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فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه بیانات والیت 
فقیه باید فصل الخطاب و راهبرد ما باشد، گفت: فرد یا جریان سیاسی چه 
مسئول و چه غیرمسئول که با خط مشی های تعیین شده والیت فقیه 

مخالفت کند، وحدت شکن است.
سرلشکر محمدعلی جعفری در کنگره رزمندگان استان گلستان که در 
گنبدکاووس برگزار شد، با بیان اینکه شهیدان برای دفاع از انقالب اسالمی 
خون خود را تقدیم کردند و برای همین مقدس هستند، اظهار کرد: امنیت 
امروز ما مدیون شهدا و نیت خالصانه آنها است و این امر از سایر دفاع ها 

متفاوت است.

در  مقتدری  حضور  خصوصی  بخش  پارلمان  اقتصاد:  گروه 
اجرایی  معاون  شریعتمداری  ندارد.محمد  تصمیم گیری ها 
رئیس جمهور با حضور در بیست و یکمین جلسه هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران وبا اشاره به اینکه اگر ساز و 

کار مناسبی برای پارلمان بخش خصوصی نداشته باشیم...

مراسم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در مالزی برگزار شد و 
نمایندگان ایران در این رقابت ها حریفان خود را شناختند.

مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا دیروز در مالزی انجام 
شد....

توافق ایران 
و روسیه برای 

فروش نفت

فاصله
ازدواج تا طالق 

کوتاهتر شد

فروش
30 میلیارد تومانی 

دانش بنیان 

در پی تعلل،اهمال و نقض برجام توسط آمریکا انجام شد؛

واکنش رسمی ایران به نقض برجام
در پی اهمال، تعلل و نقض برجام توسط آمریکا و پیرو تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و هیات نظارت بر برجام، رئیس جمهوری دستورهای جداگانه 

ای را خطاب به وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی صادر کرد.
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ورزشیاقتصادی

گام های کوتاه برای 
نجات اقتصاد ایران

پرسپولیس
در گروه مرگ
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رونمایی نزاجا از پهپادهای جدید
»عقاب« و »شاهین«

رئیس کل بانک مرکزی سه نقشه راه این نهاد در اقتصاد 
مقاومتی را مهار تورم، ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات 
نرخ ارز دانست و گفت: حفظ ثبات مالی پیش نیاز اساسی 

ثبات اقتصاد کالن است.
ولی اهلل سیف در دوازدهمین همایش سراسری مدیران 
قرارگاه خاتم االنبیاء سه هدف میانی ثبات قیمتی و مهار 
تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد و کاهش 
دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز 
در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری را به عنوان نقشه 
راه بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در 

حوزه پولی، بانکی و ارزی اعالم کرد.  
اقتصادی  وضعیت  تشریح  با  مرکزی  بانک  رئیس کل 
افزود: وضعیت خاص اقتصاد  کشور در دو دهه اخیر 
ایران در دو دهه اخیر، عدم اتخاذ رویکردهای اصولی 
ناشی  و دشواری های مضاعف  اقتصاد کشور  اداره  در 
از تحریم های ظالمانه غرب، سبب شد تا مقام معظم 
رهبری در سال ۱۳۸۹ با به کارگیری کلیدواژه اقتصاد 
مقاومتی، خواستار اتخاذ شیوه ای خاص در هدایت فضای 
اقتصاد کالن کشور شوند. در این شیوه بر به کارگیری 
همه ظرفیت های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر 
سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت های تولید 
برون گرایی،  ارتقاء درون زایی،  ملی و تالش در جهت 
مردمی بودن، دانش بنیانی و عدالت محوری به عنوان 
پایه های ایجاد اقتصادی که در شرایط تحریم و تشدید 
فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شکوفایی کشور 

باشد، تاکید شده است.
وی تصریح کرد: ابالغ سند سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی از سوی معظم له در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ 
را می توان تجلی نگاه عمیق و همه جانبه ایشان برای 
و  آسیب ها  برابر  در  کشور  اقتصاد  مقاومت  افزایش 

تهدیدهای گوناگون دانست.
رئیس کل بانک مرکزی با بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی 
در ادبیات نظری و مطالعات تجربی خاطرنشان کرد: 
مفهوم مقاومت پذیری در این حوزه به میزان واکنش 
مجموعه اقتصاد یک کشور به انواع شوک ها و میزان 
تاثیر منفی این شوک ها بر بخش های مختلف اقتصاد 
بستگی دارد؛ منشا شوک های تهدیدکننده امنیت و 
ثبات یک اقتصاد صرفاً محدود به شوک های ناشی از 
تحوالت اقتصاد جهانی نظیر تغییر قیمت جهانی نفت 
و یا اعمال تحریم های مالی و تجاری و فنی نیست؛ 
بلکه عوامل امنیتی، اجتماعی و زیست  محیطی مانند 
بروز جنگ ها، بحران های اجتماعی، حوادث غیرمترقبه 
نوسانات  بروز  باعث  نیز  اقلیمی  تغییرات  و  طبیعی 

شدیدی در حوزه اقتصاد می شوند.

دامنه  مقاومتی  اقتصاد  مقوله  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گسترده ای از مولفه های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، 
سیاسی و زیست محیطی را در بر می گیرد افزود: برای 
کاهش  رویکرد  دو  باید  همزمان  اقتصاد،  مقاوم سازی 
احتمال وقوع نوسانات شوک آفرین از یک سو و بهبود 
توانائی کنترل تبعات یک شوک یا بحران از سوی دیگر 
دنبال شود. بدین منظور، می توان »حفظ ثبات اقتصاد 
کالن« را به عنوان هدف نهایی و عملیاتی پیاده سازی 
اقتصاد مقاومتی در کشور در نظر گرفت که مهار تورم و 
حفظ رشد پایدار اقتصادی، دو سنجه مهم در حصول به 
این هدف اصلی به شمار می آیند. از این منظر، شروط 
سه گانه حفظ »پایداری بودجه دولت«، تامین »پایداری 
در  با  مالی«  »ثبات  و حفظ  اقتصاد«  خارجی  بخش 
نظر داشتن تاثیر متقابل هر سه موضوع، پیش نیازهای 
اساسی برای فراهم سازی شرایط ثبات اقتصاد کالن و 
به تبع آن پیاده سازی اقتصاد مقامتی در کشور، قلمداد 
می شود. رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه 
پایداری بودجه ای یکی از اجزای کلیدی سیاست حفظ 
ثبات اقتصاد کالن است گفت: اهمیت این موضوع نه 
تنها ناشی از تاکیدهای مکرر در مجموعه اصول نظری 
و تجارب کشوری است، بلکه تحوالت اخیر اقتصاد ایران 
نیز بر لزوم کنترل درجه سلطه نظام بودجه ای بر دیگر 
حوزه های اقتصاد کالن تاکید دارد. وابستگی تاریخی و 
باالی منابع درآمدی بودجه دولت به درآمدهای حاصل 
نظام جامع شناسایی  استقرار  نفتی، عدم  از صادرات 
مودیان مالیاتی و پوشش ناکافی نظام کنونی اخذ مالیات، 
عدم وجود ابزارهای مناسب و متنوع برای تامین مالی 
دولت، افزایش تدریجی سهم شرکتهای دولتی از بودجه 

کل کشور و بزرگ شدن حجم بخش دولتی از این محل، 
لزوم پایداری بودجه ای برای دستیابی به ثبات اقتصاد 

کالن را بیش از پیش نمایان می سازد.
وی افزود: تاثیرپذیری شدید درآمدهای ارزی از قیمت 
نفت به عنوان عامل برون زا و غیرقابل کنترل، وابستگی 
پنهان اما باالی بخش های تولیدی و تجاری به واردات، 
عدم دسترسی کافی به بازارهای مالی بین المللی و عدم 
وجود منابع متنوع تامین مالی ارزی کشور و به تبع آن، 
افزایش تاثیرپذیری اقتصاد کشور از تحوالت این حوزه، 
نقش و اهمیت موضوع پایداری بخش خارجی در تامین 
شرایط مورد نیاز برای دستیابی به ثبات اقتصاد کالن را 

پررنگ تر می سازد.
سیف با تبین اینکه اقتصاد کالن هر کشور متشکل 
است  مالی  بخش  و  واقعی  بخش  کالن  حوزة  دو  از 
تاکید کرد: نحوه ارتباط این دو بخش و اثرات متقابل 
هر حوزه بر دستاوردهای حوزه دیگر، باعث می شود تا 
سیاست گذاران اقتصادی به منظور ایجاد رشد متوازن 
توانایی هر دو  اقتصادی، ساختار، کارکرد و  و توسعه 
تدوام  و  ایجاد  بی شک،  دهند.  قرار  نظر  مد  را  حوزه 
وضعیت مطلوب بخش واقعی اقتصاد بدون پشتیبانی 
متناسب و کافی بخش مالی میسر نخواهد بود. با عنایت 
به اهمیت کارکردی نظام مالی برای اقتصادها از یک 
سو و بروز پیاپی بحران های مالی و هزینه های باالی 
اقتصادی و غیراقتصادی مترتب بر آنها در کشورهای 
مختلف از سوی دیگر، توجه به مقوله »ثبات مالی« و 
اهمیت استقرار آن برای زمینه سازی تحقق دیگر اهداف 

اقتصادی را روزافزون ساخته است.
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رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد؛

نقشه راه بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی
سخنگوی دولت در هیات دولت هزار میلیارد تومان 
برای کمک به تاسیسات و تجهیزات مسکن مهر و 
تادیه  برای  شهرداری ها  به  تومان  میلیارد   ۲۵۰۰

مطالبات آن ها اختصاص داده شد.
محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود با خبرنگاران 
رسانه ها گفت: در ۸ ماه گذشته ۱۸ هزار و ۳۸۰ واحد 
از  تومان  میلیادر  و ۶۳۵  هزار  بر ۱۲  بالغ  تولیدی 

بانک ها تسهیالت دریافت کرده اند.
وی افزود: در هیات دولت هزار میلیارد تومان برای 
کمک به تاسیسات و تجهیزات مسکن مهر و ۲۵۰۰ 
تادیه مطالبات  برای  به شهرداری ها  تومان  میلیارد 

آن ها اختصاص داده شد.
سخنگوی دولت همچنین از خروج ۳۴ هزار و ۹۵۵ 
دستگاه تاکسی فرسوده از ناوگان حمل ونقل ریلی و 

جایگزین کردن خودروهای جدید خبر داد.
گفت:  نیز  دولت  استانی  با سفرهای  رابطه  در  وی 
سفرهای استانی تقریبا تمام شده و به همه استان ها 
صورت گرفته اما در تهران به دلیل وسعت دو سفر 

داشتیم و سفر بعدی هم مربوط به تهران است.
سخنگوی دولت با اشاره به تقدیم الیحه بودجه به 
مجلس یاد آور شد: در الیحه بودجه بیشترین سهم 
مربوط به امور رفاه اجتماعی بود که رقم آن هفتاد و 
سه و نیم هزار میلیارد است. در آموزش و پژوهش 
۵۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در بخش دفاعی و 
امنیتی ۵۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و در بخش 
سالمت ۴۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده 

شده است.
امداد،  کمیته   به  ما  توجه  اولین  گفت:  نوبخت 
بهزیستی و صندوق های بازنشستگی و بیمه ها بوده  
برابر  دو  آموزش  و  اختصاصی  منابع  اینکه  ضمن 
شده و می بینیم بر خالف آنچه گفته می شود دولت 
با مذاکره حل کند و به  می خواهد همه مسائل را 
مباحث دفاعی کار ندارد. اولویت سوم ما در بودجه، 

مساله دفاع و امنیت بوده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره ی پرونده بابک زنجانی  
و پیگیری های دولت و این که چه مقدار از بدهی او 
برگشته است گفت: دولت کامال دنبال این پرونده 
است و تمام مدارک و مستندات را به قوه قضاییه 
با مفاسد اقتصادی  ارسال کرده در جلسات مبارزه 
هم آقای محسنی اژه ای که عضو آن هستند گزارشی 
دادند. ما منتظر نتیجه از سوی قوه قضاییه هستیم. 
البته پولی عاید ما نشده است. مثال گفتند ساختمان 

شهرک غرب یا کیش واگذار شود، اما هنوز به ازای 
آن پولی تحقق پیدا نکرده و حتی اگر بخواهیم مبلغ 
بدهی را برای امروز محاسبه کنیم بیش از آن ۹/۹ 

خواهد بود.
نوبخت در واکنش به این مطلب که گفته می شود 
تبدیل ریال به تومان تغییر خاصی در وضع اقتصادی 
ایجاد نمی کند،  و این که رئیس کل بانک مرکزی و 
با این مساله مخالف  برخی از اعضای هیات دولت 
بودند،  تصریح کرد:   االن مردم چیزی تحت عنوان 
ریال را جز روی کاغذ محاسبه نمی کنند و واقعیت 
قضیه این است که  واحد پول ما تومان است. ما هم 
نخواستیم با این کار مشکالت عالم خلقت را حل 
کنیم، ضمن این که به خاطر ندارم، رئیس کل بانک 

مرکزی با این قضیه مخالفتی کرده باشد.
وی در واکنش به اظهارات مداخله جویانه نخست 
وزیر بریتانیا اظهار کرد:  قطعا این اظهارات مداخله 
جویانه است و باعث ناامنی منطقه می شود. درست 
نیست که از آن طرف دنیا بیایند و راجع به مسائل 
خلیج فارس حرفی بزنند. در این زمینه هم اگر کسی 
بخواهد حرفی بزند، آنها نیستند. ایران باعث اقتدار و 
امنیت منطقه است و پاسخ این مساله هم از سوی 
نیز صورت  متناسب  واقدامات  داده شده  مسئوالن 

خواهد گرفت.
حادثه  بررسی  نتیجه  درباره ی  دولت  سخنگوی 
برخورد دو قطار  و اظهارات نمایندگان برای استیضاح 

وزیر راه عنوان کرد: در این مساله آن بخشی که باید 
گزارش دهی صورت می گرفته انجام شده و وقتی به 
سرانجام برسد و علل را مشخص کنیم اطالع رسانی 
نماینده ای مطلبی گفته خودش  این که  می کنیم. 
مسئول حرفهایش است و با این سیستم های نظارتی 
نمی دانم یک نماینده برخی اطالعات را از کجا آورده.

وی اضافه کرد:  آقای  آخوندی یک وزیر وظیفه شناس 
و با دانش است و این که بخواهیم برای برخورد دو 
قطار صحبت از عدم کفایت کنیم، منصفانه نیست. 
نباید  و  نمایندگان است  استیضاح حق  البته طرح 
فراموش کنیم هموطنانمان جان پاکشان را از دست 
دادند. آقای آخوندی هم از این مساله بسیار متاثر بود 

ولی باید میزان مسئولیت ها را هم در نظر بگیریم.
از صحبت های  دیگری  بخش  در  دولت  سخنگوی 
یادآور  توسعه  ششم  برنامه ی  به  اشاره  با  خود 
شد: باید ببینیم آیا این برنامه به عنوان یک سند 
فرادست خودش فرا دستی دارد یا نه؟ ما برنامه را از 
سیاست های کلی برنامه ی ششم و اقتصاد مقاومتی  
که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده نوشته ایم و 
در آن اولویت هایی از جمله محیط زیست، آب، حمل 
و نقل ریلی و فاضالب داشتیم که ده هزار میلیارد 
تومان بودجه فقط  به این چهار امر اختصاص داده 
شده است. از طرفی  بودجه سال ۹۶ نسبت به سال 

۹۵ ده درصد رشد داشته است.
ادامه در صفحه 2

سخنگوی دولت:

دفاع و امنیت، اولویت سوم ما در بودجه بوده است

2

همایش مدیران وزارت نیرو

والدت با سعادت حضرت رسول اکرم )ص(
و امام جعفر صادق )ع( بر تمام مسلمانان مبارک باد

         وضعیت بیکاری در کشور نگران کننده است
کاهش ۲۱ درصدی درآمد افراد جامعه در سال ۹۲
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امام زمان )عج(:

کالم  نور

حضور زنان در هیات اجرایی انتخابات

وزیر کشور گفت: با حضور زنان در هیات اجرایی 
این  در  هستم.  موافق  کامل  طور  به  انتخابات 
در  زنان  تعداد  و  بود  داده شده  زمینه دستوراتی 

هیات های اجرایی را می توان افزایش داد.
در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا  ایسنا،  گزارش  به 
سیاسی  نخبه  و  فعال  زنان  اندیشی  هم  نشست 
که دیروز در وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: 
انتصاب مشاور امور بانوان و خانواده و فرمانداری ها 

اقدام خوبی است که این کار دنبال شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: قرار بود 
بهره  و  نگهداریم  فعال  و  آرام  را  سیاسی  فضای 
گیری از چنین فضایی را تسریع و تسهیل کنیم. 
عالوه بر آن مشارکت را در حوزه سیاسی تقویت و 
انتخابات را به خوبی برگزار کنیم و تالش کرده ایم 

در این زمینه ها گام برداریم.
عنوان  به  احزاب  تصریح کرد: خانه  ادامه  در  وی 
یکی از مشکالت در حوزه سیاسی مطرح بود. ما 
۵ جلسه را با منتخبان و افراد موثر سیاسی برگزار 
کردیم و خانه احزاب افتتاح شد. بین اعضای خانه 
احزاب اختالفاتی بود و اراده و همت کافی برای 
همگرایی بین احزاب کم بود. ما تالش کردیم بین 

آنها همگرایی به وجود آوریم.
گفت:  احزاب  طرح  به  اشاره  با  فضلی  رحمانی 
این طرح در مجلس بود، ما نیز الیحه احزاب را 
تهیه کردیم و به مجلس فرستادیم که الیحه قابل 

قبولی است.
تصریح  انتخابات  جامع  الیحه  درباره  کشور  وزیر 
آماده  را  آن  و  است  مهم  بسیار  الیحه  این  کرد: 
کردیم  البته صبر  دادیم.  ارائه  دولت  به  و  کردیم 
که سیاست های کالن از سوی مقام معظم رهبری 
ابالغ شود و ما الیحه را با این سیاست ها تطبیق 
دادیم و قرار است الیحه جامع انتخابات به زودی 

در صحن دولت مطرح شود.
وی درباره ارائه مجوز به احزاب اظهار کرد: همه 
شده  تکلیف  تعیین  احزاب  به  مربوط  مجوزهای 
است و موردی نداریم که مجوز صادر نشده باشد. 
درخواست ها  از  برخی  تصویب  مسیر  در  البته 
فعالیت  نیز در زمینه  مشکالتی داشتیم. مواردی 
و  بود  مطرح  سیاسی  گروه های  و  احزاب  استانی 
آنها  مشارکت  و  فعالیت  زمینه  کردیم  تالش  ما 

فراهم شود.
رحمانی فضلی انتصابات در وزارت کشور را چند 
وجهی، پیچیده و دارای ظرایف دانست و تصریح 
نمی دهد  انجام  سیاسی  کار  فقط  فرماندار  کرد: 
و غیر  را در هر دستگاه حاکمیتی  و هر مشکلی 

حاکمیتی باید مدیریت کند.
وی اضافه کرد: زمانی که من به عنوان وزیر کشور 
در  مدیریتی  نیروهای  از  منصوب شدم ۸۰ درصد 
وزارت  از  خارج  از  فرمانداران  مانند  کشور  وزارت 
کشور منصوب شده بودند. این وضعیت میزان انگیزه 
و مدیریت پذیری را دچار مشکل می کند. اما در حال 
وزارت  در  فعال  افراد  از  درصد  از ۸۰  بیش  حاضر 

کشور از نیروهای داخل این وزارتخانه هستند.

حلب به طور کامل آزاد شده است
 

تلویزیون سوریه اعالم کرد که شهر حلب به طور 
کامل آزاد شده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری سومریه 
از  پس  که  کرد  اعالم  سوریه  تلویزیون  نیوز، 
پیشروی گسترده ارتش سوریه و عقب نشینی افراد 
مسلح از شرق حلب، ارتش کنترل کامل این شهر 
را در دست گرفت و فقط پاکسازی برخی مناطق 

از تروریست ها ادامه دارد.
و  جشن  از  تصاویری  همچنین  سوریه  تلویزیون 
شادی ساکنان حلب از پیروزی ارتش را پخش کرد.
این پیروزی برای ارتش سوریه بزرگترین پیروزی 
از زمان آغاز بحران در این کشور محسوب می شود.
پیش از این اعالم شد عملیات ارتش سوریه برای 
ارتش  که  آن  از  پس  حلب  شرق  بازپس گیری 
مناطقی نظیر شیخ سعید را تحت کنترل درآورد، 

وارد آخرین مراحل خود شد.
خبر آزادی کامل حلب در حالی منتشر شده که 
شبکه های مختلف خبری تصاویری را از شادمانی 
منتشر  ارتش  پیروزی  پی  در  شهر  این  در  مردم 

کرده اند.
بر اساس این گزارش، اهالی حلب برای نشان دادن 
خیابان ها  به  ارتش،  پیروزی های  از  خود  شادی 

آمده و تیر هوایی شلیک می کنند.
بشر  حقوق  دیده بان  مدیر  الرحمن،  عبد  رامی 
مخالفان  گفت:  فرانسه  خبرگزاری  به  نیز  سوریه 
عصر دوشنبه به شکل کامل از شش محلۀ بستان 
القصر، الکالسه، کرم الدعدع، الفردوس، الجلوم و 
به  اشاره  با  او  کرده اند.  نشینی  عقب  الحج  جسر 
نبرد  گفت:  مخالفان  صفوف  کامل«  »فروپاشی 

حلب به پایان رسید.
عصر دوشنبه، ارتش سوریه نیز از سیطره بر ۹۸ 

درصد مناطق شرق حلب خبر داد.
حلب، قلب صنعتی سوریه، از سال ۲۰۱۲ به دو 
کنترل  در  آن  شرقی  بخش  و  شده  تقسیم  پاره 
شورشیان بود. تصرف کامل حلب پیروزی کلیدی 
برای ارتش سوریه و متحدان آن محسوب می شود؛ 
هرچند هنوز بخش های بزرگی از سوریه در اختیار 

مخالفان دولت است.

خبر

در پی تعلل،اهمال و نقض برجام توسط آمریکا انجام شد؛

واکنش رسمی ایران به نقض برجام

در پی اهمال، تعلل و نقض برجام توسط آمریکا و پیرو تصمیمات 
رئیس  برجام،  بر  نظارت  هیات  و  ملی  امنیت  عالی  شورای 
جمهوری دستورهای جداگانه ای را خطاب به وزیر امور خارجه 

و رئیس سازمان انرژی اتمی صادر کرد.
در  تعهدات خود  اجرای  به  نسبت  آمریکا  دولت  این که  به  نظر 
اخیر  به  تمدید  توجه  با  و  نموده  اهمال  و  تعلّل  تاکنون  برجام 
از  ایران  اسالمی  جمهوری  )آیسا(  که  ایران  تحریم های  قانون 
بود، در  اعالم کرده  بعنوان نقض  برجام  را  اقدامی  پیش چنین 
اجرای مصوبات شورایعالی امنیت ملی و هیأت نظارت بر اجرای 
در  می  شود  داده  دستور  ایران  اتمی  سازمان  انرژی  به  برجام، 
تعهدات  چارچوب  در  کشور  هسته ای  صلح آمیز  برنامه  توسعه 
اجرا  را  زیر  مأموریت های  ایران،  اسالمی  جمهوری   بین  المللی 

 نماید: 
پیشران هسته ای جهت  و ساخت  برای طراحی  برنامه ریزی   .۱ 
بهره گیری در حوزه حمل ونقل دریایی، با  همکاری مراکز علمی 

و تحقیقاتی. 
 ۲. مطالعه و طراحی »تولید سوخت« مصرفی پیشران هسته ای، 

با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی. 

دوام برجام در گرو پایبندی همه طرف ها

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد با ذکر اینکه ایران 
به گواه و تأیید آژانس بین المللی انرژی اتمی به همه تعهدات خود در 
قبال برجام عمل کرده است، مصوبه اخیر کنگره آمریکا را مغایر با نص 
و روح برجام دانست و تصریح کرد که دوام و بقای این توافقنامه در گرو 

پایبندی همه طرفین آن به تعهدات خود است.
»غالمعلی خوشرو« در نشست مجمع عمومی این سازمان در نیویورک 
برای بررسی گزارش ساالنه آژانس بین المللی انرژی اتمی، به مجمع 
گفت: در شرایطی که آژانس و همه اعضای برجام تأیید کرده اند ایران 
انجام داده است، دیگر اعضای  را  به طور کامل تعهدات برجامی خود 
برجام موظف اند به تعهدات خود به طور واقعی عمل کرده و از هرگونه 

اقدام مغایر با نص، روح و نیت برجام اجتناب کنند. 
وی افزود: اقدام اخیر آمریکا در تمدید تحریم ها علیه ایران بوضوح بر 
آمریکا خواست  دولت  از  است. وی  آن کشور  برجامی  تعهدات  خالف 
تا نگرانی هایی که در نتیجه اقدام مذکور ایجاد شده را سریعاً حل و 

فصل کند. 
نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل ادامه داد: گرچه ایران به برجام 
به عنوان یک سند چندجانبه کاماًل متعهد بوده و باقی خواهد ماند؛ با 
این همه تضمین ماندگاری برجام مستلزم اجرای کامل و بموقع همه 
تعهدات برجامی توسط تمامی طرف های آن است و نه فقط ایران. وی 
اضافه کرد که این به نفع جامعه بین المللی و همه اعضای برجام است.
اصلی  وظیفه  گفت:  آژانس  ای  اساسنامه  وظایف  به  اشاره  با  خوشرو 
ای  انرژی هسته  از  آمیز  استفاده صلح  برای  به کشورها  آژانس کمک 
است. وی خواستار افزایش فعالیت های این نهاد در زمینه متناسب با 

انتظارات کشورها شد.
گفت:  ادامه  در  متحد  ملل  سازمان  نزد  ایران  دائم  نماینده  و  سفیر 
جمهوری اسالمی ایران مصمم است به فعالیت های هسته ای خود در 
زمینه تحقیق و توسعه و تولید انرژی هسته ای از جمله توسعه چرخه 

سوخت کامل هسته ای برای اهداف صلح آمیز ادامه دهد. 
نیز  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  مدیرکل  آمانو  نشست،  این  در 

گزارشی از فعالیت های یک سال اخیر آن نهاد ارائه کرد.

»رکس تیلرسون« گزینه نهایی وزارت خارجه آمریکا
 

به  را  ساله   ۶۴ تیلرسون  رکس  دیروز  آمریکا  منتخب  رئیس جمهوری 
عنوان گزینه مورد نظرش برای پست وزارت خارجه آمریکا معرفی کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه تلویزیونی اسکای نیوز، تیلرسون مدیر 
اجرایی شرکت نفت و گاز اکسون موبیل است.

است  شده  انتخاب  اکسون موبیل  اجرایی  سمت  در   ۲۰۰۶ سال  از  او 
امروز رابطه بسیار  به  تا  او  یا فعالیت دولتی ندارد.  و سابقه سیاسی و 
نزدیکی با والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه داشته و همین باعث 
نگرانی برخی از سیاستمداران آمریکایی و نیز خوشحالی روس ها شده 

است.
او در سال ۲۰۱۱ با روسیه درباره مشارکت در بخش انرژی وارد مذاکره 
شد و از همان زمان رابطه اش با سران روسیه نزدیکتر شد و کار تا جایی 
پیش رفت که تیلرسون از روسیه نشان »دوستی« که عالی ترین نشان 

برای اتباع خارجی است، دریافت کرد.
رابطه  بین المللی دارد و  تیلرسون تجارب فراوانی در زمینه مذاکرات   
روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین،  والدیمیر  با  هم  مستقیمی  بازرگانی 
دارد. او در گذشته از منتقدان تحریم اقتصادی مسکو در جریان بحران 

اوکراین بوده است.
مدیریت  به  اشاره  با  آمریکا  منتخب  جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد 
»فوق العاده« تیلرسون گفته است که او »مهره های کلیدی »را به خوبی 

می شناسد.
قرار  موشکافی  مورد  دقت  به  تیلرسون  انتصاب  خبرنگاران  گفته  به 
می گیرد، به ویژه پس از آن که در چند روز گذشته گزارشاتی در مورد 
ترامپ  نفع  به  آمریکا  انتخابات  در  تاثیر گذاشتن  برای  تالش کرملین 

منتشر شده است.

نگاه ویژه به آموزش های مهارتی در برنامه ششم

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم توجه به آموزشهای مهارتی 
در برنامه ششم تاکید کرد و گفت: بهره مندی جویندگان کار از آموزشهای 

مهارتی دغدغه آنها برای ورود به بازار کار را کاهش می دهد.
محمد امین سازگارنژاد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از مشکالت 
دانش آموختگان پس از فارغ التحصیلی ناتوانی در ورود به بازار کار و پیدا 
نکردن شغل مناسب است در حالی که اگر دوره های مهارتی را بگذرانند 

دستیابی به شغل مطابق با تخصص و استعداد آنها آسان تر خواهد شد.
وی از گسترش مدرک گرایی در کشور انتقاد کرد و با تاکید بر گسترش 
فرهنگ مهارت آموزی در میان دانشجویان و کارجویان، راه حل مشکل 
اشتغال را در مهارت افزایی و فراگیری آموزشهای فنی و حرفه ای دانست.
رییس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در ادامه با بیان اینکه بیش 
انجام  توسط بخش خصوصی  و حرفه ای  فنی  آموزشهای  از ۵۰ درصد 
را  آموزشهای سنگین  به  ورود  توانایی  بخش خصوصی  افزود:  می شود، 

ندارد و در این زمینه دولت باید به کمک بیاید.
و  بودجه ها  از  ناچیزی  درصد  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  سازگارنژاد 
سرمایه های کشور صرف آموزش های فنی و حرفه ای می شود در صورتی 
انتقال  بازار کار نیست چرا که  نیازهای  این رقم پاسخگوی تامین  که 
آموزشهای مهارتی و فنی و حرفه ای ده برابر آموزشهای نظری هزینه 

دارد.
اهمیت  به  ششم  برنامه  توجه  بر  تاکید  با  پایان  در  کار  وزیر  معاون 
حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان  کرد:  خاطرنشان  مهارتی،    آموزشهای 
متولی  عنوان  به  می تواند  خود  عملکرد  و  سابقه  توانمندی،  بر  تکیه  با 
بسترهای  ایجاد  در صورت  و  کرده  عمل  کشور  در  مهارتی  آموزشهای 
اجرای آموزشهای مهارتی در برنامه ششم به وظیفه نظارت و سیاستگذاری 

خود بپردازد.

