

همکاری  راستای  در  کرد  اعالم  عمان  دولت 
مشارکت  برای  نفت  کنندگان  تولید  تمامی  با 
در اجرای توافق نفتی وین و برقراری ثبات در 
بازارهای جهانی نفت، حجم تولید نفت خود را 

کاهش داده است .
اعالم کرد  نفت و گاز عمان دراین زمینه  وزیر 
مسقط درجهت مشارکت برای اجرای توافق بین 
المللی تولید نفت خود را روزانه 45 هزار بشکه 
تولید  ترتیب حجم  بدین  و  داد  کاهش خواهد 
نفت درعمان سه الی چهار درصد کاهش خواهد 
عربستان،  کشورهای  نیز  ازعمان  پیش   . یافت 
کویت وامارات متحده عربی از مشارکت خود در 

اجرای توافق وین خبر داده بودند. 
الرمحی افزود : عمان انتظار دارد پس از اجرایی 
شدن توافق کاهش تولید، قیمت هر بشکه نفت 
در سال 2017 به حدود 50 تا ۶0 دالر برسد. 
عمان روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت تولید 

می کند.
گذاری  سرمایه  میزان   : گفت  عمان  نفت  وزیر 
های شرکت نفت کشورش در سال آینده حدود 

4 میلیارد دالر خواهد بود.
کشورهای عضو اوپک پیش از این توافق کردند 
افزایش  و  بازار  تثبیت  هدف  با  دیگر  بار  تا 
 200 و  میلیون  یک  نفت،  جهانی  های  قیمت 
بکاهند  خود  نفت  روازنه  تولید  از  بشکه  هزار 
برای  اند  خواسته  نیز  غیرعضو  کشورهای  از  و 
همراهی با آنها در این طرح، روزانه ۶00 هزار 

بشکه از تولید خود بکاهند.
را  ها  دعوتنامه  دیگر  بار  منظور  همین  به  آنها 
جمله  از  اوپک  عضو  غیر  کشورهای  این  برای 
قزاقستان، عمان،  آذربایجان،  روسیه، جمهوری 
و  ترینیداد  مکزیک،  کلمبیا،  بحرین،  مصر، 
توباگو، بولیوی، نروژ و کانادا ارسال کردند. برخی 
از این کشور از جمله روسیه پیشتر متعهد شده 
نفت  روزانه  تولید  از  بشکه  هزار   300 که  بود 
خود بکاهد و درنتیجه دیگر کشورهای غیر عضو 
تولید  از  بشکه  هزار   ۶00 مجموع  در  باید  نیز 

روزانه خود بکاهند.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

با  نفت  وزیر  بازرگانی  و  بین الملل  امور  معاون 
ایران  و سیاسی  اقتصادی  روابط  مقایسه سطح 
و روسیه، گفت: روابط اقتصادی ایران و روسیه 

تناسبی با روابط سیاسی ندارد. 
انرژی  کمیته  نشست  در  نیا  زمانی  امیرحسین 
ایران و روسیه اظهار کرد: نشست کمیته انرژی 
ایران و روسیه به نظر می رسد پرآب و تاب تر 
از کمیسیون مشترک 2 کشور باشد و از فضای 

نشست بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. 
وی با بیان این که ظرفیت ارتقای همکاری میان 
شرکت های نفت و گاز روس و ایرانی بسیار فراتر 
از موضوعی است که تا کنون به آن دست پیدا 
کرده ایم، تصریح کرد: نوع، عمق و سطح روابط  و 
همکاری اقتصادی، نفت و گاز ایران و روسیه هیچ 
تناسبی با نوع، عمق روابط سیاسی و راهبردی 

دو کشور ندارد.
زمانی نیا ادامه داد: امیدوارم نشست امروز یک 
گام کوچک در مسیر صحیح برای برداشتن این 
فاصله باشد، به نظر بنده زمینه برای برداشتن این 
فاصله فراهم است و همکاری شرکت های ایران و 

روسیه به صورت تصاعدی افزایش می یابد.معاون 
وزیر نفت با بیان این که روابط ایران و روسیه در 
زمینه نفت و گاز تنها موردی است که مشکل 
در  افزود:  نداریم،  سرمایه  زمینه  در  ای  عمده 
مذاکره با شرکت ها و کشورهای خارجی »سرمایه 

گذاری« با توجه به سرمایه محدود شرکت ملی 
نفت ایران، محور اصلی مذاکرات است در حالی 
ایران و روسیه بسیار  که ظرفیت سرمایه میان 
سازمان  اعضای  اخیر  نشست  به  باالست.وی، 
کشورهای صادرکننده نفت)اوپک( و کشورهای 

غیرعضو این سازمان اشاره کرد و گفت: پیش از 
این نشست، ظرفیت سرمایه گذاری 2 کشور در 
ذهنم رقمی حدود هشت میلیارد دالر در سال 
تواند  این رقم می  نظرم  به  از آن،  اما پس  بود 
بیان  با  نیا  به 10 میلیارد دالر هم برسد.زمانی 
این که قیمت نفت خام برنت پس از توافق 10 
آذرماه اوپک و همچنین توافق کشورهای عضو و 
غیرعضو اوپک در 20 آذرماه، از 4۶ دالر به بیش 
از 5۶ دالر برای هر بشکه رسید، گفت: افزایش 
قیمت نفت می تواند برای شرکتهای نفتی خبر 
نشست  در  اوپک  عضو  کشور  باشد. 13  خوبی 
30 نوامبر )10 آذرماه( توافق کردند برای ایجاد 
تعادل در بازار و افزایش قیمت نفت یک میلیون و 
200 هزار بشکه تولید نفت خود را کاهش دهند؛ 
آذرماه(   20( دسامبر  نشست 10  در  همچنین 
میان کشورهای عضو اوپک و غیراوپک توافق شد 
روسیه در کنار دیگر کشورهای غیراوپک 5۶0 تا 
۶00 هزار بشکه تولید نفت خود را کاهش دهند، 
سهم روسیه از این کاهش 300 هزار بشکه در روز 

تعیین شده است. 

ضرورت گسترش روابط اقتصادی تهران – مسکو؛

  روابط اقتصادی ایران و روسیه تناسبی با روابط سیاسی ندارد

پتروشیمی  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
دار  پرچم  نفت  وزارت  امروز  گفت: 
ساخت داخل در کشور است، هم اکنون 
پیمانکاران  و  توانایی سازندگان  با رشد 
داخلی شاهد قطع وابستگی این صنعت 

هستیم. 
شرکت  عامل  مدیر  شاهدایی،  مرضیه 
ملی صنایع پتروشیمی در آیین گشایش 
نمایشگاه نفت، گاز و  رسمی هشتمین 
به  آغاز  با  گفت:  عسلویه  پتروشیمی 
آن  رشد  و  کشور  در  صنعت  این  کار 
سمت  به  تدریج  به  اخیر  سال های  در 
وابستگی در بخش پژوهشی و استفاده 

از توانمندی داخل حرکت کردیم.  
وی با اشاره به پیشرفت تولیدات داخلی 
مجتمع های  وارد  وقتی  امروز  گفت: 
 70 تا   ۶0 می شویم  کشور  پتروشیمی 
درصد آنها ساخت داخل است، در حالی 
و  تبریز  آبادان ،  پتروشیمی  زمانی  که 
خارجی تجهیزات  با  کامال  را   اصفهان 
فلزی  اسکلت  حتی  و  ساختیم  می   
پیمانکاران   و  آمد  می  خارج  از  هم  آن 

خارجی آن را نصب می کردند.
پتروشیمی  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
یادآور شد: اکنون  به عنوان یک ایرانی 
پر غرور سر خود را باال می گیریم و همه 
مراحل یک پتروشیمی  اعم از ساخت، 
نصب و بهره برداری را  انجام می دهیم  

توانمندی ما  پیمانکاران  و  مجریان   و 
را  پتروشیمی  یک  کامل  اندازی  راه   
 دارند. شاهدایی گفت: در شرایط کنونی 
شرکت های  برجام  از  پس  المللی  بین 
تاسیسات  از  بازدید  در  خارجی  
پتروشیمی ما می پرسند چند خارجی در 
این سایت کار می کنند و با این پاسخ 
را  سایت ها  این  ایرانی  کارشناسان  که 
ساخته اند، رو به رو می شوند حیرت می 
غرور  و  افتخار  این مسئله سبب  کنند. 
بنده و همه مدیران و متخصصان  ملی 

صنعت پتروشیمی است. 
نفت  صنعت  حمایت  به  اشاره  با  وی 
برای  گفت:  داخلی  تجهیزات  از 
باید  نفت  صنعت  حمایت های  تداوم 

تمهیداتی  داخلی  تولیدکنندگان 
سربلند  بازار  رقابت  در  تا  بیندیشند 
صنایع  ملی  شرکت  باشند.مدیرعامل 
کنندگان  تولید  داد:  ادامه  پتروشیمی 
دهند  ارتقا  را  خود  خدمات  و  داخلی، 
از تا  کنند  سعی  ساخت  روند  در   و 

 تازه ترین فناوری ها بهره برند. 
شاهدایی با بیان این که تولیدکنندگان 
زمان  و  مقررات  ضوابط،  باید  داخلی 
و  کنند  رعایت  را  تولید  شرایط  و 
دهند،  تحویل  موقع  به  را  سفارش ها 
هنگام  داخلی  تولیدکنندگان  افزود: 
کارفرما  کنار  در  باید  تجهیزات  نصب 
به  را  فروش  از  پس  خدمات  و  باشند 

فراموشی نسپارند.

عضو کمیسیون انرژی گفت: علی رغم مخالفت وزارت 
نفت کمیسیون انرژی طرح ابقای کارت سوخت را به 

تصویب رساند. 
محمد خالدی از بررسی طرح ابقای کارت سوخت در 

کمیسیون انرژی خبر داد.
نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: علی رغم مخالفت وزارت نفت اعضای کمیسیون 
انرژی طرح ابقای کارت سوخت را به تصویب رساندند.
در سوخت  کارت  داد:  ادامه  انرژی  کمیسیون   عضو 
قاچاق  از  جلوگیری  راستای  در  گذشته  های  سال   
از یک سو  زیرا  و کنترل مصرف طراحی شد  سوخت 
مصرف بنزین در کشور ما باال بود و از سوی دیگر به 
خاطر قیمت پایین سوخت در ایران در مقایسه با کشور 
قاچاقچیان منفعت  برای  های همسایه قاچاق سوخت 

زیادی داشت.
نرخی  به علت تک  بود  معتقد  نفت  وزارت  وی گفت: 
شدن قیمت بنزین لزومی برای ادامه استفاده از کارت 
سوخت وجود ندارد اما نمایندگان معتقد بودند احتمال 
دارد دولت در آینده مجددا مجبور به دو نرخی کردن 
قیمت سوخت شود که در این صورت از کارت سوخت 

استفاده خواهد شد.
خالدی با اشاره به حمایت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز با ادامه استفاده از سامانه کارت سوخت گفت: در 
واقعی شدن  و  نرخی  تک  های  ادامه سیاست  صورت 
قیمت بنزین و بدون سود بودن قاچاق آن امکان حذف 

این سامانه وجود دارد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:

کارت سوخت، نسوختوزارت نفت در حمایت از تولیدات داخلی پرچمدار است

مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز تایپکو از تکمیل 
فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  اول  فاز  تولید  و 
افزود:  و  داد  خبر   139۶ سال  خردادماه  در 
اول  فاز  و  شده  تسریع  پروژه  این  اجرای  روند 
این پاالیشگاه تا پایان سال تولید بنزین و گاز 
مایع خواهد داشت، اما در خردادماه سال 139۶ 

تکمیل شده و به تولید نهایی خواهد رسید. 
پاالیشگاه  اینکه  بیان  با  پیوندی  محمد حسن 
فاز  سه  در  فارس  خلیج  ستاره  گازی  میعانات 
طراحی شده است، به بازدید اخیر خود از این 
پاالیشگاه در هفته گذشته اشاره کرد و افزود: 
همراه  به  گذشته  هفته  که  بازدیدی  نتیجه 
نفت  شرکت  مدیره  هیات  اعضای  از  جمعی 
ستاره خلیج فارس از این پاالیشگاه داشتم این 
بود که هم اکنون روند اجرای پروژه تسریع شده 
سال  پایان  تا  پاالیشگاه  این  اول  فاز)ترین(  و 

تولید بنزین و گاز مایع خواهد داشت.
برای  واحدی  که  هنگامی  داد:  ادامه  وی 
طول  ها  مدت  شود  می  اندازی  راه  بار   اولین 
می کشد که تنظیمات نهایی صورت بگیرد و به 

همین دلیل فاز اول این پاالیشگاه تا خردادماه 
سال 9۶ تکمیل شده و به تولید نهایی خواهد 
رسید. این واحدها به طور کلی پیچیده هستند 
واحدی  اولین  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  و 
کامل  بنزین  به  گازی  معیانات  از  که   است 

می رسد. سایر پاالیشگاه های ایران و دنیا با نفت 
با  معیانات گازی  ترکیب  و  کار می کنند  خام 
نفت خام متفاوت است.مدیرعامل هلدینگ نفت 
گذاری  سرمایه  درمورد  ادامه  در  تاپیکو  گاز  و 
داد:  توضیح  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  در 

پاالیشگاه  این  مالی  کننده  تامین  داران  سهام 
هستند. تاپیکو با 49 درصد سهم، بزرگ ترین 
سهام دار این پاالیشگاه است. حدود 33 درصد 
متعلق به صندوق های نفت و حدود 18 درصد 
متعلق به شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده 
مالی  منابع  باید  داران  سهام  است.  نفتی  های 
اوراق  انتشار  از طریق  ساخت این پاالیشگاه را 
تامین  و....  فروش کردن محصول  پیش  سلف، 
کنند.پیوندی از پیشرفت مطلوب تکمیل پروژه 
خط   3 افزود:  و  داد  خبر  فارس  خلیج  ستاره 
به  نزدیک  فارس  پاالیشگاه ستاره خلیج  تولید 
90 درصد پیشرفت داشته است و تا پایان سال 
139۶ همه فاز های آن تکمیل می شود و در 
آن زمان می توانیم درمورد خودکفایی بنزین و 
صادرات بنزین صحبت کنیم.وی با بیان اینکه 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 3۶0 هزار بشکه 
در روز تولید خواهد داشت، اظهار کرد: با توجه 
به سهم 49 درصدی تاپیکو در این پاالیشگاه، 
175 هزار بشکه از تولیدات روزانه آن متعلق به 

این هلدینگ است.

فاز اول ستاره خلیج فارس، خرداد 9۶ تکمیل می شود

که  صورتی  در  گفت:  ایران  باد  انجمن  عضو 
مورد  و  حمایت  مورد  اینوالکس  تکنولوژی 
شناخت مسئوالن قرار گیرد، می توانیم از هر 
نقطه کشور حتی در میانه شهر تهران، از انرژی 

باد برق تولید کنیم. 
در  ایران  باد  انجمن  عضو  دهی  سه  مسعود 
تکنولوژی  داشت:  اظهار  خبری  نشستی 
انرژی  از  برداری  بهره  امکان  که  اینوالکس 
باد را برای تولید انرژی در سرعت های پایین 
کند،  می  فراهم  ثانیه  بر  متر  یک  با  برابر  باد 

اختراعی از یک دانشمند ایرانی است.
وی افزود: با وجود اینکه این تکنولوژی اختراع 
یک ایرانی است، در امریکا به عنوان نخستین 
کشور جهان، این تکنولوژی مورد استفاده قرار 
بسیار  بادی  که  ایالت هایی  در  حتی  و  گرفت 
انرژی  از  برق  تولید  به  آن  با نصب  دارند،  کم 

باد پرداخته اند.
این عضو انجمن باد ایران در تشریح مشخصات 
بهره گیری  با  اینوالکس  این تکنولوژی گفت: 
از سیستمی شبیه به بادگیرهای یزد با حذف 
معضالت توربین های بادی رایج مانند پره های 
بزرگ و ستون های غول پیکر، مزایای تازه ای 
را وارد بازار تولید انرژی می کند و با استفاده 
و  کرده  آوری  جمع  را  باد  عملی،  تکنیکی  از 
سرعت آنرا افزایش می دهد و در نهایت برق 

ارزان و مقرون به صرفه ای تولید می کند.

جایگزین  »اینوالکس  اینکه  بیان  با  دهی  سه 
گاز  و  رایج  بادی  های  توربین  برای  مناسبی 
دومین  عنوان  به  ایران  گفت:  است«،  طبیعی 
با  تکنولوژی  این  از  استفاده  به  جهان  کشور 
و  پرداخت  کشور  داخل  به  آن  دانش  انتقال 
نمونه ای 10 کیلوواتی به عنوان پایلوت توسعه 
این دانش جدید، در منجیل ساخته شد که در 

سال 94 مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی ادامه داد: در حالی که مذاکرات متعدد ما 
با مسئوالن مربوطه برای توسعه این دانش به 
نتیجه قابل قبولی نرسید، کشور چین از ایران 
پیشی گرفت و نمونه های بزرگ تر در شمال 
چین نصب شده و هم اکنون با استفاده از این 

تکنولوژی، به تولید انرژی از باد مشغولند.
اینکه  بر  تأکید  با  ایران  باد  انجمن   عضو 
های  بدون سوبسید  بادی  رایج  های  »توربین 
ندارند«،  فعالیت  برای  اقتصادی  توجیه  دولتی 
گفت: بیشتر سازندگان تجهیزات توربین های 
بخش  این  در  گذاری  سرمایه  به  اقدام  بادی 
امر مستثنی  این  نیز  ما  و در کشور  اند  کرده 
مناسب  های  تعرفه  وجود  با  که  چرا  نیست 
می  تجهیزات  سازندگان  برق،  تضمینی  خرید 
توانند با سرمایه گذاری در این بخش اقدام به 

فروش تجهیزات تولیدی خود کنند.
ای  آینده  در  شود  می  بینی  پیش  افزود:  وی 
رفته  رفته  تکنولوژی،  این  توسعه  با  نزدیک 

و  قدیمی  های  توربین 
گذاشته  کنار  بادی  رایج 
توجیه  که  چرا  شوند، 
اقتصادی تولید انرژی برق 
اینوالکس  تکنولوژی  در 
بادی  رایج  توربین های  با 

قابل مقایسه نیست.
توربین  با  داد:  ادامه  وی 
های رایج بادی، انرژی باد 
انرژی  یک  عنوان  به  تنها 
مطرح  یدکی  و  ذخیره 

اینوالکس،  تکنولوژی  از  استفاده  با  اما  است 
انرژی  مطمئن  منبع  یک  عنوان  به  باد  انرژی 
ظرفیت  ضریب  که  چرا  شد  خواهد  مطرح 
از  حالت  بهترین  در  بادی  رایج  های  توربین 
حدود  ایران  در  و  نیست  بیشتر  درصد   40
25 درصد برآورد می شود اما ضریب ظرفیت 
تکنولوژی اینوالکس بین ۶0 تا 90 درصد است 
و به راحتی می توان در ایران ضریب ظرفیت 

70 درصدی را از آن انتظار داشت.
احداث  مالی  وضعیت  مقایسه  در  دهی  سه 
نیروگاههای رایج بادی در ایران در مقایسه با 
تکنولوژی اینوالکس گفت: هزینه اولیه احداث 
حال  در  که  ایران  در  رایج  بادی  نیروگاههای 
حاضر توسط شرکت مپنا احداث می شود هر 
کیلووات توان برابر 1800 تا 2100 دالر است، 

 IRR که ضریب ظرفیتی 25 درصدی دارند و
آن حدود 11 درصد است؛ توربین های بادی 
رایج ساخت چین هر کیلووات 1100 تا 1500 
دالر هزینه تمام شده ساخت و نصب دارند که 
 IRR و  درصد   25 نیز  آنها  ظرفیت  ضریب 
اینوالکس  تکنولوژی  اما  است  درصد   19 آنها 
با ضریب ظرفیت ۶0 درصد و IRR باالی ۶3 
درصد، در هر کیلووات 750 دالر تا 1500 دالر 

هزینه ساخت و نصب دارند.
وی افزود: نمونه 2.2 مگاواتی را برای شهر یزد 
که به عنوان شهری بی باد و با متوسط باد 3 
و ساخت  است، در حال طراحی  ثانیه  بر  متر 
مورد  تکنولوژی  این  که  صورتی  در  و  داریم 
گیرد،  قرار  مسئوالن  مورد شناخت  و  حمایت 
میانه  در  حتی  کشور  نقطه  هر  از  توانیم  می 

شهر تهران، از انرژی باد برق تولید کنیم.

 دستیابی ایران به تکنولوژی اینوالکس برای تولید انرژی از باد
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افت شدید تقاضا در بازار خودروهای وارداتی :
بازار خودرو به خواب زمستانی می رود

هر چند بازار خودرو در فصل پاییز همواره با رکود فصلی مواجه است اما 
بر اساس گفته فعاالن بازار رکود هفته های اخیر نسبت به مدت زمان 
مشابه سال  قبل کمتر است با این حال پیش بینی می شود رکود روزهای 
پایانی فصل پاییز و افت شدید تقاضا در بازار خودرو تا حداقل اواسط بهمن 
ماه ادامه داشته باشد.یکی از فعاالن بازار خودرو عنوان کرد : با وجود 
رکود شدید در بازار خرید و فروش خودرو اما به تدریج با با تغییر پالک 
خودروها پیش بینی می شود وضعیت بازار خودرو شرایط جدیدی را 
تجربه نموده  و شاهد تحرکی کمی در بازار خرید و فروش خودرو باشیم.