خبر

ادامه از صفحه 1
وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حقوق 
به طور متوسط ده درصد خواهد  بازنشستگان 
بود یا به میزان حقوق شان این افزایش متفاوت 
است، خاطر نشان کرد: این ده درصد به صورت 
کلی و عام است. مثال پارسال عالوه بر ۱۲ درصد 
میلیون  یک  زیر  که  آنها  داشتیم،  که  افزایشی 
درصد  با حداقل ۲۰  می کردند،  دریافت  تومان 
افزایش مواجه شدند. امسال هم تصمیم این است 
که یک بازنگری کنیم و تعادلی بین دریافتی های 
وجود  به  بازنشستگان  و  شاغلین  بازنشستگان، 
بیاوریم و برای رفع نابرابری حقوق بازنشسته ها از 
محل خاصی تامین بودجه می کنیم که محاسبه 

آن فرمول خاصی دارد.
نوبخت در پاسخ به سوالی برای کمک به حل 
بزرگ  شهرهای  و  تهران  در  ترافیک  مشکل 
برای  بلکه  برای تهران  نه فقط  بیان کرد: دولت 
همه ی شهرها تالش می کند، با شهرداری ها در 
طرح هایی که دارند مشارکت کنند و به حمل و 
نقل عمومی توجه شود گسترش یابد و سرعت 

گیرد.
وی در واکنش به صحبت های شهردار تهران که 
گفته بود دولت کمکی به شهرداری نکرده تاکید 
کرد: برای متروی تهران هم در جاهای مختلفی 
پول های متنوعی داده شده و همانطور که گفتم، 
در هیات دولت هم تصویب شد دو هزار و پانصد 
میلیارد تومان برای تادیه مطالبات شهرداری ها 
اختصاص داده شود که البته اولویت با شهرهای 
کوچک است.  نمی خواهم وارد این مسائل بشوم 
و برای پاسخگویی وارد مسایل سیاسی نمی شوم.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که برنامه 
دولت برای حفظ جمعیت روستاها و مهاجرت 
به روستاها چیست؟ اظهار کرد:  دو هفته پیش 
الیحه ای به مجلس دادیم که یک و نیم میلیارد 
دالر برای کمک به اشتغال روستاییان و عشایر و 
برخی از فارغ التحصیالن تخصیص داده شود، در 
بودجه ۹۶ هم هزار میلیارد تومان برای این کار 
گذاشته ایم. در روستاها زیر ساخت ها فراهم است 

و مهم این است که شغل ایجاد شود.
وی همچنین به کسانی که از سیل آسیب دیده اند 
دولت  هیات  در  قبل   هفته  افزود:  و  کرد  اشاره 
مصوبه ای برای کسانی که در سرما زدگی ها آسیب 
کمک  هم  و  تسهیالت  هم  که  داشتیم  دیده اند 
بالعوض برای جبران و خرید تضمینی محصوالت 

آسیب دیده در آن در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال 
که با توجه به تبدیل ریال به تومان آیا برنامه ای 

برای حفظ ۳ صفر از پول ملی وجود دارد،  بیان 
تاکنون  آنچه  و  است  مطالعه  حد  در  این  کرد:  
توانستیم برای اصالح قانون به مجلس ببریم  فقط 

در حد همین تبدیل ریال به تومان است.
و  گندم  تضمینی  خرید  درباره ی  همچنین  وی 
این که چند درصد رشد داشته است، خاطر نشان 
کرد:  بهتر است این مساله را درصدی نبینیم. ما 
االن شورای  و  به کشاورزان کمک کنیم  مصمیم 
اقتصاد خرید گندم را کیلویی هزار و سیصد تومان 
تصویب کرده که همین امر رقم بسیار زیادی است. 
در صورتی که پارسال هزار و ۲۷۰ تومان بود. ما به 
مقدار توانمان می توانیم کمک کنیم و فکر می کنم 

این هزار و سیصد تومان مناسب است.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به نرخ بیکاری 
یاد آور شد: االن به طور متوسط ساالنه حدود ۷۰۰ 
تا ۷۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می کنیم که این 
نرخ  شدن  رقمی  تک  برای  که  چرا  است  ناکافی 
بیکاری تا پایان برنامه ششم حدود ۹۰۰ تا ۹۳۰ 
هزار شغل ایجاد شود و ما باید این فاصله را از بین 

ببریم.
اقدامات دولت در  این سوال که  به  پاسخ  وی در 
علی  سخنرانی  لغو  مثل  سخنرانی ها  لغو  قبال 
مطهری در مشهد چیست ؟ تاکید کرد: خواست 
دولت به ویژه  رئیس جمهور به شدت این است که 
این مسال حل شود. در این موضوع هم دو وزیر را 
مامور این کار کردیم و در قوه مقننه و قضاییه هم  
این مساله در حال پیگیری است. ما اقداماتمان را 
برای ارزریابی انجام دادیم اما باید در نظر بگیریم 
این مساله فقط در داخل دولت نیست و بقیه قوا 
هم باید کمک کنند که ان شاءاهلل دیگر شاهد چنین 

اتفاقاتی نباشیم.
سخنگوی دولت همچنین در مورد اقدامات صورت 

گرفته برای برخورد با حقوق های نامتعارف و این 
وارد شده  فشار  قضاییه  قوه  به  می شود  گفته  که 
کرد: چه  تصریح  نکند،  پیگیری  را  موضوع  این  تا 
کسی می تواند به قوه قضاییه فشار وارد کند. دیوان 
محاسبات این مساله را بررسی کرده و ۹۳ هزار و 
نفر  متاسفانه ۳۹۷  که  بررسی شد   پرونده   ۴۷۰
اینها  داشتند.  دریافت  تومان  ملیون   ۲۰ از  بیش 
می گفتند اگر این  ۲۰ میلیون حق نیست  که آن را 
برگردانیم ولی اگر قانونی است چرا باید برگردانیم.  
بارها گفته شد که باید این مبلغ را برگردانند که 
همه برگرداندند و تنها دو نفر باقی است که یکی از 

آنها در زندان است.
باید توجه کنیم کل مبلغی که به  ادامه داد:  وی 
عنوان حقوق های  نجومی مطرح شده ۲۳ میلیارد 
تومان است که البته کسی به ریالی به ناحق گرفته 

باید بازگرداند.
پرونده  این  در  می کنم  فکر  کرد:   تصریح  نوبخت 
دیوان محاسبات کار خود را انجام داده و نباید این 
مسائل را محل مناقشات سیاسی کنیم. ممکن است 
بتوان به اندازه ی تمام نفوس در این مساله پرونده 
درست کرد. چون تشکیل پرونده مهم نیست بلکه 
مهم این است که خروجی چه خواهد بود. از قوه 
قضاییه خواهش می کنیم هر کس مرتکب جرمی 
به  اگر گزارشی  و  اطالع رسانی کنیم  شده حتما 
ریاست جمهوری بدهند حتما اجرا خواهیم کرد. 
رعایت  را  صف  که  است  دولت  فقط  گویا  البته 

نمی کند و بقیه همه رعایت می کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت به خاطر 
او  از  مجلس  صحن  در  حسینی  نقوی  سخنرانی 
شکایت کرده یا خیر؟ اظهار کرد:  نه شکایتی نشده. 
البته ایشان در همه رای اعتمادها سخنرانی منفی 
دارد. ولی در کل مجلس واقعا برای ما محترم است 

و از مجلس بسیار راضی هستیم. ممکن است در 
این میان یکی دو نماینده هم پیدا شود که حرف 
بی ربط یا دروغ بگوید یا نماینده ای که وجه مذهبی 
را می زند که من  به خود می دهد برخی حرف ها 
تعجب می کنم اما رابطه با بعضی از نمایندگان را 

نباید به کل مجلس تسری بدهیم.
نوبخت در واکنش به این مطلب که گفته می شود 
دنبال کسب درآمد  ارز  قیمت  نوسانات   با  دولت 
است تصریح کرد:  نه به دنبال کسب درآمد نیستیم. 
االن هم ارز مبادله ای بیشتر از ۳۲۰۰ تومان نیست  
و این مبالغی که می بینید در بازار آزاد است. اتفاقا 
به نفع دولت است که بازار ارز ثبات داشته باشد. ما 
حتی حاضر شدیم بدهی هایمان را از بازار سرمایه با 
سود بیش از ۲۰ درصد تامین کنیم و به سراغ این 
کار نرویم. به نظر دولت این رقم حتی در بازار آزاد 

واقعی نیست و باید کاهش پیدا کند.
آیا   که  سوال  این  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 
بازداشت اخیر حسن عباسی با شکایت دولت بوده 
ایشان  بازداشت  از  یا خیر؟ عنوان کرد: من  است 
بی اطالعم. البته ایشان در همه امور اظهار عمیق 
می کند و ای کاش قوه قضاییه نسبت به هتاکی ها 
نمی دانم  زمینه  این  در  ولی  دهد  نشان  واکنش 

دولت شکایت کرده است یا نه.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره ی معوقات 
ایثارگران خاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی از 
مطالبات معوق را پرداخت کرده ایم و هزار و ۲۰۰ 
طریق  از  که  است  تکمیلی  بیمه  تومان  میلیارد 
بیمه گذار در حال اقدام هستیم که طبق قوانین 

ایثارگران پیگیری می شود.
وی با ابراز خرسندی از آزاد سازی حلب اظهار کرد:  
اخبار امید بخش و خوشحال کننده ای در روزهای 
گذشته در این زمینه وجود داشت که دولت قانونی 
سوریه برای رفع اشغال حلب از دست تروریست ها 
دولت  جهتگیری  و  داده  انجام  مناسبی  اقدامات 

جمهوری اسالمی نشان از خرسندی است.
نوبخت اظهار کرد:  این مساله جای خوشحالی دارد 
تروریست های  اخراج  به  نسبت  که  این  ویژه  به 
سفاک و بی رحمی که دست به جنایت زدند اقدام 
شد.  همه کسانیکه از حقوق بشر حمایت می کنند 
باید خوشحال باشند و دولت هایی که می خواستند 
باشد.  شرمسار  باید  کنند  حمایت  تروریست ها  از 

نتیجه مقاومت در راه حق همیشه پیروزی است.
سخنگوی دولت در پایان از سفر ۳۰۰ تاجر روس 
ایران  از سوی سوی ۱۸۰شرکت معتبر روسی به 
اظهار بی اطالعی کرد و همچنین گفت: در هفته 
آینده برای فرهنگیان اخبار خوبی خواهیم داشت 

که مطالباتشان پرداخت خواهد شد.

سخنگوی دولت:

دفاع و امنیت، اولویت سوم ما در بودجه بوده است

بیکاری  موضوع  گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون 
که هم اکنون یک مسئله و چالش اقتصادی است، 
می تواند به مسائل اجتماعی و سایر مشکالت دیگر 

تبدیل شود.
 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دیروز 
در شانزدهمین همایش مدیران ارشد وزارت نیرو 
با تاکید بر ضرورت تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد 
در کشور، اظهار داشت: در دولت آقای خاتمی و 
در برنامه سوم توسعه نیز این موضوع مطرح بود 
کشور،  اقتصادی  چالش های  به  پاسخ  برای  که 
نیازمند رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد هستیم 
و بحث های مفصلی در سازمان برنامه و بودجه برای 
بررسی پیش نیازها و ضرورت های این رشد صورت 

گرفت.
های  برنامه  در  افزود:  جمهور  رییس  اول  معاون 
اقتصادی  رشد  به  یابی  دست  نیز  بعدی  توسعه 
بود و مقام معظم  تاکید  ۸ درصد همچنان مورد 
و  داشتند  تاکید  امر  این  ضرورت  بر  نیز  رهبری 
حتی در تدوین مهمترین سند کشور یعنی سند 
چشم انداز بیست ساله هم اعالم شد که برای اینکه 
باشیم،  منطقه  اقتصادی  نخست  قدرت  بتوانیم 

نیازمند رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور هستیم.
وی ادامه داد: هم اکنون حدود ۱۱ سال از زمان 
تدوین سند چشم انداز سپری شده و متوسط رشد 
یعنی  درصد   ۳.۵ حدود  مدت  این  در  اقتصادی 
کمتر از نصف هدف تعیین شده بوده است که البته 
در این مدت رشد اقتصادی در دوره های مختلف 

وضعیت متفاوتی داشته است.
جهانگیری با بیان اینکه هم اکنون در آستانه برنامه 
نیز  انقالب  معظم  رهبر  و  هستیم  توسعه  ششم 
خواستار تالش برای دستیابی به رشد ۸ درصدی 
در طول این برنامه هستند، گفت: مجلس شورای 
اسالمی نیز در برنامه ششم توسعه رشد ۸ درصدی 
را تصویب کرده است و حاال ممکن است این سوال 
در ذهن مردم ایجاد شود که سالیان سال است بر 
ضرورت رشد ۸ درصدی تاکید می شود اما محقق 
که  باشند  داشته  انتظار  مردم  شاید  و  نمی گردد 
برای رشد اقتصادی عددی را هدف گذاری کنیم که 

بتوانیم در عمل نیز به آن دست پیدا کنیم.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: دولت  تالش 

کرد که در برنامه ششم توسعه هدف گذاری برای 
رشد اقتصادی پایین تر از ۸ درصد در نظر گرفته 
دوران  در  که  بود  این  دولت  استدالل  و  شود 
شکوفایی اقتصاد کشور نتوانسته ایم به این میزان 
از رشد اقتصادی برسیم پس چگونه ممکن است 
خارج  رکود  از  تازگی  به  که  فعلی  در شرایط  که 
اما  سازیم.  محقق  را  هدف  این  بتوانیم  شده ایم 
استدالل مقام معظم رهبری این بود که اگر هدف 
اما  را کوچک تعیین کنیم به آن نخواهیم رسید 
آن  قبال  در  دستگاه ها  و  باشد  بزرگ  هدف  اگر 
را  رشدی  به  رو  کنند، حرکت  مسئولت  احساس 

شاهد خواهیم بود.
دالیل  استدالل  این  بر  عالوه  البته  افزود:  وی 
دیگری نیز وجود دارد که ضرورت رسیدن به رشد 
۸ درصدی را تایید می کند که یکی از این دالیل 
این است که ایران در سطح منطقه رقبای جدی 
در  همچنان  ایران  اقتدار  می خواهیم  اگر  و  دارد 
سطح منطقه حفظ شود، ناگزیر هستیم تا به رشد 

۸ درصدی اقتصاد دست پیدا کنیم.
نگران  را  کشور  در  بیکاری  وضعیت  جهانگیری 
سال  در  اینکه  به  اشاره  با  و  کرد  ارزیابی  کننده 
جاری حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نیروی جدید 
است،  کرده  پیدا  ورود  کار  بازار  به  کار  متقاضی 
که  است  شرایطی  در  بیکاری  میزان  این  گفت: 
نرخ مشارکت فعال جامعه ۳۸ درصد است و نرخ 

مشارکت فعال زنان نیز حدود ۱۵ درصد است و اگر 
نرخ مشارکت در کشور افزایش پیدا کند، وضعیت 
بیکاری از این هم بدتر خواهد شد، عالوه بر اینکه 
در حال حاضر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیکار در 
کشور وجود دارد که افراد متقاضی جدید شغل نیز 
به این میزان اضافه خواهند شد و با ادامه این روند 
موضوع بیکاری که هم اکنون یک مسئله و چالش 
اقتصادی است می تواند به مسائل اجتماعی و سایر 

مشکالت دیگر تبدیل شود.
خصوص  در  افراد  برخی  انتقاد  به  اشاره  با  وی 
تالش  باید  سالها  اینکه  بر  مبنی  خود  سخنان 
کنیم تا قدرت خرید مردم به سال ۱۳۹۰ بازگردد، 
ما  باور  که  تصور می کنند  منتقدین  کرد:  تصریح 
برای  آلی  ایده  شرایط  سال ۱۳۹۰  که  است  این 
مردم وجود داشته است اما معنی درست این سخن 
در  اتفاقاتی   ۹۲ و   ۹۱ سالهای  در  که  است  این 
افراد جامعه ۲۱  درآمد  که  داد  رخ  اقتصاد کشور 
درصد کاهش یافت و منظور ما این است که برای 
جبران این اتفاقات و بازگرداندن قدرت خرید مردم 
به میزان سال ۹۰ باید سالها تالش کنیم تا اتفاقات 

نامطلوب سال ۹۱ و ۹۲ جبران شود.
زندگی  نیازمند  مردم  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
شرافتمندانه هستند و ما مسئولیت داریم که این 
شرایط را برای مردم فراهم کنیم، خاطرنشان کرد: 
به  مردم دستیابی  معیشتی  بهبود وضعیت  الزمه 

آحاد  سرانه  درآمد  تا  است  اقتصادی  باالی  رشد 
جامعه افزایش پیدا کند.

که  سوال  این  طرح  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
رشد  به  رسیدن  شرایط  ایران  اقتصاد  اساساً  آیا 
منابع  از  ایران  گفت:  خیر،  یا  دارد  را  درصدی   ۸
نیروی  خوب،  زیرساخت های  سرشار،  طبیعی 
با  و  توانمند  مدیران  و  جوان  تحصیلکرده  انسانی 
با توجه به ضرورت های  تجربه برخوردار است و 
موجود برای افزایش رشد اقتصادی و نیز با عنایت 
می  قطعاً  کشور  های  توانمندی  و  ها  ظرفیت  به 
توانیم رشد ۸ درصد اقتصادی در کشور را محقق 

سازیم.
 ۸ رشد  های  نیاز  پیش  اصلی ترین  از  یکی  وی 
درصدی اقتصاد را به کارگیری دارایی های فیزیکی 
که در بنگاه های دولتی و بنگاه های عمومی وجود 
از این دارایی ها استفاده  باید  افزود:  دارد دانست و 
مطلوب کنیم و در کنار آن به دنبال افزایش بهره وری 
باشیم چرا که در بیست سال گذشته بهره وری در 
کشور ما حدود صفر بوده و این در حالی است که 
در برخی کشورها حدود ۵۰ درصد از میزان رشد 

اقتصادی از محل بهره وری تامین می شود.
بنگاه  یک  چنانچه  اینکه  بر  تاکید  با  جهانگیری 
اقتصادی بخواهد بازدهی و بهره وری مطلوب داشته 
باشد باید نظام مدیریتی مناسب در آن حاکم گردد، 
گفت: متاسفانه مدیران حرفه ای در نظام حاکمیتی 
مدیر  یک  و  می شوند  گرفتار  بنگاه ها  و  شرکت ها 
و  غیرحرفه ای  افراد  برابر  در  باید  حرفه ای  موفق 
غیرمتخصص پاسخگو باشد آن هم در شرایطی که 
سوال کننده اطالعات درستی از نحوه اداره بنگاه 

ندارد و مدیران را مورد بازخواست قرار می دهد.
شرایط  این  در  افزود:  رئیس جمهور  اول  معاون 
مدیران با چه دلگرمی باید به کار و فعالیت ادامه 
ارزش یک مدیر حرفه ای در کشور بسیار  دهند؟ 
باالست و اگر می خواهیم اقتصاد کشور حرکت کند 
باید به مدیران حرفه ای به عنوان سرمایه های کشور 
فراهم  آنها  برای  فعالیت  فرصت  و  دهیم  اهمیت 

کنیم.
وی ادامه داد: البته هیچ مدیری نباید از پاسخگویی 
عملکرد  از  بصورت شفاف  بتواند  باید  و  کند  فرار 

بنگاه خود با همه جزئیات دفاع کند.

جهانگیری: وضعیت بیکاری در کشور نگران کننده است
کاهش ۲۱ درصدی درآمد افراد جامعه در سال ۹۲

در  جدید  پهپاد  فروند  دو 
نیروی  رزمایش  روز  آخرین 
زمینی ارتش در جنوب شرق 

کشور رونمایی شد.
حوزه  در  پهپاد»شاهین« 
و  بوده  شناسایی  و  رزمی 
موشک های  حمل  امکان 
نیز  را  سطح  به  هوا  جدید 
و  طراحی  پروژه  نام  دارد. 
نیز شهید  پهپاد  این  ساخت 

»قوطاسلو« است.
شده  رونمایی  دیگر  پهپاد 
مراقب  و  شناسایی  حوزه  در 
»عقاب«  و  دارد  کاربرد 
نامگذاری شده که ۲۴ ساعت 

مداومت پروازی دارد.
از  یکی  قوطاسلو  شهید 
بود  نوهد   ۶۵ تیپ  تکاوران 
شهادت  به  سوریه  در  که 

رسید.

رونمایی نزاجا از 
پهپادهای جدید 

»عقاب« و »شاهین«
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ذوالنور اعالم کرد؛
تغییرات در فردو در چارچوب برجام است

رئیس کمیته هسته ای مجلس با بیان اینکه تغییرات اخیر در سایت 
هسته ای فردو در چارچوب تعهدات برجامی اتفاق افتاده، گفت: طرح 
دوفوریتی هسته ای منتظر اجازه رئیس مجلس برای در دستور قرار 

گرفتن است.
حجت االسالم مجتبی ذوالنور با اشاره به بازدید از تأسیسات هسته ای 
فردو، اظهار داشت: اخبار و اطالعاتی به ما می رسید که در فردو فعل 
در  که  تجهیزات هسته ای  برخی  و  است  انجام  حال  در  انفعاالتی  و 

چارچوب برجام نیز امکان فعالیت آنها است، در حال جمع آوری است.
وی افزود: ما با بعضی مسئوالن مربوطه تماس داشتیم و آنها هم این 
موضوع را قبول نداشتند و ما نیز ضمن احترام و اعتماد به مسئوالن، به 
دلیل وظیفه و نقش نظارتی خود تصمیم به بازدید از فردو و بررسی این 
اخبار و اطالعات واصله گرفتیم؛ به همین دلیل دیروز یک سفر و بازدید 

نیمه سرزده از فردو داشتیم و از تأسیسات این منطقه بازدید کردیم.
رئیس کمیته هسته ای مجلس گفت: آنچه که به عنوان تغییرات در 
فردو در حال انجام است، کاماًل در چارچوب تعهدات برجامی است و 
هیچ اقدامی فراتر از آنچه که تعهد ما در برجام است، اتفاق نیفتاده و 
درواقع تتمه اقداماتی که در یک سال اخیر در فردو باید انجام می دادیم، 

هم اکنون در حال انجام است.
با  رابطه  در  تغییرات  این  کرد:  خاطرنشان  ذوالنور  حجت االسالم 
جمع آوری برخی سانتریفیوژها و نیز برخی زیرساخت ها که در برجام 

تصریح شده است، در حال انجام است.
رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسالمی در عین حال با اشاره 
به اظهارات کارشناسان مستقر در فردو و دیگر کارشناسان، تأکید کرد: 
تمام نیروهای نظام این گالیه را دارند که ما کاماًل به پیمان خود عمل 
کرده ایم و تعهداتمان را انجام داده ایم، اما طرف مقابل عهدشکن است؛ 
ما به دلیل آنکه بر اساس آموزه های دینی و در چارچوب سیاست های 
نظام اسالمی، تعهدی را حتی برخالف میل خود پذیرفته ایم، به آن 

پایبند هستیم.
وی تصریح کرد: پذیرش این تعهدات به معنای آن نیست که اگر نقض 
عهد اخیر آمریکایی ها رسماً اجرایی شود، پاسخ دندان شکن و قاطعی 
ندهیم؛ توانمندی متخصصان ما به حدی است که اگر ضرورت یابد، 

پاسخ پشیمان کننده ای می دهیم.
حجت االسالم ذوالنور همچنین در رابطه با سرانجام طرح دو فوریتی 
هفته گذشته بیش از ۸۰ نفر از نمایندگان که برای مقابله با تمدید 
قانون ISA )ایسا( تهیه شده بود، اظهار داشت: این طرح آماده و چاپ 
شده اما در دستور قرار گرفتن آن منوط به اجازه رئیس و هیأت رئیسه 
مجلس است؛ به دلیل اینکه این طرح بار سیاسی دارد، در این زمینه 

قدری تردید دارند.
رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسالمی با اشاره به جمع آوری 
۸۵ امضا در روز تهیه طرح در هفته گذشته، خاطرنشان کرد: اگر آن روز 
طرح را نگه می داشتیم حتی تعداد امضاها به ۲۰۰ نفر نیز می رسید، چرا 

که زمینه در مجلس برای این طرح فراهم است.

احتمال بررسی الیحه برنامه ششم از هفته آینده
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم با اعالم اتمام بررسی این الیحه 
در کمیسیون تلفیق گفت: پس از چاپ الیحه احتمال می رود که از 

هفته آینده بررسی آن در دستور کار مجلس قرار گیرد.
جلسه  آخرین  اینکه  بیان  با  خبرنگاران  در جمع  خدابخشی  محمد 
کمیسیون تلفیق برنامه ششم دیروز برگزار شد گفت: طی ۴۵ جلسه 

مواد الیحه و پیشنهادات نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: کار خوبی که در این دوره انجام شد لحاظ کردن احکامی 
برای تقویت نظارت مجلس بر عملکرد برنامه ششم بوده است؛ زیرا پیش 
از این نظارتی که به صورت سنتی اعمال می شد، کافی نبود و ما با 
قرار دادن احکام جدید تالش کردیم تا جایگاه نظارتی مجلس در اجرای 

برنامه ششم تقویت شود.
وی افزود: پس از چاپ الیحه برنامه ششم نمایندگان تا ۱۰ روز فرصت 
دارند تا پیشنهادات خود را ارائه کنند و این احتمال وجود دارد که طی 

هفته آینده در دستور کار مجلس باشد.

رفع بیکاری و رکود اقتصادی ؛ 
مأموریت کمیسیون تولید ملی

طراح طرح تشکیل کمیسیون ویژه تولید ملی: رسیدگی به موضوع 
بیکاری، رکود اقتصادی و اجرای صحیح سیاست  های کلی اصل ۴۴ 

قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی مأموریت این کمیسیون است.
سیماافزود:  و  صدا  خبرگزاری  با  مصاحبه  در  مفتح  محمدمهدی 
نمایندگان مجلس با استناد به ماده ۴۴ آیین نامه داخلی مجلس می 
توانند به تشکیل کمیسیون ویژه اقدام کنند بنابراین امروز با پیشنهاد 
تشکیل »کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی« موافقت 

شد.
وی تصریح کرد: این کمیسیون فارغ از مسائلی که به دیگر کمیسیون 
های تخصصی مجلس مربوط است به صورت مستقل به بحث تولید 
ملی، اشتغال، بیکاری، رکود اقتصادی، اجرای صحیح سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی رسیدگی 

خواهد کرد.
مفتح گفت: ۱۵ عضو کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی 
در صحن علنی مجلس انتخاب خواهند شد و تصمیم دیروز مجلس 
مبنی بر تشکیل چنین کمیسیونی نیاز به تأییدیه شورای نگهبان ندارد.

روند رو به رشد پلیس در مبارزه با جرایم اقتصادی
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا از روند رو به رشد 

پلیس در این حوزه طی ۱۰ سال گذشته خبر داد .
به گزارش صداو سیما ، سرهنگ مجید اعظمی مقدم به حوزه مبارزه 
با جرایم  افزود: مبارزه  اقتصادی و اهمیت آن اشاره کرد و  با جرایم 
اقتصادی، حوزه ای کاماًل حرفه ای است و ورود پلیس در این بخش 
عالوه بر آشنایی با جرایم و تخلفات آن، تخصص و توانمندی خاصی 

را می طلبد.
وی، دانش اقتصادی را نخستین اصل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی 
دانست و با اشاره به برگزاری دوره هایی برای ماموران پلیس این حوزه 
در راستای ارتقای دانش و تخصص آنها، گفت: کارآگاهان پلیس باید به 
سطحی از توانمندی برسند که عالوه بر قابلیت شناسایی، پی جویی و 
مستند سازی جرایم اقتصادی، قادر به مصاحبه، بازجویی، تحقیق و 

بررسی باشند.
اعظمی مقدم با اشاره به موضوع پیچیدگی و پویا بودن جرایم که طی 
این سالها به سرعت تغییر چهره، روش و استراتژی می دهند، گفت: از 
اهداف دیگر این دوره ها به اشتراک گذاشتن آخرین شیوه و شگردها، 
دستاوردها، یافته ها وکشفیات است که ضمن شناسایی، روش های 
مقابله با آن و همچنین نقاط قوت و ضعف را مورد بررسی و تحلیل 

قرار می دهیم.
وی، بر آسیب شناسی فعالیت های جرایم اقتصادی تاکید کرد و گفت: 
در این دوره ها، برای نماینده هر یک از استانها این فرصت فراهم می 
شود تا در یک محیط کامال کارشناسی و تخصصی دیدگاهها، آسیب ها 
و چالش هارا به اشتراک بگذارند و برای آن راه حل و پاسخ مناسبی پیدا 
کنند تا بتوانند دستیابی به نتایج را ارتقاء دهند. معاون مبارزه با جرایم 
اقتصادی پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد:از ابتدای تشکیل پلیس مبارزه 
با جرایم اقتصادی، دوره های آموزشی مختلفی ساالنه یکبار به صورت 

مستمر و مشترک در درون و برون سازمان برگزار می شود.
بانکی، زمین  با اختالس، جرایم  ادامه داد: مبارزه  انتظامی  این مقام 
خواری، فرار مالیاتی و پولشویی از اولویت های حوزه جرایم اقتصادی در 

این آموزش ها به شمار می آید.

حضور نمایندگان ایرباس در ایران 
ایرانی  مقام  یک  از  نقل  به  فرانسه  خبرگزاری 
گزارش داد نمایندگان ایرباس برای مذاکره به 
فروش حدود ۱۰۰  توافق  کردن  نهایی  منظور 

فروند هواپیما در تهران حضور دارند.
به  یکشنبه  اروپایی  هوافضای  غول  نمایندگان 
پیش  ساعت  چند  حالیکه  در  رسیدند  تهران 
بوئینگ  نمایندگان  با  قرارداد  ایر  ایران  آن  از 
برای  دالر  میلیارد   ۱۶.۶ ارزش  به  قراردادی 

خرید ۸۰ هواپیما امضا کرده بود.
و  راه  وزیر  معاون  کاشان،  فخریه  اصغر   
یک  گفت:  فرانسه  خبرگزاری  به  شهرسازی 
هیات نمایندگی ایرباس به تهران رسیده است و 
ما مذاکرات را آغاز کرده ایم. اگر مشکلی وجود 
توافق خرید  ما ظرف یک هفته  باشد،  نداشته 
حدود ۱۰۰ فروند هواپیما را امضا خواهیم کرد.
از  برخی  که  ایرباس  و  بوئینگ  شرکت  دو  هر 
قطعات هواپیماهایش در آمریکا تولید می شود، 
در سپتامبر از وزارت خزانه داری برای فروش 

هواپیما به ایران مجوز گرفتند.

اعالم نتیجه بررسی 
»مرگ به دلیل تزریق پنی سیلین« 

رییس سازمان غذا و دارو گفت: درباره شماره 
می شد  گفته  که  پنی سیلینی  ساخت  سری 
منجر به فوت بیمار شده، بررسی ها نشان داده 

شد که آن دارو مشکلی نداشته است.
وضعیت  آخرین  درباره  دیناروند،  رسول  دکتر 
می شد  گفته  که  پنی سیلین  داروی  بررسی 
است،  شده  کاشان  در  نفر  یک  فوت  به  منجر 
گفت: طبق آخرین اطالعی که درباره آن شماره 
سری ساخت داروی پنی سیلین دادند، مشخص 
باید ببینیم  شد که دارو مشکلی ندارد و حال 

که علت فوت بیمار چه بوده است.
وی با تاکید بر اینکه داروی پنی سیلین مذکور 
میر  و  مرگ  درباره  گفت:  نداشته،  مشکلی 
بیماران با دارو، همواره مشکل از داروها نیست، 
بلکه گاهی اوقات مسائل زمینه ای و حاشیه ای 
در  دیگری  مسائل  است  ممکن  و  دارد  وجود 
نمی توانیم  بنابراین  باشد.  دخیل  بیمار  فوت 
دچار  دارو  که  کنیم  نتیجه گیری  بالفاصله 
همین  در  مثال  عنوان  به  است.  بوده  مشکل 
داروی پنی سیلین مشخص شد که دارو مشکلی 

نداشته است.
اخبار  برخی  درباره  دارو  و  غذا  سازمان  رییس 
تزریق  از  درمانی  مراکز  اجتناب  بر  مبنی 
مراکز  که  نشنیده ام  من  گفت:  پنی سیلین 
و  کنند  اجتناب  پنی سیلین  تزریق  از  درمانی 
فکر نمی کنم چنین خبری صحت داشته باشد.

ایجاد دادسرای ویژه مبارزه با جرایم 
مالیاتی تا پایان سال  

نخستین  گفت:   مالیاتی  امور  سازمان  رئیس 
دادسرای ویژه مبارزه با جرایم مالیاتی تا پایان 

سال تشکیل می شود.
سالروز  آستانه  در  نژاد،  تقوی  کامل  سید 
االنبیاء)ص(،  خاتم  سازندگی  قرارگاه  تأسیس 
از  قرارگاه  این  مسئوالن  و  مدیران  جمع  در 
تشکیل نخستین دادسرای ویژه مبارزه با جرائم 
مالیاتی با مجوز رئیس قوه قضاییه در سازمان 
امور مالیاتی کشور تا پایان سال جاری خبر داد.
االنبیاء)ص(  خاتم  قرارگاه  اظهارداشت:  وی 
کشور  توسعه  در  ارزنده ای  و  بزرگ  توفیقات 
کسب کرده و تالش دست اندرکاران آن نمونه 
و  دانش  تبلور  و  جهادی  مدیریت  از  بارزی 

توانمندی ایرانیان است.
وی با بیان اینکه در هر نقطه از کشور که نیاز 
به آبادانی و رفع محرومیت بوده، قرارگاه خاتم 
است،  داشته  چشمگیر  حضوری  )ص(  االنبیاء 
در  ویژه  به  سازندگی  قرارگاه  این  کرد:  اضافه 
المللی  بین  تحریم های  و  فشارها  که  مقاطعی 
با تکیه بر ظرفیت ها،  به اوج خود رسیده بود، 
توانمندی ها، دانش و تجربه نیروهای متخصص 
تداوم  و  اقتصادی  ثبات  و  باعث حفظ  داخلی، 

روند توسعه در کشور شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره 
رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  و  فرمایشات 
مقاومتی،  اقتصاد  سیاست های  درخصوص 
مردمی  اقتصاد،  سازی  مقاوم  داشت:  عنوان 
کردن آن، تقویت فرهنگ کار و تولید، اصالح 
توجه  ملی،  تولید  از  حمایت  مصرف،  الگوی 
اقتصاد  کلی  طور  به  و  بنیان  دانش  اقتصاد  به 
متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون 
کلیدی  مؤلفه های  جمله  از  پویا،  و  پیشرو  زا  

سیاست اقتصاد مقاومتی است.
تقوی نژاد با تقدیر از تالش و مدیریت جهادی 
مسئوالن، مدیران و کارکنان قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص(، تصریح کرد: ویژگی منحصر 
به فرد این قرارگاه سازندگی، حرکت در راستای 
سیاست اقتصاد مقاومتی و بهره گیری حداکثری 

از ظرفیت ها و منابع داخلی است. 
قرارگاه  عملکرد  باالخص  کرد:  اضافه  وی 
کردن  اعتماد  در  االنبیاء)ص(  خاتم  سازندگی 
به متخصصان، نخبگان ایرانی و به میدان عمل 
کشیدن جوانان تحصیل کرده، نوآور و خالق و 

قابل الگوبرداری در کشور است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره 
به بند ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 
به  بودجه  وابستگی  کاهش  کرد:  خاطرنشان 
پایدار  درآمدهای  به  اتکا  و  نفتی  درآمدهای 
رهبری  معظم  مقام  سوی  از  مالیات  همچون 
عمده ای  بخش  باید  و  گرفته  قرار  توجه  مورد 
از  عمده تری  بخش  و  دولت  عمومی  بودجه  از 
تأمین  مالیات ها  محل  از  کشور  جاری  بودجه 

شود.
قانون  جدید  اصالحیه  به  اشاره  با  نژاد  تقوی 
به  توجه  کرد:  عنوان  مستقیم  مالیات های 
بخش تولید، صادرات، گردشگری و مشوق های 
مالیاتی در این راستا، از نکات مهم این اصالحیه 
است و ما  باید به سمت بهره گیری حداکثری از 

ظرفیت های بالقوه حرکت کنیم.

خبرخبر

اینکه احقاق حقوق ملت  با بیان  رئیس جمهور 
فلسطین باید مسأله اول منطقه باشد، تاکید کرد: 
راهی جز جهاد و مقاومت برای فلسطینی ها در 

مقابل این رژیم غاصب نیست.
کل  دبیر  عبداهلل«  »رمضان   دیدار  در  روحانی 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین با اشاره به اینکه 
»نباید اجازه دهیم انواع توطئه ها و سختی ها ما را از 
ادامه حرکت در مسیر تحقق آرمان بلند فلسطین 
مأیوس کند«، گفت: امروز جنبش جهاد اسالمی 
و دیگر گروه های مقاومت در این مسیر مسئولیت 

بزرگی را به عهده دارند.
روحانی اظهارداشت: امروز استداللی قوی برای افکار 
عمومی جهان مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی 
هیچگاه به دنبال صلح نبوده و نیست وجود دارد 
که باید از آن استفاده و نشان داد که راهی جز 
جهاد و مقاومت برای فلسطینی ها در مقابل این 

رژیم غاصب نیست.
رئیس  جمهور با اشاره به حمایت های گسترده و 
همه جانبه نظامی، سیاسی و اقتصادی قدرت های 
بزرگ از رژیم صهیونیستی از ابتدای تشکیل این 
رژیم نامشروع، خاطر نشان کرد: باید افکار عمومی 
آمریکا و اروپا را نسبت به اینکه رژیم صهیونیستی 
نمی تواند تکیه گاه خوبی برای آنان باشد، روشن 

کنیم.
روحانی افزود: رژیم صهیونیستی طی دو دهه اخیر 
از معضالت امنیتی منطقه سوء استفاده کرده است، 
بویژه آنکه امروز در بسیاری از کشورهای منطقه 

از جمله افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه و لبنان 
و حتی مناطقی از شمال آفریقا در مصر و لیبی، 
تا  آورده اند  بوجود  تروریست ها  برای  را  شرایطی 
این مناطق را به مسایل امنیتی خود مشغول و از 

موضوع فلسطین غافل کنند.
رئیس  جمهور با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی 
با  در دو جنگ  ۳۳ روزه لبنان و ۲۲ روزه غزه 
با  همه توان نظامی خود به میدان آمد و نهایتاً 
شکست مواجه شد، ادامه داد: مقاومت پیروزمندانه 
در غزه و لبنان، صهیونیست ها و حامیان رژیم 
صهیونیستی را در اروپا و آمریکا نسبت به توانایی 
ارتش و شکست ناپذیری این رژیم به تردید جدی 

انداخته است.
روحانی با بیان اینکه نسل جوان فلسطین به خوبی 
دریافته که راهی جز ایستادگی، مقاومت و جهاد 
در برابر رژیم صهیونیستی وجود ندارد، گفت: امروز 
ملت  حقوق  احقاق  و  شریف  قدس  آزادی  برای 
فلسطین به عنوان دو هدف بزرگ، راه دشواری 
پیش روی ما قرار دارد که باید با توکل و اتکال به 

خداوند، این مسیر را تا پیروزی نهایی ادامه دهیم.
رئیس  جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی 
ایران از آغاز انقالب اسالمی بر حمایت از مردم 
فلسطین و آرمان آنان پایبند بوده، گفت: دولت و 
ملت ایران همواره بر همان اساس حرکت کرده و 

در کنار ملت فلسطین از هیچ کمک و حمایتی 
دریغ نخواهد کرد.