وی علت بازار متفاوت امسال با سال گذشته را ثبات ایجاد شده در قیمت 
ها دانست و گفت : هر چند ظرف یکی دو هفته اخیر با ایجاد نوسان در 
بازار ارز ، تا حدودی بازار خودرو متاثر از این شرایط شده است اما با ثبات 
نرخ ارز انتظار می رود بازار خودرو نیز به ثبات در قیمت دست یابد.وی 
در ادامه به آخرین وضعیت قیمت خودروهای داخلی در بازار اشاره کرد 
و به خبر خودرو گفت  : در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی در بازار 
تفاوت چندانی با نرخ مصوب  کارخانه ندارد اما همچنان به دلیل جریان 
عرضه و تقاضا و کاهش عرضه برخی از خودروها به دلیل کمبود قطعه  
گاها شاهد تفاوت هایی در قیمت برخی از خودروها در بازار هستیم که 
البته بسیار جزئی است.این فعال بازار خودرو با اشاره به اختالف یک تا 
5 درصدی قیمت ها در بازار خودروهای داخلی ، تاکید کرد : عمده این 
اختالف قیمت در خودروهایی است که تولید کاهش و یا به دلیل شرایطی 
،  تحویل آنها به تعویق افتاده است. نیکخواه همچنین به تاثیر نرخ ارز بر 
بازار وارداتی ها پرداخت و اظهار داشت : در صورتی ادامه روند صعودی 
نرخ ارز قطعا بازار وارداتی نیز متاثر از این شرایط گردیده و قیمت ها تغییر 
نموده و روند صعودی  خواهد یافت اما پیش بینی می شود با توجه به 
اشباع بازار وارداتی ها به تدریج رغبت واردکنندگان برای ورود خودروها 
کاهش یابد.وی گفت : هم اکنون بازار وارداتی ها نیز در رکود شدید قرار 
داشته  و چنانچه اختالف قیمتی نیز وجود دارد بیشتر در جهت کاهش 

قیمت است.
 

 مسکن
40 درصد پول مردم خرج مسکن می شود

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعاونی های مسکن تعهد 
ساخت یک میلیون و 400 هزار واحد مسکن مهر را داشتند که اکنون یک 
میلیون از این واحدها تکمیل و 400 هزار واحد باقیمانده که در آینده ای 
نزدیک تکمیل خواهد شد.سید حمید کالنتری معاون تعاون وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با حضور در سومین اجالس مشترک توسعه کیفیت 
حمل و نقل ، ساختمان و راه و شهرسازی با رویکرد افزایش بهره وری در 
حوزه تعاون با بیان اینکه بخش مسکن یکی از اصلی ترین بخش های 
اقتصادی است، گفت: در حال حاضر بین 35 تا 40 درصد هزینه های 
مردم صرف تأمین مسکن می شود.وی با بیان اینکه رکود مسکن منجر به 
رکود در سایر بخش های اقتصادی می شود، ادامه داد: 1800 تعاونی فعال 
در سطح کشور در حوزه مسکن مهر وجود دارد که حدود یک میلیون و 
۶00 هزار عضو دارد.کالنتری افزود: همچنین حدود 50 هزار نفر هیأت 

مدیره تعاونی های مسکن هستند.
 

 قیمت مسکن طی 11 سال 11.۶ برابر شد
معاون وزیر راه و شهرسازی با برشمردن راهکارهای دولت برای تحریک 
تقاضا در بخش مسکن گفت: البته قدرت خرید مردم متناسب با افزایش 
نرخ زمین و ساختمان رشد نکرده است.حامد مظاهریان گفت: مسکن از 
سال 92 همچنان دچار رکود بوده و یکی از عوامل رکود در این بخش، 
طرف تقاضا استمعاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارت راه و 
شهرسازی در دولت یازدهم با توجه به طرف تقاضا تالش کرد که به 
توانمندسازی خانوار کمک کند تا بتوانند به خرید مسکن مبادرت نمایند، 
افزود: باید مسکن به جای کاالی سرمایه ای، به عنوان کاالی مصرفی مورد 

استفاده قرار بگیرد.
 

بانک
بانک پاسارگاد برگزیده ی حوزه مسئولیت های اجتماعی  

 بانک پاسارگاد در سومین همایش ملی مسئولیت های اجتماعی به عنوان 
»برگزیده ی حوزه مسئولیت های اجتماعی«، تندیس و لوح تقدیر دریافت 
کرد.به گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، در این همایش که در تاریخ 
20 آذر 1395 در محل تاالر فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد، جمعی 
از نمایندگان مجلس، نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون 
و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، رییس دانشگاه تهران، تعداد کثیری 
از سازمان های مردم  نهاد ملی و استانی، مدیران دانشگاه ها، جمعی از 
هنرمندان، ورزشکاران و دانشجویان حضور داشتند و از بانک پاسارگاد 
به عنوان سازمان برگزیده در حوزه ایفای مسئولیت های اجتماعی تجلیل 
ابتدای آغاز به کار رویکردی بسیار جدی به  از  بانک  به عمل آمد.این 
ایفای رسالت های اجتماعی خود داشته و تاکنون اقدامات بسیاری را در 
حوزه های مختلف ورزشی، هنری، فرهنگی، آزادی زندانیان غیرمقصر، 

ساخت بیمارستان، مرکز بهداشتی، مدرسه،کتابخانه و ... انجام داده است.
 

حمایت بانک پارسیان ازانجمن آلزایمرایران
بانک پارسیان و انجمن آلزایمر ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، به موجب این تفاهم نامه که 
امضا شده است،   آلزایمر  به  افراد مبتال  بهبود کیفیت زندگی  باهدف 
بانک پارسیان با اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال در کمک مالی بابت 
تکمیل و تجهیزساختمان )پروژه( مرکز درمانی و توانبخشی ویژه بیماران 
آلزایمرمشارکت دارد.گفتنی است؛ بانک پارسیان افتخار داردکه به عنوان 
پیشگام نظام بانکي در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود با اهتمام ویژه 
به حمایت از انجمن های حمایتی و همچنین موضوع قرض الحسنه، در 
پرداخت انواع تسهیالت در زمینههایي مانند ازدواج و تهیه جهیزیه، امور 
خیرخواهانه و عام المنفعه، کارآفرینی، ساخت آموزشگاه ها، درمان بیماری 

ها و… اقدامات ارزنده ای داشته است.
 

 رونمایی از شاپ کارت ملت با حضور رییس کل بانک مرکزی
 خدمت جدید بانک ملت با عنوان شاپ کارت با حضور رییس کل بانک 
مرکزی، استاندار فارس، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد 
بانک ملت به صورت رسمی رونمایی شد.به گزارش روابط عمومی بانک 
ملت، دکتر ولی اهلل سیف رییس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از 
شاپ کارت اظهار داشت: پیشینه مثبت، انگیزه باال در جهت ارائه خدمات 
و کسب رتبه های برتر در شاخص های مختلف از ویژگی های بارز بانک 
ملت است که همیشه زبانزد عام و خاص بوده است.وی با تاکید بر این 
نکته که در بانک ملت رفاقت و صمیمیت موج می زند، اظهارامیدواری 
کرد که بانک ملت با تکیه بر روحیه باال و شادابی کارکنان خود، جهشی 
معنادار و ارتقایی قابل توجه در فعالیت های خود داشته باشد.وی در عین 
حال عملکرد بانک ملت را در سال جاری شایسته قدردانی خواند و تاکید 
کرد: امیدواریم این بانک که ظرفیت های باالیی در بخش ارز دارد بتواند 
با تقویت فعالیت های خود در این بخش، عالوه بر کمک به ساماندهی 
بازار ارز کشور، ارتقای معناداری در درآمدزایی و سودآوری خود داشته 
باشد.دکتر سیف با اشاره به فعالیت چشمگیر بانک ملت در زمینه صدور 
کارت های اعتباری مرابحه گفت: امیدواریم این روند صعودی ادامه داشته 
باشد تا بانک ملت همچنان جلوداری و پیشگامی خود را در این زمینه 
حفظ کند.دکتر هادی اخالقی فیض آثار، مدیرعامل بانک ملت هم در 
این مراسم در سخنانی از ارائه 9خدمت جدید از سوی این بانک تا پایان 
سال خبر داد و اظهار داشت: شاپ کارت و خدمات قرض الحسنه ویژه دو 
خدمت جدید هستند که اولی به دستان رییس کل محترم بانک مرکزی 
مورد رونمایی قرار گرفت و دومی نیز تا هفته آینده رونمایی خواهد شد. 

همکاري دستگاه هاي ذیربط براي اجراي 
طرح جامع مالیاتي

رئیس کل سازمان امور مالیاتي کشور در جلسه 
مجلس  اول  رئیس  نایب  با حضور  که  مشترکي 
شوراي اسالمي و مسئوالن دستگاه هاي مسئول و 
ذیربط در امر اجراي طرح جامع مالیاتي برگزار شد، 
بر همکاري جدي این دستگاه ها به منظور تسریع 

در اجراي این طرح تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل از رسانه مالیاتي ایران، 
سید کامل تقوي نژاد، دیروز در نشستي که با حضور 
دکتر مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس 
شوراي اسالمي، دکتر احمد میدري، معاون رفاه 
اجتماعي وزارت تعاون، مهندس نصرا... جهانگرد 
رئیس سازمان ارتباطات و فناوري اطالعات، حسین 
مهري، مدیرعامل شرکت ملي پست و ناصر صامحي 
معاون برنامه ریزي، مدیریت و توسعه منابع سازمان 
اجراي  خواستار  شد،  برگزار  کشور  احوال  ثبت 
تکالیف قانوني از سوي این دستگاه ها و رفع موانع و 
مشکالت پیش روي اجراي ملي طرح جامع مالیاتي 
شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتي کشور، با اشاره 
هاي  مالیات  قانون  جدید  اصالحیه  در  اینکه  به 
مستقیم، به منظور شفافیت فعالیت هاي اقتصادي 
و استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتي، ایجاد 
پایگاه اطالعات هویتي، عملکردي و دارایي مودیان 
گرفته،  قرار  توجه  مورد  سازمان  این  در  مالیاتي 
عنوان کرد: براساس این قانون، دستگاه هاي ذیربط 
اعم از وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتي ،شهرداري 
ها، بانک ها، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و ... 
ملزم شده اند تا اطالعات مورد نیاز این پایگاه را در 

اختیار سازمان امور مالیاتي کشور قرار دهند.
تقوي نژاد با بیان اینکه براي اخذ مالیات منطقي، 
صحیح و مبتني بر عدالت، راهي جز اجراي طرح 
جامع مالیاتي و شفاف سازي فعالیت هاي اقتصادي 
افراد نداریم، عنوان داشت: در حال حاضر حدود 
هاي  سامانه  در  اطالعات  رکورد  میلیون   750
اطالعاتي سازمان ثبت شده و همچنین اطالعات 
مربوط به 3.5 میلیون مودي نیز در این سامانه قابل 

استفاده مي باشد. 

تولید و تجارت
افزایش 80 درصدی تجارت ایران با روسیه

ایران و روسیه به عنوان مهمترین شرکای سیاسی 
در منطقه قصد دارند تا در زمینه های دیگر از جمله 
اقتصاد نیز روابط خود را توسعه دهند.کشور روسیه 
یکی از مهمترین شرکای سیاسی ایران به شمار می 
رود اما  روابط دو کشور در زمینه تجاری و اقتصادی 

وضعیت مناسبی ندارد. 
به همین دلیل در سال های اخیر  دو کشور سعی 
کرده اند راهکارهایی برای توسعه روابط اقتصادی 
بیندیشند.در سال های اخیر و به دنبال تحریم های 
اتحادیه اروپا بر علیه روسیه، نیاز به ارتباط بیشتر 
میان دو کشور احساس شد و تجار روس عالقه 
مندی خود را برای همکاری با بخش خصوصی 
جمله  از  مشکالت  برخی  اما  دادند  نشان  ایران 
تعرفه ها و عدم شناخت بخش خصوصی ایران از 
بازار روسیه موجب شد مانع شد که سطح روابط 
تجاری دو کشور به سطح رضایت بخشی برسد.اما 
در ماه های گذشته تالش هایی از سوی دو کشور 
برای توسعه این روابط انجام گرفته است که در این 
راستا هیاتی متشکل از 300 نفر و از 180 شرکت 
عمده از کشور روسیه به ایران سفر کرده اند تا بطور 
مستقیم با بخش خصوصی و بخش دولتی ایران به 

 گفتگو بپردازند.

 معرفی شرکت های صادراتی 
به بانک ها برای دریافت تسهیالت

معرفی  از  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رییس 
شرکت های صادراتی به شبکه بانکی برای دریافت 
تسهیالت خبر داد.مجتبی خسروتاج در نشست 
خدمات  تجاری سازی  همایش  نخستین  خبری 
توسعه  سازمان  اینکه  بر  تاکید  با  گردشگری 
به عنوان یک سازمان توسعه ای، رهایی  تجارت 
از درآمدهای نفتی را دنبال می کند، گفت: باید 
بتوانیم از همه مزیت ها و ظرفیت های کشور در 
حوزه کاال و خدمات استفاده کنیم و در این زمینه 
ارتباط سازمانی پایداری با سایر بخش ها داشته 

باشیم.
 در مورد خدمات گردشگری نیز سازمان میراث 
فرهنگی به عنوان متولی اصلی در حوزه خدمات 
نخواهیم  دریغ  کمکی  هیچ  از  ما  و  گردشگری 

کرد.
  حمل و نقل 

انتقادات به سیستم کنترل هوشمند 
قطار را نمی پذیرم

انتقادات مطرح  مدیرعامل جدید راه آهن گفت: 
هوشمند  )کنترل   ATC سیستم  درمورد  شده 
قطار( مسیر تهران- مشهد را نمی پذیرم؛ زیرا این 
است. شده  سازی  پیاده  کامل  طور  به  سیستم 
سعید محمدزاده پاسخ درباره انتقادات مطرح شده 
پیرامون پیاده سازی ناقص سیستم ATC گفت: 
این انتقادات گمانه زنی هایی است که بخشی از آنها 
در جهت ضعیف کردن اقتصاد مقاومتی و فعالیت 
به  آهن  راه  اما  است،  بنیان  دانش  های  شرکت 
حمایت از تولیدات داخلی ادامه می دهد.وی افزود: 
سیستم ATC از اوایل اسفند 93 تاکنون مورد 
استفاده قرار می گیرد و ضریب ایمنی و سالمت 
این سیستم بیش از 99.8 درصد است که این آمار 

متکی به مستندات شرکت راه آهن است.

خبر خبر

گستردگی  امروز  جهان  در   : اقتصاد  گروه 
اعمال  تا  شده  موجب  اقتصادی  های  فعالیت 
های  پوشش  در  اقتصاد  حوزه  در  غیرقانونی 
های گذشته  در سال  که  جدیدی ظاهر شود 
سابقه روشنی از آن وجود ندارد. هرچند پدیده 
مصادیق  از  همواره  کاال  قاچاق  و  سیاه  بازار 
فساد اقتصادی قلمداد شده و ارتشا و رباخواری 
از گذشته های دور مورد نکوهش بوده است اما 
قدرت  حوزه  افزایش  با  کارها  گونه  این  دامنه 
وسیعتر شده است تا جایی که در کشورهایی 
که قدرت پاسخگویی افکار عمومی نیست، نفوذ 
امکانات،  از  برخورداری  در  خاص  های  طیف 
از بین می برد.  شرایط فعالیت های شفاف را 
از این رو، شناخت موقعیت ایران به عنوان یک 
کشور در حال توسعه در شاخص های شفافیت 
اقتصادی امری ضروری است، زیرا تأکید همه 
مقام های عالیرتبه کشور برای سالمت اقتصادی 
نشان می دهد با وجود همه تالش های انجام 
شده، هنوز سالمت اقتصادی در ایران به دست 
نیامده است. مطابق گزارش ساالنه مؤسسه بین 
 2003 سال  در  ایران  برلین،  شفافیت  المللی 
فساد  شاخص  نظر  از  کشور   133 میان  در 
اقتصادی )استفاده از منابع عمومی برای منافع 
شخصی( در دو بخش اداری و سیاسی مقام 79 
را کسب کرده است. این آمار نشان می دهد که 
در فاصله 0 تا 10 )صفر بدترین شرایط فساد 
اقتصادی(  ترین فضای  و 10 شفاف  اقتصادی 
ایران امتیاز 3 را داراست و در رتبه کشورهایی 
قرار  فلسطین  و  مالی  لبنان،  ارمنستان،  مانند 
با  فنالند  کشور  که  است  حالی  در  دارد.این 
اقتصادی  فضای  بهترین  امتیاز  7/9  کسب 
میان  را  آخر  رتبه  امتیاز  3/1  با  بنگالدش  و 
این  براساس  دارد.  بررسی  مورد  کشور   133
شاخص ها، ایران از دیدگاه بین المللی در رتبه 
باالی فساد اقتصادی قرار می گیرد و جزو 24 
به  اما فساد  کشور اول فسادپذیر جهان است. 
قدرت  اعمال  با  انحراف  گوناگون  اشکال  تمام 
شغلی  مقام  از  نامشروع  استفاده  و  شخصی 
اقتصادی  فساد  پدیده  در  و  است  اطالق  قابل 
سه دسته از افراد جامعه شامل سیاستگذاران 
شاغل  کارمندان  دولتی،  عالیرتبه  مدیران  و 
در بخش خصوصی  و شاغلین  اداری  نظام  در 
دخالت دارند. هر یک از وابستگی های متقابل 
دولت و جامعه می تواند به بستر مناسبی برای 

فساد و قانون شکنی تبدیل گردد.
نگاه مسئوالن به مبارزه با فساد محدود است

رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری با انتقاد 
از جلسات و سمینارهای متعدد در دولتها برای 
ستاد  از  مثال  عنوان  به  گفت:  فساد  با  مقابله 
مبارزه با مفاسد اقتصادی چه چیزی در آمده 
است؟ دو سال قبل نیز من این نکته را گفتم 
که برای بنده هزینه های زیادی ایجاد کرد.علی 
فساد  با  مبارزه  همایش  در  نوری  ناطق  اکبر 
روزگذشته  در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد 
اظهار کرد: در دهه ۶0 در زمانی که در دولت 
مسئولیت وزارت کشور را برعهده داشتم رئیس 
دولت به سازمان اداری استخدامی دستور داد 
تا چارت تشکیالتی جمهوری اسالمی را آماده 
کنند. این افراد 4 چارت شامل نظام حکومت 
نمونه  یک  و  شاهنشاهی  نظام  غربی،  شرقی، 
هم به عنوان چارت پیشنهادی برای جمهوری 
آن  گفتند  زمان  آن  کردند.  آماده  اسالمی 
داده  مالک  به  )ع(   علی  حضرت  که  دستوری 
بود در کدام چارت آمده است که این موضوع 
به شوخی گرفته شد.وی گفت: همه دولتهای 

از انقالب در مسائل اقتصادی کشور چپ  بعد 
از نگاه  بوده اند چرا که سعی می کنند خود را 
دفتر  کنند.رئیس  دور  شاهنشاهی  حکومت 
در  اینکه  بیان  با  رهبری  معظم  مقام  بازرسی 
نگاههاست،  تغییر  اصلی  نکته  فساد  با  مبارزه 
گفت: تا زمانی که نگاه مسئوالن محدود است 
همین وضعیت ادامه خواهد یافت و به همین 
دلیل است که بخش عمده ای از اقتصاد کشور 

دولتی بوده است.
دولت می تواند برنامه ریز خوبی باشد

وی افزود: رهبری هم اصل 44 قانون اساسی 
خصوصی سازی  برای  و  کردند  پیگیری  را 
از  بعد  اما  کردند  برگزار  پی  در  پی  جلسات 
موضوع  این  از  چیزی  که  دیدیم  ماه  چندین 
در نیامده است و این حاصل نگاه چپگرایانه در 
کشور است. امروز هم به جای خصوصی سازی، 
نوری  است.ناطق  گرفته  شکل  خصولتی سازی 
با ذکر خاطره ای در مورد قاچاق سیگار گفت: 
صدها تریلی قاچاق وارد کشور می شود و اخبار 
را  اینها  نمی دانیم  ما  و  می شود  منتشر  اینها 
برای چه کسانی نمایش می دهند و قرار است 
چه کسی با فساد مبارزه جدی کند.وی افزود: 
در سالهای اخیر رتبه شفافیت ایران از 87 به 
وضعیت  این  که  است  کرده  پیدا  تنزل   13۶

مناسبی برای کشور نیست.
چطور یک فرد با وثیقه ناچیز 350 میلیارد 

تومان وام می گیرد؟
رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری با اشاره 
با فساد در کشورهای غربی گفت:  برخورد  به 
مردم  به  اعتماد  بر  اصل  دیگر  کشورهای  در 
فرد  شود  دیده  تخلفی  صورتیکه  در  اما  است 
نقره داغ می شود  تخلف  برای کمترین  متخلف 
اما متاسفانه در ایران نمی توانیم صریح برخورد 
)ع(  امیرالمومنین  که  حالیست  در  این  کنیم، 
کنید. برخورد  صراحتا  فساد  با  که  فرمودند 
فرد  یک  که  است  چطور  کرد:  تصریح  وی 
در  می کند  دریافت  وام  تومان  میلیارد   350
حالیکه وثیقه آن بسیار ناچیز بوده است اما ما 
نمی توانیم به یک فرد نیازمند 10 میلیون وام 
بدهیم.رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری 
ایجاد  و  رودربایستی  تملق،  تنگ نظری،  گفت: 
گسترده  شکل گیری  اصلی  عوامل  از  باندبازی 
هم   7۶ سال  انتخابات  زمان  در  است.  فساد 
اعالم کردم که دولت نه کشاورز خوبی است، 
می تواند  دولت  تاجر خوب.  نه  و  نه صنعت گر 
تولید  از  و  داشته  طرح  باشد  خوبی  برنامه ریز 
حمایت کرده و بر اقتصاد نظارت داشته باشد.
مالیات  امروز  ما  متاسفانه  افزود:  نوری  ناطق 
به  اخذ کنیم.  به طور کامل  نمی توانیم  را هم 