روحانی با اشاره به پیروزی های اخیر مردم منطقه 
با  یقیناً  کرد:  نشان  خاطر  تروریست ها،  برابر  در 
مقاومت، ایثار، ایستادگی، وحدت و بسیج جهان 
اسالم، پیروزی نهایی برای ما حاصل خواهد شد و 
توطئه ای که برای انحراف افکار عمومی از موضوع 
فلسطین در منطقه ایجاد شده با شکست مواجه 

می شود.
»رمضان  عبداهلل« دبیر کل جنبش جهاد اسالمی 
از  تقدیر  ضمن  دیدار  این  در  نیز  فلسطین 
حمایت های جمهوری اسالمی ایران از مردم مظلوم 
فلسطین و محور مقاومت، افزود: متأسفانه امروز 
برخی از کشورهای منطقه قصد دارند تا در راستای 
به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی، نزاع های 
گوناگون در منطقه ایجاد و موضوع فلسطین را از  

اذهان عمومی پنهان کنند.
دبیر کل جنبش جهاد اسالمی فلسطین اظهار 
داشت: اگر حمایت های جمهوری اسالمی ایران از 
مقاومت مردم فلسطین نبود امروز نمی توانستیم، 
به گوش مردم جهان  را  مواضع و سخنان خود 

برسانیم و جایگاه خود را حفظ کنیم.
عبداهلل تأکید کرد: ملت فلسطین علیرغم فشارهایی 
که وجود دارد هرگز در مسیر مقاومت و ایستادگی 
در برابر رژیم صهیونیستی احساس خستگی نکرده 
و بویژه با شور مقاومت در نسل جوان به راه خود 

ادامه خواهد داد.

روحانی:

 راهی جز جهاد و مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی وجود ندارد

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با تاکید 
بر اینکه نگه داشتن مملکت با پول نفت اشتباه 
دانش بنیان  ایجاد شرکت های  با  است، گفت: 
در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان 
فروش دانش بنیان داشته ایم که این میزان تا 

پایان سال به ۳۰ میلیارد تومان می رسد.
هفدهمین  در  دیروز  ستاری  سورنا  دکتر 
فناوران  و  پژوهشگران  از  تجلیل  جشنواره 
و  شناسایی  جشنواره  دومین  و  برگزیده 
اگر  افزود:  برگزیده  ایده های  توانمندسازی 
زیرزمینی  منابع  جای  به  کشور  اقتصاد  پایه 
به نیروی انسانی متکی شود، موفق می شویم 
در غیر این صورت پژوهش هایی که براساس 
مدل نفتی انجام می شود، تبدیل به یک کاالی 

لوکس در گوشه ای می شود.
به  نسبت  ما  تعابیر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
پژوهش در مدل نفتی غلط است، اظهار کرد: 
با  رابطه  اشتباهات محرزی در گذشته در  ما 

تخصیص بودجه های پژوهشی داشتیم.
شغل  تولید  مدل  یک  کرد:  اضافه  ستاری 
آن  اساس  بر  که  است  نفتی  در سیستم های 
این  قطعا  که  می کند  سرمایه گذاری  دولت 
آن  نمونه  و  است  اشتباه  سرمایه گذاری ها 
نفت  پول  با  که  است  سرمایه گذاری   هزاران 
چطور  که  مانده ایم  ما  و  است  شده  ایجاد 

جمعشان کنیم.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور با تاکید 
بر اینکه گاهی فکر می کنیم مدل اشتغال در 
این کشور آن است که کارخانه بزنیم و هزار 
آن  نمونه  داد:  ادامه  دهیم،  انجام  البی  جور 
که بر اساس اعالم یکی از استاندارها حاضرند 
کارخانه های ایجاد شده با این روش را با یک 

شاخه گل رز تحویل دهند.
وی با تاکید بر اینکه این مدل اشتغال، میزان 
به  شد:  یادآور  می دهد،  افزایش  را  بیکاری 
سومین  اصفهان  حاضر  حال  در  که  طوری 

استان کشور از نظر بیکاری است.
را  ما  گذشته  سال  چند  داد:  ادامه  ستاری 

بچه  چند  می گفتند  و  می کردند  مسخره 
شرکت تاسیس کرده اند؛ ولی امروزه این بچه ها 
بزرگ شده اند و من قول می دهم در دو سه 
سال آینده شرکت های بزرگی در سطح جهان 

تاسیس کنند.
بیان  با  رییس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 
اینکه کشور از لحاظ تعداد مهندسان به ازای 
کشور  معادل  و  دوم  رتبه  دنیا  در  جمعیت 
آمریکا مهندس تربیت می کند، افزود: آنچه در 
قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان آمده 
به محیط کسب و کار مربوط می شود و ما باید 

محیط کسب و کار را اصالح کنیم.
و  مالیات ها  اخذ  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
مالیاتچی ها،  کرد:  تاکید  عملکرد شهرداری ها 
دارند  وظیفه  شهرداری چی   و  اماکن چی ها 
این »چی ها«  و  پایین بکشند  را  کرکره ملت 
هر روز فتنه به پا می کنند و ما باید این شرایط 

را اصالح کنیم.
ستاری با طرح این سؤال که کشور قبل از پول 
نفت چطور در دنیا آقایی می کرد، اضافه کرد: 
فکر  و  کرده  انتخاب  ساده تری  روش های  ما 
می توانیم  نفت  پول  طریق  از  که  می کردیم 
پولدار شویم و این در حالی است که اگر فکر 
کنیم با فروش نفت می توانیم مملکت را نگه 

داریم در اشتباه هستیم.
وی وظیفه دولت ها را سرمایه گذاری در حوزه 
در  پژوهش  تا  داد:  ادامه  و  دانست  پژوهش 
اقتصاد کشور تاثیر نداشته باشد، کسی نتایج 

پژوهش را تحویل نمی گیرد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور با اشاره 
به اقدامات این معاونت برای توسعه کسب و 
کارهای دانش بنیان خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر بیش از ۲۸۰۰ شرکت دانش بنیان ایجاد 
شده که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان فروش 

دانش بنیان داشته اند.
پایان  تا  پیش بینی می شود که  به گفته وی، 
میلیارد  هزار   ۳۰ از  بیش  به  عدد  این  سال 

تومان برسد.

فروش 30 میلیارد تومانی دانش بنیان تا پایان سال

اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
با تاکید بر اینکه بیانات والیت فقیه باید فصل 
الخطاب و راهبرد ما باشد، گفت: فرد یا جریان 
سیاسی چه مسئول و چه غیرمسئول که با خط 
مشی های تعیین شده والیت فقیه مخالفت کند، 

وحدت شکن است.
سرلشکر محمدعلی جعفری در کنگره رزمندگان 
استان گلستان که در گنبدکاووس برگزار شد، با 
بیان اینکه شهیدان برای دفاع از انقالب اسالمی 
خون خود را تقدیم کردند و برای همین مقدس 
هستند، اظهار کرد: امنیت امروز ما مدیون شهدا 
و نیت خالصانه آنها است و این امر از سایر دفاع 

ها متفاوت است.
وی با اشاره به اینکه همواره باید دنبال رو راه 
شهدا باشیم و بدانیم آن ها برای چه شهید شدند، 
عنوان کرد: کشورهای زیادی در دنیا بودند که 
دشمن را از کشورشان بیرون کردند ولی جنگ 
ما یک جنگ مقدس و از سایر جنگ های دنیا 

متفاوت است.
فرمانده کل سپاه پاسداران اضافه کرد: شهیدان 
برای دفاع از اسالم و انقالب اسالمی جان خود 
را تقدیم کردند، برای این است که جنگ هشت 
ساله مقدس شده است. امنیت ما مدیون خون 
شهیدان است، بخاطر نیت خالصانه ای که در 
این راه داشتند. جعفری تصریح کرد: این امنیت 
همه  این  وجود  با  ایران  وار  معجزه  و  عظیم 
دشمنی و توطئه دشمنان داخلی و خارجی برای 
برهم زدن کشور، بخشی از آن مربوط به لطف 

خداوند بر این مردم و جامعه است.
های  برداشت  امروز  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
انحرافی زیادی از انقالب اسالمی توسط دشمنان 
صورت می گیرد. مانند اینکه دشمن می گوید 
انقالب اسالمی مخصوص مذهب خاصی و توسعه 
مذهب تشیع است و این برداشت باطلی است، 
زیرا انقالب اسالمی مربوط به کل مسلمانان و کل 
اسالم است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با اشاره به اینکه وحدتی که در کشور 
وجود دارد دارای قداست است، تاکید کرد: برای 
جلوگیری از شیطنت دشمنان این هفته به عنوان 
با  نامگذاری شده است. جعفری  هفته وحدت 
بیان اینکه تحقق اهداف انقالب اسالمی بدون 
مجاهدت و شهید دادن و بدون وحدت کلمه 
میسر نمی شود، خاطرنشان کرد: ملت ما در این 
عرصه و مسیر الهی موفق بوده است و امروز نتایج 

و دستاوردهای آن را مشاهده می کنیم.
با اشاره  وی در بخش دیگری از سخنان خود 
به اینکه آمریکا اولین دشمن انقالب اسالمی و 
این نظام اسالمی است، گفت: در نظر سنجی ها 
اکثریت ملت ایران، آمریکا را دشمن خود می 
دانند و بخشی از مردم که روی آن تردید داشتند، 
در موضوع برجام به خوبی مکر و دشمنی آمریکا  

برای مردم روشن و شفاف شد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار 
کرد: مقام معظم رهبری در سال های اخیر دائما 
از انقالب اسالمی، نفوذ و توجه به این ابعاد خاص 
مربوط به انقالب صحبت می کنند و تاکید دارند 

که نباید از دشمن اطاعت کرد.
جعفری با تاکید بر اینکه والیت فقیه محور اصلی 
کرد:  عنوان  است،  اسالمی  انقالب  در  وحدت 
جایگاه ولی فقیه برای هدایت انقالب و هدایت 
راه  این  در  ما  است.  خودش  مسیر  در  جامعه 
وظیفه داریم که دشمنان داخلی را از دشمنان 
خارجی بشناسیم و بگوییم، مدافع انقالب اسالمی 

هستیم.
وی در ادامه به جنگ نرم از سوی دشمن اشاره 
کرد و گفت: مهمترین تهدیدها سیاسی، فرهنگی 
و اقتصادی و به اختصار جنگ نرم دشمنان است 
که بخشی از آن توسط دشمنان خارجی برنامه 
ریزی، هدایت و پشتیبانی می شود و سربازان و 
فرماندهان میانی آن در داخل هستند، ما باید به 

آن توجه کنیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان 
اینکه کسانی که در مسائل مذهبی علیه شیعه و 
سنی حرکتی می کنند و اختالف افکنی دارند 
وحدت شکن هستند، اظهار کرد: همچنین فرد 
یا جریان سیاسی چه مسئول و چه غیرمسئول 
که با جهت تعیین شده و خط مشی های تعیین 
شده مقام معظم رهبری مخالفت کند، وحدت 

شکن است.
و  فقیه محور  جعفری خاطرنشان کرد: والیت 
هدایت کننده مسائل سیاسی، امنیتی و دفاعی 
است. والیت فقیه باید بیانیش فصل الخطاب، 

تعیین کننده و راهبرد ما باشد.
وی با بیان اینکه عده ای در کشور هستند که 
ادعای همراهی با نظام را می کنند اما آگاهانه یا نا 
آگاهانه چنین حرکات اختالف افکنی را انجام می 
دهند، اظهار کرد: بسیاری از مسئولین در کشور 
ما نسبت به تجزیه و تحلیل فتنه سال ۸۸ موضع 
ندارند. فتنه ۸۸ بسیار خطرناکتر از هشت سال 

جنگ دوران انقالب بود.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی اضافه 
با  به هیچ وجه خطر هشت سال جنگ  کرد: 
خطر فتنه ۸۸ قابل مقایسه نیست، زیرا این خطر 
مربوط به تمامیت ارضی کشور نبود، بلکه انقالب 
اسالمی و تضعیف نقش والیت را نشانه رفته بود.

جعفری در پایان با اشاره به اینکه یکی از معجزاتی 
که در فتنه ۸۸ شاهد بودیم حماسه ۹ دی بود، 
تاکید کرد: امروز باید مالک ها و معیارهای ما 
نسبت به انقالبی بودن و مخالف انقالبی بودن 
روشن باشد و باید بشناسیم که ضد والیت فقیه 
کیست و مراقب باشیم چه کسانی دنبال انحراف 

این مسیرها هستند.

فرمانده کل سپاه:

 باید بشناسیم که ضد والیت فقیه کیست

ادامه از صفحه ۱
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه ثبات مالی را به 
عنوان عملکرد روان بخش مالی در تامین مالی 
اقتصاد مشتمل بر تجهیز منابع مالی، تخصیص 
کارآی منابع و پس اندازهای موجود و ارائه خدمات 
مالی مناسب با هدف تقویت بخش واقعی اقتصاد 
در مواقع بروز انواع شوک های داخلی و خارجی 

احتمالی توصیف کرد.
 سیف، نگاه سنتی موجود در خصوص ایجاد و 
حفظ ثبات مالی در اقتصاد ایران را تاکنون عمدتاً 
از مقوله اثرپذیری اقتصاد ایران از تحوالت بازارهای 
جهانی نفت خام متاثر دانست و گفت:  هر چند که 
به دلیل سهم باالی نفت در سبد صادراتی کشور، 
تحوالت بازار نفت کماکان سهم باالیی در توضیح 
بی ثباتی های اقتصادی و مالی کشور ایفا می کند و 
حتی به دلیل مشکالت موجود در حوزه مبادالت 
بین المللی عالوه بر قیمت جهانی نفت، متغیرهای 
اسعار  ترکیب  صادرات،  میزان  نظیر  دیگری 
صادراتی، دوره وصول درآمدها و نقل وانتقال پذیری 
درآمدهای ارزی حاصل از این بخش نیز مطرح 
است،   لیکن  واقعیت این است که در چند سال 
ایران صورت  اقتصاد  در  زیادی  تحوالت  گذشته 
گرفته و به واسطه مجموعه ای از دالیل، اقتصاد 
نیز  محسوسی  عملکردی  و  ساختاری  تغییرات 

داشته است.

وی با تاکید بر اینکه این تحوالت بر پیچیدگی 
بخش های  تعامالت  نوع  و  میزان  و  کارکردها 
مختلف با یکدیگر به میزان قابل توجهی افزوده 
است گفت: در این زمینه می توان به گسترش کّمی 
بازار سرمایه، افزایش سهم بخش غیردولتی از بازار 
پول، افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد به 
دنبال خصوصی سازی های گسترده در سال های 
گذشته و تشدید تاثیرات متقابل بازارهای پول، ارز 
و سرمایه بر یکدیگر اشاره کرد. از سوی دیگر، با 
توجه به نقش و اهمیت بانک ها و نهادهای بازاری به 
عنوان بسترهای اجرای سیاست های پولی، ارزی و 
اعتباری و نقش غیرقابل انکار چگونگی کارکرد این 
نهادها بر نتایج سیاست گذاری ها در سایر حوزه های 
اقتصادی، مقوله سالمت بانکی به عنوان شاکله 
اصلی ثبات مالی کشور، از اهمیت باالیی در ایجاد 

ثبات اقتصاد کالن برخوردار می باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه افزود: بر همین 
اقتصاد  کلی  سیاست های  ابالغ  از  پس  اساس، 
مقاومتی از سوی رهبری به روسای قوای سه گانه 
بانک  نظام،  تشخیص مصلحت  رئیس مجمع  و 
مرکزی در اولین گام نسبت به ایجاد کمیته اجرایی 
اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی و با حضور 
اعضای هیات عامل این بانک و نمایندگاه بانک های 
دولتی و غیردولتی، با هدف تبیین مبانی نظری و 
اولویت های سیاست گذاری در این حوزه اقدام کرد.

های  سیاست  و  برنامه ها  اهداف،  تدوین  سیف 
متناسب با وظایف و اختیارات توسط بانک مرکزی 
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به منظور تحقق 
هدف کلی »ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کالن«، 
از دیگر اقدامات بانک مرکزی برشمرد و خاطرنشان 
کرد: در این رابطه، سه هدف میانی »ثبات قیمتی و 
مهار تورم«، »ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد 
به منظور بهبود خدمت رسانی به تولید و کاهش 
آسیب پذیری بانک ها و مؤسسات اعتباری در برابر 
انواع ریسک« و »کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و 
ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای 
تولیدی و تجاری« به عنوان نقشه راه بانک مرکزی 
برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی، 

بانکی و ارزی تعیین شده است.
در  کرد:  خاطرنشان  مرکزی،  بانک  رئیس کل 
منظور  به  دولت  هیات  در  که  اولیه ایی  ساختار 
مقاومتی  اقتصاد  ۲۴گانه  سیاست های  تحقق 
طراحی شده بود، بانک مرکزی اهداف یاد شده را 
در قالب ۱۱ سیاست تبعی و ۳۹ برنامه عملیاتی در 
حوزه های مختلف کاری خود شامل سیاستگذاری 
پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانک ها و موسسات 

اعتباری و بانکداری الکترونیک پیگیری کرد.
وی افزود: در نهایت، بیش از ۱۵۰ اقدام اجرایی 
حوزه  در  مزبور  سیاست های  تحقق  منظور  به 
کاری این بانک شناسایی و اجرا شد که نتیجه این 

اقدامات کاهش نرخ تورم، بهبود نقش نظام بانکی 
تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی،  در 
و  اقتصادی  رشد  بهبود  و  ارز  بازار  ثبات  کنترل 
بود. سازگاری مناسب میان  رشد سرمایه گذاری 
رویکردها و اقدامات صورت گرفته برای دستیابی 
در  اساسی  الزامات  از  شده  تبیین  اهداف  به 
سیاستگذاری های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی 
و  اقتصاد کالن  ثبات  اهداف  به  نیل  راستای  در 
تحقق سیاست هایی کلی اقتصاد مقاومتی به شمار 
توسط  شده  انجام  اقدامات  مجموعه  که  می رود 
موضوع  این  مختلف،  درحوزه های  مرکزی  بانک 

قابل مشاهده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در مرحله 
جدید اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و 
پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در 
شهریور ماه ۱۳۹۴، ۱۲ برنامه ملی به منظور تحقق 
اهداف تعیین شده در سیاست های ۲۴ گانه ابالغی 
تدوین شد، اظهار کرد: ذیل هر کدام از این برنامه ها 
برای اجرایی شدن هر طرح، چند  چند طرح و 
پروژه ملی تعیین شد. در این میان، با توجه به نقش 
و جایگاه نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد با توجه 
به بانک محور بودن ساختار تامین مالی اقتصاد و 
همچنین لزوم رعایت هماهنگی در سیاست های 
متخذه، اجرای برنامه ملی »سیاست های پولی و 

ارزی کشور« بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد؛

سه بعد نقشه راه بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی
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ما سه دسته کتابخواندن در زندگي داریم: دسته 
یعني  میخوانیم.  کتاب  معاش  ضرورت  به  اول، 
استقالل  از  برخورداري  و  زندگي  ادامه  براي 
لحاظ  به  زندگیمان، هم  تا  داریم  به درآمد  نیاز 
اخالقي  لحاظ  به  و هم  کند  پیدا  استمرار  کمي 
براي  من  کند.  مستقل  انسان  به  تبدیل  را  ما 
درآمد نیاز به شغل و حرفه دارم و براي شغل و 
باید در علم، فن یا هنري متخصص شوم  حرفه 
حال  باشم.  داشته  حرفهاي  و  شغل  بتوانم  تا 
آن  به  مربوط  کتابهاي  باید  تخصصم  این  براي 
کتابخواندن  نوع  این  از  گریزي  کنم.  مطالعه  را 
میشود.  مطالعه  زیاد  هم  ما  کشور  در  و  نیست 
تنوع  جهت  به  کتابخواني  گروههاي  در  مسلماً 
و  نمیشود  کتابها مطالعه  نوع  این  پیشه  و  شغل 
کتابهاي نوع دوم و سوم هستند که کشورها را 

از نظر میزان مطالعه متمایز میکند.
دسته دوم کتابهایي که براي لذت خوانده میشود. 
کدام  هر  است.  لذت  دنبال  به  زندگي  در  انسان 
لذت  انسان  شود  ارضا  که  انسان  خواستههاي  از 
کنجکاوي  حس  خواستهها  این  از  یکي  میبرد. 
علمي  کنجکاویهاي  کنجکاویها،  از  یکي  است. 
موضوع  در  میتواند  علمي  کنجکاویهاي  است. 
بسته  باشد.  دیگر  موضوعات  یا  نجوم  تاریخ، 
را  من  منش  و  شخصیت  که  مختلف  بهعوامل 
تشکیل میدهد این کتابهاي دسته دوم هم بین 
سن،  تربیت،  و  تعلیم  ژنتیک،  متفاوتند.  افراد 
منش  و  شخصیت  رواني،  سنخ  و  ذهني  تجارب 
من را میسازد و این موضوع کنجکاوي افراد را با 
هم متفاوت میکند. این نوع کتابخواندن هم کم و 
بیش در زندگي ما ایرانیها هست اما نه به نسبت 

کتابهاي دسته اول.
من  نظر  به  که  هستند  کتابهایي  سوم  دسته 
بیشترین کمبود و عدم توجه از لحاظ کتابخواني 
در آن است و نه براي من درآمد میآورد نه لذت 
میبخشد، بلکه هنر زندگي میآموزد. چرا که هنر 
هر  براي  ما  پیچیدهایاست.  بسیار  هنر  زندگي 
هنري مثل ساز زدن قایل به آموزش هستیم اما 
چطور براي هنر زندگي قایل به آموزش نیستیم! 
و  درد  خودمان  میتوانیم  زندگي  هنر  آموزش  با 

و  درد  اینکه  دیگر  و  کنیم  تحمل  کمتري  رنج 
مطالعه  کنیم.  تحمیل  دیگران  بر  کمتري  رنج 
غرب  در  بعد  به  میالدي   ۶۰ دهه  از  کتابها  این 
تعابیر  آنها  از  و  هستند  بیشتري  رواج  حال  در 
مختلفي میشود. گاهي از آنها با نام فسفه عملي 
فلسفه  گاهي  زندگي،  فلسفه  گاهي  میکنند،  یاد 
گاهي  و  زندگي  براي  فلسفه  گاهي  و  زندگي  در 
زیستن«  »فرزانهوار  فرزانگي.  و  کتابهاي حکمت 
زندگیکردن  فایده  که  کنیم  زندگي  چنان  یعني 
حداقل  به  آن  هزینه  و  برسد  ممکن  حداکثر  به 

ممکن.
گریزي هم به زندگی یعنی چه؟

را  »جدایی«  اند  اندیشه  اهل  که  کسانی  همه 
اندوهبار می دانند، از »فراق« می نالند مخصوصاً 

» فراق« ی که امیدی در آن نیست
جدا  دوست،  از  ماندن  جدا  خدا،  از  ماندن  جدا 
ماندن از هم، جدا ماندن از معنا، جدا ماندن از ...

همه این ها را در جدا ماندن از معشوق )آنکه یا 
آنچه به آن عشق می ورزیم( توضیح داده اند.

و این هم بیت درخشان حافظ شیراز:
بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار

روز فراق را که نهد در شمار عمر؟
زندگی هوشیاری شگفتی است که یگانگی و باهم 
بودن و وصل به دنبال دارد، خود را فشردهء جهان 

و جهان را گسترده خود دانستن است.
زندگی »زنده بودن« هردم هدفی متعالی داشتن 
و به هم نزدیک شدن است، به همدیگر اندیشیدن 
است و از«مردگی« یعنی؛ تکراری بودن، بی اعتنا 
بودن به هم؛ پیش نرفتن؛ توقف همیشگی و رشد 

نکردن بی زار است.
به هدف  و  بگذارید  دقیقه وقت  االن یک  همین 
امروزتان بیندیشید....زندگی یعنی؛ مبارزه عملی 

با واژگان قاتل رویا ها و آرمان هایمان، مانند:
و  بدانیم  و  االن«  به جای«همین  بعداً«   « کلمه 
و  ما  سخنان  از  ما  های  »انتخاب«  که  بپذیریم 

افکار ما مهمترند »انتخاب های ما
دیدگاه های ما هستند«.

به قول سهراب سپهری: زندگی آب تنی کردن در 
حوضچه اکنون است.

احتمالی  کاهش  و  اروپا  اتحادیه  از  انگلیس  خروج 
پرهزینه  و  مستقیم  حضور  به  ها  آمریکایی  تمایل 
و  کارشناسان  از  بسیاری  دید  از  خاورمیانه،  در 
به  لندن  توجه  افزایش  ساز  سبب  صاحبنظران 
خواستی  گیری  شکل  و  فارس  خلیج  منطقه 
مشترک میان انگلیس و کشورهای منطقه در جهت 
گسترش همکاری به ویژه در حوزه های اقتصادی و 

نظامی شده است.
تنها چند روز پس از سفر »ترزا می« نخست وزیر 
شرکت  و  خاورمیانه  عربی  کشورهای  به  انگلیس 
)روز  فارس  خلیج  همکاری  شورای  نشست  در 
چهارشنبه هفدهم آذرماه(، »بوریس جانسون« وزیر 
امور خارجه این کشور شامگاه جمعه نوزدهم آذرماه 
سفر خاورمیانه ای خود را با ورود به منامه پایتخت 
بحرین آغاز کرد و امروز یکشنبه میهمان مقام های 

ریاض است. 
این سفر با هدف تثبیت و گسترش همکاری های 
با  انگلیس  سیاسی، نظامی- تسلیحاتی و اقتصادی 
کشورهای عربی منطقه در حالی صورت گرفته که 
در روزهای پایانی هفته گذشته سخنان جانسون در 
مورد نقش ایران و عربستان در تشدید تنش های 
خاورمیانه خبرساز شد. همزمان، مواضع ضدایرانی 
همکاری  شورای  نشست  در  انگلیس  وزیر  نخست 

خلیج فارس واکنش های ایران را به دنبال داشت.
تارنمای روزنامه »گاردین« چهارشنبه هفته گذشته 
در  انگلیس  خارجه  امور  وزیر  سخنان  از  ویدیویی 
نشست »گفت وگوهای مدیترانه« در رم را منتشر 
ایران  و  سعودی  عربستان  ویدیو  این  در  وی  کرد. 
نیابتی در خاورمیانه  انداختن جنگ های  را به راه 
متهم کرده بود؛ اظهارنظری که دفتر نخست  وزیر 
انگلیس آن را به سرعت رد کرد و سخنان جانسون 
نظر  بیانگر  که  لندن  رسمی  گیری  موضع  نه  را 

شخصی وی دانست.
به واسطه رفتارهای چندگانه و رویکردهای پیچیده 
انگلیسی ها در برابر کشورهای مختلف جهان طی 
اظهارنظرهای  قبیل  این  برخی  گذشته،  های  سده 
متناقض آن هم در سطح مقام های بلندپایه لندن 
سیاست  رویی  و  رنگ  چند  مصداق  و  هدفمند  را 
انگلیسی می پندارند. در مقابل، شماری نیز آن را 
ناشی از بی تدبیری و خطای دیپلماتیک وزیر امور 

خارجه این کشور قلمداد می کنند.
هجدهم  گاردین  روزنامه  تارنمای  ارتباط،  این  در 
سخنان  به  گزارشی  در  دسامبر(  )هشتم  آذرماه 
جانسون در ارتباط با سوءاستفاده عربستان از اسالم 
و ایفاگری نقش عروسک خیمه شب بازی در جنگ 
نیابتی پرداخت و در این باره نوشت: از زمان نایل 
شدن جانسون به سمت وزیر امور خارجه، وی بارها 
یک  به  متهم  او  است.  انداخته  دردسر  به  را  خود 
عالقه  که  معتقدند  برخی  و  است  اشتباهات  رشته 
ناخرسندی  سبب  مسائل  صریح  بیان  به  جانسون 

متحدان انگلیس می شود. 
جانسون  دیپلماتیک  اشتباه  بر  مبتنی  دوم  دیدگاه 
انتشار  با  همزمان  که  گیرد  می  قوت  بابت  این  از 
این ویدیو، نخست وزیر انگلیس در سی وهفتمین 
همکاری  شورای  عضو  کشورهای  سران  اجالس 
برای  لندن  تمایل  از  و  داشت  فارس حضور  خلیج 

او  گفت.  سخن  کشورها  این  با  نزدیک  همکاری 
عربستان  با  دوستی  بر  خود  سخنان  در  همچنین 
سعودی به عنوان متحد صد ساله تاکید کرد. این 
نخستین بار بود که عالی ترین مقام دولتی انگلیس 
در اجالس شورای همکاری خلیج فارس شرکت و 

در آن سخنرانی می کرد. 
روابط تنگاتنگ انگلیس با کشورهای عربی همچون 
ویژه  اهمیتی  از  لندن  برای  بحرین  و  عربستان 

برخوردار است به طوری که حاضر به نادیده گرفتن 
نقض آشکار حقوق بشر از سوی این دولت ها است. 
بر اساس آمارهای انتشار یافته از سازمان ملل، ۶۰ 
ژوئیه  از  یمن  در جنگ  غیرنظامیان  کشتار  درصد 
آل  رژیم  های  بمباران  دلیل  به  تاکنون  پارسال 
مجامع  در  که  انگلیس  است.  گرفته  صورت  سعود 
بین المللی از مدعی ترین کشورها در زمینه حقوق 
از  پوشی  چشم  بر  افزون  رود،  می  شمار  به  بشر 
و  ها  آزادی  نقض  و  بشری  حقوق  وخیم  وضعیت 
کشورهای  برخی  در  شهروندی  و  سیاسی  حقوق 
عربی همچون بحرین و عربستان از بزرگترین تامین 

کنندگان تسلیحات سعودی ها بوده است.
تسلیحاتی  های  بستان  و  بده  و  نظامی  همکاری 
انگلیس با کشورهای حوزه خلیج فارس از مهمترین 
است.  بوده  کشورها  این  با  لندن  روابط  عناصر 
تصمیم برای بازگشایی پایگاه نظامی نیروی دریایی 
انگلیس در بحرین نمونه ای از تالش های متقابل 
این همکاری ها است. نخست وزیر  برای گسترش 
انگلیس در سفر اخیر خود به منطقه از این پایگاه 
دیدن و تاکید کرد که به زودی نیروهای انگلیسی 
از  ای  نمونه  مورد  این  شوند.  می  مستقر  آنجا  در 

توافق های آشکار بین ۲ کشور است. 
روزنامه  روابط،  این  پنهاِن  و  آشکار  با  پیوند  در 
به  گزارشی  در  آذرماه  شانزدهم  گاردین سه شنبه 
کرد.  اقدام  زمینه  این  در  اطالعات  برخی  افشای 
از جمله بر پایه این گزارش، »موسسه بین  المللی 
مطالعات استراتژیک« مستقر در لندن که در حوزه 
تحقیق  نظامی  و  سیاسی  رویدادهای  و  تحوالت 
مخفیانه  طور  به  تاکنون   ۲۰۱۱ سال  از  کند،  می 

دریافت  بحرین  از  پوند  میلیون   ۲۵ معادل  مبلغی 
و  موسسه  این  استقالل  که  موضوعی  است؛  کرده 
سوال  زیر  را  آن  جانب  از  گرفته  صورت  تحقیقات 
می برد زیرا بر اساس اسناد افشا شده، طی این پنج 
سال حدود یک چهارم درآمد موسسه از کمک مالی 

مخفیانه رژیم آل خلیفه تامین شده است. 
کشورهای حوزه خلیج فارس و انگلیس در شرایط 
های  همکاری  توسعه  برای  زیادی  تمایل  کنونی 

تجاری و همچنین نظامی- تسلیحاتی از خود نشان 
پیش  روز  چند  »االنباء«  کویتی  نشریه  دهند.  می 
امور  سخنگوی  اظهارنظرهای  از  بخشی  انتشار  با 
انگلیس به این دست از همکاری  خاورمیانه دولت 
ها پرداخت و به نقل از وی نوشت: دولت انگلیس 
طی ۱۰ سال آینده مبلغ سه میلیارد پوند )حدود 
امنیت کشورهای  از  دفاع  برای  یورو(  میلیارد   ۳.۶
و  کرد  خواهد  هزینه  فارس  خلیج  جنوبی  حوزه 
همکاری  شورای  اعضای  با  تجاری  مبادالت  سطح 
خلیج فارس نیز در سال ۲۰۱۵ از مرز ۳۰ میلیارد 

پوند فراتر رفته است . 
به نوشته این رسانه کویتی، برنامه های کاری ارایه 
انگلیس،  های  شرکت  ترین  بزرگ  جانب  از  شده 
حاکی از آن است که این شرکت ها سرمایه گذاری 
عربی  کشورهای  اقتصاد  در  را  پوندی  میلیارد   ۳۰
حوزه خلیج فارس هدفگذاری کرده اند. بر پایه این 
برنامه های اعالم شده، سرمایه گذاری ها در ارتباط 
ساله  پنج  زمانی  بازه  طی  و  تجاری  بخش   ۱۵ با 

اجرایی خواهند شد. 
همچنین برخی آمارها از رشد ۱۸ درصدی صادرات 
۶ کشور شورای همکاری خلیج شامل  به  انگلیس 
عربستان، امارات، قطر، بحرین، عمان و کویت پس 
از همه پرسی »برگزیت« )خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا( حکایت دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند 
پس از برگزیت انگلیس در صدد توسعه روابط خود 

با کشورهای عربی خاورمیانه برآمده است.
پیکره  از  کشورشان  جدایی  به  انگلیس  مردم  رای 
شرایط  در  را  کشور  این  اروپا، سردمداران  اتحادیه 
تازه ای قرار داد. آنان به این مهم توجه کردند که 

دیگر از فرصت های تجاری درون اتحادیه دور می 
شوند چرا که دامنه مبادله های تجاری و اقتصادی 
با کشورهای عضو اتحادیه کاهش خواهد یافت. در 
قوانین دست  از  رهایی  و  اتحادیه  از  مقابل، خروج 
مناسبات  برای گسترش  را  ها  فرصت  آن،  پاگیر  و 
داد.  خواهد  افزایش  جهان  مختلف  کشورهای  با 
کامل  استقالل  با  تواند  می  لندن  اینک  بنابراین، 
به تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه با کشورها و 

ائتالف های منطقه ای و جهانی اقدام کند. 
برخی گزارش ها و ابرازنظرها در شرایط کنونی از 
تمایل رهبران لندن برای تجارت و سرمایه گذاری 
عربی  خاورمیانه  منطقه  در  دالری  تریلیون   ۲
حکایت می کنند که این حجم همکاری ها در قالب 
فارس  با شورای همکاری خلیج  انگلیس  مناسبات 
آن  عضو  کشورهای  با  دوجانبه  روابط  همچنین  و 
به موضوع  انگلیس  تمایل سران  صورت می گیرد. 
سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های این 
»دیوید  است.  شده  اعالم  هم  این  از  پیش  منطقه 
سال  در  انگلیس  پیشین  وزیر  نخست  کامرون« 
۲۰۱۰ طرحی موسوم به »ابتکار خلیج )فارس(« را 
پایه ریزی کرد تا بر اساس آن مناسبات اقتصادی 
مسائلی  اما  یابد  تحکیم  کشورها  این  با  سیاسی  و 
اجبار  و  منطقه  در  آمریکا  پررنگ  حضور  همچون 
انگلیس در پیروی از الزامات اتحادیه مانع از تحقق 

آن شد. 
تقویت  مسیر  می،  وزیری  نخست  زمان  در  حال 
خلیج  حوزه  عربی  کشورهای  و  انگلیس  مناسبات 
برای همکاری  بسترهایی مساعدی  و  فارس هموار 
های اقتصادی و مهمتر از آن نظامی – امنیتی ۲ 

طرف فراهم شده است. 
در  انگلیس  وزیر  نخست  گذشته  هفته  سخنان  از 
بحرین این چنین برمی آید که لندن پس از اجرای 
تازه  شریکانی  دنبال  به  اتحادیه  از  خروج  روند 
از  که »پس  این  بیان  با  نشست  آن  در  وی  است. 
آوردن  وجود  به  دنبال  به  من  اروپا،  اتحادیه  ترک 
آینده  ای مطمئن برای خودمان در جهان هستم«، 
تاکید کرد: ما به دنبال تقویت هرچه بیشتر روابط 
اقتصادی خود با کشورهای شورای همکاری خلیج 
پایتخت  به  را  لندن  می خواهیم  و  هستیم  فارس 

سرمایه گذاری اسالمی بدل کنیم. 
در همین پیوند، چند روز پیش »ماتیو لودج« سفیر 
انگلیس در کویت در گفت وگویی مطبوعاتی تاکید 
به  برگزیت  طرح  اجرای  از  پس  کشورش  که  کرد 
تعامل نزدیک با کشورهای شورای همکاری خلیج 
تجاری  و  امنیتی  سیاسی،  های  زمینه  در  فارس 

ادامه خواهد داد. 
افزون بر برگزیت، برخی تحلیلگران چرخش قدرت 
رییس  ترامپ«  »دونالد  میلی  بی  و  آمریکا  در 
ماجراجویی  برای  کشور  این  منتخب  جمهوری 
تکاپوی  بر  دلیلی  را  خاورمیانه  در  جدی  حضور  و 
تازه سران لندن در منطقه می دانند. از نگاه آنان، 
در  تر  گسترده  حضور  با  تا  است  درصدد  انگلیس 
را  خود  قبلی  نقش  فارس،  خلیج  حوزه  کشورهای 
بازیابد و خالء  قرن  نیم  از گذشت  در منطقه پس 
ناشی از خروج تدریجی آمریکا را در دوره ریاست 

جمهوری ترامپ پر کند.

آگهی
بهنام  و  نباتی  هادی  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  ینکی  ابوالفضل  خواهان 
نباتی و مهدی  نباتی و شهناز  بهمن  و  نباتی  و مریم  و معراج سبزعلیزاده  نباتی 
شاه محمدی و مهناز نباتی و علی نباتی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 
به  رسیدگی  که جهت  نموده  تهران  عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  ملک 
شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی تهران واقع در 
تهران بزرگراه شهید محالتی خیابان ابوذر جنوبی مجتمع شهید محالتی ارجاع و 
به کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۲۳۱۸۰۰۴۰۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۵/۱۱/۶ و 
ساعت ۹:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
۱۱۰/۱۰۷۸۸۲ منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱۵3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید 
محالتی تهران 

آگهی ابالغ 
تبادل الیحه به تجدیدنظر خوانده آزیتا جبرائیلی 

به دادنامه  به طرفیت شما نسبت  در خصوص تجدیدنظرخواهی محمد جبرئیلی 
آئین  قانون   ۳۴۶ ماده  حسب  شود  می  ابالغ  شما  به   ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۱۸۰۰۵۶۵
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف 
ده روز از تاریخ چاپ آگهی به این دادگاه ارائه نماید واال پرونده با همین کیفیت به 

دادگاه تجدیدنظر ارسال میگردد.
۱۱۰/۱۰۷۸۸3 مدیر شعبه ۱۵3 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی تغییرات موسسه
 افق آینده آریا به شماره ثبت ۲۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۷۲۹ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : محل شرکت به آدرس تهران بلوار میرداماد ضلع شمالغربی تقاطع میرداماد 
و مدرس زیر پل پالک ۲۸۳ طبقه دوم غربی واحد ۳ کد پستی ۱۹۱۷۶۱۴۴۱۵ 
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. عباس الوندی راد با کدملی 
به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء  پانصد هزار ریال  با پرداخت   ۳۸۷۲۷۶۳۶۴۴
به  ریال  هزار  پانصد  پرداخت  با  کدملی ۰۹۳۸۰۵۷۹۶۰  با  موسوی  تکتم  درآمد. 
صندوق مؤسسه در زمره شرکاء درآمد. سرمایه موسسه از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به 
۲۰۰۰۰۰۰ افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه اصالح گردید. اسامی 
و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازافزایش سرمایه : حمیدرضا نجفی با 
کد ملی ۰۰۵۴۰۱۶۲۲۳ دارای پانصد هزار ریال سهم الشرکه محمود شاه محمدی 
با کد ملی ۳۸۷۵۳۴۴۴۵۶ دارای پانصد هزار ریال سهم الشرکه تکتم موسوی با 
کدملی ۰۹۳۸۰۵۷۹۶۰ دارای پانصد هزار ریال سهم الشرکه عباس الوندی راد با 

کدملی ۳۸۷۲۷۶۳۶۴۴ دارای پانصد هزار ریال سهم الشرکه
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)۸۲4۵(

آگهی تغییرات موسسه
 افق آینده آریا به شماره ثبت ۲۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۷۲۹ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : عباس الوندی راد با کدملی ۳۸۷۲۷۶۳۶۴۴ به سمت رئیس هیات 
مدیره - تکتم موسوی با کدملی ۰۹۳۸۰۵۷۹۶۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضای اسناد و اوراق بهادار و عادی 
و اداری با امضاء متفق خانم تکتم موسوی و آقای عباس الوندی راد همراه با مهر 

موسسه معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)۸۲46(

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند مادر سواری پراید مدل ۱۳۸۶ شماره شهربانی ۸۲-۴۴۸ص۵۶ 
درجه  از  مفقود   S موتور ۱۹۲۷۹۲۱ شماره شاسی ۱۴۱۲۲۸۶۰۸۷۴۶۵  شماره 

اعتبار ساقط است.
بابل

دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   ۹۵۰۹۹۸۷۷۲۸۱۰۰۰۶۳ کالسه  پرونده 

شهرستان جم تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۷۷۲۸۱۰۰۸۷۶
فرزند  حیدری  یوسف  آقای  وکالت  با  محمد  فرزند  احمدی  مهرداد  خوهان:آقای 
غالمحسین به نشانی بوشهر خیابان مطهری بین پمپ بنزین و میدان امام جنب 
بانک کشاورزی ساختمان کامکاری طبقه دوم واحد یک سمت راست دفتر وکالت 

یوسف حیدری
خواندگان:۱- آقای محمدیاسر صاحی شاد ۲- شرکت پدیده تجارت توکا همگی 

به نشانی مجهول المکان
خواسته ها: ۱- مطالبه خسارات دادرسی ۲- مطالبه وجه چک

دادگاه با مالحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید

رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای مهرداد احمدی با وکالت یوسف حیدری به طرفیت 
محمد یاسر صالحی شاد فرزند علی اکبر به خواسته مطالبه مبلغ یمصد و پانزده 
میلیون تومان وجه چک های بال محل به شماره ۱۳۰/۱۵۸۲۹۳ و ۱۳۰/۱۵۸۲۹۴ 
و  وکیل  الوکاله  حق  دادرسی  هزینه  بانضمام  شهر  بانک  عهده   ۹۴/۷/۱۲ مورخه 
محتویات  و  اوراق  جمیع  در  نظر  امهان  و  دقت  با  دادگاه  تادیه  تاخیر  خسارت 
پرونده توجهأ به وجود امضاء خوانده در ذیل چک اصداری که توسط بانک محال 
علیه نیز گواهی گردیده گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک متنازع فیه از سوی 
بانک و اوصاف تجریدی و تنجیزی اسناد تجاری که به صرف صدور چک از ناحیه 
صادر کننده و نیز وجود آن در ید دارنده داللت بر اشتغال ذمه صادر کننده دارد 
و با توجه به ابالغ قانونی اخطاریه به خوانده و عدم حضور وی و با ارسال الیحه و 
مصون ماندن دعوی و خواسته خواهان از هرگونه دفاع و تعرضی و از طرفی عدم 
نماید  برائت ذمه وی  بر  از سوی خوانده که داللت  ارائه هرگونه دلیل و مدرکی 
مسلم  و  محرز  تومان  میلیون  پانزده  و  یکصد  میزان  به  خوانده  ذمه  اشنغال  بناه 
است و مستندأ به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
خواسته  اصل  بابت  ریال   ۱/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت 
مبلغ ۳۴/۵۹۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه 
به عالوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم نسبت به اصل 
خواسته که مبنای شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی که در زمان اجرا 
معین می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص خوانده دیگر 
الف  بند  به  به استرداد دادخواست مستند  با توجه  توکا  از شرکت پدیده تجارت 
ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر واعالم می گردد 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و پس از ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

بوشهر می باشد. م الف:۴۸۵
مسعود احمدی دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جم

تاریخ انتشار:۹۵/۹/۲۴

آگهی
در پرونده کالسه ۹۵/۰۰۲۱۰ شعبه انقالب شهرستان پاوه آقای مجتبی مهدویان 
غیرقابل مصرف  مغز گردوی  کیلوگرم  قاچاق ۱۱۶۰  به  است  متهم  فرزند حمید 
پرونده  رسیدگی  ووقت  باشد  می  مجهوالمکان  فوق  متهم  اینکه  به  نظر  انسانی 
به چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰ صبح تعیین گردیده است . بدین وسیله 
به تجویز ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به نام برده ابالغ 
درشعبه  انتسابی  ازاتهام  ودفاع  رسیدگی  جهت  مذکور  مقرر  تادروقت  شود  می 
دادگاه انقالب شهرستان پاوه حاضر گردد درغیر اینصورت طبق قانون اتخاذ تصمیم 

خواهد شد.
دادرس دادگاه انقالب شهرستان پاوه – صادق تاری وردی

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۹۳۱۰۰۱۶۱ شعبه ۸ شورای حل اختالف مجتمع امام 
خمینی )ره( شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۶۶۵۵۸۰۰۱۶۲ 
خواهان : آقای حسین خسروی فرزند علی حیدر با وکالت خانم مطهره سهرابی 
فرد فرزند تراب به نشانی خرم آباد –چهارراه بانک پاساژ ایران ط ۲ دفتر وکالت 
مطهره سهرابی فرد –خوانده :آقای صدراله شاه یاری فرزند محمد به نشانی مجهول 

المکان – خواسته : مطالبه وجه چک 
شورای  هشتم  شعبه  جلسه  العاده  فوق  وقت  در  ماه  آبان  پنجم  و  بیست  بتاریخ 
پرونده کالسه  است  تشکیل  ذیل  کننده  امضاء  به تصدی  آباد  اختالف خرم  حل 
و  اوراق  به   توجه  با  است  نظر  تحت  واصل  دفتر  از   ۹۵۰۹۹۸۶۶۹۳۱۰۰۱۶۱
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به 

صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست آقای حسین خسروی فرزند علی حیدر 
با وکالت خانم مطهره سهرابی فرد به طرفیت آقای صدراله شاه یاری فرزند محمد 
به خواسته مطالبه مبلغ ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه یک فقره دستور پرداخت 
به شماره ۱۲/۴۱۵۵۱۷ عهده موسسه انصار المجاهدین به عنوان اصل خواسته به 
انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به اوراق و محتویات پرونده 
مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق دستور پرداخت گواهینامه عدم پرداخت 
صادر از موسسه محال علیه و بقاء اصل دستور پرداخت در ید خواهان که داللت 
بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده را دارد و اینکه خوانده علی رغم دعوت از 
رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  و   ) بودن  المکان  مجهول  )بدلیل  آگهی  طریق 
حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نداشته و دلیلی دال بر برائت ذمه خود ارائه 
ننموده و با مالحظه نظریه مشورتی اعضاء شورا دعوای خواهان را محمول بر صحت 
تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد ۱۹۸-

انقالب در امور مدنی  ۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و 
مصوب ۱۳۷۹ و در اجرای ماده ۹ قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۱۳۹۴ حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ ۴/۳۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت تا یوم االداء بر 
اساس نرخ شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه 
و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می شود در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید ضمنا دایره اجرا هنگام محاسبه خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی آن 
را نیز محاسبه و از محکوم له وصول نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس بیست روز دیگر قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد –سلمان اسماعیلی . 

قوه قضائیه
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه

اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان پاوه
آگهی

ثبت  اداره  مسکن  ساماندهی  قانون  اجرایی  نامه  آیین   ۱۰ ماده  استناد  به 
مبنی  مذکور  قانون  محترم  هیئت  از  صادره  آرای  پاوه  شهرستان  اسنادوامالک 
برصدور اسناد مالکیت شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفرجمعیت مورد درخواست افرادی 
که درقالب این قانون درخواست ثبت نموده اند راجهت اطالع عموم آگهی مینماید 
لذا افرادی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند ازتاریخ الصاق آگهی واشخاصی 
که نسبت به تحدید حدود وحقوق ارتفاقی معترضند ازتاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدید حدود میبایست ظرف مدت ۲۰ روز ازتاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به 
صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد محل تسلیم نمایند بدیهی است درصورت عدم 

اعتراض درمهلت مقرر نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام میگردد.
۱ –طاهر رستمی   ششدانگ یک ساختمان    باینگان

۲ – محمد رستمی   ششدانگ یک دستگاه ساختمان وحیاط باینگان
کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پاوه - غفوری

تاریخ انتشار : ۲۴ / ۹ / ۱۳۹۵ 

متن آگهی 
مژگان  خانم  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
دادنامه  وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  وند   سپه 
شماره۹۵۰۹۹۷۶۶۵۶۴۰۰۰۵۵ صادره از شعبه ۱۴ شورای حل اختالف خرم آباد 
در پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۶۶۵۶۴۰۰۰۱۳ محکوم به پرداخت یازده میلیون تومان 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۲/۸۴۰/۰۰۰ ریال )دویست و هشتاد و چهل 
پرداخت خسارت  و  و الضرر(  تسبیب  قاعده  باب  )از  دادرسی  (هزینه  هزارتومان 
له  محکوم  حق  در  حکم  اجرای  لغایت  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر 
آقای محمد بابائی توسکی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این 
اینصورت  غیر  نمایید در  اقدام  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  نسبت  دارید  آگهی مهلت 
دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام 

خواهد نمود.
دبیر شعبه ۱4 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – معصومه حسینی .

رونوشت آگهي حصر وراثت
به  دادخواست  به شرح  شماره ۲۴۴  شناسنامه  داراي  اللهی  فیض  گلستان  خانم 
نموده و چنین  این شورا درخواست گواهي حصر وراثت  از  کالسه ۹۵۰۵۵۳/۶۵ 
 ۱۳۹۵/۵/۲۰ تاریخ  در   ۹۹ بشناسنامه  نظرپور  نجیبه  شادروان  که  داده  توضیح 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته،  زندگي  بدرود  خود  دائمي  اقامتگاه 

است به : 
اناث  فرزند  بیجار  از  صادره   ۱۳۴۹ متولد   ۲۴۴ اللهی ش¬ش  فیض  ۱-گلستان 

متوفی 
اناث  فرزند  بیجار  از  صادره   ۱۳۳۸ متولد   ۱۷۶ ش¬ش  اللهی  فیض  ۲-سعادت 

متوفی
۳-زهرا فیض اللهی ش¬ش ۹۲۱ متولد ۱۳۳۶ صادره ازخرمدره فرزند اناث متوفی
۴-حمید فیض اللهی ش¬ش ۲۴۳ متولد ۱۳۴۷ صادره از بیجار فرزند ذکور متوفی
۵-ناهید فیض اللهی ش¬ش ۲۱۰ متولد ۱۳۴۵ صادره از بیجار فرزند اناث متوفی
۶-هاجر فیض اللهی ش¬ش ۲۷۸ متولد ۱۳۵۱ صادره از بیجار 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. ۳۶۶ م/الف

رئیس شعبه شورای حل اختالف 

آگهی دادنامه 
فرحنازکاکولوند  خانم  باوکالت  عبدالکریم  فرزند  شوش  محسن  خواهان:آقای 
فرزندسید ابراهیم به نشانی خوزستان-خرمشهر-خرمشهر چهارراه مطهری طبقه 
رضا  محمد  ۱۰،خوانده:آقای  پلیس  جنب  چلداوی  رسمی  اسناد  دفتر  فوقانی 
عباسقلی زاده به نشانی مجهول المکان،خواسته:اعتراض ثالث اصلی    رای دادگاه 
با وکالت خانم فرحناز کاکولوند طی دادخواست تقدیمی به  آقای محسن شوش 
به  ثالث نسبت  اعتراض  را  آقای محمد رضا عباسقلی زاده خواسته خود  طرفیت 
دادنامه شماره ۲۸۰۹/۸۵موضوع پرونده شماره۱۸۹۸/۱/۸۵وتقاضای نقض دادنامه 
فوق با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل اعالم نموده است .با 
رسمی  سند  موجب  به  موکل  است  نموده  اعالم  خواهان  وکیل  که  توضیح  این 
قدیم  ثبتی  پالک  ششدانگ  مالک  خرمشهر  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  صادره 
را به  تاکنون آن  ۳۵۰۱/۱۹شماره ثبت ۱۰۴۷۴واقع در بخش ۲خرمشهر بوده و 
تقدیم  به  مبادرت  خوانده  جنگ  خاتمه  از  پس  ولیکن  است  نداده  انتقال  کسی 
درخواست اصالت سند برای پالک فوق نموده که پرونده مبادرت به تایید رای تایید 
اصالت سند به شماره فوق الذکر گردیده است و با توجه به مراتب فوق خواهان 
ابطال آن  الصدور اعتراض نموده و تقاضای  با تقدیم دادخواست به دادنامه اخیر 
رانموده است .دادگاه با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده ،مفاد دادخواست 
دادنامه  خواهان  اینکه  از  نظر  ،صرف  خواهان  وکیل  اظهارات  استماع  و  تقدیمی 
اینکه مدرک و مستند  به  ،نظر  ننموده است  را پیوست دادخواست  معترض عنه 
خواهان سند رسمی مربوط به زمان قبل از انقالب می باشد و اینکه حسب تبصره 
ماده یک قانون نحوه صدور اسناد مالکیت امالکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ 
باید  ابتدا  یا حوادث غیر مترقبه مانندزلزله،سیل و آتش سوزی ازبین رفته است 
در خصوص اصالت سند مورد استناد )سند مالکیت(اقامه دعوی نمایدفلذا با توجه 
با مراتب فوق وبااستنادتبصره مارالذکر و به ماده ۲قانون آیین دادرسی مدنی قرار 
عدم استماع دعوای خواهان صادر و اعالم می گرد.رای صادره حضوری محسوب و 
ظرف مدت بیست روزپس ازابالغ قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظر خوزستان 

است.    شماره م الف: )۹/۸۶۴(
روشن روان-رئیس شعبه اول حقوقی دادگستری خرمشهر

نگاهي به سه دسته کتاب خواندن در زندگينگاهی به سودای تازه انگلیسی در خاورمیانه عربی
هاشم میرزایی
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مفقودی

به شماره سریال ۴۲۳۴۴۹به  پایه یکم  اتوبوس مسافربری   دفترچه ثبت ساعت 
شماره پالک ۳۶۴ع۴۵ایران ۶۲به نام محمد کاظم بهمنی مفقود گردیده و از درجه 

بابلاعتبار ساقط می باشد 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی پرونده کالسه ۵۴۹/۹۵ شورای حل اختالف شماره ۲ 

سامان .
کوچه  معلم  خ  سامان  نشانی  به  جعفرقلی  فرزند  بهرامی  صادق  آقای   : خواهان 

مهرورزان پالک ۲ .
خوانده : مصطفی جهانگیری فرزند اسداهلل به نشانی مجهول المکان . 

خواسته : مطالبه مبلغ ۱۷۵.۶۱۵.۵۰۰ ریال بابت ۲۰ فقره فاکتور و هزینه های 
صورت گرفته در ویدای خوانده خسارت هزینه دادرسی و تأخیرتأدیه.

وقت رسیدگی : ۱۳۹۵/۱۱/۲  ساعت ۱۰صبح شورای حل اختالف شعبه ۲ سامان .                           
خواهان دادخواستی به خواسته مذکور درمورخه ۱۳۹۵/۹/۲۰ به طرفیت خوانده 
تقدیم شعبه شورای حل اختالف شماره ۲ سامان نموده ، که به کالسه ۵۴۹/۹۵ 
ثبت گردیده و باعنایت به مجهول المکان بودن خوانده مراتب دراجرای ماده ۷۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد 
آن  وضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  واخذ  دفترشعبه  به  مراجعه  ضمن  تاخوانده 

درتاریخ فوق درجلسه دادرسی حاضرشود.
 دبیرخانه شورای حل اختالف شماره ۲ سامان  

آگهی ابالغ وقت دادرسی
اختالف  حل  شورای  س  ش  کالسه۵۸۶/۹۵  پرونده  دادرسی  وقت  ابالغ  آگهی 

شماره ۱ سامان .
خواهان : آقای رسول ایمانی فرزند محمود ساکن شهرستان باغ بهادران روستای 

چم طاق   
خوانده : سهراب حیدری فرزند حسین در حال حاضر مجهول المکان .

انتظامی ۳۱۶ه  به شماره  پیکان سواری  انتقال سند خودروی  به  الزام   : خواسته 
۴۴ایران ۴۳

وقت رسیدگی : ۱۳۹۵/۱۱/۲  ساعت ۱۷:۳۰                            
خواهان دادخواستی به خواسته مذکور درمورخه ۱۳۹۵/۹/۲۰ به طرفیت خوانده 
تقدیم شعبه شورای حل اختالف شماره ۱ سامان نموده ، که به کالسه ۵۸۶/۹۵ 
ش س ثبت گردیده و باعنایت به مجهول المکان بودن خوانده مراتب دراجرای 
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  واخذ  دفترشعبه  به  مراجعه  تاخوانده ضمن  گردد  می 

ضمائم آن درتاریخ فوق درجلسه دادرسی حاضرشود.
 دبیرخانه شورای حل اختالف شماره ۱ سامان  

متن آگهی

خواهان بانک مهراقتصاد دادخواستی به طرفیت خوانده سید محمد رضا صالحی 
زاده به خواسته مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرکرد 
نموده که جهت رسیدگی به شورای حل اختالف شماره  ۸ شهرستان شهرکرد 
واقع در شهرکرد – خیابان کاشانی – دادگستری شهرستان شهرکرد – مجتمع 
به کالسه ۹۵۰۹۹۸۳۸۴۴۸۰۰۲۹۵  و  ارجاع   اختالف شهرکرد  شوراه های حل 
تعیین شده  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ و ساعت ۱۶:۳۰ 
به  / شاکی و  المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  به علت مجهول   . است 
درامورمدنی  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  ماده ۷۳  تجویز 
تا  شود  می  کثیراالنتشارآگهی  ازجراید  دریکی  نوبت  یک  مراتب  دستوردادگاه  و 
خوانده / متهم پس ازنشرآگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
لیال ایل بگی دهکردی – مسئول دفترشعبه شورای حل اختالف شورای حل اختالف 
شماره ۸ شهرستان شهرکرد

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی رضا محمدی چم ناری دارای شناسنامه شماره ۱۰ به شرح دادخواست به کالسه ۵۸۹/۹۵  ش ۱ س ازاین دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرامرز محمدی چم ناری بشناسنامه شماره ۹۱ درتاریخ 

۱۳۹۵/۰۹/۰۹  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن  مرحوم منحصراست به :
۱-طوطی جان شهریاری شورابی فرزند اله کرم به شماره ملی : ۶۲۰۹۸۷۸۴۷۴ زوجه دائمی

۲-علیرضا محمدی چمناری به شماره ملی : ۴۶۲۳۲۹۲۳۱۲ فرزند ذکور
۳-احمد محمدی چمناری به شماره ملی : ۴۶۲۳۶۵۴۰۶۰ فرزند ذکور 

۴-ندامحمدی چمناری به شماره ملی : ۴۶۱۰۰۶۸۰۷۹ فرزند اناث و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی  دارد ویا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشت آگهی حصروراثت

به  دادخواست  به شرح   ۱۱ شناسنامه شماره  دارای  شورابی  نادری  گودرز  آقای 
کالسه ۵۹۱/۹۵  ش ۱ س ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان معصومه رحیمی کاه کشی بشناسنامه شماره ۱۷۸ 
ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  در  درتاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵  

الفوت آن  مرحومه منحصراست به :
۱-گودرز نادری شورابی فرزند الیاس به شماره ملی : ۴۶۲۲۷۷۹۱۲۹ فرزند ذکور

فرزند   ۴۶۲۲۹۳۷۹۵۶  : ملی  شماره  به  الیاس  فرزند  شورابی  نادری  ۲-کیامرث 
ذکور

۳-میسر نادری شورابی فرزند الیاس به شماره ملی : ۴۶۲۰۹۳۵۵۴۹فرزند اناث
۴-سلب ناز نادری شورابی فرزند الیاس به شماره ملی : ۴۶۲۲۸۳۲۹۰۹ فرزند اناث
۵-شهناز نادری شورابی فرزند الیاس به شماره ملی : ۴۶۲۲۸۶۴۹۶۷ فرزند اناث

فرزند   ۴۶۲۲۹۹۵۵۹۱ : ملی  به شماره  الیاس  فرزند  شورابی  نادری  ۶-شیرین  
اناث والغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک  نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی  دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی 
گواهی  واال  دارد  تقدیم  سامان   ۱ اختالف شماره  به شورای حل  ماه  یک  ظرف 

صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی پرونده کالسه   .. شورای حل اختالف شماره ۲ سامان .

خواهان : فرامرزهاشم زاده فرزند حسین به نشانی سامان روستای ایلبگی. 
خوانده : قاسم بربریان فرزند سلیمان به نشانی مجهول المکان . 

خواسته : الزام به تحویل سند یک دستگاه خودروی سواری ال ۹۰ و مطالبه مطلق 
خسارت دادرسی. وقت رسیدگی : روز سه شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۵ ساعت ۱۰صبح 

خواهان دادخواستی به خواسته مذکور درمورخه ۹۵/۹/۲۳ به طرفیت خوانده تقدیم شعبه 
شورای حل اختالف شماره ۲ سامان نموده ، که به کالسه ۵۶۰/۹۵ ش ۲  ثبت گردیده 
و باعنایت به مجهول المکان بودن خوانده مراتب دراجرای ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 
مدنی یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تاخوانده ضمن مراجعه 
به دفترشعبه واخذ نسخه ثانی دادخواست وضمائم آن درتاریخ فوق درجلسه دادرسی 

حاضرشود.
 دبیرخانه شورای حل اختالف شماره ۲ سامان

مفقودی 
کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
پالک  شماره  ۸۸با  پژو۲۰۶مدل 
۴۴۷ق۷۲ایران ۳۳با شماره موتور 
۱۴۱۸۸۰۵۰۹۱۸و شماره شاسی  
 naap۰۳ed۰aj۰۸۵۸۴۴
اعتبار  از درجه  مفقود گردیده و 

ساقط می باشد
 بابل

کیف قاپي

*سرهنگ امیر فراستی
 معاون اجتماعی فرماندهی 

انتظامی تهران بزرگ 

از  یکي  قاپي  کیف 
مختلف  هاي  شیوه 

سرقت است که  هر از گاهی  در سطح جامعه شاهد 
آن هستیم. موضوعي که مشکالت خاص خود را 
براي فرد و جامعه به دنبال دارد. بدین صورت که 
فرد مالباخته فقط به صرف کمی سهل انگاری و بی 
دقتی و یا رفتارهای عجوالنه، باید متحمل غصه اموال 
از دست رفته خود، براي مدت ها باشد و همچنین 
مشاهده اینگونه وقایع در جامعه مي تواند فضاي 
جامعه را مخدوش و نوعي دلواپسي در جامعه ایجاد 
 کند، از این رو حتي وقوع یک مورد کیف قاپي هم 
مي تواند تبعات ناگوار و نامطلوب خاص خود را به 
دنبال داشته باشد و  هم از بعد مادي و هم از بعد 
معنوي، مشکالت بسیاري را براي فرد )مالباخته( و 

جامعه ایجاد کند.
گفتنی است این نوع جرم بیشتر در مکان هاي 
خلوت که تردد شهروندان کمتر است و اغلب به 
وسیله راکبین موتورسیکلت سوار انجام مي گیرد. 
در نوع حادتر آن، بیشتر سارقان این نوع سرقت 
ها، مجهز به سالح سرد و در مواردي سالح گرم 
هستند، از این رو توصیه می شود که شهروندان 
در حد امکان از مقاومت کردن در برابر اینگونه افراد 
دوری کنند و نسبت به خاطر سپردن چهره سارق  
و شماره وسیله نقلیه جهت شناسایی آنان تالش 

کنند. 
بهتر است شهروندان  براي جلوگیري از مواجهه 
شدن با اینگونه موارد، از همراه داشتن  وجوه نقد 
دوری کنند و سعی کنند تا حد امکان از عملیات 
چک،  برگ  از  استفاده  وجه،  انتقال  مانند  بانکی 
واریز به حساب بانکی، استفاده از دستگاه کارتخوان 
استفاده کنند و همچنین طالجات و مدارک و اسناد 
با ارزش خود را در موارد غیر ضروری حمل نکنند. 

هر چند  همراه داشتن لپ تاپ و تلفن همراه با 
فن آوری های مدرن می تواند بسیار از مشکالت 
و نیازمندی های روزمره ما را حل کند ولی این 
وسایل و ابزارهای نوین همواره حاوي عکس هاي 
خصوصي و اطالعات محرمانه می باشد که حمل 
و  بزرگ  ریسک  اطالعات،  این  حاوی  ابزارها  این 
خطر ناکي است که مي تواند مشکالت بسیاري را از 
نظر مادی و معنوی برای شهروندان به دنبال داشته 
باشد.  شهروندان سعی کنند که این اطالعات را به 
روز از لب تاپ و تلفن همراه خود خارج و در حافظه 
های جانبی بارگذاری کنند چرا که در مواردي سارق 
پس از سرقت لپ تاپ یا گوشي همراه، به دلیل 
تصاویر و اطالعات شخصی اقدام به اخاذي از افراد 

بزه دیده می کنند. 

نیروی انسان ارزشمندترین سرمایه است
تهران  شهردار  انساني  منابع  توسعه  معاون 
از غرفه  با حضور در برج  میالد و در دیدار 
»نهمین  در  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاونت 
مدیریت  پژوهشي  دستآوردهاي  نمایشگاه 
عنوان  به  تهران  شهرداري  از  شهري« 
»پژوهش  و  بنیان«  »دانش  اي  مجموعه 
عنوان  به  انساني  نیروي  که  برد  نام  محور« 
ارزشمندترین سرمایه آن از اهمیت و جایگاه 
پیام  گزارش  به  است.  برخوردار  اي  ویژه 
نقل   و  معاونت حمل  عمومي  روابط  از  زمان 
ترافیک شهرداري تهران، مهندس سید جعفر 
تشکري هاشمي افزود: در سالي که با تدبیر 
انقالب اسالمي، »سال  حکیمانه رهبر فرزانه 
گذاري  نام  عمل«  و  اقدام  مقاومتي؛  اقتصاد 
شده، در اجراي تدابیر شهردار محترم تهران 
تالش کرده ایم تا فاصله طرح هاي مطالعاتي 
و  اجرایي  اقدامات  با  پژوهشي  هاي  پروژه  و 
پروژه هاي عمیاتي را به حداقل میزان ممکن 

کاهش دهیم.
کوشش  راستا  این  در  که  این  اعالم  با  وي 
علمي  هاي  حوزه  مابین  مرز  تا  ایم  نموده 
را  صنعت  و  دانشگاه  عبارتي  به  اجرایي  و 
از  شهري  مدیریت  مختلف  بخش هاي  در 
اساس،  همین  بر  کرد:  تاکید  برداریم،  میان 
شهرداري تهران با قطب  هاي علمي پایتخت 
از جمله دانشگاه هاي صنعتي شریف، صنعتي 
امیرکبیر و علم و صنعت، پروژه هاي متعددي 

را در دست انجام دارد.

وجدان بشری در خواب است

* فرزانه ابراهیم زاده

انسانیت را که مجسم کنی؛ احترام به حقوق 
و عمل به وظایف جلوه بارزی در آن خواهد 
داشت. تا آنجا که مدعیان تمدن این »حقوق 
« را از دایره بشری باالتر و به حوزه حیوانات 
و نباتات و طبیعت تسری داده و »وظیفه« هر 

انسانی را احترام به این حقوق می دانند.
ها، کودکان،  انسان  بین  در  و  ها،  انسان  نیز  ها  بندی  اولویت  در 
سالمندان، مستضعفان و بی خانمان ها بر سایر مراتب ارجح دانسته 
شده و هر آنکه وجدان آسوده می طلبد خود را موظف و مکلف به 

دفاع از حقوق این گروهها می داند.
ولی براستی مایه ی تاسف و تامل است که در گزارش سازمان های 
بین المللی در هر ده دقیقه یک کودک در یمن جان سپارد و یا 
در سوریه، عراق و افغانستان کودکان در بحبوحه ی جنگ نابود 
شوند و یا در همین نزدیکی کودکانی در شهر و دیار خودمان )هر 
چند اندک و انگشت شمار( اسیر باندهای تکدی گری می شوندو یا 

بدلیل نیاز اقتصادی کار می کنند و از تحصیل باز می مانند.
یا افرادی هستند که از غذای گرم و سرپناه محروم اند و نیازمند 
توجه و همت. بیائیم برای حتی لحظه ای خود را جای این افراد 
بگذاریم و از پنجره ی ذهن آنها؛ تازیانه ی نگاههای سرد و بی روح 

دیگران بر پیکرشان را احساس کنیم.
اغلب  )به جز معدودی که فرصت طلب و سودجو هستند(  اینها 
به اندک حمایت و همتی برای تامین و توجه قناعت می کنند و 
انتظارشان براستی محدودو قابل اجرا است ولی افسوس که وجدان 
بشری در خواب است؛ اغلب منصفانه هم که بیاندیشیم شاید برخی 
تفکرات جزمی مثل انتقاد از کمک به کودکان سایر کشورها را هم 
وارد ندانیم چرا که بر مبنای همان اولویت بندی صدر این مقال؛ 
نمی توان در شرایطی که جان کودکی به نانی بسته است، آنرا به 
دلیل »خارجی بودن« از او دریغ کرد تا بالشتی برای بی خانمانی 

دیگر فراهم شود.
اگر همت کنیم و هر یک به وظیفه ی بشری خود در حفظ حقوق 
کودکان و بی خانمان ها عمل کنیم و البته دستگاههای مسئول نیز 
بودجه ی این امور را متعهدانه در همین مسیرها خرج کنند مطمئنا 
هم نانی برای کودک یمنی می رسد، هم بالشتی برای همشهری بی 

خانمان و هم وجدانی آسوده برای ما.