نظر من مالیات باید بر مصرف باشد و نه تولید. 
ممیز و مودی نباید همدیگر را ببینند. در نقاط 
دیگر دنیا هم رابطه این دو هم به همین شکل 

است.
دولت خط قرمزی ندارد

بیان  با  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  ستاد  دبیر 
بی  و  تبعیض  محصول  اقتصادی،  فساد  اینکه 
برای  قرمزی  خط  دولت  گفت:  است  عدالتی 
دراین   نیز  پالیزدار  ندارد.کاظم  فساد  با  مبارزه 
دولت  آمدن  کار  روی  از  پس  گفت:  همایش 
انتظارات  و  توقعات  که  بودیم  شاهد  یازدهم 
از دولت برای مبارزه با فساد شرایط را سخت 
اینکه ما در روزهای  به  اشاره  با  بود.وی  کرده 
از  ابتدایی متوجه شدیم که 2.7 میلیارد دالر 
پس  افزود:  است،  رفته  یغما  به  کشور  منابع 
که  نتایجی  به  پرونده  این  سال   3 گذشت  از 
مبارزه  ستاد  است.دبیر  نرسیده  خواستیم  می 
دلیل  به  اینکه  اعالم  با  اقتصادی  مفاسد  با 
و شرایط سیاسی  اقتصاد کشور  در  نظمی  بی 
گفت:  بودیم،  ناهماهنگی  دچار  ها  تحریم  و 
رقم  کشور  در  را  زیادی  فساد  موضوعات  این 
زد.پالیزدار با اشاره به اینکه مروری در قوانین 
برای  که  دهد  می  نشان  کشور  مقررات  و 
مبارزه با فساد مصوبات و قوانین زیادی داریم، 
اظهارداشت: اما در حال حاضر صحبت از فساد 
سیستمی می شود و مشکلی که در کشور وجود 
دارد این است که فساد باعث تضعیف رشد و 
توسعه اقتصادی و افزایش بی عدالتی می شود.
بی  جامعه،  در  تبعیض  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
عدالتی و نارضایتی را به دنبال خواهد داشت، 
تبعیض  یک  محصول  اقتصادی  فساد  گفت: 
اعتراض  و  منفی  نگرش  و  است  عدالتی  بی  و 
همچنین  دهد.  می  توسعه  جامعه  در  را  آمیز 
گیرد. می  قرار  تاثیر  تحت  ها  گذاری  سرمایه 
اشاره  با  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  دبیر ستاد 
نظارت،  محور  سه  در  دولت  رویکرد  اینکه  به 
مبارزه و فرهنگ سازی است، افزود: متاسفانه 
االن که نظارت بر مدیران شدت گرفته، میزان 
این  که  است  آمده  پایین  آنها  پذیری  ریسک 
بیشترین  اینکه  بر  تاکید  با  نیست.وی  درست 
موضوع مورد توجه در دنیا نظارت بر اقدامات 
سیستمی است، گفت: تمام تالش ما این بوده 
که تعامل ارباب رجوع و کارمندان دولت را کم 
کنیم، زیرا هرچه فاصله بیشتر باشد، فساد در 
کشور کمتر است.وی با تاکید بر اینکه اقتصاد 
باید روشن و شفاف باشد، گفت: هرچه زوایای 
در  کمتری  فساد  باشد،  روشن  بیشتر  اقتصاد 
اینکه  بر  تاکید  با  گیرد.پالیزدار  می  شکل  آن 
داریم،  فساد  با  مبارزه  برای  راسخ  عزم  ما 

اظهارداشت: رئیس جمهور و معاون اول بارها 
در سخنان خود تاکید کرده اند که دولت خط 
ندارد.  اقتصادی  مفاسد  با  برخورد  در  قرمزی 
همچنین در ستاد تعامل خوبی با قوه قضائیه 
داریم در حالی که در گذشته در جلسات ستاد 
شرکت نمی کردند.دبیر ستاد مبارزه با مفاسد 
تنهایی  به  با فساد  مبارزه  داد:  ادامه  اقتصادی 
توسط دولت یا حکومت پیش نمی رود و مردم 
این خصوص همکاری کنند و در  باید در  هم 
این زمینه اتاق بازرگانی می تواند نقش مهمی 

داشته باشد.
اقتصاد بسته و بزرگ بودن دولت عامل افزایش 

فساد در کشور است
تهران  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  رئیس 
کشور،  در  اقتصادی  فساد  افزایش  به  اشاره  با 
و عدم  بودن دولت  بزرگ  بسته،  اقتصاد  گفت: 
رعایت قانون از عوامل مهم افزایش فساد است.
گفت:  همایش  دراین   نیز  خوانساری  مسعود 
ایجاد فساد در کشور مؤثر  عوامل مختلفی در 
هستند که یکی از این عوامل در بحث اقتصاد 
بودن دولت  به فساد می شود، بزرگ  که منجر 
معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  است.رئیس 
تهران با بیان اینکه دخالت بیش از اندازه دولت 
و اقتصاد دستوری عامل دوم فساد در کشور و 
وجود مجوزهای غیرضروری و امضاهای طالیی 
عامل بعدی ایجاد فساد در کشور است، افزود: 
وجود  و  نظارتی  متعدد  دستگاه های  وجود 
شرکت ها و بنگاه های دولتی وابسته به حاکمیت 
بعدی  عامل  دو  کند  رانت  ایجاد  می توانند  که 
ایجاد فساد در کشور هستند.وی با اعالم اینکه 
اقتصاد بسته و رعایت نکردن قانون که در تأمین 
اجتماعی و همچنین مالیات به چشم می خورد 
از دیگر عوامل ایجاد فساد در کشور است، اظهار 
داشت: چند نرخی بودن قیمت ارز عامل بعدی 
فساد در کشور و نهمین و مهمترین عامل فساد، 
به  که  است  مطبوعات  و  رسانه ها  نبودن  فعال 
صورت باز نمی توانند مسائل را مطرح کنند. یکی 
فساد  با  مبارزه  توسعه یافتگی،  اصلی  عوامل  از 
شاخص های  در  اینکه  بیان  با  است.خوانساری 
مالی  فساد  و  شفافیت  در  ایران  رتبه  جهانی 
گفت:  دارد،  قرار  جدول  ته  در  و  نیست  خوب 
در شاخص های داخلی هم ما در رابطه با تعداد 
بزه  و  جرم  حاشیه نشینی،  طالق،  زندانیان، 
وضعیت خوبی نداریم و در چند سال اخیر تعداد 
این موارد روبه افزایش است و این موضوع داللت 
بر این دارد که یک جای قضیه مشکل دارد و اگر 
آسیب شناسی درستی انجام نشود، آینده خوبی 
نخواهیم داشت.رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و 
این  تهران  اتاق  اینکه در  بیان  با  تهران  معادن 
نتیجه  این  به  موضوعات آسیب شناسی شده و 
رسیده ایم که ساختارهای سیاسی، اجتماعی و 
اینها  تا  و  است  مشکل  دچار  جامعه  اقتصادی 
حل نشده است، بحث مبارزه با فساد امکان پذیر 
نیست، افزود: سال گذشته بیش از 200 هیات 
تجاری به ایران آمدند و اولین عاملی که آنها با 
بحث  می کردند،  مطرح  سرمایه گذاری  برای  ما 
عدم شفافیت و فساد مالی در ایران بود.وی با 
اشاره به اینکه برای رشد اقتصادی 8 درصدی در 
اقتصاد و حل معضل بیکاری، باید سرمایه گذاری 
خارجی جذب کنیم، گفت: از سال 90 تاکنون 
رشد سرمایه گذاری منفی است و تا امروز حتی 
جذب  بزرگ  سرمایه گذاری  یک  نتوانسته ایم 
و  اقتصادی  شفافیت  هم  آن  راه حل  و  کنیم 

مبارزه با فساد است.

در همایش مبارزه با فساد از سوی رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری بیان شد:

چرادر ایران نمی توانیم با فسادصریح برخورد کنیم؟
* پالیزدار: فساد اقتصادی، محصول تبعیض و بی عدالتی است      * خوانساری : بزرگ بودن دولت عامل افزایش فساداست

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیس 
پرداختی  تسهیالت  گفت:  اسالمی  شورای 
کیفیت  افزایش  باید  صنعتی  واحدهای  به 
داشته  دنبال  به  را  صادرات  رشد  و  تولید 
خارج  رکود  از  صورت  این  غیر  در  باشد، 

شد. نخواهیم 
تسهیالت  داشت:  اظهار  اکبریان  عزیز 
سطح  در  صنعتی  واحدهای  به  پرداختی 
شود  گرفته  کار  به  نحوی  به  باید  کشور 
و  صادرات  رشد  تولید،  کیفیت  افزایش  که 
درآمد را به دنبال داشته باشد وگرنه از رکود 

خارج نخواهیم شد.وی افزود: دولت اقدامات 
واحدهای  مشکالت  رفع  حوزه  در  را  خوبی 
صنعتی در کشور آغاز کرده و به این واحدها 
این  مهم  اما  شده  پرداخت  رونق  تسهیالت 
به  در مسیر درست  تسهیالت  این  که  است 
کار گرفته شود و کشور از رکود بیرون بیاید. 
را  داخلی  انسجام  پیش  از  بیش  باید  امروز 
از دو قطبی شدن پرهیز  اگر  حفظ کنیم و 
خواهد  رفع  مشکالت  از  بسیاری  کنیم، 
در  کاری  نیز  دشمنان  و  مخالفان  از  و  شد 

برنخواهد آمد. ما  راستای تضعیف 

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با بیان 
پولی دست  عماًل  تولید  رونق  در طرح  اینکه 
بانکی  سیستم  فقط  و  نرسیده  تولیدکننده 
توانسته بدهی خود را با تسهیالت جدید تولید 
تهاتر کند، گفت: 40 درصد از تسهیالت جدید 
بانک ها  معوق  مطالبات  پرداخت  تولید صرف 
به  اشاره  با  گلپایگانی  روغنی  شد.ابوالفضل 
از  بخشی  دریافتی  گزارش  براساس  اینکه 
تجدید  صرف  میلیاردی  هزار  تسهیالت12 
به  است  شده  تولیدکنندگان  قبلی  وام های 
 12 می گوید  بانکی  سیستم   : گفت  تسنیم 

هزار میلیارد تومان تسهیالت به بخش تولید 
پرداخت کرده ام با یک بررسی کوتاه می توان به 
این نتیجه رسید که بله سیستم بانکی پرداخت 
کرده اما این منابع را به عنوان بدهی خود از 
به  اشاره  با  است.وی  گرفته  تولیدکنندگان 
اینکه عماًل با این رویه پولی دست تولیدکننده 
بانکی توانسته بدهی  نرسیده و فقط سیستم 
کند،  تهاتر  تولید  جدید  تسهیالت  با  را  خود 
درصد   40 می دهد  نشان  بررسی ها  افزود: 
به  میلیاردی  هزار  پرداختی 12  تسهیالت  از 
همین صورت از آن سیستم بانکی شده است.