وزیر آموزش و پرورش :

با تخلفات به شدت برخورد می  کنیم
مدیرعامل  معارفه  و  تودیع  جلسه  در  وپرورش  آموزش  وزیر 
در  که  خطایی  هرگونه  با  گفت:  فرهنگیان  ذخیره  صندوق 
صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داده باشد به شدت برخورد می 

کنم. 
به گزارش پیام زمان ، فخرالدین دانش آشتیانی در آیین تودیع 
محل  در  که  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  مدیرعامل  معارفه  و 
برگزار  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  مؤسسه  تئاتر  آمفی  سالن 
ارائه  فرهنگیان  تأسیس صندوق ذخیره  فلسفه  اظهارکرد:  شد، 
رفاهیات و خدمات برای قشر فرهنگی است تا از این طریق به 

فرهنگیان کمک شود. معیشت  بهبود 
در  فرهنگی  میلیون  یک  نزدیک  عضویت  به  اشاره  با  وی 
و  پتانسیل  فرهنگیان  جامعه  گفت:  فرهنگیان  ذخیره  صندوق 
ظرفیت خوبی است که اگر خوب مدیریت شود می تواند برکات 

خوبی برای آنان به همراه داشته باشد.
این  صندوق  فعالیت  از  هدف  کرد:  خاطرنشان  آشتیانی  دانش 

است که ارزش افزوده ای به سرمایه فرهنگیان اضافه کند.
با  باید  صندوق  مدیریت  کرد:  تصریح  وپرورش  آموزش  وزیر 
و  اقتصادی است  بنگاه  باشد  چرا که صندوق یک  اقتصاددانان 
اقتصادی  کار  در  باتجربه  و  موفق  متخصص،  افراد  توسط  باید 

شود. مدیریت 
مدیره مؤسسات  اعضای هیأت  افزود:  امید  و  تدبیر  عضوکابینه 
اقتصادی  فعالیتهای  بر  مشرف  و  افرادکاردان  از  باید  مالی، 

انتخاب شود.
رئیس هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان خاطرنشان کرد: 
پاک دستی یکی دیگر از مسائل مهم در اداره صندوق است و 
بنابراین  نماینده یک میلیون فرهنگی هستند،  اعضای صندوق 

باید حساسیت بیشتری در این زمینه وجود داشته باشد.
دانش آشتیانی اظهارکرد: تمام سعی و تالش خود را در زمینه 

احقاق حقوق فرهنگیان به کار خواهم بست.
مالی  وضعیت  بررسی  برای  کارشناسی  تیم  یک  ازتعیین  وی 
دلیل حساسیت  به  افزود:  و  فرهنگیان خبرداد  صندوق ذخیره 
باال تاکنون زمان زیادی را برای سامان دهی به وضعیت فعلی 
خواهم  بیشتری  وقت  نیز  آینده  در  و  کردم  صرف  صندوق 

گذاشت.
به  را  اطمینان  این  کرد:  خاطرنشان  امید  و  تدبیر  عضوکابینه 
ذخیره  صندوق  در  که  تخلفی  هرگونه  با  دهم  می  فرهنگیان 
و  کنم  می  برخورد  شدت  به  باشد،  گرفته  صورت  فرهنگیان 
خواهم  ارائه  فرهنگیان  به  تخصصی  و  علمی  شفاف،  گزارشی 

کرد.

یادداشتپیشگیری

تحول  طرح  اینکه  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
سالمت بزرگترین طرح اجتماعی کشور است، 
گفت: این طرح سبب بهتر شدن وضع پزشکان 

و آسیب به مردم نشده است.
سیدحسن هاشمی در بیست و ششمین کنگره 
اظهار  ایران،  چشم پزشکی  انجمن  سالیانه 
داشت: امیدوارم خداوند به همه ما کمک کند 
که در مسیر زندگی و ادامه حیات که حاصل 
آن ثمربخشی برای همنوعان است گام برداریم. 
مهربان  بگیریم،  یاد  پیامبر  از  باید  افزود:  وی 
از  قرار داده و بیش  را مدنظر  انصاف  و  باشیم 
اینکه خود را ببینیم دیگران را مورد توجه قرار 

دهیم.
وزیر بهداشت اضافه کرد: بیش از ۳ سال است 
که  مهم  وزارتخانه های  از  یکی  مسئولیت  که 
بنده  بر عهده  بوده  رنج مردم درگیر  و  با درد 
گذاشته شده است و باید توجه داشت دولت در 
ادامه  شرایط مناسبی کار را شروع نکرد و در 
اساس  بر  ولی  نداشت  مشکل  کم  هم  مسیر 
از  کرده ایم  تالش  بستیم  مردم  با  که  عهدی 
عدالت دور نشده و در همین راستا گام برداریم.

هاشمی گفت: دولت در این مشکالت اقتصادی 
یارانه جدیدی تحت عنوان طرح تحول در نظر 
جمهور  رئیس  اصرار  مورد  طرح  این  و  گرفت 
بود چرا که ایشان گفتند ما به مردم قول دادیم 
که در قبال افزایش قیمت حامل های انرژی به 

آنها خدمت ارائه کنیم. 

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح تحول نتایج 
حاشیه  در  مردم  برای  ویژه  به  مثبتی  بسیار 
شهرها و مناطق محروم داشته است، گفت: ۴ 
روز گذشته به سیستان و بلوچستان سفر کرده 
بودم و آنجا مردم بر پایه غفلت سیاستمداران 

در رنج بودند.

 ولی خوشبختانه هم اکنون تمام مراکز درمانی 
زیادی  تعداد  و  بوده  پزشک  دارای  استان  این 
خواهد  قرار  آنها  اختیار  در  بیمارستانی  تخت 

گرفت.
وزیر بهداشت در ارتباط با حوزه چشم پزشکی، 
نیاکان  از  ارزشمندی  خیلی  میراث  ما  گفت: 
زمان  هر  از  بیش  امروز  و  داریم  اساتیدمان  و 
باشیم.  پهناور خود  مراقب کشور  باید  دیگری 
سایر  و  چشم پزشک  می کند  حکم  انصاف 

تخصص ها باید در دسترس مردم باشد. 
هاشمی تصریح کرد: کمیته اخالق پزشکی در 
گذشته در حوزه چشم پزشکی دایر شده و این 

مسأله نتایج مؤثری را به همراه داشته است.
از آسیب های جدی که  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شود  ایجاد  پزشکی  جامعه  در  است  ممکن 
سوءرفتار پزشکان است، خاطرنشان کرد: نباید 
با این دلیل که برخی اقدامات اشتباهی انجام 
می دهند ما نیز نسبت به این مسأله اقدام کنیم 
و بگوییم چون بقیه آلوده اند برای ما هم ایرادی 
مؤید  پزشکان  سفید  روپوش  که  چرا  نیست 

چیزی غیر از علم و عدالت نیست. 

وزیر بهداشت مطرح کرد:

طرح تحول سالمت بزرگترین طرح اجتماعی کشور

فقر چهره زنانه پیدا کرده است

عضو شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به اینکه درحوزه 
زنان برنامه های مصوب شده زیادی وجود دارد، گفت: باید 
اثر  در بررسی ها به طور دقیق مطالعه کرد ودید درصد 
بخشی این برنامه ها برسالمت بانوان چه میزان بوده است.
بیشتر  تهران  شهر  زنان  اینکه  به  اشاره  با  آباد  معصومه 
مصرف کننده خدمات بهداشت ودرمان هستند، افزود: ۷۵ 
درصد آسایشگاه های سالمندان را زنان تشکیل می دهند 
و این بررسی ها درسال ۹۰ نشان می دهد جمعیت زنان 
سالمند نسبت به مردان سالمند درسال افزایش پیدا کرده 

است .
عضو شورای شهر با تشریح این وضعیت ادامه داد: خانواده 
های تک نفره زنان تقریبا ۵ برابر خانواده های تک نفره 

مردان است وفقر چهره زنانه پیدا کرده است.
کاهش  و  طالق  افزایش  درازدواج،  تاخیر  کرد:  بیان  آباد 
الگوهای  تروج  و  کارآمد  های  آموزش  عدم  و  باروری 

نادرست درزندگی زنان قابل تامل است.
مصوب  های  برنامه  انطباق  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پایدار  توسعه  های  شاخصه  براساس  را  بانوان  برای  شده 
ومعیارهای سالمت بانوان سنجید ، یادآور شد: باتوجه به 
اولویت بندی ها و هم سوسازی سیاست هایی که برپایه 
صیانت از جایگاه خانواده باید در سه محور ایمنی؛بهداشت 
ومسائل فرهنگی واجتماعی و خدمات شهری مسائل زنان 

را بررسی کرد.

توقف تولید روغن جامد

از  بهداشت  وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  کل  مدیر 
اصالح استاندارد روغن های خوراکی و کاهش اسید چرب 

ترانس و اشباع در آنها خبر داد.
روغن های  کیفیت  خصوص  در   ، عبداللهی  زهرا  دکتر 
در  اخیر  سال های  در  که  اقداماتی  با  گفت:  خوراکی 
شده،  انجام  روغن  کیفیت  بهبود  سیاستگذاری  شورای 
بازنگری شده است؛ یعنی  استانداردهای روغن در کشور 
بود،  درصد  پنج  حدود  که  ترانس  چرب  اسید  استاندارد 
این تغییرات به زیر دو درصد رسیده است. حتی  از  بعد 
امروز روغن هایی در بازار داریم که اسید چرب ترانس آنها 
اسیدهای  استانداردهای  همچنین  افزود:  است.وی  صفر 
روغن  در  طوری  به  است؛  شده  اصالح  نیز  اشباع  چرب 
های مخصوص قنادی ها قبال حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اسید 
چرب ترانس و ۵۰ درصد اسید چرب اشباع داشت که بعد 
به زیر ۱۰ درصد کاهش  ترانس  بازنگری، اسید چرب  از 
پیدا کرده است.مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت تاکید کرد: مردم باید از روغن های مایع استفاده 
کنند. همچنین این موضوع نیز در اولویت ما قرار گرفته 
است که روغن جامد باید حذف شود. با اقدامات سازمان 
غذا و دارو، حتی تولید این روغن طی یکی دو سال آینده 
متوقف می شود؛ چرا که روغن جامد و نیمه جامد، اسید 
مایع  روغن  باید  و  دارند  باالیی  اشباع  و  ترانس  چرب 

جایگزین آنها شود.

صندوق ذخیره فرهنگیان بنگاه خیریه نیست

این  گفت:  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  مؤسسه  مدیرعامل 
صندوق، بنگاه خیریه نیست که سود آن را فقط به عده ای 

پرداخت کنیم.
ذخیره  صندوق  مؤسسه  مدیرعامل  نیکدل  مهدی 
فرهنگیان اظهار داشت: با تأسی از آقای دانش آشتیانی که 
در این شرایط مسئولیت خطیر وزارت آموزش و پرورش را 
برعهده گرفت، بنده نیز احساس وظیفه کردم تا در کسوت 

مدیرعامل صندوق به فرهنگیان خدمت کنم.
به  نیاز  چیزی  هر  از  بیش  کار  پیشبرد  برای  افزود:  وی 
همدلی و همکاری همه فرهنگیان داریم تا مشکالت فرا 

روی را برطرف سازیم.
نیکدل تصریح کرد: برنامه ای ارائه می کنم تا در قالب آن، 
از  دور  به  و  شفاف  صورت  به  صندوق  فعالیت های  تمام 

هرگونه شبهه صورت گیرد.
وی با بیان اینکه اموال فرهنگیان از بیت المال هم مهم تر 
فرهنگیان  سود  کنیم  تالش  باید  کرد:  خاطرنشان  است، 
فعالیت  راهی  هر  از  نیست  قرار  البته  دهیم،  افزایش  را 

اقتصادی کنیم بلکه باید در چارچوب قانون عمل کنیم.
این  گفت:  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  مؤسسه  مدیرعامل 
صندوق بنگاه خیریه نیست که سود آن را فقط به عده ای 
پرداخت کنیم و حیاط خلوت چند نفر نیست بلکه بنگاه 
و  به ۹۵۰ هزار فرهنگی است  اقتصادی است که متعلق 

همه باید از عایدات آن بهره مند شوند.

بیان  با  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس 
سال   ۳ به  طالق  و  ازدواج  فاصله  اینکه 
رسیده است، گفت: در هر ساعت ۱۹ طالق 

در کشور ثبت می شود.
ملی  همایش  در  خدادادی  سلمان 
با  خانواده،  حوزه  در  اجتماعی  سیاستگذاری 
اجتماعی،  دقیق  ریزی  برنامه  لزوم  به  اشاره 
قانونگذاری ها  تدوین  در  باید  نخبگان  افزود: 
در حوزه خانواده به نکته های اساسی بپردازند. 
هر  ازای  به  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
ساعت ۱۹ طالق در کشور رخ می دهد، باید 
در این زمینه برنامه ریزی های درستی کرد. 
 ۹۰ سال  آمار  براساس  گفت:  خدادادی 
حدود ۲ میلیون و ۵۵۳ هزار زن سرپرست 
خانوار داریم که این آمار در مقایسه با سال 
۸۵ و در مدت پنج ساله بسیار تکان دهنده 
یک  حدود   ۸۵ سال  در  که  چرا  است، 
خانوار  سرپرست  زن  هزار   ۶۶۴ و  میلیون 

داشته ایم. 
طالق،  افزایش  شاهد  امروز  داد:  ادامه  وی 
افزایش سن ازدواج و کاهش سن بین ازدواج 

و طالق هستیم. قباًل فاصله ازدواج و طالق ۵ 
تا ۷ سال بود، اکنون ۳ تا ۵ سال تعریف شده 

است، که این نگران کننده است. 
افزود:  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس 
در حوزه قانونگذاری، وجود قانون مشکلی را 
حل نمی کند. ما اکنون مشکل کمبود قانون 
ابالغی  سیاست های  همین  اگر  نداریم، 
رهبری به خوبی تقسیم کار شود و هر قوه 
و سازمانی در جهت تحقق آن، برنامه ریزی 

کند، بسیاری از مشکالت حل می شود. 
وی افزود: مجلس در سال ۸۳ قانون حمایت 
از ازدواج جوانان را تصویب کرد، اما تاکنون 
چقدر دولت در اجرای آن موفق بوده است؟ 
برای پرداخت وام ازدواج ۳ یا ۵ میلیونی به 
یا  می آید؟  فشار  جوانان  به  چقدر  جوانان، 
در ارتباط با حمایت از خانواده، مجلس در 
سال ۹۱ قانونی مصوب کرد که قوه قضائیه 
تمام شهرها  در  قانون،  این  اول  ۲ سال  در 
دادگاه و شعبه مستقل اختالف خانواده دایر 
کند، اما اکنون حتی در تهران هم شاهد آن 
نیستیم، البته قبول داریم که کمبود قاضی 

وجود دارد، اما باید کاری شود. 
وی بر همکاری بین بخشی دولت، سازمان ها 
و  کرد  تأکید  قانون  اجرای  برای  سمنها  و 

وجود  قانون  تدوین  در  کمبودی  گفت: 
اجرا  و  حمایت  قوانین  این  باید  اما  ندارد، 

شوند.

فاصله ازدواج تا طالق کوتاهتر شد
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حصر واثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  زاده  مراد  فاطمه  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
نموده  وراثت   گواهی حصر  این  شعبه درخواست  از    ۹۵۰۹۹۸۱۰۴۵۴۰۰۵۱۸
و چنین توضیح داده که شادروان حدیقه قدمان  به شماره شناسنامه ۳۵۶  در 
الفوت آن  بدرود زندگی گفته ورثه حین  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ  ۹۴/۴/۱۵  

مرحوم منحصر است به:
 علی مراد زاده ش ش ۸۳۳۱ ت ت ۱۳۵۳ صادره از تهران

رضا مراد زاده کسرینه ش ش ۱۳۸۲۷ ت ت ۱۳۶۳ صادره از تهران 
محمد مراد زاده کسرینه ش ش ۹۱۴۳۴ ت ت ۱۳۶۶ صادره از قزوین
فاطمه مراد زاده کسرینه ش  ش۹۹۰۴ ت ت ۱۳۵۹ صادره از تهران 
زهرا مراد زاده کسرینه ش  ش۱۰۵۳۷ ت ت ۱۳۵۶ صادرهاز تهران 

یحیی مراد زاده کسرینه  ش ش ۴ ت ت ۱۳۲۶ صادره ا زکاشمر همسر متوفی
مریم نظر آهاری ش ش ۴۵ ت ت ۱۳۱۲ صادره از شمیران مادر متوفی

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

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 ۱۱۰/۱۰۸3۱6 دبیر  شعبه 4۵4شورای حل اختالف مجتمع شماره   ۱۰ تهران

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱۳۹۵۶۰۳۱۶۰۰۲۰۰۲۷۱۹هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
علیمراد  آقای   متقاضی   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  اسالم  ثبت ملک  حوزه 
کاظمی  فرزند شهباز به شماره شناسنامه ۲۶۲ صادره از اسالم آبادغرب در یک 
از ۱  به مساحت ۸۷،۱۰ متر مربع پالک ۲۶۴۱ فرعی   باب ساختمان مسکونی 
یاسین   بسیج کوچه مهر ک  آباد غرب  شهرستانی خیابان  اسالم  واقع در  اصلی 
شامل مبایعه نامه عادی وعدم دسترسی به مالک محرزگردیده است .لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵،۹،۷ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵،۹،۲۴

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

حصر واثت 
به  دادخواست  شرح  به    ۲۶۰ شناسنامه   شماره  به  حمیدی    صفار  رقیه 
کالسه۹۵۰۴۸۰/۱۲/۹۵       از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده 
انشائی  به شماره شناسنامه ۲۰۹۶۷   و چنین توضیح داده که شادروان اسکندر 
در تاریخ ۹۵/۶/۱۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
 رقیه صفار حمیدی ش ش ۲۶۰ ت ت ۱۳۲۶ صادره از الهیجان همسر متوفی

حسین انشائی ش  ش۲۷۶ ت ت ۱۳۴۴ صادره ا زتهران پسر متوفی
محمد انشائی ش  ش۴۴۷ ت ت ۱۳۴۲ صادره از تهران پسر متوفی

صادق انشائی ش  ش۲۴۶۵ ت ت ۱۳۴۶ صادره ا ز تهران پسر متوفی
نرگس انشائی ش  ش۲۶۷۸ ت ت ۱۳۴۷ صادره از تهارن دختر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 ۱۱۰/۱۰۸3۱۷ دبیر  شعبه   ۱۲  شورای حل اختالف مجتمع شماره ۱  تهران

فرم آگهی تبادل لوایح
رضا  محمد  آقای  بطرفیت  شوش  محسن  آقای  خواهی  نظر  تجدید  خصوص  در 
از شعبه  دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۶۱۴۱۱۰۱۱۳۶صادره  به  نسبت  زاده  عباسقلی 
اول حقوقی دادگستری خرمشهرمراتب جهت ابالغ به تجدید نظر خوانده از طریق 
نتشاراعالم می گرددمقرراست ظرف ده روز  اال  ازروزنامه های کثیر  درج دریکی 
پس ازرویت تجدید نظر خوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف مدت ده روزبه دفتردادگاه 
مراجعه و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم نسبت به تبادل لوایح اقدام 
نمایددرغیراین صورت پرونده با همین وضعیت به دادگاه تجدید نظراستان ارسال 

می گردد.     شماره م الف: )۹/۸۶۳(
پریسا عباسی-مدیر دفتر شعبه اول حقوقی دادگستری خرمشهر

آگهی
به  داودی  صودیف  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  مجنده  بدیعیان  نظر  خواهان 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  خودرو  پالک  فک  به  الزام  و  موقت  دستور  خواسته 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی شهید محالتی تهران واقع در تهران بزرگراه شهید محالتی خیابان 
ابوذر جنوبی مجتمع شهید محالتی ارجاع و به کالسه ۹۵۰۳۳۱ ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن ۹۵/۱۱/۵ و ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
۱۱۰/۱۰۷۸۸4 دادگاه حقوقی شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید محالتی 
تهران 

حصر واثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت به شرح دادخواست به کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۰۴۵۷۰۰۵۷۷  
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت   حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این   از 
تاریخ ۹۵/۸/۲۱  بدرود  اقامتگاه دائمی خود در  شادروان معصومه آب خضر در  

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 محسن صالحی ش ش ۹۹۶ ت ت ۴۴/۴/۹ صادره از تهران پسر متوفی

مجید صالحی ش  ش۵۲۰۴ ت ت ۱۳۴۹ صادره از تهران پسر متوفی
   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را  در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 ۱۱۰/۱۰۸3۱۲ دبیر  شعبه 4۵۷شورای حل اختالف مجتمع شماره ۱۰   تهران

آگهی
تاریخ ۸۵/۵/۲۴

پرونده کالسه ۷۷۹/۸۴ شماره دادنامه ۴۵۴
مرجع رسیدگی شعبه ۳۲ دادگاه عمومی تهران 

خواهان-لیدا ابراهیمی شجرد-ملوک نصیری مجد عبداله حمیدرضا مجد با وکالت 
محسن خاکسار 

خوانده –مهدی طاهریان –صفیه وزیری 
خواسته –فروش ملک مشاعی 

تقدیم  باال  خوانده  طرفیت  به  فوق  خواسته  به  دادخواستی  –خواهان  گردشکار 
داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی 
در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 

نماید 
رای دادگاه-در خصوص دعوی لیدا ابراهیمی شجرد ملوک نصیری مجد و عبداله 
طاهریان  مهدی  بطرفیت  خاکسار  محسن  وکالت  با  طاهریان  حمیدرضا  و  محمد 
ثبتی شماره  پالک  مشاعی  ملک  فروش  به  بخواسته صدور حکم  وزیری  و صفیه 
به  تلفن همراه  بانضمام یک رشته  از ۳۵۲۶ اصلی بخش ۳ تهران  ۲۳۹۲۸ فرعی 
مرحوم  ورثه  مشاعی  مالکین  بین  وجه حاصله  تقسیم  و  شماره ۰۹۱۲۱۱۸۳۶۵۱ 
موصوف  ثبتی  پالک  در خصوص  اوال  مربوطه  دادخواست  بشرح  طاهریان  حسین 
نظر به اینکه به حکایت پاسخ استعالم ثبتی به شماره ۶۰۸۸/غ-۸۵/۳/۱۱ اداره ثبت 
منطقه شمالغرب تهران ۲۸ سهم از ۶۰ سهم مشاع از سه دانگ مشاع سهمی حسین 
طاهریان به موجب نامه شماره ۱۶۲۱۰-۷۷/۱۰/۲۶ اداره چهارم اجرا در بازداشت 
بوده و به استناد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام بلحاظ عدم امکان نقل و انتقال قرار رد 
دعوی در وضعیت فعلی صادر و اعالم می گردد ثانیا در خصوص تلفن همراه به شماره 
۰۹۱۲۱۱۸۳۶۵۱ با توجه به عدم امکان تقسیم و نامه شماره ۳۲۱/۱۰۱۷/۱۷۷۵۴ 
-۸۵/۴/۵ شرکت ارتباطات سیار شرکت مخابرات به استناد مواد ۳۰۰-۳۱۷ قانون 
امور حسبی حکم به فروش تلفن مذکور با جلب نظر کارشناس و تقسیم ثمن حاصله 
در  صادره  رای  گردد  می  اعالم  و  صادر  مشارالیه  االرث  سهم  میزان  به  ورثه  بین 
خصوص قرار رد دعوی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
در محاکم تجدیدنظر استان تهران بوده و نسبت به فروش تلفن سیار غیابی و ظرف 

مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد .
۱۱۰/۱۰۸3۱۰  رئیس شعبه 3۲ دادگاه عمومی تهران 

حصر واثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد حسین پریزن به شرح دادخواست به کالسه 
۹۵۰۹۹۸۱۰۴۵۴۰۰۵۳۳  از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حسن پریزن  به شماره شناسنامه ۶۵۸  در تاریخ  
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    ۹۴/۹/۷

منحصر است به:
 محمد حسین پریزن ش ش ۵۷۸۵ ت ت ۱۳۵۰ صادره از تهران 

محمد علی پریزن ش ش ۲۱۱۴۶ ت ت ۱۳۵۴ صادره از تهران 
صدیقه پریزن ش ش ۵۷۸۴ ت ت ۱۳۴۷ صادره از تهران 
مرضیه پریزن ش ش ۵۷۸۳ ت ت ۱۳۴۵ صادره از تهران 
کلثوم پریزن ش ش ۱۰۰۰۸ ت ت ۱۳۵۹ صادره از تهران 

لیال واشقی ت ت ۱۳۱۷ صادره از فراهان همسر متوفی
   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را  در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.
 ۱۱۰/۱۰۸3۱4 دبیر  شعبه 4۵4شورای حل اختالف مجتمع شماره۱۰    تهران

آگهی مفقودی
کارت هوشمند کامیونت ایسوز و به شماره پالک ایران۵۹-۹۹۴ع۵۱ و شماره کارت 

۲۳۸۳۶۹۶ مفقود فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی احضار متهم 
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست 

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
آقای  ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۲۲۰۰۷۷۶برای  کالسه  پرونده  در   ۹۵۱۰۴۳۶۶۱۱۰۰۳۹۲۵
بهروز عیدی پور فرزند سبزی به اتهام توهین و تهدید از طریق ارسال پیام تلفنی 
تقاضای  کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
به مجهول  با عنایت  برای مورخه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ساعت ۰۹:۰۰تعیین شده است 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده ۳۴۴ قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
وقت مقرر در 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 )۱۰3 جزایی سابق( محمد موسی نژاد.

آگهی
خواهان مهدی دهنادی فرزند رضا دادخواستی به طرفیت خواندگان ۱- جمشید 
جبارزاده فرزند رضا ۲- کمال جبارزاده فرزند جمشید ۳- سعد خلف نیا به خواسته 
های ابطال سند یک فروند شناور به شماره سند ۴۳۷۲۵ مورخ ۹۴/۴/۳۱ و الزام 
بوشهر  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم   ... و  قایق  رسمی  سند  تنظیم  به 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان بوشهر 
وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۵۰۷۰۳ کالسه  به  و  ارجاع  بوشهر  شهرستان  در  واقع 
رسیدگی آن ۹۶/۲/۲۰ و ساعت ۱۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان درخواست وکیل و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ردیف پنجم 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.
بهادری دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان بوشهر

تاریخ انتشار:۹۵/۹/۲۴

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له: نام: بانک مهر اقتصاد با وکالت 

 مهدی پهلوان نژاد طبری به نشانی: بابل خ طالقانی پاساژ قلی تبار ط دوم 
مشخصات محکوم علیه: ۱- محمد صادق قربان نژاد ۲- احمد قربان نژاد

به نشانی: مجهول المکان 
بموجب رأی شماره ۹۲۵ تاریخ ۹۵/۷/۱۴ شعبه ۱۲ شورای حل اختالف شهرستان بابل 
)و رأی شماره...... تاریخ...... شعبه......دادگاه عمومی......(که قطعیت یافته است محکوم 
علیه محکوم است به مبلغ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و مبلغ ۶۷۵/۰۰۰ ریال 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چکها لغایت تاریخ وصول و 
حق الوکاله وکیل رای صادره غیابی می باشد. به استناد ماده ۱۹ آئین نامه اجرائی ماده 
۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است: 
پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام 

قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
امضا و مهر مسئول دفتر شعبه ۱۲ شورای حل اختالف بابل 

بازی هایی برای درمان 
کمرویی کودکان 

اجتماعی  انزوای  و  کم رویی  بودن،  خجالتی   
بچه ها یک مشکل اساسی است که اگر از همان 
کودکی آن را برطرف نکنید ممکن است تغییر 

آن در بزرگسالی دشوار و غیرممکن باشد.
کم رویی معموالً به دلیل کمبود اعتماد به نفس 
ایجاد می شود. کودک کم رو مهارت های ارتباط 
ابراز  توانایی  و  نگرفته  فرا  بخوبی  را  اجتماعی 
نتوانید  که  نیست  چیزی  این  اما  ندارد.  وجود 

اصالحش کنید.
را  او  هم  بازی ها،  یکسری  با  می توانید  شما 
اجتماعی  نقش های  تجربه  هم  کنید،  سرگرم 
مهارت های  هم  و  بدهید  او  به  را  مختلف 
دهید.  پرورش  او  در  را  وجود  ابراز  و  اجتماعی 
ما در اینجا نمونه هایی از این بازی ها را به شما 

معرفی می کنیم.
با  و  بپوشید  ای  ویژه  لباس های  تئاتر خیالی: 
تماشاچیان  مقابل  در  را  نمایش  یک  فرزندتان 
خیالی اجرا کنید. حتی می توانید عروسک های 
او را به عنوان تماشاچیان در گوشه ای بچینید 
برای  یا  کنید  سخنرانی  و  بازی  آنها  برای  و 
عروسک ها روی صحنه ای خیالی، آواز بخوانید.

شما  معلم  بخواهید  فرزندتان  از  بازی:  معلم 
شود و آنچه را که در کالس یاد گرفته به شما 
هایش  عروسک  به  بخواهید  او  از  یا  بدهد.  یاد 
بدهد.  درس  هستند،  هم  تنبلی  بچه های  که 
در  خودش  کردن  تصور  با  او  که  دید  خواهید 
نفس  به  اعتماد  اثرگذار،  و  قدرتمند  موقعیتی 
اجرای  پس  از  خوبی  به  و  کرده  پیدا  بیشتری 

نقش برمی آید.
جلوی  خیالی  میکروفن  یک  مصاحبه :  بازی 
او  او مصاحبه کنید. نظر  با  بگیرید و  فرزندتان 
لباسش، آب و هوا، غذای مورد  را درباره رنگ 
عالقه اش و... بپرسید و تا می توانید این مصاحبه 
ابراز  فرزندتان هم  کار  این  با  کنید.  را طوالنی 
نظر و عقیده اش را تمرین می کند و هم صحبت 

کردن مقابل جمعیت را یاد می گیرد.
کتاب  یا  بزنید  حرف  فرزندتان  با  صدا:  ضبط 
اجرا  را  نمایشنامه ای  حتی  می توانید  بخوانید، 
یک  با  را  صدایتان  حال  همین  در  و  کنید 
بعداً   و  کنید  ضبط  همراه  تلفن  یا  ریکوردر 
گوش دهید. شنیدن صدای خود می تواند باعث 
شناخت ضعف ها، برطرف کردن آنها و باال رفتن 
در جمع  برای صحبت  کودک  نفس  به  اعتماد 

شود.
پانتومیم خانگی: این همان بازی معروفی است 
که حتماً در فیلم هادیده اید. یک کلمه یا مفهوم 
را انتخاب کنید و با اجرای پانتومیم سعی کنید 
آن را به دیگران بفهمانید. از کودکتان بخواهید 
با حرکات دست ها و بدن، این مفهوم را انتقال 
دهد. با این کار، او می آموزد که از بدنش برای 
برقراری ارتباط استفاده کند و مهارت های کافی 

را برای تقویت زبان بدن یاد می گیرد.
به  خانواده،  جمع  در  شب ها  بازی:  خاطره    
جای آنکه هر کدام مشغول گوشی تلفن همراه 
هم  با  کردن  صحبت  به  باشید،  تلویزیون  یا 
بپردازید. بهترین کار این است که خاطره بازی 
را در  از خاطرات خوبتان  کنید. هر کدام یکی 
جمع تعریف کنید یا اگر خاطره ای به ذهنتان 
خوانی  قصه  یا  خواندن  شعر  مسابقه  نمی رسد، 

بگذارید.
منبع: ضمیمه روزنامه ایران

 کودکانه

منتشرشده در جهان، حدود ۲۰تا  آمارهای  برطبق 
افسردگی  بیماری  با  جهان  جمعیت  درصد   ۲۵
مواجه هستند که روانشناسان در ایران و به صورت 
متمرکزتر در پایتخت، ۳۴درصد تهرانی ها را دارای 

نشانه های افسردگی می دانند.
بی تردید در جامعه امروزی و در کنار تمام پیشرفت 
ها و حصول به موفقیت هایی که برای هر فردی از 
کاراکترهای شخصی- شخصیتی محسوب می شود؛ 
و  شود  می  محسوب  جدی  خطری  افسردگی  آمار 
البرزی؛  روانشناسان  گفته  به  بنا  البرز،  استان  در 
تهدیدی برای استان به حساب می آید و با نگاهی به 
وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان، این 
مطلب مورد تأیید بیشتری قرار می گیرد که عوامل 
مذکور نسبت به سایر استان های کشور پررنگ تر 
بوده و این استان را در پله باالیی از افسردگی قرار 

داده است.
مانند  دیگر  متعددی  عوامل  میان،  این  در 
هایی  مهاجرت  زندگی،  سبک  تغییردر 
انواع باشد؛  می  آنها  سردمدار  البرز،   که 
 آلودگی های صوتی، آسیب های صنعتی، کمرنگ 
در  باید  را  اعتیاد  و  مذهبی  معنوی-  مسائل  شدن 
بیماریهای  تسریع  و  ایجاد  در  موثر  عوامل  زمره 
برای  و  دانست  افسردگی  ویژه  به  و  روانپزشکی 

کمرنگ شدن این بیماری کاری مفید انجام داد.
است  متمرکز  موضوع،  این  بر  مقال  این  در  سخن 

به  دست  همگی  که  ابزارهایی  و  ادوات  تمام  با  که 
دست هم داده اند تا آمار افسردگی در استان باالتر از 
سایر استان ها باشد، هرفرد در هر حوزه و مسئولیِت 
رفتار  بعضی  رفتِن  بین  از  برای  میتواند  اجتماعی، 
می  بیماری  این  امدِن  وجود  به  باعث  که  عادات  و 
شود؛ از خود شروع کند و نََفس هایی تازه را میهمان 

نگاهش داشته باشد.
»به گفته نویسنده کتاب »درمان افسردگی«، بخشی 
از بیماری افسردگی، انزوای اجتماعی است که خود 
بیماری  پیشرفت  اصلی  دالیل  از  یکی  عنوان  به 
شمرده می شود. ظاهرا خروج از تعامالت اجتماعی، 
افزایش می  را  مغز  و منفی  استرسی  واکنش هاس 

و  دوستان  با  افسردگی  دوران  در  بنابراین  دهد، 
اجازه  و  کنید  معاشرت  خود  اعتماد  قابل  اطرافیان 
دهید که درگذر از این بحران به شما کمک کنند.«

بی تردید، به وجود آوردن نشاط جمعی در جامعه، 
به  و  باشد  این مسیر  در  مؤثر  قدم  اولین  تواند  می 
نوعی همگانی نمودن این اصل در بستر اجتماع، هر 

فرد را مورد صیانت قرار خواهد داد.
» بر اساس تحقیقات جدید، پژوهشگران نشان داده 
اند آنچه که اخالق و حوصله ی هر فرد را در روز می 

سازد، خوش اخالقی دوستان وی است.
انجام  آمریکا  هاروارد  در  که  تحقیق  این  اساس  بر 
ببینید  را  دوستی  شما  زود  صبح  اگر  است،  شده 
که در حال لبخند زدن است و از زندگیش رضایت 
دارد حتماً آن روز را بهتر و خوش اخالق تر سپری 
خواهید کرد و برعکس نارضایتی او از زندگیش شما 
تحقیق  این  در  کشاند.آنچه  می  ناراحتی  به  هم  را 
جالب به نظر می رسد آن است که نه تنها خلقیات، 
حتی  و  کشیدن  سیگار  بلکه  دارد  ُمسری  حالتی 
عادات خوردن نیز تأثیر زیادی روی افراد دارند. به 
شکلی که اگر دوست پرخوری داشته باشید شما هم 
بیشتر می خورید و حتی ممکن است  او  به همراه 
عملی همچون سیگار کشیدن او، شما را هم به این 

کار بکشاند.
سـال   ۲۰ طول  در  بالغ  فرد   ۵۰۰۰ روی  تحقیـق 
نشـان داده اسـت که خـوش اخالقی هر فردی روی 

دوست صمیمی که با او در ارتباط است تأثیر بسیار 
اثبات  گسترده  تحقیق  این  در  گذارد.  می   زیادی 
شد که دوست صمیمی که همیشه خوشحال باشد 
به  و  تغییر داده  تا ۶۰ درصد  را  فرد  حاالت روحی 

سمت بهتر شدن سوق می دهد«.
چنین  به  شدن  نزدیک  برای  میان،  این  در 
دهید؛  قرار  آسودگی  منبِت  در  را  فکر  حاالتی، 
چرا که در تمام پژوهش ها هم ثابت شده است؛ 
تقابل  در  اعصاب  و  مغز  عملکرد  محصول  فکر، 
کامل  هوشیارِی  با  و  باشد  می  اطراف  محیط  با 
وجود  به  کامل  طور  به  و  است  همسان  جسمی 
سالمِت  حقیقت،  در  و  است  وابسته  فرد  فیزیکی 
باشد  می  محیط  با  سازگاری  به  منوط  فکری 
و  بحرانی  مراحل  از  گذر  برای  اثنا،  این  در  که 
در  جامعه  در  که  اخالقی  های  ناهنجاری  شیوع 
فکری  به  باید  است،  ثبات  و  گیری  شکل  حال 
و  برد  پناه  اخالقی  امنیِت  با  دوستانی  و  امن 
اهداف  برای  که  هایی  تصویرسازی  و  تأیید  با 
را  ذهن  هرآنچه  از  انعکاس  با  سازیم  می  خود 
و  کرده  تالش  دهد،  می  سوق  آرامش  سمت  به 
کردِن  کمرنگ  و  فکرِی  سالمت  نکنیم؛   فراموش 
آرام،  ذهنی  گروی  در  افسردگی  های  نشانه 
مثبت  هایی  تصویرسازی  و  امن  های  معاشرت 
کنید.  مرور  زندگی  در  را  نکته  چند  است.این 

کنید. نمی  ضرر  راحت،  خیالتان 

نشانه های افسردگی را کمرنگ کنیم...
الهام آمرکاشی

خوشبین ها  وضع  که  داده  نشان  بررسی ها   
است.  بدبین ها  از  بهتر  گوناگون  زمینه های  در 
بدبین ها  از  بهتر  شغلی  پیش بینی های  در  آنها 
است.  خوب  اغلب  سالمتی شان  وضع  هستند، 
شغلی  انتخاب های  در  خوشبین  افراد  همچنین 
مهمی  نکته  می کنند.  عمل  بدبین ها  از  بهتر  نیز 
کسانی  آزمون ها  که  است  این  گفت  می توان  که 

که  کرده اند  شناسایی  بدبین  افراد  عنوان  به   را 
باشند.   بدبین  که  نمی کردند  را  فکرش  هرگز 

عامل  بدبینی  که  می رسد  نظر  به  واقع  در 
می دهد  نشان  تحقیقات  اما  باشد،  ریشه داری 
اصلی  هسته  داد.  تغییر  را  آن  می توان  که 
درماندگی  واقع  در  است.  درماندگی  بدبینی، 
که  می پندارند  افراد  آن  در  که  است  مرحله ای 
روی  برایشان  آنچه  بر  تأثیری  انتخاب هایشان 
زندگی،  در  چیزها  از  بسیاری  ندارد.  می دهد، 
قد  رنگ چشم،  مانند  ما هستند  کنترل  از  خارج 
و... اما کارهای زیادی را هم تحت کنترل خویش 
می آییم،  کنار  دنیا  با  آن  با  که  شیوه ای  داریم. 

یا زیاد کند. را کم  این کنترل  ممکن است 

رویدادها  به  که  نیستند  اندیشه هایمان  این   
را  رویدادها  خود  آنها  می دهند،  نشان  واکنش 
بر  دستم  از  »کاری  اینکه  فکر  می کنند.  تعیین 
وقتی  می دارد.  باز  کردن  عمل  از  را  ما  نمی آید« 
احساس درماندگی بر ما تسلط می یابد، کنترل به 
دست نیروهای دیگر می افتد. پژوهش های زیادی 
را  باشیم، شکست ها  بدبین  اگر  نشان می دهد که 

افسردگی  دچار  براحتی  و  می دانیم  خود  مشکل 
و  می مانیم  غافل  ظرفیت هایمان  از  شد.  خواهیم 
بدبین  افراد  می شویم.  بیمار  زود  جسمی  نظر  از 
که  روش هایی  از  یکی  و  می سازند  کوه  کاه،  از 
تبدیل  می دهند،  انجام  را  کار  این  آن  کمک  با 

اینکه  نکته دیگر  به احساس گناه است.  اشتباه ها 
بدبین  افسرده  افراد  بدبینی.  اوج  یعنی  افسردگی 
برای  محکم  دلیل  یک  می توان  یعنی  هستند. 
دانست  بدبینی  را  شدید  افسردگی  بروز  علت 
سبک  برگزیدن  اختالل،  این  از  رهایی  کلید  و 

است. خوشبینانه 
پیرامونی  دنیای  مسائل  به  اندازه  از  بیش  اگر    

توجه کرده و آنها را به خود نسبت دهیم، شانس 
نسبت  زیرا  می رود،  باال  ما  در  افسردگی  به  ابتال 
دادن  گیر  و  بینی  ریز  خود،  به  مشکالت  دادن 
در  شاید  که  اوضاعی  کنترل  جهت  در  مسائل  به 
آورد.  خواهد  در  پای  از  را  ما  نباشد،  ما  کنترل 

این باورها بدبینی را افزایش داده و پس از مدتی 
از وضع خود  برای درک مثبت تر  از تالش  دست 
نشخوارکننده های  می شویم.  درمانده  و  کشیده 
ادامه می دهند  تفکرات  گونه  این  به  آنقدر  فکری 
فکرهای  از  مهار ناپذیر  بزرگ  چرخه  یک  که 
و  فرامی گیرد  را  آنها  پیرامون  بدبینانه  و  منفی 

می شوند.  افسردگی  دچار 

وقتی متوجه بدبینی خود شدید، روی آن تمرکز 
بکشانید  دیگری  به سمت  را  ذهنتان  و  نکنید 

است.  مهم  بسیار  خوشبینی  نیز  کار  محیط  در   
از  کاری  محیط های  در  خوشبینی  و  بدبینی 
ایجاد  علت  به  بدبینی  که  است  مهم  جهت  آن 

به غمگینی،  و  ایجاد سکون می کند  درماندگی، 
کار  در  بازدهی  کاهش  و  اضطراب  پایین،  روحیه 
افراد  می رسد  نظر  به  حقیقت  در  می انجامد. 
مناسب برای کارهای پرچالش باید دارای ویژگی 

باشند. بینی  و خوش  انگیزه  استعداد، 
که  است  موانع  با  برخورد  هنگام  شما  رفتار 
امید  یا  ناامیدی  و  پیروزی  یا  شکست  موجب 

می شود.
 رویدادهای تلخ و بدی که در زندگی برای افراد 
که  است  رویدادهایی  همان  می آید،  پیش  بدبین 
برای افراد خوشبین اتفاق می افتد اما نگرش این 
با  آنان  تلقی  طرز  و  مسائل  به  نسبت  فرد  دو 
هم متفاوت است. فرد خوشبین بعد از روبه رویی 
دوباره  و  می گردد  بر  عادی  حالت  به  ناکامی  با 
و  رخوت  دچار  بدبین  فرد  یک  اما  می کند  آغاز 
خود  فرزندان  به  باید  شما  می شود.  افسردگی 
خوشبین  و  بپرهیزند  بدبینی  از  که  بیاموزید 
در  بدبینی  منشأ  کودکی  در  بدبینی  زیرا  باشند 
از  را  بدبینی  کودکان  بیشتر  است.  بزرگسالی 
مادر خود یا از بزرگساالن منتقد پیرامونشان یاد 
را  بدبینی  که  همان طور  کودکان  اما  می گیرند 
بیاموزند. نیز  را  خوشبینی  می توانند  می آموزند، 

 در پایان باید گفت دو راهکار اصلی برای مبارزه 
که  است  این  اول  راهکار  دارد:  وجود  بدبینی  با 
وقتی متوجه بدبینی خود شدید، روی آن تمرکز 
را  ذهنتان  موقع  همان  در  کنید  سعی  و  نکنید 
فکر  دیگری  چیز  به  و  بکشانید  دیگری  سمت  به 
منفی  و  بدبینانه  افکار  به  می توان  مثاًل  کنید. 
حواس  می توانید  یا  بدهید.  ایست  فرمان  خود 
دیگری  موضوع  به  و  کنید  منحرف  را  خود 

. بیندیشید
و  غلط  باورهای  که  است  این  دوم  راهکار  اما    
کار  این  اگر  ببرید.  سؤال  زیر  را  خود  نامعقول 
باور  یک  بازگشتن  احتمال  شود  انجام  بدرستی 

بود. بسیار کم خواهد  به ذهن شما  نامعقول 
نیوز   منبع: سالمت 

لطفًا 
خوشبین 
باشید! 
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مفقودی 
گواهینامه موقت پایان تحصیالت محمد رضا عباس زاده گودرزی فرزند مشهدی 
بابل متولد ۶۳رشته مهندسی عمران  از  با شماره ملی ۵۶۸۹۹۵۰۱۲۲صادره  آقا 
مقطع کارشناسی ناپیوسته از دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
سند موتور سیکلت پیشتاز ۱۲۵رنگ مشکی مدل ۱۳۸۷به شماره پالک اهواز۴۸-
نام  ۱۲۵A۸۷۰۲۲۸۰***NEGبه  تنه  ۰۸۳۹۴۹۹شماره  موتور  ۵۷۷۷شماره 
گردیده  مفقود  باغملک  از  ۱۵۰۴صادره  بشناسنامه  قیصر  فرزند  شیرونی  محمد 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
 شهرستان باغملک

مفقودی
 گواهینامه موقت پایان تحصیالت محمد رضا عباس زاده گودرزی فرزند مشهدی 
آقا دارای شناسنامه شماره ۲۷۹صادره از بابل متولد ۶۳دارای کاردانی رشته کاردان 
فنی عمران کارهای عمومی ساختمان درواحد دانشگاهی جویبار مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری هاچ یک ام.وی.ام   ۳۱۵HNEWبه رنگ قهوه ای –

متالیک مدل ۱۳۹۴به شماره موتور MVM۴۷۷FJAF)۰۴۰۸۵۹(شماره شاسی 
جمال  نام  ۲۴-۶۸۴ج۵۸به  پالک  شماره  NATFBAMD۴F)۱۰۳۰۹۵۸(به 
ظهیری فرزند فاخر به کد ملی ۱۹۱۱۸۵۳۲۲۷۹به شماره شناسنامه ۹۰۱صادره از 

رامهرمز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شهرستان شادگان

آگهی مفقودی
-۷۲ شهربانی  شماره   ۱۳۷۶ مدل  مزدا  وانت  ماشین  کمپانی  سند  و  مادر  سند 

۲۹۲ج۳۳ شماره موتور ۲۲۹۳۵۸ شماره شاسی ۷۶۱۰۰۰۲۷۴۶ مفقود از درجه 
اعتبار ساقط است.

بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز کامیونت ون نیسان ۲۴۰۰ مدل ۱۳۸۶ به شماره انتظامی ایران ۷۲-

۶۲۴ج۷۳ به شماره موتور ۳۹۳۸۳۰ به شماره شاسی ۱۰۵۱۰۷K  به نام کاظم 
اسمعیل پوربادبر مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

بابل

مفقودی
 دانشنامه کارشناسی و گواهینامه با درجه کاردانی خانم آتوسا طالبی فرزند رسول با 
ش ش ۱۱۳۳۵۳ در رشته معماری با شماره ۵۵۵۵/د-ص/۸۹ در تاریخ ۸۹/۱۰/۱۸ از 
دانشگاه آموزش  عالی صنعتی مازندران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابررای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۶۰۶۷ هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
کریم  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
محمدخانی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه ۲۹۵صادر از بیجار در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۵۴متر مربع پالک ۱۶۴اصلی واقع درمشکین آباد  
خریداری از مالک رسمی آقای علی خلج زاده   محرز گردیده است. لذا به منظور 
فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که  به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۹۰۱۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۹/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹/۱۰/۸

رئیس ثبت واسنادوامالک شهرستان فردیس منصورهدایتکار            

متن آگهی 
مدیر کل محترم دادگستری استان لرستان –دادگاههای انقالب اسالمی 

کالسه  پرونده  شکایت  خصوص  در  یعقوبوند  طهماس  اینجانب  احتراما 
شماره  به   ۹۵۰۹۹۷۶۶۳۸۹۰۰۸۱۳ دادنامه  شماره  به   ۹۴۰۹۹۸۶۶۳۸۹۰۰۰۹۴
بایگانی ۹۴۰۱۲۱ خود از آقای اسداله یوسفوند ریاست محترم شعبه چهارم دادگاه 
های حقوقی شهرستان دورود به استحضار عالی می رساند بنده دعوایی مبنی بر 
ابطال معامله مطرح نموده که به لحاظ عدم پذیرش اعسار اینجانب اخطاری مبنی 
بر پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده که جهت پرداخت هزینه دادرسی به شعبه 
مراجعه نموده که قاضی پرونده به همراه آقای کاظم هداوند منشی دفتر خود از 
تحویل گرفتن مبلغ هزینه دادرسی امتناع ورزیده و اعالم داشتند که باید وکیلتان 
برای پرداخت هزینه حضور یابد و چون وکیل بنده در شهرستان دورود نبوده به 
ایشان مراتب را اعالم داشته که آقای یوسفوند سه روز تمام از پذیرش مبلغ هزینه 
دادرسی امتناع ورزیده و به بنده اعالم داشتند وکیل خود را عزل کنید و خانم 
عبدالوند را به عنوان وکیل انتخاب کنید تا کارهای شما را انجام دهیم که بنده به 
ناچاربه وکیل مورد نظر ایشان مراجعه نمودم که ایشان به عنوان پیش پرداخت 
از بنده سه میلیون تومان وجه نقد خواسته که این مبلغ با بنده تامین نگردیده و 
موضوع را با ریاست دادگستری مطرح نموده که موضوع از جانب ایشان پیگیری و 
مبلغ واریز گردید که پس از چندین تعیین وقت رسیدگی که هر مرتبه به دالیلی 
که به لحاظ کوتاهی دفتر شعبه از قبیل عدم اعالم تمامی خواندگان یا عدم رعایت 
مواعد قانونی و ... بوده جلسه تجدید نظر گردید و نهایتا پس از یک سال جلسه 
دادگاه تشکیل که بنده نسبت به سند طرف مقابل ادعای جعل نموده و طرف مقابل 
موظف به ارائه سند مورد ادعا بوده که اخطار ارائه سند را برای وکیل بنده ارسال 
نموده که وکیل بنده موضوع اشتباه صورت گرفته را به ایشان اعالم می نمایند ولی 
متاسفانه قاضی محترم مبادرت به صدور رای به ضرر بنده نموده که وقتی جهت 
روشن شدن موضوع به ایشان مراجعه نمودم مجددا به بنده گفتند که وکیل خود را 
عزل کن و خانم عبدالوند را به عنوان وکبل انتخاب کن تا پرونده را به نفع تو حکم 
دهم و از آنجایی که بنده از این ناحقی و ظلم به ستوه آمده مراتب را به حفاظت 
کل دادگستری استان اعالم نموده و خواستار پیگیری این چنین باند بازیها شده ام 

علیهذا از جنابعالی تقاضای رسیدگی به موضوع مورد تمناست. 
لرستان خرم آباد 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
خانم سکینه باقری فرزند نوروز علی  به شرح درخواستی که به شماره ۱/۲۰۵/۹۵ 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که محمد کوبچی فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه ۱۰ صادره از گلوگاه در تاریخ 
۱۳۹۵/۴/۲۳ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان گلوگاه فوت نموده و ورثه/ وراث 

حیت الفوت وی عبارتند از/عبارتست از:
۱- سکینه باقری فرزند نوروزعلی  ت ت ۱۳۵۰/۸/۱ ش ش ۳۲۶ نسبت)همسر 

مرحوم(
۲- مهناز کوبچی فرزند محمد ت ت ۱۳۶۲/۶/۱ ش ش ۳۷ نسبت)فرزند مرحوم(

 ۲۱۷۰۰۹۷۵۲۱ ش  ش   ۱۳۶۹/۸/۱۱ ت  ت  محمد  فرزند  کوبچی  لیال  ام   -۳
نسبت)فرزند مرحوم(

۴- رضا کوبچی فرزند محمد ت ت ۱۳۷۴/۹/۹ ش ش۵۷۹۰۰۴۵۸۲۰ نسبت)فرزند 
مرحوم(

۵- مهدی کوبچی فرزند محمد ت ت ۱۳۶۷/۱۰/۱۰ ش ش ۲۱۷۰۰۷۹۹۲۰نسبت 
)فرزند مرحوم(

ش۵۷۹۰۰۰۵۹۱۸  ش   ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ ت  ت  محمد  فرزند  کوبچی  مهال   -۶
نسبت)فرزند مرحوم(

محمد ت ت ۱۳۸۳/۸/۱۰ ش ش۵۷۹۰۱۰۸۳۶۹  فرزند  کوبچی  امیرحسین   -۷
نسبت)فرزند مرحوم(

 ۳۱۴۲ ش  ش   ۱۳۱۳/۱/۲۱ ت  ت  حسین  فرزند  محمودی  ملک  پاره  ماه   -۸
نسبت)مادر مرحوم(

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 

گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف گلوگاه م.الف:۹۵/۱۱۱

)آگهی مزایده اموال غیر منقول(
نوبت اول

دایره اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه حقوقی بابل در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایی کالسه ۹۴۰۲۲۳ بخواسته مطالبه مهریه محکوم لها خانم عظیمه قاسمی 
بطرفیت محکوم علیهم ۱- مهدی ۲- حمید ۳- شهناز ۴- مهناز ۵- ملیکا ۶- فریبا 
۷- فرهناز همگی اکبر نژاد و خانم گلچهره پهلوان جهت وصول محکوم به و هزینه 
های اجرایی ششدانگ یک قطعه خانه سرا مرحوم عیسی اکبر نژاد مورث محکوم 
مقابل حسینیه  باالخشرودپی  بابل  واقع در  متر مربع  به مساحت ۲۱۹  را  علیهم 
خیابان مدرس کوچه حد فاصل ساحل ۱۲و ۱۴ که فاقد پالک ثبتی می باشد را با 
قیمت کارشناسی ۳۵۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال را از طریق مزایده بتاریخ ۱۵ /۹۵/۱۰ روز 
چهارشنبه ساعت ۱۱ صبح در محل دفتر اجرای احکام حقوقی بابل بفروش برساند 
مزایده از قیمت پایه شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد برنده 
مزایده باید ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس پرداخت و ما بقی را ظرف 
مهلت یک ماه واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد مبلغ واریزی پس از کسر 
هزینه های مزایده به حساب دولت منظور خواهد شد ضمنا متقاضیان می توانند 
تا پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از ملک مورد مزایده بازدید نمایند.
اجرای شعبه چهارم دادگاه حقوقی بابل- قاسم پور

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
فرزند حسین که حسب شکایت  آهنگر محله  نوروزی  کریم  متهم  به  بدینوسیله 
آقای اعتماد نصرتی حور به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب این دادگاه می باشد 
وفق ماده ۳۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری ابالغ می شود که در وقت رسیدگی 
اخذ  و  اتهام  تفهیم  جهت  صبح   ۱۲/۳۰ ساعت  راس  چهارشنبه  روز   ۹۵/۱۰/۲۹

آخرین دفاع احتمالی در این دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید. م.الف:۹۵۰۶۸۶
سید محمد حسینی - رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بهشهر

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقای کامران شعبانی داراي شناسنامه شماره ۳۱۴۹ به شرح دادخواست به کالسه 
۹۵۰۵۵۲ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه  تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۳  اله شعبانی بشناسنامه ۱۷۳۴ در  که شادروان صفی 

دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱-فاطمه قاضی مرادی ش¬.ش ۱۳۳۸ ت¬.ت ۱۳۳۰ محل صدور تهران نسبت 

همسر متوفی
نسبت  اصفهان  صدور  محل   ۱۳۵۹ ت¬.ت   ۳۱۴۹ ش¬.ش  شعبانی  ۲-کامران 

فررزند ذکور متوفی
فررزند  نسبت  تهران  محل صدور  ۱۴۶ ت¬.ت ۱۳۵۴  شعبانی ش¬.ش  ۳-امیر 

ذکور متوفی
نسبت  اصفهان  صدور  محل   ۱۳۶۲ ت¬.ت   ۴۹۰۱ ش¬.ش  شعبانی  ۴-کورش 

فررزند ذکور 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. ۳۶۵ م/الف

رئیس شعبه 6۵ شورای حل اختالف ماهدشت 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
شماره پرونده: ۶۱۰/۹۵ /۴

شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: کریم مرادی  فرزند مصطفی 

خوانده: فرید احمدی کرم اله  فرزندعلی مجهوالمکان 
خواهان فوق داداخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فرید احمدی کرم اله 
مجهول المکان  تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است وبرای تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ 
ساعت ۹/۳۰  وقت رسیدگی تعیین شده است لذا بعلت مجهوالمکان بودن خوانده 
ابالغ میشود دروقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود  این آگهی به وی  از طریق 
را  دادخواست  ثانی  ونسخه  مراجعه  این شعبه  به  روز جلسه  تا  میتواند  نامبرده   .

تحویل بگیرد.
مسئول دفتر  شعبه رمضانی شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

متن آگهی
دادسرای  دادیاری  چهارم  شعبه  الذکر  فوق  کالسه  پرونده  متهم۱۶۵-در  احضار 
فرزند مجید  نژاد  آقای منصور جریدی  انقالب ماهشهر حسب شکایت  و  عمومی 
علیه محمد باقر عزیزی فرزند شیرخان به اتهام ایراد عدم رعایت مقررات ایمنی 
تعقیب  به شرح شکایت تحت  براثر حادثه کار  بدنی غیر عمدی  به صدمه  منجر 
است نظربه اینکه متهم فوق الذکر مجهول المکان می باشدبدینوسیله به تجویز 
ماده ۱۷۴قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اال 
نتشار به وی ابالغ می گردد تا جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی ظرف یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی دراین دادیاری حاضرشود درغیراین صورت طبق مقررات 

قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.                           شماره م الف: )۱۶/۱۱۸۳(
دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ماهشهر-هاشمیان پور

آگهی حصر وراثت
درخواستی  ازدزفول  ۲۱۲صادره  بشناسنامه  پدریکشمه  ،نام  پوری  ناهید  بانو 
بخواسته صدورگواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که ۸۱۵/۱/۹۵ح مرحوم 
ازشوشتردر  ۱۸۷۰۱۳۵۱۱۳صادره  بشناسنامه  بالنجان  خیه  مرزوکی   ایمان 
متقاضی   -۱ عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه  دزفول  ۹۵/۷/۲۴در  تاریخ 
شناسنامه  به  عبدالشاهی  قلعه  زاده  درویشی  الهه  متوفی(۲-  )مادر  ازباال 
بالنجان  خیه  مرزوکی  امین  محمد  متوفی(۳-  )زوجه  ۱۹۹۰۶۵۳۹۴۴دزفول 
بشناسنامه ۱۹۹۲۰۰۱۱۸۹دزفول )پسر متوفی(والغیر.پرونده کالسه ۸۱۵/۱/۹۵ح 
در شورا ثبت گردید. اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
رئیس شعبه یکم دادگاه عمومی دزفول

»د جورجی« گزینه جدید 
سرمربیگری تیم ملی والیبال

به نظر می رسد، فدراسیون  آناستازی  نامعقول  به شرایط  با توجه 
یک  و  کرده  صرف نظر  ایران  ملی  تیم  برای  او  حضور  از  والیبال 

است. کرده  اضافه  گزینه های خود  به  را  ایتالیایی  مربی 
والیبال  ملی  تیم  سرمربیگری  گزینه های  گذشته  هفته های  در 
در  بود،  ایتالیایی  آناستازی  آندره  گزینه  جدی ترین  و  شد  اعالم 
اما  معرفی کرد  اول خود  گزینه  را  او  والیبال  فدراسیون  حالی که 
خط  ملی  تیم  گزینه های  لیست  از  مربی  این  می رسد  نظر  به 
مانند  به  آناستازی  نامعقول  های  خواسته  برخی  است.  خورده 
دیگر  مسائل  یکسری  و  ایتالیا  کشور  در  او  مالیات  پرداخت 
نداشته  مربی  این  روی  اصراری  والیبال  فدراسیون  شده،  باعث 
که  است  جدیدی  گزینه  ایتالیایی  دجورجی  باشد.فردیناندو 
است. کرده  آغاز  او  با  را  خود  مذاکرات  ایران  والیبال  فدراسیون 
استویچف  است،  فدراسیون  جدید  گزینه  که  دجورجی  بر  عالوه 
والیبال  ملی  تیم  سرمربیگری  جدی  گزینه  دیگر  بلغارستانی 
حضور  جدی  گزینه های  از  استویچف  و  است.دجورجی  ایران 

هستند. نیز  لهستان  ملی  تیم  نیمکت  روی 

مسقط و دوحه میزبان رویارویی نمایندگان 
ایران و عربستان

مسقط  و  دوحه  زیاد  احتمال  به  کردند  اعالم  عربی  های  رسانه 
آسیا  قهرمانان  لیگ  در  عربستان  و  ایران  نمایندگان  های  میزبان 

خواهند بود.
به  که  ای  جداگانه  های  نامه  در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون   
بازی های  کرد  تاکید  نوشت،  عربستان  و  ایران  فوتبال  فدراسیون 
سال  مثل  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  کشور  دو  نمایندگان  رودروی 

گذشته در زمین بی طرف برگزار خواهد شد.
با توجه به اینکه نمایندگان ایران و عربستان در لیگ قهرمانان آسیا 
به عنوان میزبان  را  آنها کشوری  از  باید هر کدام  همگروه هستند، 
خود اعالم کند. سایت عربی کوره نوشت دوحه و مسقط به احتمال 
خیلی زیاد میزبان بازی های رودروی نماینده گان ایران با عربستان 

خواهند بود.
پرسپولیس در گروه D با تیم های الریان و الهالل هم گروه است 
اما استقالل در صورت پیروزی برابر السد در پلی آف، با تیم های 
گروه  هم  ازبکستان  لوکوموتیو  و  عربستان  التعاون  امارات،  األهلی 
نایب  العین  تیم های  به  ایران  نماینده  دیگر  آهن  خواهد شد.ذوب 
قهرمان فصل قبل، األهلی عربستان و برنده پلی آف نمایندگان قطر 

و ازبکستان هم گروه است.

زمان برگزاری سوپر لیگ کاراته بانوان
 تغییر کرد 

برگزاری هفته اول سوپر لیگ کاراته بانوان تغییر کرد.
 سازمان لیگ فدراسیون کاراته اعالم کرد بنا به درخواست سرپرستان 
بانوان، زمان برگزاری  تیم های شرکت کننده در سوپر لیگ کاراته 
هفته اول رقابت ها که قرار بود روز پنجشنبه ۲۵ آذر ماه انجام شود، 

تغییر کرد.
طبق برنامه قرار است هفته اول سوپر لیگ کاراته بانوان روز جمعه 

سوم دی ماه برگزار گردد.
از این رو سرپرستان تیم های شرکت کننده در سوپر لیگ باید برای 
روز  را  کاها  کاراته  کامل  مدارک  بازیکنان  شناسایی  کارت  دریافت 

پنجشنبه دوم دی ماه به سازمان لیگ تحویل دهند.
وزن کشی مسابقات روز پنجشنبه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در محل سالن 
شهید کبگانیان تهران انجام می شود. ۱۵ تیم برای حضور در فصل 

جدید سوپر لیگ کاراته بانوان تاکنون ثبت نام کرده اند.

لواندوفسکی »فرانس فوتبال« 
را مسخره کرد

به تمسخر جایزه فرانس  بایرن مونیخ  مهاجم 
پرداخت. فوتبال 

 روبرت لواندوفسکی پس از اعالم آرا فرانس 
قرار  شانزدهم  رتبه  در  رای  سه  با  فوتبال، 
این  به  نسبت  مونیخ  بایرن  مهاجم  گرفت. 
به  توئیترش  در  و  داد  نشان  واکنش  موضوع 

پرداخت. فوتبال  فرانس  تمسخر 
چند  از  فوتبال  فرانس  کلمه  کنار  در  او 

کرد. استفاده  خنده  شکلک 
بازیکن   ۱۰ با  نسبت  لهستانی  مهاجم 
دارد.  زیادی  فاصله  فرانسوی  مجله  برتر 
بازیکن  بهترین  عنوان  به  رونالدو  کریستیانو 
مهاجم  رسید.  او  به  طال  توپ  و  شد  انتخاب 
این  بار  چهارمین  برای  توانست  مادرید  رئال  

کند. را کسب  جایزه 

بدترین سال گریزمان در 
اتلتیکومادرید

فرانسوی  مهاجم  گل  آخرین  از  هفته  هشت 
که  می گذرد  اللیگا  در  مادرید  اتلتیکو  برای 
سال  بدترین  است  شده  موجب  امر  این 
حضور او در ترکیب روخی بالنکو رقم بخورد.
هفته  در  شب  دوشنبه  اتلتیکومادرید   
با سه گل مغلوب ویارئال شد  پانزدهم اللیگا 
و به رتبه ششم جدول سقوط کرد. مهاجمان 
قرمز و سفیدپوشان در این بازی نیز گلی به 

نرساندند. ثمر 
گل  مادریدی،  تیم  ناکامی  دالیل  از  یکی 
مهاجم  این  است.  گریزمان  آنتوان  نزدن 
و  کرد  شروع  خوب  را  فصل  که  فرانسوی 
برترین  صدر  حتی  ابتدایی  هفته های  در 
گلزنان را به خود اختصاص داده بود، اکنون 
اللیگا  در  گلزنی اش  آخرین  از  هفته  هشت 
والنسیا  برابر  بار  آخرین  گریزمان  می گذرد. 
بازی  آن  در  اتلتیکو  کرد.  گلزنی  مستایا  در 
فرانسوی  مهاجم  شد.  پیروز  صفر  بر  دو 
گرانادا،  تیم های  برابر  بازی  این  از  پس 
مادرید،  رئال  سوسیداد،  رئال  ماالگا،  سویا، 
گلی  نتوانست  ویارئال  و  اسپانیول  اوساسونا، 
به ثمر برساند. اتلتیکو در این هشت بازی از 
امتیاز کسب کرد.  ۱۰ تنها  امتیاز ممکن   ۲۴
بدترین  کردن  سپری  حال  در  گریزمان 
او  است.  نیز  اتلتیکومادرید  در  خود  دوران 
مادرید  به  سوسیداد  رئال  از  پیش  فصل  سه 
اندازه  این  به  گلزنی  در  تاکنون  و  آمد 
فصل  نخستین  در  البته  است.  نبوده  ناکام 
گل  بدون  را  هفته   ۹ مادرید،  در  حضورش 
بازیکن  زمان  آن  در  اما  گذاشت  پشت سر 
ترکیب  در  اغلب  و  می آمد  به حساب  ذخیره 

نداشت. حضور  اصلی 
فرانس  مجله  نگاه  از  دیروز  که  گریزمان 
شد،  جهان  برتر  بازیکن  سومین  فوتبال، 
بر  عالوه  تا  بدهد  پایان  ناکامی  این  به  باید 
وضعیت  بهبودی  به  خود  شرایط  کردن  بهتر 

کند. کمک  نیز  تیمش 

خبرخبر

مراسم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در مالزی 
برگزار شد و نمایندگان ایران در این رقابت ها 

حریفان خود را شناختند.
مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا دیروز در 

مالزی انجام شد.
تیم های فوتبال استقالل خوزستان، ذوب آهن 
و پرسپولیس در مرحله گروهی و استقالل نیز 

در مرحله پلی آف حریفان خود را شناختند.
لیگ  گانه  هشت  گروه های  اساس،  این  بر 

قهرمانان آسیا به این ترتیب مشخص شد:
A گروه

االهلی امارات
برنده پلی آف استقالل ایران و السد قطر

التعاون عربستان
لوکوموتیو ازبکستان

B گروه
الجزیره امارات

استقالل خوزستان
برنده پلی آف )عربستان، ازبکستان و بحرین(

لخویا قطر
C گروه

العین امارات
ذوب آهن

االهلی عربستان
برنده پلی آف الجیش قطر و بنیادکار ازبکستان

D گروه
پرسپولیس ایران
الهالل عربستان

الریان قطر
برنده پلی آف )امارات، هند و اردن(

E گروه
کاشیما آنتلرز ژاپن
موآنگتونگ تایلند
برنده پلی آف اول

برنده پلی آف چهارم
F گروه

تیم دوم لیگ ژاپن
اف .سی سئول کره جنوبی

وسترن سیتی استرالیا
برنده پلی آف سوم

G گروه
تیم سوم لیگ ژاپن

سوان سامسونگ کره جنوبی
گوانگجو چین

ایسترن هنگ کنگ
H گروه

برنده پلی آف دوم
چومبوک موتورز کره جنوبی

جیانگ سو چین
آدالید استرالیا

گزارش از قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا؛

پرسپولیس در گروه مرگ

مهاجم رئال مادرید تصور نمی کرد که چهار بار 
برنده توپ طال شود.