خروج از رکود بدون افزایش کیفیت تولید و رشد صادرات 
غیرممکن است

40 درصد تسهیالت جدید تولید صرف پرداخت مطالبات معوق 
بانک ها شد

قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت 
واحد   825 و  17هزار  تاکنون  گفت: 
کشور،  در  متوسط  و  کوچک  صنعتی 
تومان  میلیارد   5۶0 و  12هزار 
کرده  دریافت  تولید  رونق  تسهیالت 

اند.
نشست  در  یکشنبه  روز  رحمانی  رضا 
معادن  و  صنایع  کمیسیون  اعضای 
مسئوالن  و  اسالمی  شورای  مجلس 
استان مرکزی با صنعتگران شهرستان 
ساوه، اظهار داشت: از 17هزار و 825 
تسهیالت  که  کشور  در  واحد صنعتی 
 540 اند،  کرده  دریافت  تولید  رونق 
واحد صنعتی متعلق به استان مرکزی 
است که 400میلیارد تومان تسهیالت 
است.رحمانی  شده  پرداخت  آنها  به 
تصریح کرد: در طول سه سال گذشته 
برداری  بهره  پروانه  1۶هزار  از  بیش 
صنعتی و معدنی در کشور صادر شده 
و در سال جاری نیز صدور مجوزهای 
صنعتی 8.7 درصد رشد داشته است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت 
بیان کرد: در سال جاری صدور پروانه 

کشور  در  صنعتی  برداری  بهره  های 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
8.7 درصد و صدور مجوزهای تاسیس 
رشد  درصد   3.1 صنعتی  واحدهای 
ساخت:  خاطرنشان  است.وی  داشته 
صدور  نیز،  معادن  حوزه  در  همچنین 
پروانه های بهره برداری در هفت ماهه 
مشابه  مدت  به  نسبت  جاری  سال 
داشته  رشد  درصد   9.۶ گذشته  سال 
معدن  صنعت،  وزیر  مقام  است.قائم 
از  بیش   ،92 سال  تا  افزود:  تجارت  و 
در  صنعتی  واحد   800 و  هزار  شش 
کشور به طور کامل تعطیل شده بودند 
چهار  حاضر  حال  در  خوشبختانه  که 
چرخه  به  تعداد،  این  از  واحد  هزار 
اند.رحمانی  بازگشته  فعالیت  و  تولید 
تسهیالت  ارائه  وضعیت  داد:  ادامه 
واحدهای  از  حمایت  و  تولید  رونق 
به  نسبت  مرکزی  استان  در  تولیدی 
بسیاری از استان ها مطلوب بوده و در 
واحدهای  مشکالت  از  بخشی  آن  پی 
اقدامات  که  شده  رفع  استان  صنعتی 

الزم ادامه دارد. 

عضو هیات مدیره شرکت عمران 
گفت:  ایران  شهری  بهسازی  و 
و  تولید  سیاست های  است  الزم 
تامین مسکن گروه های کم درآمد 
مسکن  ساخت  سمت  به  جامعه 
و  سیاست ها  و  هدایت  تدریجی 
برنامه های بخش مسکن مطابق با 
نظام معیشتی گروه های کم درآمد 
تنظیم شود.مجیدروستا، درتبیین 
برای  تدریجی  مسکن  سیاست  
گروه های  مسکن  تامین  و  تولید 
بیش  کرد:  عنوان  کم درآمد 
سیاست  که  است  دهه  پنج  از 
تامین مسکن گروه های کم درآمد 
درحال پیگیری است ولی تاکنون 
مسکن تدریجی در برنامه ها لحاظ 

طرحی  تدریجی  است.مسکن  نشده  پیاده سازی  و 
مناسب  مسکونی  واحدهای  آن  براساس  که  است 
سکونت اقشار کم درآمد در حد قابل سکونت ساخته 
شده و سپس فرآیند تکمیل و توسعه آن همزمان با 
سکونت فرد در واحد مسکونی و در طول زمان انجام 
بازتعریف  نیازمند  امروز  اینکه  بیان  با  می شود.روستا 
سیاست های توسعه مسکن در کشور هستیم، افزود: 
امروزه 70 درصد از تولید مسکن برای اقشار کم درآمد 
در کشورهای درحال توسعه به موضوع ساخت مسکن 

تدریجی اختصاص دارد.روستا با بیان اینکه درکشور ما 
سیاست ها بیشتر معطوف به ساخت مسکن تکمیل 
هزینه بر  شده  تمام  مسکن  تولید  افزود:  است،  شده 
است و دولت ها قادر به تامین منابع مالی و نهادهای 
آن نیستند. ضمن اینکه درمسکن تمام شده گاه اقلیتی 
می گیرند.  قرار  توجه  مورد  نیستند  هدف  گروه  که 
روستا تاکید کرد: مسکن تدریجی شمولیت و دامنه ای 
وسیع تر از ساخت مسکن دارد و در فرآیندی طوالنی 
هزینه  پرداخت  و  دربازپرداخت  را  مردم  دولت  مدت 

عمومی شریک می کند.

اعطای تسهیالت 
به 17هزار واحدصنعتی کشور

پیشنهاد مسکن »تدریجی« برای کم درآمدها
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سیدرضا  زمان،   پیام  خبرنگار  گزارش  به 
صالحی امیری در دیدار با عزالدین میهوبی وزیر 
فرهنگ الجزایر ضمن خیرمقدم به وی، به روابط 
دیرینه و مشترکات فرهنگی و هنری دو کشور 
تمزکر  تعامالت در سه محور  ادامه  بر  و  اشاره 

خواهد کرد . 
از همکاری در حوزه  امیری  سید رضا صالحی 
 ، نمایشگاهها ی فرهنگی  برگزاری  به  فرهنگ 
نمایشگاه کتاب و هنرهای تجسمی و مطبوعات، 
هنرهای نمایشی و موسیقی وهمکاری در حوزه 
سینما  اشاره کرد . تالش و همکاری در حوزه 
صحنه بین المللی رای نمایاندن چهره رحمانی 
اسالم و همچنین آشکار ساختن ذهنیت مردم 
تکفیری ها  خصوص  در  مخاطب مان  جامعه  و 
الجزایری  با همتای  بودو همچنین  و تروریسم 
خود را گسترش گفتگوی فرهنگی میان اصحاب 
فرهنگ و نخبگان دو کشور عنوان و ابراز امیدواری 
کرد: این موضوع از طریق رؤسای سازمان های 
تابعه وزارت ارشاد دنبال شود و معاونین وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی با مسئوالن ذیربط در 
وزارت فرهنگ الجزایر، این موضوع را دنبال کنند. 
به گفته صالحی امیری، وزرای فرهنگ دو کشور 
در خصوص مرمت نسخ خطی دو کشور تفاهم 
را  همکاری هایشان  است  شده  قرار  و  کرده اند 
برنامه  این  دهند.در  این خصوص گسترش  در 
همچنین عزالدین میهوبی وزیر فرهنگ الجزایر با 
تقدیر از استقبال و میهمان نوازی گرم ایرانی ها در 
مدت اقامتش در تهران، ملت ایران را مردمانی 
معروف به هنر و فرهنگ خواند و از فردوسی به 
عنوان یکی از شناخته شده ترین چهره های عرصه 
شعر و هنر در ایران یاد کرد و در ادامه با اشاره 
ایران  اسالمی  جمهوری  که  دستاوردهایی  به 
در طول سال های گذشته داشته است، تقویت 
همکاری های فرهنگی میان دو کشور را ضروری 

خواند.
به گفته وزیر فرهنگ الجزایر، وی با همتای ایرانی 
خود برای مقابله با هجمه ای که علیه اسالم صورت 
می گیرد از طرق مختلف به توافق رسیده اند و قرار 

شده است که دو کشور از شیوه هایی که بتوان به 
عقل و ذهن نیروهای متحجر رسوخ کرد و آنها را 

از این اقدامات برحذر داشت، حمایت کنند.
میهوبی با اشاره به ظرفیت هایی که در سینما، 
کتاب و تابلوهای هنری برای انتقال این پیام ها 
نهفته است، به امکانات مناسبی که در ایران برای 
مشترک  اقدام  جهت  ابزارها  این  از  بهره گیری 
وجود دارد، سخن گفت و این پرسش را مطرح 
کرد که: چرا ما با همدیگر یک فیلم سینمایی 
کلیه  برای  باشد  پاسخی  که  نسازیم  مشترک 
اتهاماتی که علیه اسالم صورت می گیرد.وی تأکید 
کرد: ما بر این باوریم که می توانیم این کار را انجام 
دهیم چرا که من در این چند روز بازدیدی هم 

نزدیک  از  از شهرک سینمایی تهران داشتم و 
موفقیت ایران را در زمینه سینما شاهد بوده ام .

وزیر فرهنگ الجزایر تصریح کرد: ما در زمینه 
و  کتاب  نمایشگاه های  همچنین  و  سینما 
توافق  به  ایران  با  خطی  کتاب های  مرمت  نیز 
رسیده ایم و در این خصوص با همدیگر همکاری 

خواهیم کرد.
میهوبی در پایان گفت: من و وزیر فرهنگ ایران 
عالی قدر  دو شخصیت  رهنمودهای  اساس  بر 
حسن  و  بوتفلیقه  عبدالعزیز  آقایان  کشور 
روحانی در زمینه هایی که گفته شد، حرکت 
می کنیم و امیدواریم بتوانیم به توفیقات خوبی 

دست پیدا کنیم.

تعامالت فرهنگی و هنری تهران و 
الجزیره گسترش می یابد

فیلم »دختر« در شبکه نمایش خانگی

شبکه  در  میرکریمی  رضا  ساخته  »دختر«  فیلم   
نمایش خانگی توزیع شد.

کنندگی  تهیه  و  کارگردانی  به  »دختر« 
تصویری  هنرهای  موسسه  توسط  رضامیرکریمی 
آذر   20 امروز  از  خانگی  نمایش  شبکه  در  سوره 
»دختر«  سینمایی  فیلم  دی  وی  شد.دی  توزیع 
شامل فیلم پشت صحنه و گالری عکس های صحنه 
خانگی  نمایش  شبکه  در  که  است  صحنه  پشت  و 
نام  به  است  پدری  قصه  شود.»دختر«  می  توزیع 
احمد عزیزی با بازی فرهاد اصالنی که با همسر و 2 
دخترش، ستاره و سمیرا، در آبادان زندگی می کند. 
روی  و  دارد  مسئولیت  آبادان  پاالیشگاه  در  احمد 
دخترانش، به ویژه دختر کوچک، یعنی ستاره ماهور 
الوند، بسیار حساس است و این موضوع اتفاق های 

بعدی فیلم را رقم می زند.
ماهور  زارعی،  مریال  اصالنی،  فرهاد  فیلم  این  در 
نیوشا  سخایی،  مسعود  فروتنیان،  شاهرخ  الوند، 
معاوی  یاسمن  نجفی،  قربان  مدبر، هدایت هاشمی، 

به ایفای نقش می پردازند.