 کریستیانو رونالدو چهارمین توپ طالیش را در 
سانتیاگو برنابئو کسب کرد. در مراسم اهدای توپ 
طالی فرانس فوتبال، خانواده مهاجم پرتغالی نیز 

او را همراهی می کردند.
رونالدو در مصاحبه با مجله فرانس فوتبال گفت: 
بزرگی  افتخار  برای من کسب چهار توپ طال 
است. این توپ طال با نخستین جایزه ام تفاوتی 
ندارد. توانستم رویایم را دوباره به واقعیت تبدیل 
کنم. هرگز فکر نمی کردم چهار توپ طال ببرم. 
از  که  دارم  فرصت  خوشحالم.  خیلی  خیلی 
باشگاهم رئال مادرید و تیم ملی کشورم پرتغال 
تشکر کنم. همچنین از همه بازیکنانی که باعث 

شدند به این جایزه برسم قدردانی می کنم.
مهاجم مادرید درباره کسب دوباره توپ طال یا 
فتح جام با تیم ملی اظهار کرد: کار سختی است. 
را  اهمیت دارند. تمام تالش خود  برایم  هر دو 
از  است.  خواهم کرد. هر سال چالش جدیدی 

فوتبال بازی کردن لذت می برم. تالش خواهم کرد 
تا با مادرید و پرتغال عناوین را فتح کنیم. فتح جام 
در سال پیش رو کار سختی است. مثل همیشه 
سخت تمرین خواهم کرد. اکنون می خواهم از این 
لحظات لذت ببرم، چون کسب این جایزه آسان 
نیست.رونالدو درباره تفاوت نخستین توپ طال و 
جایزه کنونی گفت: زمانی که برای نخستین بار این 
جایزه را کسب کردم حس متفاوتی داشتم. خیلی 
رویایم  به  و  رسیده  آرزویم  به  بودم.  خوشحال 
واقعیت بخشیده بودم. من و خانواده ام احساس 
فوق العاده ای داشتیم. آن زمان ۲۳ یا ۲۴ ساله 
احساس  کردم.  تجربه  را  لحظه خاصی  و  بودم 
کنونی ام نیز مشابه با دریافت نخستین توپ طال 
است. فوتبال شغل من است و همیشه می خواهم 
بهترین باشم. پیروزی برایم اهمیت دارد. تیم از 
همه مهمتر است، چون بدون آن نمی توانستم 
چنین جایزه مهمی را کسب کنم. اگر مادرید 
و پرتغال قهرمان نمی شدند، این جایزه به من 

نمی رسید.

رونالدو: هرگز فکر نمی کردم چهار توپ طال 
کسب کنم

تکواندو می گوید  تیم   ملی  سرمربی مستعفی 
نامه استعفای خود را تنظیم کرده و به پوالدگر 
رساند که رئیس فدراسیون نیز با استعفای مقانلو 
موافقت کرد.بیژن مقانلو در خصوص استعفا از 
سرمربی گری تیم ملی تکواندو گفت: سه سال 
است که  در موج های مخالف کار می کنم. حرکت 
است. همین  بسیار سخت  موج  این  در  کردن 
حاشیه های پنهان و موج های منفی تاثیرش را 
در  المپیک گذاشت. فقط من شرمنده خانواده ام 
شده ام،  زیرا در این چند سال از نظر روحی و 
روانی تحت فشار بودند و من به هر سفری که 
من  بود.  همراه  استرس  با  آنها  برای  رفتم  می 
زمانی که در ایران نبودم خانواده ام دوری من را 
تحمل کرد. در اصل در حق آنها خیلی ظلم شد. 
خدا از سر تقصیرات من بگذرد.وی در خصوص 
انتقادات نیز اظهار کرد: دوستانی که تئوری می 
دادند حاال بیایند و تئوری خود را اجرا کنند تا  
المپیک ۲۰۲۰ وقت زیاد است. حرف زدن با عمل 
خیلی متفاوت است. من خودم تکواندوکار بوده 
ام ، افتخار می کنم اگر ایران بتواند در رقابت های 

بین المللی  مقام کسب کند.سرمربی مستعفی تیم  
 ملی تکواندو گفت : امیدوارم که پوالدگر استعفای 
من را قبول کند. من برای وی نامه ای را تهیه 
کرده ام و استعفایم را اعالم کرده ام. امیدوارم که 
بعد از من تفکر جدیدی بیاید و سعی در تغییر 
داشتم  که  چه  هر  من  باشد.  داشته  رویه  این 
گذاشتم و خیلی تالش کردم. در برهه هایی نیز 
ما با این تیم قهرمان جهان و قهرمان بازی های 
آسیایی شدیم، اما حواشی گریبانگیر این تیم شد 
و منتقدان نتوانستند صبور باشند و خیلی پیش تر 
از این حرف ها انتقادات شان را شروع کردند. من 
می روم تا ببینم نفر بعدی چه کار می کند.مقانلو 
در خصوص رقابت های گرندپری و جام جهانی 
گفت: با توجه به مدت زمانی که تیم تحت اختیار 
ما بود بهترین های لیگ و قهرمانی کشور را دعوت 
کردیم اما اردوها خیلی دیر شروع شد و برگزاری 
رقابت های لیگ قبل از مسابقات ضربه زیادی به 
تیم زد. دست ابوالفضل یعقوبی آسیب  دیده بود و 
بهنام اسبقی نیز آسیب دید. بیشتر وقت مان در 

اردو برای ترمیم آسیب دیدگی ها گذشت. 

سرمربی تیم ملی تکواندو استعفا کرد
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تعیین  قانون  سه  و  یک  مواد   دستور  به  نظر 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  رسمی  سند  فاقد 
فوق الذکر امالکی که در هیأت مندرج در قانون 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  مستقردر  مذکور 
فارسان مورد رسیدگی و رأی آن صادر گردیده 
جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
ثبتی  پالک  شماره   به  چلیچه  در  واقع  امالک 

386 اصلی چهارمحال و بختیاری  بخش َده:
دانگ  شش  چلچه  نوروزي  امیدعلي  1-آقاي 
مربع  متر    222/58 مساحت   به  خانه  یکباب 
میرزامحمد  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

صادقي چلیچه اي 
امالک واقع در ابنیه  فارسان  به شماره  پالک 
بخش  بختیاری   و  چهارمحال  اصلی   416 ثبتی 

َده:
دانگ  شش  فارساني  حیدري  اهلل  فرج  2-آقاي 
یکباب ساختمان به مساحت  156/56  متر مربع 
قسمتي از پالک 560 و 561  خریداری شده مع 

الواسطه از علي جان حیدري
دانگ  شش  فارساني  خسروي  مسعود  3-آقاي 
مربع  متر    150/88 مساحت   به  خانه  یکباب 
مع  شده  خریداری   566 پالک  از  قسمتي 

الواسطه از صفیه قاسم پور 
شش  فارساني  سلیماني  اهلل  نصرت  آقاي   -4
به  مسکوني  تجاري  ساختمان  یکباب  دانگ 
پالک  از  قسمتي  مربع  متر    87/59 مساحت  
ظهراب  از  الواسطه  مع  شده  خریداری   626

سلیماني 
شش  فارساني  حیدري  اهلل  مسیح  5-آقای 
متر    212/93 مساحت   به  خانه  یکباب  دانگ 
از پالک 653 خریداری شده مع  مربع قسمتي 

الواسطه از حسنقلي اهلل بخشي 
 1.5 به  نسبت  فارساني  امیني  محسن  6-آقاي 
به  خانه  یکباب  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ 
مساحت  167/63 متر مربع قسمتي از پالک 39 
ابوالفتح  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  فرعي  

اسماعیلي و ابراهیم آزاد فارساني 
 3 به  نسبت  فارساني  امیني  محمد  آقاي   -7
به  خانه  یکباب  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ 
مساحت  167/63 متر مربع قسمتي از پالک 39 
ابوالفتح  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  فرعي  

اسماعیلي و ابراهیم آزاد فارساني 
 1.5 به  نسبت  فارساني  امیني  صادق  آقاي   -8
به  خانه  یکباب  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ 
مساحت  167/63 متر مربع قسمتي از پالک 39 
ابوالفتح  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  فرعي  

اسماعیلي و ابراهیم آزاد فارساني
 1.5 به  نسبت  فارساني  امیني  صادق  آقاي   -9
ساختمان  یکباب  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ 
مربع  متر   291/31 مساحت  به  فروشي  مصالح 
خالصه  برابر  متقاضي   297/1 پالک  از  قسمتي 
از   1392/07/11 مورخ   5686 شماره  معامله 

مالکین رسمي پالک مذکور مي باشد.
 3 به  نسبت  فارساني  امیني  محمد  آقاي   -10  
ساختمان  یکباب  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ 
مربع  متر   291/31 مساحت  به  فروشي  مصالح 
قسمتي از پالک 297/1 خریداری شده بالواسطه 

از صادق امیني
11- آقاي محسن امیني فارساني نسبت به 1.5 
ساختمان  یکباب  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ 
مربع  متر   291/31 مساحت  به  فروشي  مصالح 
قسمتي از پالک 297/1 خریداری شده بالواسطه 

از صادق امیني 
یکباب  دانگ  شش  حیدري  ملوک  12-خانم 
قسمتي  مربع  متر    67/17 مساحت   به  مغازه 
مع  خریداری شده  فرعي   186 و   185 پالک  از 

الواسطه از علي آقا حیدري و سایرین 
دانگ  سه  به  نسبت  حیدري  ملوک  13-خانم 
تجاري  ساختمان  یکباب  دانگ  شش  از  مشاع 
مسکوني به مساحت  128/45 متر مربع قسمتي 
از پالک 628 فرعي خریداری شده مع الواسطه 

از کوکب یداللهي
به  نسبت  فارساني  یداللهي  کورش  14-آقاي 
مغازه  چندباب  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  دو 
از  قسمتي  مربع  متر    188/88 مساحت   به 
پالک 577 فرعي خریداری شده مع الواسطه از 

سیدعبداهلل مرتضوي
دانگ  شش  فارساني  اسدي  مصطفي  15-آقاي 
مربع  متر    138/83 مساحت   به  مغازه  یکباب 
قسمتي از پالک 345 فرعي خریداری شده مع 

الواسطه از نادعلي یداللهي
یکباب  دانگ  شش  الیاسي  مراد  16-آقاي 
مربع  متر    237/66 مساحت   به  ساختمان 
خریداری  فرعي   280 و   279 پالک  از  قسمتي 
شهرت  مراد  و  محمدرضا  از  الواسطه  مع  شده 

همگي مرادي 
یکباب  دانگ  شش  پالدش  طوبي  17-خانم 
خانه به مساحت  247/16  متر مربع قسمتي از 
پالک 437 فرعي خریداری شده مع الواسطه از 

خدامراد دیاني 
دانگ  شش  موسیري  خدادادي  اکبر  18-آقاي 
مربع  متر    121/41 مساحت   به  خانه  یکباب 
قسمتي از پالک 345 فرعي خریداری شده مع 

الواسطه از نادعلي و لطفعلي یداللهي
دانگ  شش  فارساني  مالکي  هرمز  19-آقاي 
مربع  متر    433/68 مساحت   به  خانه  یکباب 
قسمتي از پالک 532 فرعي خریداری شده مع 

الواسطه از جعفرقلي حیدري 
امالک واقع در قریه  فارسان  به شماره  پالک 
بخش  بختیاری   و  اصلی چهارمحال  ثبتی 417 

َده:
 9 به  نسبت  فارساني  اسالمي  میترا  خانم   -20
حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ یکباب راه پله 
مشاعي به مساحت  14/85  متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه از علي پناه اسالمي
 9 به  نسبت  فارساني  اسالمي  خانم سهیال   -21
حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ یکباب راه پله 
مشاعي به مساحت  14/85  متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه از علي پناه اسالمي
 22- خانم ملوک اسالمي فارساني نسبت به 9 
حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ یکباب راه پله 
مشاعي به مساحت  14/85  متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه از علي پناه اسالمي
23- خانم سوسن اسالمي فارساني  نسبت به 9 
حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ یکباب راه پله 
مشاعي به مساحت  14/85  متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه از علي پناه اسالمي
دانگ  شش  فارساني  امیریان  میالد  آقاي   -24
مربع  متر   103/88 مساحت  به  خانه  یکباب 
خداداد  آقای   از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

یداللهي
دانگ  شش  گوجاني  رستمي  جاسم  آقاي   -25
مربع  متر    227/17 مساحت   به  خانه  یکباب 
نورعلي  آقای   از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

معین فارساني
26- بنیاد شهید و امور ایثارگران فارسان شش 
 417/919 پالک  با  که  ساختمان  یکباب  دانگ 
مساحت   به  میدهند  را  ساختمان  یک  تشکیل 
الواسطه  218/07  متر مربع خریداری شده مع 

از آقای قباد صالحي فارساني
امیریان فارساني شش دانگ  27-آقای محسن 
یکباب خانه به مساحت  210 متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه از آقای محمد نادري
دانگ  شش  فارساني  محمدي  فریده  28-آقای 
یکباب مغازه و زمین متصله به مساحت  106/14  
آقای  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر 

علي مدد اسالمي و سایرین
شش  آبادي  فیل  فرامرزي  اسماعیل  29-آقای 
متر   200/78 مساحت   به  خانه  یکباب  دانگ 
آقای  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع 

روزعلي بهرامي فارساني
به  فارسان   حنا   دره  مزرعه  در  واقع  امالک 
و  چهارمحال  اصلی   419 ثبتی  پالک  شماره  

بختیاری  بخش َده:
شش  فارساني  مرتضوي  سیدفرهاد  30-آقای 
دانگ یک قطعه باغ مشجر به مساحت 25049 
آقای  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر 

سیدحسنعلي مرتضوي 
امالک واقع در مزرعه نصرت  فارسان  به شماره  
بختیاری   و  چهارمحال  اصلی   420 ثبتی  پالک 

بخش َده:
شش  رستمي  جمشیدي  اردشیر  آقای   -31
متر   155/36 مساحت   به  خانه  یکباب  دانگ 
مربع خریداری شده مع الواسطه ازآقای جمشید 

و مصیب معین فارساني
32-آقاي اسماعیل ارشادي فارساني نسبت به 
3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب ساختمان 
تجاري مسکوني به مساحت  919/46 متر مربع 
اسداهلل  ازآقای  الواسطه  مع  شده  خریداری 

مالکي فارساني
به  33- خانم پریوش صالح چهارمحالي نسبت 
به  خانه  یکباب  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  دو 
مساحت  215/45 متر مربع خریداری شده مع 

الواسطه از یاور صالحي فارساني 
34-آقاي محسن امیني فارساني  نسبت به 1.5 
ساختمان  یکباب  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ 
تجاري مسکوني به مساحت  265/37 متر مربع 
خریداری شده مع الواسطه از محمدآقا سلیماني 
35- آقاي صادق امیني فارساني  نسبت به 1.5 
ساختمان  یکباب  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ 
تجاري مسکوني به مساحت  265/37 متر مربع 

خریداری شده مع الواسطه از محمدآقا سلیماني 

به 3  نسبت  فارساني   امیني  محمد  آقاي   -36
ساختمان  یکباب  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ 
تجاري مسکوني به مساحت  265/37 متر مربع 
خریداری شده مع الواسطه از محمدآقا سلیماني 
37- آقاي علي یار یوسفي چوبیني شش دانگ 
مترمربع   303/29 مساحت  به  خانه  یکباب 
محمدي  از حسین  الواسطه  مع  خریداری شده 

فارساني
دانگ  شش  بابادي  یوسفي  محسن  38-آقاي 
مترمربع   205/10 مساحت  به  خانه  یکباب 
خونکار  آقای  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

شیرواني
39-آقاي سردار باقري گله شش دانگ یکباب 
خریداری  مترمربع   260/92 مساحت  به  خانه 

شده مع الواسطه از آقای فتح اهلل بهرامي
40-آقاي رضا ارشادي نسبت به 3 دانگ مشاع 
از شش دانگ یکباب ساختمان تجاري مسکوني 
به مساحت 919/46 مترمربع خریداری شده مع 

الواسطه از آقای اسداهلل مالکي
شش  فارساني  اسالمي  احمدرضا  آقای   -41
  559/58 مساحت  به  خانه  یکباب  دانگ 
آقای  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مترمربع 

موسي اسالمي
دانگ  شش  گله  نصیري  ابراهیم  آقاي   -42
مترمربع   217/75 مساحت  به  خانه  یکباب 
خریداری شده مع الواسطه آقای لطفعلي فاضلي 

فارساني
دانگ  فارساني شش  اسالمي  آقاي محمد   -43
مترمربع    380/65 مساحت  به  خانه  یکباب 
خداکرم  آقای  الواسطه  مع  شده  خریداری 

سلیماني فارساني
شش  فارساني  اسمعیلي  اهلل  روح  آقاي   -44
  278/40 مساحت  به  خانه  یکباب  دانگ 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه آقای حاج 

بابا شیرواني فارساني
دانگ  شش  خواه  احمدي  سهیال  آقاي   -45
مترمربع   142/29 مساحت  به  خانه  یکباب 
خریداری شده مع الواسطه از آقای رضا حیدري 

فارساني
نسبت  چهارمحالي  صالحي  کورش  آقاي   -46
به 2 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به 
مع  شده  خریداری  مترمربع   215/45 مساحت 

الواسطه از آقای یاور صالحي
شش  فارساني  امیري  آفرین  نوش  آقاي   -47
دانگ یکباب خانه به مساحت 178/95 مترمربع 
خریداری شده مع الواسطه از شعبانعلي فاضلي 

فارسانی
48- آقاي صف قلي امیدي قلعه محمدي شش 
به  مسکوني  تجاري  ساختمان  یکباب  دانگ 
مساحت 380/88  مترمربع خریداری شده مع 

الواسطه آقای اسکندر رفیعي فارساني
دانگ  شش  فارساني  فاضلي  رحیم  آقاي   -49
به  فروشي  آهن  و  مسکوني  ساختمان  یکباب 
مع  شده  خریداری  مترمربع    621/31 مساحت 

الواسطه آقای قنبر فاضلي 
به  نسبت  خانم خدیجه صالح چهارمحالي   -50
به  خانه  یکباب  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  دو 
مع  مترمربع خریداری شده  مساحت 215/45  

الواسطه آقای یاور صالحي 
یکباب  دانگ  شش  گله  قنبري  قباد  آقاي   -51
خریداری  مترمربع   170/54 مساحت  به  خانه 

شده مع الواسطه آقای احمد شیرواني
ثبتی  به شماره  پالک  باباحیدر  امالک واقع در 

432 اصلی چهارمحال و بختیاری بخش َده:
52-دولت جمهوري اسالمي ایران به نمایندگي 
بهره  مسلح  نیروهاي  پشتیباني  و  دفاع  وزارت 
بردار سپاه پاسداران انقالب اسالمي شش دانگ 
مساحت  به  ورزشي  سالن  ساختمان  یکباب 
الواسطه  996/13 متر مربع ،خریداری شده مع 

از محمدرضا مهذب 
53- آقای داراب بستار شش دانگ یکباب خانه 
،خریداری شده  مربع  متر  به مساحت 177/66 

مع الواسطه از شریف هاشمي و سایرین
شش  باباحیدری  اسالمي  حسن  –آقاي   54
دانگ یکباب خانه به مساحت 206/01 مترمربع 
خریداری شده مع الواسطه ازآقای طاهر و قربان 

اسالمي 
باباحیدري  مرتضوي  جهانگیر  آقاي   -55
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ 
334/84 متر مربع خریداری شده  مع الواسطه 

از آقای حسین مرتضوي باباحیدري
باباحیدري  میراحمدي  کلثوم  سیده  خانم   -56
از شش دانگ یکباب  به 5 دانگ مشاع  نسبت 
به مساحت 226/79  متر مربع خریداری  خانه 

اسالمي  درویشعلي  آقای  از  الواسطه  مع  شده 
باباحیدري

ششدانگ  میراحمدي  سیدحسن  آقاي   -57
مربع  متر   1118/07 مساحت  به  خانه  یکباب 
شریف  آقای  از  الواسطه  مع  شده   خریداری 

هاشمي و سایرین
ششدانگ  هاشمي  سیدخداداد  آقاي   -58
مربع  متر   270/01 مساحت  به  خانه  یکباب 
از آقای سیدجواد  الواسطه  خریداری شده  مع 

هاشمي
یکباب  ششدانگ  مرتضوي  علیداد  آقاي   -59
خریداری  مربع  متر   381/26 مساحت  به  خانه 
مرتضوي  جعفر  آقای  از  الواسطه  مع  شده  

باباحیدري
ششدانگ  تقوي  اهلل  سیدحاجت  آقاي   -60
مربع  متر   516/91 مساحت  به  خانه  یکباب 
خریداری شده  مع الواسطه از آقای سیدشریف 

هاشمي
ششدانگ  باباحیدري  بازریار  عباس  آقاي   -61
مربع  متر   437 مساحت  به  خانه  یکباب 
از آقای سیدجواد  الواسطه  خریداری شده  مع 

هاشمي باباحیدري 
باباحیدري  میراحمدي  سیدحیدر  آقاي   -62
 388/49 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ 
آقای  از  الواسطه  مع  مربع خریداری شده   متر 

سیدرضا میراحمدي باباحیدري
63- آقاي علي میراحمدي باباحیدریششدانگ 
مربع  متر   265/07 مساحت  به  خانه  یکباب 
خریداری شده  مع الواسطه از آقای سیدقاسم 

میراحمدي باباحیدري
ثبتی  پالک  شماره   به  گوجان  در  واقع  امالک 

441 اصلی چهارمحال و بختیاری بخش َده:
ششدانگ  گوجاني  نجفي  فاطمه  خانم   -64
یکباب ساختمان به مساحت 107/76 متر مربع 
خریداری شده  مع الواسطه از شنبه جهانبازي 

گوجاني 
65- آقاي محسن خدارحمي ششدانگ یکباب 
خریداری  مربع  متر   143/67 مساحت  به  خانه 
حیدري  غالمعلي  آقای  از  الواسطه  مع  شده  

گوجاني
پالک  شماره   به  جونقان  قریه  در  واقع  امالک 
بخش  بختیاری  و  چهارمحال  اصلی   463 ثبتی 

َده:
ششدانگ  جونقاني  ترابي  سمیه  خانم   -66
مربع  متر   245/62 مساحت  به  خانه  یکباب 
ترابي  خدارحم  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

پور جونقاني
ششدا  جونقاني  نوروزیان  ابراهیم  67-آقای 
متر   192/41 مساحت  به  خانه   یکباب  نگ 
مربع خریداری شده مع الواسطه از جان محمد 

نیکبخت 
68- آقای راهدار کیاني مفرد ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 147 متر مربع خریداری شده 

مع الواسطه از حیاتقلي کیاني مفرد 
به  نسبت  جونقاني  افشاري  مسعود  69-آقای 
به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3
مساحت 118/27 متر مربع خریداری شده  مع 

الواسطه از چراغعلي مهرابي جونقاني  
70- آقای اردشیر افشاري جونقاني نسبت به 3 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
118/27 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از 

چراغعلي مهرابي جونقاني 
محمدمراد عرب جونقاني ششدانگ  آقای   -71
مربع  متر   191  /69 مساحت  به  خانه  یکباب 
خریداری شده مع الواسطه از اهلل کرم رحیم پور 
ششدانگ  جونقاني  کرمي  قدمخیر  خانم   -72
مربع  متر   233  /15 مساحت  به  خانه  یکباب 
خریداری شده مع الواسطه از نوروزعلي نعمتي 

جونقاني  پور  حسین  غالمعباس  آقای   -73
 84/24 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ 
از محمد  الواسطه  مع  مربع خریداری شده  متر 

گودرزي جونقاني 
یکباب  ششدانگ  شفیعي  اروجعلي  آقای   -74
خانه به مساحت 32/ 445 متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه از رمضانعلي اماني 
ششدانگ  نژاد  اسکندري  مهدي  آقای   -75
مربع  متر   187/23 مساحت  به  خانه  یکباب 
افراس  از عزت اهلل  الواسطه  خریداری شده مع 

آب 
76- آقای کاوس امیر جونقاني ششدانگ یکباب 
خریداری  مربع  متر   311/34 مساحت  به  خانه 
شده مع الواسطه از سیف اهلل احمدیان جونقاني

جونقاني  پور  کریمي  عیسي  آقای   -77
 198/07 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ 
متر مربع خریداری شده مع الواسطه از خداداد 

کریمي پور جونقاني 
جونقاني  پور  ترابي  عباسعلي  آقای   -78
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 429/22 متر 
خدارحم  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع 

ترابي پور جونقاني
یکباب  ششدانگ  فرد  فدائي  داود  آقای   -79
خریداری  مربع  متر   149/02 مساحت  به  خانه 
شده مع الواسطه از کریم رحیمي مطلق جونقاني 
ششدانگ  جونقاني  عباسي  یار  اهلل  آقاي   -80
یکباب ساختمان به مساحت 186/40 متر مربع 
خریداری شده مع الواسطه از ابوالحسن عباسي 

جونقاني 
جونقاني  پور  نبي  عبدالحمید  آقای   -81
به مساحت 200/41 متر  ششدانگ یکباب خانه 
مربع خریداری شده مع الواسطه از ورثه اهلل کرم 

نبي پور 
یکباب  ششدانگ  رحیمي  روزعلي  آقای   -82
خریداری  مربع  متر   291/92 مساحت  به  خانه 

شده مع الواسطه از ورثه درویشعلي رحیمي 
نسبت  جونقاني  عبداللهي  خشایار  آقای   -83
به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   4 به 
مع  مربع خریداری شده  متر   242/17 مساحت 

الواسطه از ملک حسین قاسمي جونقاني 
آقای علمدار صالحي دهکردي ششدانگ   -84
مربع  متر   1060/49 مساحت  به  یکبابخانه 
خریداری شده مع الواسطه از مرادعلي صالحي 

دهکردي
ششدانگ  جونقاني  عبداللهي  مینا  خانم   -85
مساحت  به  علوفه  انبار  ساختمان  یکباب 
الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر   264/16

از علیرضا مختاري
86- آقاي لهراسب افراس آب ششدانگ یکباب 
ساختمان آسیاب به مساحت 154/76 متر مربع 
خریداری شده مع الواسطه از نعمت اهلل افراس 

آب
ششدانگ  جونقاني  نصیري  بهنام  آقای   -87
مساحت  به  مسکوني  تجاري  ساختمان  یکباب 
61/58 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از 

علیمراد و علي جمعه شعاعي
جونقاني  فروزنده  محمدعلي  آقای   -88
ششدانگ یکباب ساختمان گاوداري به مساحت 
1986/88 متر مربع خریداری شده مع الواسطه 

از محمدعلي فروزنده
جونقاني  پور  اسدي  اله  وجیه  خانم   -89
متر   466/38 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
مربع خریداری شده مع الواسطه از قلي و عیدي 

محمد و بیگلر نیکوئي ثاني
ششدانگ  جونقاني  رحیمي  علي  آقای   -90
یکبابخانه به مساحت 151/60 متر مربع خریداری 
شده مع الواسطه از محمدناصر رحیمي جونقاني
ششدانگ  جونقاني  اکار  گل  چمن  خانم   -91
مربع  متر   125/02 مساحت  به  یکبابخانه 
خریداری شده مع الواسطه از علي جمعه آشوب 

جونقاني
92-دولت جمهوري اسالمي ایران به نمایندگي 
بهره  مسلح  نیروهاي  پشتیباني  و  دفاع  وزارت 
بردار سپاه پاسداران انقالب اسالمي شش دانگ 
مساحت  به  ورزشي  سالن  ساختمان  یکباب 
753/39 متر مربع ،خریداری شده مع الواسطه 

از نجفقلي احمدیان 
تعیین تکلیف وضعیت  قانون  به موجب ماده 3 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
این آگهی نسبت به امالک فوق الذکر در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار 
و محلی آگهی و در صورتی که اشخاص ذی نفع 
به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید تا دو 
ماه از تاریخ انتشار آگهی در شهرها و از تاریخ 
الصاق آگهی در روستاها اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد فارسان تسلیم و رسید اخذ نمایند.

تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  باید  معترض 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
این  دهد.در  تحویل  فارسان  ثبت  اداره  به  را 
صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی 
مهلت  در  اعتراض  که  در صورتی  است.  دادگاه 
تقدیم  گواهی   ، معترض  یا  نگردد  واصل  قانونی 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول :   روز سه شنبه مورخ ۱3۹۵/۰۹/۰۹  
تاریخ انتشار نوبت دوم :   روز چهارشنبه مورخ ۱3۹۵/۰۹/۲4 

خدارحم عسگری 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فارسان

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتي فارسان

توجه : 
شهروندان محترم حوزه ثبتي فارسان ، اين اداره آمادگي تعويض اسناد مالكيت دفترچه اي با اسناد مالكيت کاداستري را به منظور تثبيت موقعيت امالك شما در سيستم کاداستري و بانك جامع امالك به 

منظور جلوگيري از طرح دعاوي احتمالي بر عليه شما را در مدت زمان محدودي دارد.
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بازداشت عامل تولید و توزیع 
مشروبات الکلی در نظرآباد

دادستان عمومی و انقالب نظرآباد از بازداشت فردی 
خبر داد که به تهیه و توزیع مشروبات الکلی در این 

شهرستان اقدام می کرده است.
محمد قیومی دادستان عمومی و انقالب نظرآباد 
درباره نحوه بازداشت عامل تولید و توزیع مشروبات 
الکلی در این شهرستان گفت: با تکیه بر گزارش های 
واصله از اداره اطالعات سپاه نظرآباد مبنی بر تولید 
و فروش مشروبات الکلی توسط فردی که ساکن 
درباره  اطالعات  جمع آوری  دستور  است  نظرآباد 
با  که  شد  صادر  مذکور  فرد  اقدامات  جزئیات 
دستور  از  پس  گزارش ها،  این  تایید  و  بررسی ها 
قضایی برای بازداشت متهم و بازرسی از منزل وی، 

ضابطان قضایی وارد عمل شدند.
وی افزود: در عملیات انجام شده عالوه بر بازداشت 
فرد مذکور در بازرسی از منزل وی ۱ گالن ۲۰ لیتری 
لیتری عرق، ۳ بشکه ۲۲۰  و ۲ عدد بطری ۱.۵ 
لیتری مشروب الکلی و کشمش آماده تولید به میزان 
تقریبی ۷۰۰ لیتر  و ۱۲۰ بطری خالی به همراه ادوات 

تولید مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.
از  ماسه  و  شن  برداشت  ظرفیت  پایان 

رودخانه بشار یاسوج
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: ظرفیت برداشت شن و ماسه از 

رودخانه بشار یاسوج به اتمام رسیده است.
 »پژمان نیک اقبالی« در نشست شورای حفاظت از 
منابع آب از منابع آب کهگیلویه و بویراحمد پیرامون 
مشکالت سد تنگ سرخ در حوزه منابع طبیعی و 
محیط زیست استان افزود: استاندار در نشست قبلی 
بر ارائه راهکار از سوی منابع طبیعی و محیط زیست 
تأکید داشتند و انتظار می رود متولیان امر با استفاده 
از تخصص کارشناسان خود نسبت به ارائه راهکار در 

خصوص این سد اقدام کنند.
جمع آوری  خصوص  در  این که  به  اشاره  با  وی 
کارخانه های شن و ماسه در استان یک فرصت دو 
ساله برای تعیین تکلیف این واحدها پیش بینی شد، 
افزود: دستگاه های متولی از جمله محیط زیست، 
منابع طبیعی و صنعت و معدن هر کدام در این 
خصوص وظایفی بر عهده دارند که باید آن ها را 

پیگیری کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه 
و بویراحمد با تأکید بر این که پیش از آغاز به کار 
انتقال  بر  مبتنی  تصمیمی  امید  و  تدبیر  دولت 
کارخانه های شن و ماسه از محدوده رودخانه بشار 
به منطقه دلی بجک اتخاذ شد، خاطرنشان کرد: 
این کارخانه داران در این خصوص  از مدتی  پس 
معترض شده و انتقال سایر واحدهای شن و ماسه 

به این محدوده را خواستار شدند.
نیک اقبالی با تأکید بر این که در دولت تدبیر و امید 
مصوب شد واحدهای شن و ماسه تا محدوده پل 
مختار جمع آوری شوند، تصریح کرد: به علت وجود 
بحران شن و ماسه در استان در آن کارگروه نیز 
تصمیم گرفتیم که واحدهای زیرپل مختار به پایین 

باید برای دوسال بعد تعیین تکلیف شوند.

شستشو و الیروبی 11 کیلومتر از شبکه توزیع آب شرب گوریه
با هدف تامین بهداشت آب شرب مصرفی، رعایت موازین بهداشتی و 
حصول کیفی آب شرب ارتقاء شاخصهای سالمت شهروندان، ۱۱ کیلومتر 
از شبکه  توزیع و خطوط انتقال آب شرب شهرستان گوریه از توابع 

شهرستان شوشتر طی ماه گذشته ماه الیروبی و شستشو شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا خوزستان، رییس اداره آبفا گوریه با 
اعالم این خبر گفت: به منظور رفاه حال شهروندان و در راستای بهبود و 
حفظ شاخصهای کیفی آب شرب و قبل از شروع فصل بارندگی، شستشو 
و ضدعفونی کردن شبکه توزیع و  خطوط انتقال آب شرب شبکه توزیع 
این شهر انجام شد.  محمود قربانی بیرگانی ادامه داد: در این عملیات ۱۱ 
کیلومتر از مجموع شبکه اصلي و خطوط انتقال توسط پرسنل اداره در دو 

مرحله و به صورت دستی در ماه گذشته شستشو شد.
وی افزود: با توجه به اینکه سالمتی مردم در زمینه بهداشت آب شرب 
دارای اهمیت فراوانی بوده، آبفا گوریه به شستشوی خطوط انتقال و شبکه 

توزیع آب شرب اقدام کرده است.
رییس اداره آبفا گوریه شستشوی فیلترها، شستشوی ۴ کیلومتر از خطوط 
شرق گوریه،  تعمیر ۴ مورد انشعاب، توزیع ۱۸ مورد  برگ اخطاریه، نصب 
دو عدد شیر تخلیه در دو منطقه شرق و غرب گوریه، نصب وراه اندازی 
تابلو برق جدید، شستشوی فیلترها بصورت مکرر هر ۲ روز یکبار، اصالح 
۸۵ متر از شبکه توزیع و تعمیر و بازسازی ۲ عدد پمپ ۳۷ کیلو وات را از 

دیگر اقدامات این اداره طی ماه گذشته اعالم کرد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری کردستان تاکید کرد:

ساماندهی کودکان کار در اولویت برنامه های اجتماعی

و  ادارات  گفت:  کردستان  استانداری  اجتماعی  امور  کل  مدیر 
دستگاه های اجرایی و متولی امور اجتماعی باید ساماندهی کودکان 

کار و خیابانی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.
به گزارش ایسنا، منطقه کردستان، جمال ارشدی امروز در پنجمین 
محل  در  که  کردستان  استان  فرهنگی  و  اجتماعی  کارگروه  جلسه 
سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه های 
اجرایی عضو این کارگروه و متولی بحث ساماندهی  کودکان کار و 
خیابانی باید وضعیت فعلی این معضل را با دقت تبیین و آیین نامه ها 

و دستورالعمل های موجود را اجرا کنند.
قدمت  به  است  موضوعی  خیابانی  و  کار  کودکان  پدیده  افزود:  وی 
شکل گیری نظام شهرنشینی که عواملی از قبیل بالیای طبیعی، فقر 
اقتصادی، فقر فرهنگی، طالق باعث بوجود آمدن این معضل اجتماعی 
مناسب  برنامه ریزی  با  بایستی  ارشدی خاطرنشان کرد:  است.  شده 
نظیر برنامه های آموزشی، ایجاد مراکز ویژه پذیرش و نگهداری، اطالع 
رسانی و آگاهی عمومی، شناسایی خانواده های آسیب دیده و اعمال 

حمایت های اقتصادی و معنوی با این پدیده اجتماعی مقابله کرد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان همچنین فراگیر کردن 
بهداشت روانی، تقویت فرهنگ عمومی و بنیه حقوقی جامعه، ایجاد 
و  دولتی  دستگاه های  همه  همکاری  و  هماهنگی  و  پرورشی  نظام 
برنامه  زمینه  در  موفقیت  مهم  مباحث  دیگر  از  را  مردمی  نهادهای 

ریزی جهت ساماندهی کودکان کار و خیابانی برشمرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در شهرستان سنندج دو موسسه خیریه 
در راستای ساماندهی این کودکان فعالیت دارند و اقدامات خوبی هم 

صورت گرفته است.
برای اجرای  لزوم همکاری اعضای کارگروه  بر  تاکید  ارشدی ضمن 
مصوبات، خاطرنشان کرد: اداره کل بهزیستی به عنوان متولی اصلی 
ساماندهی کودکان کار و خیابانی انجام وظیفه کرده و سایر ادارات و 

سازمان نیز می بایست همکاری الزم را داشته باشند.