من فرح نیستم!
شاه«،  »معمای  سریال  در  دیبا  فرح  نقش  بازیگر 
درباره چگونگی حضور در این مجموعه و سختی های 

ایفای این نقش به بیان توضیحاتی پرداخت.
او  به  مربوط  سکانس های  پخش  که  عزیزی  ساغر 
شاه«  »معمای  سریال  در  دیبا  فرح  حضور  یعنی 
چگونگی  درباره  می شود،  آغاز  هفته  این  جمعه  از 
و  شاه«  »معمای  تلویزیونی  مجموعه  در  حضور 
توضیحاتی  بیان  به  دیبا  فرح  نقش  در  بازی 
»معمای  سریال  از  پیش  کرد:  اظهار  او  پرداخت؛ 
با آقای ورزی در سریال های »تبریز در مه«  شاه« 
داشتم که سریال  و »سال های  مشروطه« همکاری 
همسر  عزت دوله،  نقش  مشروطه«  »سال های 
مریم  نقش  مه«  در  »تبریز  سریال  در  و  امیرکبیر 

داشتم.   عهده  بر  را  شیرازی 
نقش  در  بازی  اولیه  پیشنهاد  داد:  ادامه  عزیزی 
مه«  در  »تبریز  ورزی سر سریال  آقای  را  دیبا  فرح 
شهرک  در  سریال  و  بود  سرد  هوا  زمان  آن  دادند؛ 
و  پالتو  با  روز  یک  می شد؛  ضبط  غزالی  سینمایی 
کاله پوستی سر تصویربرداری رفتم که آقای ورزی 
برخی  او  زمان  همان  آمد«.  »فرح  گفت  دفعه  یه 
می گفتند  بودند  حاضر  صحنه  سر  که  دیگری  افراد 
با فرح دیبا دارم. آقای ورزی همان  شباهت زیادی 
»معمای  عنوان  تحت  سریالی  است  قرار  گفتند  روز 
پیشنهاد  من  به  را  دیبا  فرح  نقش  و  بسازند  شاه« 
دادند؛ اما از آنجایی که در این حرفه زیاد پیشنهاد 
را  پیشنهاد  این  می رود،  یادشان  بعد  ولی  می دهند 
با من  برای تست گریم  زمانی که  تا  فراموش کردم 

گرفتند. تماس 

برگ جان؛ یک تعبیر عاشقانه

با پایان فیلمبرداری »برگ جان؛ یک تعبیر عاشقانه« به 
کارگردانی ابراهیم مختاری این فیلم سینمایی وارد مراحل 

فنی شد.
تعبیر  یک  جان؛  »برگ  سینمایی  فیلم  فیلمبرداری 
عاشقانه« به کارگردانی ابراهیم مختاری در تهران به پایان 

رسید و این فیلم سینمایی وارد مراحل فنی شد.
این فیلم سینمایی که پیش تر با نام »یک تعبیر عاشقانه« 
تعبیر  یک  جان،  »برگ  عنوان  اکنون  می شد،  شناخته 

عاشقانه« را دارد.
سجاد  مقدم،  مریم  احمدی،  مهدی  پورصمیمی،  سعید 
محمدحسین  فرزاد،  محمدرضا  سلحشور،  سحر  تابش، 
ناصری، علی گل صباحی، جواد گنجی، مجتبی سعادت، 
زینب زیرک در »یک تعبیر عاشقانه« )برگ جان( به ایفای 

نقش می پردازند.
تدوین این فیلم سینمایی توسط میثم موالیی انجام می 

شود.
نویسندگی  و  تهیه کنندگی  بر کارگردانی،  مختاری عالوه 

»یک تعبیر عاشقانه« را بر عهده دارد.
سینمایی  فیلم  دومین  عاشقانه«  تعبیر  یک  جان،  »برگ 
که است  »زینت«  فیلم  از  پس  مختاری   ابراهیم 

 موفقیت های جهانی بسیاری داشت.

فیلم یوسف پیامبر خدا

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی  می کند از مجموعه 
تلویزیونی یوسف یوسف پیامبر نام یک مجموعه تلویزیونی پیرامون 
زندگی یوسف به کارگردانی فرج اهلل سلحشور است. نخستین قسمت 
این سریال 45 قسمتی جمعه 7 تیر ماه 1387 ساعت 22 پخش شد.
در سریال یوسف پیامبر مصطفی زمانی، محمود پاک نیت، کتایون 
رحیم  سلطانی،  جهانبخش  امیری،  عباس  دهقان  جعفر  ریاحی، 
لیال  معصومی،  پروانه  حمیدی،  الهام  صبرکن،  مهوش  نوروزی، 

بلوکات و … به ایفای نقش پرداخته اند.
در این مجموعه مصطفی زمانی ایفاگر نقش یوسف است و نقش 
زلیخا  ایفا می کند. شخصیت  نیت  پاک  را محمود  یعقوب  پدرش 
که در حین مراحل فیلمبرداری بازیگر آن انتخاب شد را کتایون 

ریاحی و نقش عزیزمصر پوتیفار هم جعفر دهقان بازی کرده اند.
برای  فقط  که  شده  تهیه  هم  سینمایی  نسخه  سریال  این  برای 

حضور در جشنواره های داخلی و خارجی استفاده شد.
 دیالوگ های به یاد ماندنی این فیلم برادران یوسـف وقتـی 
می خواسـتند یوسف را به چـاه بیفکنند، یوسف لبـخندی 
اینجا  برادران( پرسید: چـرا خندیدی؟  از  زد. یهودا )یکی 
که جای خـنده نیـست! یوسـف گفت: روزی در فکر بودم 
چگونه کسـی می تواند به من اظهار دشـمنی کند با اینکه 
برادران نیرومندی دارم! اینک خداوند همین برادران را بر 
من مسلط کرد، تا بدانم که نباید به هیچ بنده ای تکیه کرد. 

یادها و خاطره ها در زمان .....

دوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد
من نیز دل به باد دهم هر چه باد باد

کارم بدان رسید که همراز خود کنم 
هر شام برق المع و هر بامداد باد

امروز با حافظ

»حورا« در جشنواره کودک اشتوتگارت
»حورا« در جشنواره فیلم کودک اشتوتگارت روی پرده رفت.

به گزارش پیام زمان از پایگاه اطالع رسانی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم 
»حورا« ساخته غالمرضا ساغرچیان که پیش از این در جشنواره فیلم 
آل الیتز )هند( جایزه نتپک را از آن خود کرده بود و در جشنواره فیلم 
تامیل نادو )هند( در بخش مسابقه سینمای کودک شرکت کرده بود، 

در جشنواره فیلم کودک اشتوتگارت به نمایش در آمد.

نمایش »آزادی مشروط« در جشنواره  
فیلم »چنای« هند

فیلم سینمایی »آزادی مشروط« به کارگردانی حسین مهکام در 
جشنواره بین المللی فیلم »چنای« هند به نمایش در می آید.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه 
هنری، فیلم سینمایی »آزادی مشروط« به کارگردانی حسین 
دوره  چهاردهمین  در  جباری  مقصود  تهیه کنندگی  و  مهکام 
در  نمایش  به  هند  کشور  »چنای«  فیلم  بین المللی  جشنواره 

خواهد آمد.
هفته گذشته فیلم سینمایی »آزادی مشروط« تنها نماینده سازمان 
ایران«  از  هایی  »فیلم  بخش  در  که  بود  هنری  حوزه  سینمایی 
هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم بغداد نمایش داده شد.فیلم 
سینمایی »آزادی مشروط« در اولین حضور بین المللی خود در بخش 
اصلی سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کمبریج انگلستان 

شرکت داشت.
»آزادی مشروط« نخستین فیلم بلند سینمایی حسین مهکام در مقام 
کارگردان است و داستان فیلم برشی از 72 ساعت زندگی خانواده ای 
است که با یک مشکل عمده مواجه هستند و سعی در برطرف کردن 

آن دارند.
پخش بین المللی فیلم سینمایی »آزادی مشروط« بر عهده سازمان 
سینمایی حوزه هنری است.چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 

»چنای« از 1۶ الی 23 دی ماه در کشور هند برگزار می شود.

آن سوی آبها

بخند، حتي زمانیکه بر لبان یک مرده مي 
نشیند ، بازهم زیباست . 

کریستیان بوبن

سخن حکیمانه

 داستان امید را 
»پیرمرد و پیرزن« روایت می کنند

»پیرمرد و پیرزن« جدیدترین اثر زهره پریرخ 
ملکی جو  عاطفه  تصویرگری  با  کودکان  برای 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  سوی  از 

نوجوانان منتشر شد.
به گزارش مهربه نقل از اداره کل روابط عمومی 
و امور بین الملل کانون پرورش  فکری کودکان 
کهن سالی  زوج  داستان  اثر  این  نوجوانان،  و 
است که از نداشته هایشان خوشحال اند اما در 
جایی از داستان و با ورود یک بچه گربه آنان 
است  ممکن  که  چیزهایی  وجود  ضرورت  به 
را  آن  یا  شود  ساز  دردسر  آن ها  برای  گاهی 
از دست بدهند پی می برند: »روزی روزگاری 
پیرزنی  و  پیرمرد  کوچک،  خانه ی  یک  در 
و  داشتند  بچه ای  نه  آن ها  می کردند.  زندگی 
نه مزرعه ای. نه سگی داشتند و نه گوسفندی. 
تنها دوست و همنشین پیرمرد، پیرزن بود و 

تنها یاور پیرزن، پیرمرد.«
داستان  این  در  است  کرده  سعی  پریرخ 
کودکان  به  را  زندگی  مهم  اصول  اجتماعی 
و  حال  تصاویر خود  با  نیز  ملکی جو  بیاموزد. 
هوایی بومی – ایرانی به کتاب بخشیده است.
این کتاب برای گروه سنی »ب« )۶ تا 9 سال( 

و در قطع خشتی منتشر شده است.
و  است  تومان  4هزار  اثر   این  قیمت 
عالقه مندان می توانند برای تهیه  این کتاب به 
فروشگاه های کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان در سراسر کشور مراجعه کنند.

در بازار کتاب

اختتامیه دهمین جشنواره »سینماحقیقت« با 
معرفی برگزیدگان برگزار شد و رییس سازمان 
سینمایی در این مراسم در سخنانی اشاره کرد 
که پشت پرده هایی وجود دارد که قابل بیان 

نیست.
اختتامیه  مراسم  زمان،  پیام  گزارش  به 
دبیری  به  »سینماحقیقت«  جشنواره  دهمین 
سیدمهدی طباطبایی نژاد شامگاه یکشنبه 21 

آذرماه در تاالر اندیشه حوزه هنری آغاز شد.
جمهوری  سرود  اجرای  با  که  مراسم  این  در 
برگزیدگان  شد،  آغاز  قرآن  قرائت  و  اسالمی 
بخش های مختلف جشنواره معرفی می شوند. 
فرد  شهیدی  محمدرضا  را  برنامه  این  اجرای 

برعهده دارد.
این  ابتدای  در  نژاد  طباطبایی  محمدمهدی 
حضار  به  خوشامدگویی  عرض  ضمن  مراسم 
دهه  دومین  »سینماحقیقت«  جشنواره  گفت: 
برگزار می کند که سینمای  را در حالی  خود 
مستند منزوی نیست و پویایی زیادی دارد و به 

عنوان سینمایی جدی مطرح است.
مدیون  مستند  سینمای  اعتبار  افزود:  وی 
خوشحال  امروز  است.  مستندسازان  خالقیت 
هستیم با تمسک به فرمایش حضرت علی)ع( 
تالش می کنیم آینه ای از جامعه ایران باشیم. 
من به آنهایی که برنده می شوند و حتی آنهایی 
تبریک  نیافته  راه  به جشنواره  آنها  که مستند 

می گویم.
در ادامه مراسم حجت اهلل ایوبی رییس سازمان 
سینمایی پشت تیریبون قرار گرفت و گفت: به 
روزهای هفته وحدت نزدیک می شویم و این 
ایام را تبریک می گویم. من یادم است همایشی 

در دانشگاهی بود و عالمه ای مولوی شناس به 
آنجا دعوت شده بود او با حالتی محزون آمد و 
گفت دخترم فوت شده است چون دعوت شده 
هم  من  کنم.  عذرخواهی  آمدم حضوری  بودم 
به  همکارانم  از  تا  آمدم  ولی  عازم سفر هستم 

دلیل برگزاری این جشنواره تشکر کنم.
باز  را  خود  جای  مستند  سینمای  افزود:  وی 
کرده و حال باید مشکالت آن را حل کنیم. باید 
به شما مستندسازان برای پیش بردن سینمای 
ما  مالی  حمایت  اگرچه  گفت؛  تبریک  مستند 
خاطر  به  نژاد  طباطبایی  به  باید  اما  است  کم 

پیش بردن آن تبریک گفت.
چند  تا  کرد:  عنوان  سینمایی  سازمان  رییس 
اما شما  بود  اتهام  سال پیش مستندساز بودن 
باید  هم  را  این  برگزیدید.  را  سخت  راه  این 
سینماگر  پیش  چندسال  همین  تا  که  بگویم 

بودن هم افتخاری نبود ولی این فضای پر رونق 
که در سینما ایجاد و ظرفیت اکران دوبرابر شده 
بخش عمده آن به خاطر حضور سینماگران و 
این  تا  که زحمت می کشند  است  تالشگرانی 

رونق به وجود بیاید.
این  پویایی  کرد:  تاکید  ارشاد  وزیر  معاون 
است  مختلفی  شوراهای  خاطر  به  ها  بخش 
پشت  از  خیلی  توانیم  نمی  ما  داریم.  ما  که 
اما  کنیم  سکوت  باید  و  بگوییم  را  ها  پرده 
تا  کنند  می  تالش  بسیار  همکارانم  بینم  می 
جشنواره  آخرین  این  ببرید.  کمتری  رنج  شما 
»سینماحقیقت« در دولت »تدبیر و امید« است 
و هر کسی در دوره بعد می آید باید مشکالت 

سینمای مستند را بررسی کند.
ایران  ملت  توانای  دستان  و  بینا  چشم  شما 

هستید.

به  حیدریان  محمدمهدی  آمدن  خبر  ایوبی 
وزارت ارشاد را تایید کرد

ایوبی همچنین بازگشت محمدمهدی حیدریان 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مشاور  تازگی  به  که  را 
اسالمی شده است به عرصه هنر تبریک گفت 
به ما دهد.  تا قوت قلب  او آمده  اشاره کرد:  و 
امیدوارم کارهای خوبی را در فرصت باقی مانده 

انجام دهیم.
سینمای  مستندسازان  از  تجلیل  بخش  در 
عسگری  منوچهر  و  اسالمی  محمد  از  کرمان 
به  نسب  عسگری  منوچهر  شد.  تجلیل  نسب 
ولی  بود  نیامده  مراسم  این  به  کسالت  دلیل 

یادداشت وی قرائت شد.
بود  شده  اعالم  قبال  که  حالی  در  همچنین 
جشنواره  تجربه«  و  »خرد  ویژه  بخش  در 
مجید   ( داوری  هیات  »سینماحقیقت« 
نیک روان(  مجید  اکبری،  پدرام  خالقی سروش، 
این  برندگان  ولی  است  نکرده  اعالم  نامزدی 

بخش معرفی شدند!
سعید  به  تجربه«  و  »خرد  بخش  سوم  جایزه 
بهلولی برای »سایه های تنهایی«، جایزده دوم 
زبان  »با  برای  مشیری  منوچهر  به  بخش  این 
خاموش« و جایزه اول این بخش به سعید آلبو 

عبادی برای »گاهی روی آب« رسید.
تجربی  و  مستند  سینمای  گسترش  مرکز 
سازمان امور سینمایی، دهمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« 
با   ،1395 ماه  آذر   21 تا   14 روزهای  طی  را 
از  که  راهنماست«  بهترین  »حقیقت  شعار 
پردیس  در  است  علی)ع(  حضرت  فرمایشات 

سینمایی چارسو برگزار کرد.

ایوبی: نمی توانیم خیلی از پشت پرده ها را بگوییم

آیین نکوداشت استاد سیدعلی 
موسوی گرمارودی در 

»طلوع ماندگار« 

و  اخالقی  علمی،  مقام  نکوداشت  آیین   
موسوی  سیدعلی  دکتر  فرزانه  ادیب  دینی 
ایران،  پرآوازه  شاعر  و  نویسنده  گرمارودی 
صحیفه  و  نهج البالغه  کریم،  قرآن  مترجم 
از  آذرماه ساعت 15  سجادیه چهارشنبه 24 
در   5 منطقه  هنری  فرهنگی  مدیریت  سوی 

محل فرهنگ سرای فردوس برگزار می شود.
روابط  گزارش  به  زمان  پیام  گزازش  به 
 ،5 منطقه  هنری  فرهنگی  مراکز  عمومی 
پاسداشت  به منظور  ماندگار«  مراسم »طلوع 
تالش های ارزنده ادبی، فرهنگی و دینی استاد 
می شود  برگزار  گرمارودی  موسوی  سیدعلی 
که با استفاده از توان علمی و قریحه شاعری 
در راه ترویج مکتب اهل بیت)ع( و پاسداشت 
ارزش های اخالقی و نظام اسالمی نقش مهمی 
سخنرانی  و  حضور  با  مراسم  این  داشته اند. 
ترجمه  بهترین  )داور  علیزاده  حسین  دکتر 
محمدعلی  حجت االسالم  کریم(،  قرآن  های 
حجت االسالم  )قرآن پروژه(،  مهدوی راد 
محمدعلی کوشا )پژوهشگر و مترجم قرآن(، 
مهندس مهدی چمران، عبدالحسین مختاباد، 
احمد مسجدجامعی )رییس و اعضای شورای 
شهر تهران(، حضرت آیت اهلل سیدجمال الدین 
دکتر  البالغه(،  نهج  بنیاد  )رییس  دین پرور 
مکتوب(،  میراث  نشر  )رییس  ایرانی  اکبر 
لطف اهلل ساغروانی )رییس انتشارات هرمس(، 
فرهنگ  نشر  )دفتر  چینی فروشان  محسن 
)مترجم،  خرمشانی  بهاءالدین  اسالمی(، 
همچون  شاعرانی  و  پژوه(  قرآن  و  نویسنده 
اعال  افشین  کاکایی،  عبدالجبار  بهمنی،  علی 
بافان  یراق  مجید  اجرای  و  اسماعیلی  رضا  و 

همراه خواهد بود.

خبر

به کارگردانی  باز«  فیلم »زخم  فیلمبرداری 
مصطفی  تهیه کنندگی  و  تبریزی  حسین 
علمی فرد، با ضبط سکانس های خیابانی در 

بندرعباس همچنان ادامه دارد.
فیلمبرداری صحنه های خیابانی »زخم باز« 
به کارگردانی حسین تبریزی که از چندی 
بود،  بندرعباس کلید خورده  پیش در شهر 
شهر  این  خارجی  لوکیشن های  در  کماکان 
ضبط  مرحله  وارد  زودی  به  و  دارد  ادامه 

سکانس های داخلی می شود.
گیلدا ویشکی در نقش اصلی این فیلم بازی 
از  و جمعی  راد  سما  عالمی،  بیتا  کند.  می 
اثر  این  در  نیز  هرمزگان  استان  بازیگران 
همچنین  می کنند.  نقش  ایفای  سینمایی 

پاک نیت،  محمود  مانند  بازیگرانی  تاکنون 
آل آقا، مهوش صبرکن  اکبری، مهری  پندار 
و علیرضا استادی به تیم بازیگران این فیلم 
پیوسته اند و به زودی هنرمندان دیگری به 
اضافه  باز«  »زخم  فیلم  بازیگران  فهرست 

خواهند شد.
در  باز«  »زخم  فیلم  صحنه های  بیش ترین 
شهر بندرعباس فیلمبرداری می شود. »زخم 
باز« در ژانر اجتماعی است و تولید آن برای 
می  آماده  فجر  فیلم  جشنواره  در  شرکت 

شود.
که  است  جوانی  دختر  روایت  باز«  »زخم 
کور  و  سنتی  تعصبات  جریان  برخالف 

خانوادگی حرکت می کند.

»زخم باز« به خیابان های بندرعباس رسید

بازیگر سرشناس آمریکایی در  آنجلینا جولی 
انگلیس  تایمز  فایننشال  روزنامه  با  مصاحبه 
گفت که آرزو دارد در صحرای بزرگ آفریقا، 
شترسواری کند. او همچنین گفت که تمایل 

دارد از ایران دیدار کند.
سایت پایش نوشت:جولی گفت:چین در میان 
اماکنی است که می خواهم آن را کشف کنم.

همچنین می خواهم برمه را از نزدیک ببینم 
تحت  کشور  این  که  شرایطی  در  نه  البته 
است.وی  سرکوبگرایانه  نظامی  حاکمیت 

افزود: دوست دارم به ایران سفر کنم.
سفیر حسن  عنوان  به  آمریکایی  بازیگر  این 
نیت سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 
در کشورهای  آوارگان  های  اردوگاه  از  بارها 

مختلف دیدار کرده است.

سارایوو  فیلم  جشنواره  برگزارکنندگان 
»قلب  جایزه  اعطاء  با  اختتامیه  مراسم  در 
سارایوو« به آنجلینا جولی از فعالیت های او در 
آوارگان جنگ  مسائل  به  توجه جهانی  جلب 
تا   1992 سال های  فاصله  در  بالکان  داخلی 

1995 تقدیر کردند.

جناب سرگرد حبیب احمدی
مصیبت وارده را خدمت جنابعالی تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحوم بهشت برین و برای 
بازماندگان صبر از درگاه پروردگار متعال مسئلت 

داریم.
سرهنگ رضایی 
رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی ویژه غرب 
استان تهران

آنجلینا جولی:دوست دارم به ایران سفر کنم
کوتاه از جهان کوتاه از ایران