خبر بهادری-اصفهان-رئیس بازاریابي و فروش شرکت خبر
ارسال  خبر  اعالم  با  اصفهان    نفت  پاالیش 
اظهار  شرکت،  این  صادراتی  محموله  نخستین 
نمود: اگر در اندیشه توسعه اقتصادی به سر می 
بریم، برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های ما 
باید با نگاه فرامرزی و صادرات محور داشته باشد.
  ابراهیم کاویاني پور در تشریح  فرآیند  صادرات  
راستاي   در  گفت:  پاالیشگاهی  محصول  این 
اهداف شرکت و توسعه بازار،   حضور مستقیم در 

بازارهاي صادراتي  مورد توجه قرار گرفته است. 
صادراتي  محموله  اولین  اینکه  بیان  با  وي     
پاالیشگاه  به کشور پاکستان بوده، افزود: شرکت 
پاالیش نفت اصفهان درصدد است  پس از تامین 
شرایط  الزم،  مجوزهاي  با کسب  و  داخلي  نیاز 

صادرات فرآورده هاي دیگر  خود را که در بورس 
کاال و انرژي به فروش مي رسد، فراهم نماید.   

کاویاني پور همچنین گفت: با توجه به محدودیت 
لزوم  توسعه و  بازار،  این  بازار داخلي  و اشباع 
تکمیل زنجیره ارزش فرآورده هاي نفتي در داخل 
کشور و همچنین توسعه بازار فرآورده هاي نفتي 
در خارج از کشور به صورت همزمان  را با هدف 
تداوم فروش بدون دغدغه محصوالت پاالیشگاهي 
اداره  منظور  همین  به  نماید.  مي  چشمگیرتر 
بازاریابي و فروش شرکت پاالیش نفت اصفهان 

با توجه به استراتژي هاي کالن شرکت ، صادرات 
بخشي از فرآورده هاي ویژه نفتي را در دستور کار 
خود قرار داده است. ورود به بازارهاي صادراتي 
مي تواند ضمن افزایش درآمد شرکت، متضمن 
افزایش  موارد  برخي  در  و  فروش  سطح  حفظ 
میزان فروش فرآورده هاي تولیدي شرکت باشد.

گفتني است   شرکت پاالیش نفت اصفهان به 
عنوان اولین شرکت پاالیشي محسوب مي شود 
که با واگذاري به بخش خصوصي،  در دي ماه 
سال ۱۳۸۹  اقدام به عرضه محصوالت خود در 

بورس کاال نمود.
در این تاریخ براي اولین بار محصول وکیوم باتوم 
در تاالر بورس کاال عرضه گردید و متعاقب آن 
سایر شرکتهاي پاالیشي به عنوان تولید کنندگان 
وکیوم باتوم و سایر فرآورده هاي نفتي اقدام به 

عرضه محصوالت خود در بورس نمودند.
پیش از این رخداد شرکت ملي پخش فرآورده 
هاي نفتي مسوولیت فروش فرآورده هاي ویژه 

پاالیشگاهها را بر عهده داشت.
اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  حاضر  حال  در 
و  باتوم،گوگرد  وکیوم  همچون  خود  محصوالت 
لوب کات را در بورس کاال و آیزوریسایکل و انواع 
حالل هاي تولیدي را در بورس انرژي به فروش 

مي رساند.

آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن صنف موسسات اتومبیل کرایه کرج

صنف  مسکن  تعاونی  شرکت  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
 95/10/7 مورخ  شنبه  سه  روز  در  اول(  )نوبت  کرج  کرایه  اتومبیل  موسسات 
ساعت 14 در سالن اجتماعات اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی به آدرس: کرج- 
خ طالقانی شمالی بعد میدان طالقانی باالتر از دادگستری طبقه اول اداره کار 
و رفاه اجتماعی برگزار می گردد. از کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی مسکن 
این مجمع  در  ذیل  موضوعات  به  نسبت  تصمیم  اتخاذ  دعوت می شود جهت 

حضور بهم رسانند.
یادآوری میشود: 1- در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد 
می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود 
واگذار نماید. در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از 3 عضو را 
بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خوهد داشت. اضافه می شود برگه 
های نمایندگی مزبور با امضا اکثریت هیات مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد 
بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 10 روز 
از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک موید 
عضویت در تعاونی و کارت شناسائی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از 
احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه 

توسط مقام مذکور تائید و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
دستور جلسه: 1-طرح و تصویب صورتهای ملی 1394 ترازنامه

2-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال 1395
3-طرح و تصویب حقوق پیشنهادی مدیرعامل توسط هیات مدیره

4-طرح و تصویب سهام پروژه تجاری محمدشهر به اعضا اولیه در پروژه
هیئت مدیره

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاوني مسکن صنف موسسات اتومبیل کرایه کرج

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا محترم شرکت تعاوني مسکن اتومبیل 
کرایه کرج مي رساند باتوجه به انجام اصالحات به عمل آمده در قانون 
بخش تعاون جمهوري اسالمي ایران، مجمع عمومي فوق العاده نوبت 
اول این شرکت تعاوني در روز سه شنبه مورخ 95/10/7 راس ساعت 15 
در سالن اجتماعات اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی به آدرس: کرج- خ 
طالقانی شمالی بعد میدان طالقانی باالتر از دادگستری طبقه اول اداره 
کار و رفاه اجتماعی برگزار می گردد. از کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی 
مسکن دعوت مي گردد تا در جلسه مذکور حضور به هم رسانیده و یا 

نمایندگام تام االختیار خود را به صورت مکتوب معرفي نمائید.
ضمنا یادآوري مي شود این مجمع با حضور دو سوم کل اعضا شرکت 
تعاوني رسمیت مي یابد و تصمیماتي که در این مجمع اتخاذ مي شود 

براي کلیه اعضا )اعم از غائب و مخالف( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه

1- طرح و تصویب ماده 6 اساسنامه )آدرس جدید دفتر(
هیئت مدیره

هشتمین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمي عسلویه 
با نگاه ویژه به تقویت تجهیزات ساخت داخل و 
سرمایه گذاري مطمئن و انتقال فناوري با حضور 
مجتمع گاز پارس جنوبي، شرکت ها و سازندگان 
فعال در محل مجتمع دانشگاهي سازمان منطقه 

ویژه اقتصادي پارس، آغاز به کار کرد.
و  پاالیش  گاز،  نفت،  نمایشگاه  هشتمین 
فعال  شرکت   ۹۰ از  بیش  حضور  با  پتروشیمي 
جمله  از  مختلف  بخش هاي  و  حوزه ها  در 
اکتشاف،  تاسیسات،  تجهیزات،  تولیدکنندگان 
اساسي  بهره برداري و کاالهاي  و  تولید  حفاري، 
در محل مجتمع دانشگاهي سازمان منطقه ویژه 

پارس افتتاح گردید.
فعال  حضور  با  جنوبي  پارس  گاز  مجتمع 
و  پاالیش  گاز،  نفت،  نمایشگاه  هشتمین  در 
و  توانمندیها  و  دستاوردها  آخرین  پتروشیمي، 
این  در  داخلي  شرکتهاي  تولیدات  از  حمایت 

نمایشگاه حضور دارد.
و  پاالیش  گاز،  نفت،  صنعت  اساسي  کاالهاي 
پتروشیمي در فضایي به وسعت ۴ هزار متر مربع، 
کارشناسان،  دید  معرض  در  روز  به مدت چهار 
متخصصان، صنعتگران و دیگر عالقمندان به این 

صنعت قرار داده شده است.
در روز افتتاحیه نمایشگاه، هیات هایي از برخي 
و دانشگاهي معتبر  و مراکز پژوهشي  موسسات 
بین المللي از غرفه  ی مجتمع گاز پارس جنوبي و 

نمایشگاه بازدید کردند.
مجتمع گاز پارس جنوبي همگام با شرکت هاي 
حاضر در نمایشگاه در حوزه هاي مختلف شامل: 
ساخت  و  طراحي  گاز،  و  نفت  تولیدات  توسعه، 
برج ها خنک کننده، تولید روانکارهاي موتوري، 
و  طراحي  برش،  و  جوش  دستگاه هاي  تولید 
تولید مخازن، ایمني و کنترل، تجهیزات صنعتي 

و قطعات یدکي، فعال هستند.
داخلي، شرکت هاي  معتبر  دانشگاه هاي  حمایت 
هشتمین  از  فناوري  پارک هاي  و  دانش بنیان 
پتروشیمي  و  پاالیش  و  گاز  نفت،  نمایشگاه 
عسلویه با هدف تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت 

از نکات قابل توجه این نمایشگاه مي باشد.

مناقـصه عمـومی
شهرداری صالحیه در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر )بند سوم از صورتجلسه 
شماره 118 مورخ 95/8/16( پروژه لکه گیری وآسفالت معابر سطح شهر صالحیه را تا سقف مبلغ 
3/000/000/000 ریال ) به حروف: سه میلیارد ریال ( از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد 

الشرایط واگذار نماید: 
بدینوسیله از کلیه متقاضیان دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه وارائه پیشنهاد ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ درج نوبت دوم آگهی به آدرس : کیلومتر 26 جاده تهران ساوه شهرستان 
بهارستان شهر صالحیه ساختمان مرکزی شهرداری صالحیه مراجعه ویا با شماره 56625042-

021 تماس حاصل نمایند.
1-سپرده شرکت در مناقصه معادل 5 درصد مبلغ پیمان ) 150/000/000 ریال(  به صورت ضمانتنامه 
معتبر بانکی یا فیش واریزی وجه به حساب جاری 3100005234000 نزد بانک ملی شعبه صالحیه 

کد 2601 به نام سپرده شهرداری صالحیه می باشد.
2-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

3-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
4-در صورت انصراف برنده اول ودوم و سوم ، سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط 

خواهد گردید.
علیرضا قربانی  -  شهردار صالحیه5-سایر موارد در اسناد مناقصه قید گردیده است.

 متن آگهی 
مژگان  خانم  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
دادنامه  وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  وند   سپه 
شماره۹۵۰۹۹۷۶۶۵۶۴۰۰۰۵۶ صادره از شعبه ۱۴ شورای حل اختالف خرم آباد 
در پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۶۶۵۶۴۰۰۰۱۴ محکوم به پرداخت ده میلیون و هشتصد 
و چهل و هفت هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۲/۷۸۱/۷۵۰ ریال 
)دویست و هفتادو هشت هزار و صد و هفتادو پنج تومان (هزینه دادرسی )از باب 
قاعده تسبیب و الضرر( و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم له 
آقای امیرحسین بیرم وند و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
دبیر شعبه ۱4 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – معصومه حسینی .

متن آگهی احضار متهم 
) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست ( 

مجتمع دادگاههای عمومی جزایی شهرستان کرج به موجب کیفر خواست شماره 
سارا  برای   ۹۴۰۹۹۸۲۶۵۹۴۰۱۹۹۰ کالسه  پرونده  در   ۹۵۱۰۴۳۲۶۵۲۵۰۰۴۲۵
خسروی به اتهام مشارکت در ۴ فقره سرقت مشدد ) از منزل ( و تهیه وسایل ارتکاب 
جرم تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ساعت ۰۰: ۱۱ تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن  و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱۱۵ و ۱۸۰ قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.  بدیهی است 
در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.  ۳۶۷ م/ الف 
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان کرج ) ۱۰۷ جزایی سابق ( - جمشیدی

آگهی احضار  متهم
پاوه  انقالب  و  عمومی  دادسرای  دادستانی  شعبه    ۹۵۰۰۱۷۴ شماره  پرونده  در 
آقای محمود قربانی فرزند حبیب اله به موجب شکایت بهرام کریمی فرزند حامد 
به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار دارد باتوجه به معلوم نبودم محل اقامت 
وی و عدم امکان ابالغ احضاریه وعدم دسترسی به او طبق ماده ۱۷۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری ،مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی ومتهم ظرف مدت 
یک ماه احضار می شود پس از انقضا مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
دادستان دادسرای عمومی وانقالب پاوه – شریفی 

آگهی
تهران    استان  تجدیدنظر  دادگاه   ۵۹ شعبه   ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۳۲۰۰۸۶۷ کالسه  پرونده 

تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۷۸ 
تجدیدنظرخواه:اداره منابع طبیعی شهرستان تهران   

تجدیدنظر خوانده:آقای محمد ابراهیم سپهری فرزند محمد تقی 
تجدیدنظر خواسته:نسبت به دادنامه شماره ۴۱۳ مورخ ۹۵/۴/۲۰ صادره از شعبه ۲۰۷ 

محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران
گردشکار:دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره و احراز کفایت رسیدگی با استعانت از 
درگاه خداوند متعال ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی شهرستان تهران به طرفیت محمد 
ابراهیم سپهری نسبت به دادنامه شماره ۴۱۳ مورخ ۹۵/۴/۲۰ صادره از شعبه محترم ۲۰۷ 
دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر خواه به 
خواسته خلع ید و قلع و قمع بنا در پالک ثبتی ۲۱۰۸ موسوم به سنگان در مساحت ۱۵۰ 
مترمربع و مطالبه خسارت به جهت عدم حضور و ارائه توضیح از سوی نماینده تجدیدنظر 
خواه صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه اوال خواسته دعوی منجز و روشن 
بوده و دالیل و مدارک خواهان اولیه نیز ابراز شده است ثانیا مرجع محترم بدوی مبادرت 
به ارجاع موضوع به هیات کارشناسی نموده که در فرض ابهام در دعوا و نامشخص بودن 
خواسته ارجاع موضوع به کارشناس موضوعیت نمی یافت ثالثا مرجع محترم بدوی متعاقب 
ارجاع موضوع به هیات کارشناسی بی آنکه اخطاری دایر بر ضرورت اخذ توضیح با ذکر 
مورد یا موارد آن صادر کند به ناگهان مبادرت به اتخاذ تصمیم تجدیدنظر خواسته نموده 
است بنابراین تجدیدنظر خواهی وارد وموجه بوده و دادگاه باستناد بند ه ماده ۳۴۸ و 
ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت 
رسیدگی در ماهیت دعوا به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید رای صادره قطعی است.

۱۱۰/۱۰۷۸۷۹ رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له:شهین گودرزی 

مشخصات محکوم علیه:حسین گنجی خرم آبادی
محکوم به:بموجب دادنامه شماره ۲۵۰۳ مورخ ۸۰/۱۰/۲۴ دادگاه ۸۱۵ شعبه ۱۵۱ 
است  کرده  قطعیت حاصل  اول  بدوی ۴۶۴شعبه  شماره ۲۵۰۳  دادنامه  وفق  که 
محکوم علیه محکوم است به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان موضوع 
بیعانه مورخ ۷۴/۱/۲۱ پالک ثبتی ۱۱۸ قطعه ۱۱۸/۵ بخش ۱۱ تهران ۲-پرداخت 

هزینه دادرسی به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ در حق محکوم له ۳.نیم عشر دولتی 
۱۱۰/۱۰۷۸۸۱ مدیر اجرا دادگاه شعبه ۱۵۱ تهران 

آگهی تغییرات موسسه
استناد  به  ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۷۲۹  شناسه  و  ثبت ۲۵۶۶۷  شماره  به  آریا  آینده  افق   
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
حمید رضا نجفی با کد ملی ۰۰۵۴۰۱۶۲۲۳ با دریافت پانصد هزار ریال سهم الشرکه خود 
از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید. محمود شاه محمدی با کد ملی ۳۸۷۵۳۴۴۴۵۶ 
با دریافت پانصد هزار ریال سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید. 
سرمایه موسسه از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه 
دراساسنامه اصالح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از کاهش 
سرمایه : تکتم موسوی با کدملی ۰۹۳۸۰۵۷۹۶۰ دارای پانصد هزار ریال سهم الشرکه 

عباس الوندی راد با کدملی ۳۸۷۲۷۶۳۶۴۴ دارای پانصد هزار ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۸۲43(

آگهی تغییرات شرکت
 ساختمانی آرمه ساز هراز با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۴۱۲۵ و شناسه 
فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۱۰۱۶۷۵۸۷۶ ملی 
به  مدیره  هیئت  اعضای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ مورخ  العاده 
به  ملی ۰۰۴۹۳۷۵۴۸۲  کد  به  ساز  داود صدف  آقای   : شدند  تعیین  ذیل  شرح 
سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا صدف ساز به کد ملی 
۰۰۷۸۹۱۹۰۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم فروتن به کد 
ملی ۲۲۹۵۰۴۴۰۱۴ و خانم شیما صدف ساز به کد ملی ۰۰۶۵۷۵۳۹۸۴ به سمت 
عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب و تعیین سمت گردیدند. حق امضاء 
امضاء  با  اداری  و  عادی  اوراق  و  شرکت  آور  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه 

مدیرعامل و مهرشرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۸۲44(

 نوبت اول

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم ( 
شرکت تعاونی مسکن نانوایان کرج

تاریخ انتشار: ۹۵/۹/۲4
تاریخ  در  اول  نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  رسمیت  عدم  به  باتوجه 
مجمع  در  تا  شود  می  دعوت  محترم  اعضا  کلیه  از  بدینوسیله   95/9/21
عمومی فوق العاده نوبت دوم این شرکت که راس ساعت 9 صبح روز شنبه 
مورخ 95/10/11 در: کرج- بلوار شهید چمران جنب سازمان آب - پارکینگ 

دهه فجر- دفتر تعاونی برگزار می شود حضور بهم برسانند.
عمومی  مجمع  در  عضوی  حضور  صورتیکه  -در  میشود:  یادآوری  ضمنا 
میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود نماینده تام 
االختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی 
بیش از 3 عضو را بپذیرد و هر غیر عضو می تواند نمایندگی یک نفر را 
بپذیرد. همچنین برگه های نمایندگی مزبور با امضا اکثریت هیئت مدیره و 

بازرس تعاونی معتبر خواهد بود.
-تصمیماتی که در این مجمع با رعایت ضوابط و مقررات اتخاذ می گردد، 

برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب و مخالف، نافذ و معتبر خواهد بود.
1-این مجمع با حضور )نصف + 1( کل اعضا شرکت تعاونی رسمیت می یابد.

دستور جلسه:
1-طرح و تصویب و تطبیق اساسنامه جدید شرکت تعاونی براساس آخرین 

اصالحات قانون بخش تعاون
رئیس هیات مدیره- ولی حاجی شیزری

برای نخستین بار در شرکت پاالیش نفت اصفهان  انجام شد؛

صادرات »حالل 402 « به خارج از کشور

آغاز به کار هشتمین
 نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و 

پتروشیمي عسلویه
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25 جایگاه سوخت در مزایده سازمان 
خصوصی سازی به فروش رفت

از  فروش ۲۵ جایگاه  از  مدیرعامل سازمان خصوصی سازی  مشاور 
سازمان خصوصی  گرفته شده  نظر  در  جایگاه سوخت   ۴۰ مجموع 

سازی در ۱۱ استان کشور خبر داد.
برگزاری مزایده حدود  به تجربه موفق  با اشاره  سیدجعفر سبحانی 
دومین  در  گفت:  گذشته،  شهریورماه   ۱۵ در  جایگاه سوخت   ۱۰۰
مزایده بزرگ جایگاه های سوخت کشور در سال جاری از مجموع 
 ۱۱ در  ۲۵ جایگاه  استان،   ۱۴ در  گرفته شده  نظر  در  ۴۰ جایگاه 

استان به فروش رفت.
بسیار  رقابت  شاهد  دیروز  مزایده  در  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
پاکت   ۲۶۲ که  طوری  به  بودیم،  واقعی  خصوصی  بخش  فشرده 
برای برخی  برابر تعداد جایگاه ها( رسید و  پیشنهاد قیمت )۱۰.۵ 
جایگاه ها نیز تا ۴۷ پاکت دریافت شد. این در حالی است که برای 
برگزار  امسال  که شهریورماه  های سوخت  جایگاه  مزایده  نخستین 
پیشنهاد  پاکت  ها  جایگاه  تعداد  برابر  هفت  تا  میانگین  بطور  شد، 

قیمت دریافت شده بود. 
وی همچنین با بیان اینکه برای قیمتگذاری جایگاه ها، فقط قیمت 
قیمت  از  میانگینی  کرد:  تصریح  نشد،  گرفته  نظر  در  کارشناسی 
بازگشت  انتظار  )دوره  ها  جایگاه   )T/E( شاخص  و  کارشناسی 
نفع  به  شیوه  این  که  شد  گرفته  نظر  در  مزایده  این  در  سرمایه( 

عموم متقاضیان بود.
سوخت  های  جایگاه  مزایده  این  در  شد:  یادآور   سبحانی 
از جایگاه های  استان های اصفهان، مازندران و لرستان و تعدادی 

استان آذربایجان غربی به فروش نرفتند.
وی تاکید کرد: این مزایده به دلیل تعداد پاکت پیشنهادی رسیده 
خصوصی  بخش  درصدی   ۱۰۰ استقبال  همچنین  و  روز  یک  در 
اخیر  سال  چند  شده  برگزار  های  مزایده  بهترین  از  یکی  واقعی، 

سازمان خصوصی سازی به شمار می رود.
به گزارش ایرنا، در بزرگترین واگذاری سازمان خصوصی سازی در 
سال جاری در پانزدهم شهریورماه، مزایده ۱۰۰ جایگاه سوخت به 

انجام رسید و در مجموع ۳۳۳ پاکت پیشنهاد قیمت رسید. 
ارزش واگذاری ها در این مزایده تاریخی نزدیک به ۳۵۰۰ میلیارد 

ریال )۳۵۰ میلیارد تومان( بود.

کاهش 32 درصدی آب ورودی 
به سدهای تهران

ورودی آب سدهای تهران از ابتدای سال آبی امسال )اول مهرماه( 
تا پایان هفته گذشته در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۲ درصد 

کاهش داشته است.
بر اساس داده های شرکت مدیریت منابع آب ایران،  از ابتدای سال 
آبی جاری تا ۱۷ آذرماه جاری، حجم آب ورودی به سدهای تهران 
 ۱۶۴ حجم  با  مقایسه  در  که  بوده  مکعب  متر  میلیون   ۱۱۲ برابر 
درصد   ۳۲ زمان،  همین  در  قبل  سال  ورودی  مکعبی  متر  میلیون 

کاهش داشته است.
و  درصد   ۶۳ با  طالقان  سد  به  مربوط  ورودی  کاهش  بیشترین 

کمترین کاهش ورودی مربوط به سد الر با ۱۸ درصد بوده است.
سد طالقان در سال گذشته از حجم ورودی ۳۹ میلیون متر مکعبی 
برخوردار بوده که این حجم در سال آبی جاری با ۶۳ درصد کاهش 

به ۱۵ میلیون متر مکعب رسیده است.
در این میان، سد کرج با ۲۹ درصد،   سد لتیان و ماملو با ۲۰ درصد و 
سد الر با ۱۸ درصد کاهش، به ترتیب رتبه های دوم تا چهارم را از 

نظر کاهش حجم ورودی آب به خود اختصاص داده اند.
ابتدای سال  از  تهران  میزان خروجی سدهای  این گزارش،  پایه  بر 
آبی جاری تا ۱۷ آذرماه، با ۲۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه 
از ۲۲۳ میلیون متر مکعب،  به ۲۷۲ میلیون متر  در سال گذشته، 
مکعب رسیده است.تا روز ۱۷ آذرماه سال جاری، مخازن سدهای 

تهران ۶۴۳ میلیون متر مکعب آب در خود ذخیره دارند.
بر این اساس، در زمان حاضر حجم آب موجود در مخزن سد طالقان 
سد  مکعب،  متر  ۱۶۸میلیون  ماملو  سد  مکعب،  متر  میلیون   ۲۶۳
کرج ۱۲۰ میلیون متر مکعب، سد لتیان ۴۶ میلیون متر مکعب و 

سد الر ۴۵ میلیون متر مکعب گزارش شده است.

افزایش 16 درصدی صادرات
 پتروشیمی تبریز

صادرات  درصدی   ۱۶ افزایش  از  تبریز  پتروشیمی  عمومی  روابط 
به مدت مشابه سال قبل  این شرکت در هشت ماه گذشته نسبت 

خبر داد.
های  فرآورده  تن  هزار   ۱۱۶ مدت  این  در  گزارش،  این  براساس 

پلیمری به چند کشور اروپایی صادر شد.
بنابراین گزارش، این شرکت در مدت یاد شده ارائه محصوالت خود 
نیز مشتریان  و  داخل کشور  در  پتروشیمی  پایین دست  به صنایع 

خارجی را به مرز ۲۸۶ هزار تن رسانده است.
غرب  شمال  تولیدی  شرکت  بزرگترین  عنوان  به  تبریز  پتروشیمی 
انواع  انحصاری  کننده  تولید  و  کار،  و  کسب  حجم  نظر  از  کشور 
 ،ABS و  ها  استایرن  پلی  اتیلن،  پلی  شامل  خام  های  پالستیک 
باید جوابگوی نیازهای صنایع پایین دست داخلی برای استفاده در 

صنایع تبدیلی کشور باشد.
های  فراورده  خارجی  مشتریان  درخواست  میزان  کنونی  زمان  در 
کل  ۳برابر  از  بیش  اروپایی  کشورهای  ویژه  به  تبریز  پتروشیمی 

محصوالت تولیدی این مجتمع بزرگ تولیدی کشور است.
در  هکتار   ۳۹۱ مساحت  به  زمینی  در  تبریز  پتروشیمی  مجتمع 
جنوب غربی شهر تبریز و در جوار پاالیشگاه واقع است. خوراک این 
مجتمع، نفتای سبک و سنگین و گاز مایع است که بخش عمده آن 

از پاالیشگاه تبریز تامین می شود.

برنت به باالترین حد 18 ماه اخیر رسید

تأثیر مثبت توافق کشورهای تولیدکننده نفت عضو و غیر  استمرار 
عضو اوپک بر بازار نفت سبب شد در معامالت روز )دوشنبه ۲۲ آذر 

ماه(قیمت نفت افزایش یابد. 
نیویورک، قیمت نفت در معامالت  از  به گزارش خبرگزاری رویترز 
افزایش یافت و به باالترین حد خود در ۱۸ ماه اخیر  روز دوشنبه 

رسید.
افزایشی  نداشتن روند  نگرانی معامله گران درباره دوام  این همه،  با 
پایبندی  به  تحلیل گران  برخی  بدبینی  و  سو  یک  از  کنونی 
سبب  دیگر،  سوی  از  تولید  کاهش  توافق  به  نفت  تولیدکننده گان 

شد جهش قیمت نفت در معامالت روزدوشنبه محدود باشد.
با  برنت  خام  نفت  بشکه  هر  قیمت  روزدوشنبه،  معامالت  پایان  در 
یک دالر و ۳۶ سنت رشد در سطح ۵۵ دالر و ۶۹ سنت تثبیت شد.

قیمت هر بشکه نفت خام دبلیو تی آی آمریکا نیز یک دالر و ۳۳ 
سنت افزایش یافت و به ۵۲ دالر و ۸۳ سنت برای هر بشکه رسید.
نفت  قیمت  گفت:  انرژی،  تردیشن  مؤسسه  مدیر  مکگیلیان،  جین 
 ۵۵ به حدود  و  یابد  افزایش  دیگر  دالر  دو  تا  یک  می تواند  آمریکا 
 ۶۰ قیمت  نیز می تواند  برنت  و شاخص  برسد  بشکه  هر  برای  دالر 

دالر را تجربه کند.

پاکستان خواهان خرید برق از 
ایران است

پاکستان در جمهوری اسالمی  اقتصادی  رایزن 
خرید  متقاضی  کشور  این  که  کرد  اعالم  ایران 

برق از ایران است.
در  پاکستان  کرد:  اظهار  رانجها‹  محمد  ›نذر 
با  همکاری  خواهان  الکتریسته  و  نفت  زمینه 

ایران است.
وی با بیان اینکه پاکستان می خواهد که ۳۰۰ 
خریداری  ایران  از  الکتریسیته  انرژی  مگاوات 
خود  تجاری  روابط  که  ایم  آماده  گفت:  کند، 
با ایران را افزایش دهیم و در این زمینه گفت 

وگوهایی با مقامات ایرانی داشته باشیم.
رایزن اقتصادی پاکستان در ایران با بیان اینکه 
پنج  به  کشور   ۲ بین  تجاری  تبادالت  سطح 
جمهوری  روسای  رسد،افزود:  می  دالر  میلیون 
داشتند،  یکدیگر  با  که  دیدارهایی  در  ۲ کشور 
عنوان کردند که میزان تبادالت تجاری ایران و 
باید  و  انتظار است  از سطح  تر  پایین  پاکستان 

این میزان افزایش یابد.
کشور   ۲ پاکستان  و  ایران  شد:  یادآور  رانجها 
هزار   ۹ از  بیش  و  هستند  همسایه  و  دوست 
زمینه  رو  این  از  دارند  مشترک  مرز  کیلومتر 
برای رشد تبادالت تجاری بین ایران و پاکستان 
ایران  در  پاکستان  اقتصادی  است.رایزن  فراهم 
برای  زمینه  هزار  سه  از  بیش  اینکه  بیان  با 
همکاری اقتصادی بین ایران و پاکستان وجود 
به  پاکستان  از محصوالت  بسیاری  دارد، گفت: 
صورت مستقیم به ایران صادر نمی شوند، این 
حاشیه  و  اروپایی  کشورهایی  به  ابتدا  در  مواد 
هایی  قیمت  با  سپس  و  رود  می  فارس  خلیج 

چند برابر به ایران فروخته می شوند.
رانجها تاکید کرد: ما می خواهیم این رابطه ها 
از بین روند و محصوالت با قیمت های ارزان تر 

به صورت مستقیم به ایران صادر شوند.
در  پاکستان  سفیر  درانی‹  خان  علی  ›آصف 
ایران چندی پیش در گفت  اسالمی  جمهوری 
و گو با ایرنا اعالم کرد: با توجه به توافق ایران 
توافق  این  از طریق  توان گفت که  و ۱+۵ می 
مسایل  برای  بسیاری  راههای  مشترک  اقدام  و 
المللی  بین  های  تحریم  و  شده  ایجاد  موجود 

علیه ایران کاهش یافته است. 
از  ما  این که  بیان  با  تهران  در  پاکستان  سفیر 
سرمایه گذاری ایران در پاکستان استقبال می 
برخی  ای  هسته  توافق  دنبال  به  افزود:  کنیم، 
مشکالت مانند مسایل بانکی با ایران که با آن 

مواجه بودیم رو به حل شدن است.
گذشته  ماه  فروردین  سفر  به  همچنین  درانی 
پاکستان  به  ایران  اسالمی  جمهوری  رییس 
در کشور  دو  میان  همکاری  اسناد  امضای   و 
های  اتاق  بیمه،  برق،  صادرات  های  زمینه   
ای،  رسانه  بازرگانی،  راهبردی  برنامه  بازرگانی، 
آکادمی و علمی، پزشکی، بهداشت و گردشگری 
دو  سران  حضور  در  مربوطه  وزیران  سوی  از 
مبادالت  یادآور شد: حجم  و  کرد  اشاره  کشور 
تجاری ایران و پاکستان در مدت چهار سال از 
افزایش  دالر  میلیارد  پنج  به  دالر  میلیارد  یک 

می یابد.

آمادگی گازپروم 
برای حضور در ایران

آمادگی  از  روسیه  انرژی  وزیر   معاون 
برای  روسیه  گاز  و  نفت  مختلف  های  شرکت 
در  دیروز  داد.صبح  خبر  ایران  با  همکاری 
مشترک  کمیسیون  اجالس  سیزدهمین 
همکاری های اقتصادی ایران و روسیه، معاون 
کشور  دو  مذاکرات  به  روسیه  انرژی  وزیر 
در  گذشته  روزهای  طی  که  هایی  تالش  و 
کمیسیون های مختلف میان دو کشور صورت 
گرفته از آمادگی باال برای همکاری های نفتی 

دو کشور خبر داد.
وی از پیشرفت باال در مذاکرات صورت گرفته 
از شرکت های روس خبر داد و گفت:  با یکی 
برای  ای  توافقنامه  امضای  برای  عالقمندی 

حضور این شرکت در ایران وجود دارد.
او در عین حال به گازپروم اشاره کرد و افزود: 
این شرکت با شرکت ملی نفت ایران به توافقات 
در  روسیه  انرژی  وزیر  اند.معاون  رسیده  خوبی 
بخش دیگری از صحبت های خود به مذاکرات 
صورت گرفته در حوزه انرژی و برق اشاره کرد و 
گفت: در نهایت تمام شرکتها تمایل دارند توافق 

همکاری در ایران داشته باشند.

قیمت سبد نفتی اوپک 
بیش از 2 دالر باال رفت

آذر  اوپک، روز دو شنبه )۲۲  نفتی  قیمت سبد 
 ماه( با دو دالر و ۲۹ سنت افزایش، به ۵۳ دالر 

و ۲۴ سنت برای هر بشکه رسید. 
کشورهای  سازمان  دبیرخانه  گزارش  به 
صادرکننده نفت )اوپک(، قیمت سبد نفتی این 
سازمان، روز جمعه )۱۹ آذر ماه( ۵۰ دالر و ۹۵ 

سنت برای هر بشکه بود.
نفت خام  نوع  اوپک شامل ۱۴  نفت خام  سبد 
الجزایر،  مخلوط  جمله  از  سازمان  این  اعضای 
رابی  سبک  اکوادور،  اورینته  آنگوال،  گیراسول 
سبک  ایران،  سنگین  اندونزی،  میناس  گابن، 
بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی 
عربستان،  عربی  سبک  قطر،  مارین  نیجریه، 

موربان امارات و مری ونزوئالست.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

روزانه  فروش  برای  روسیه  با  توافق  از  نفت  وزیر 
۱۰۰هزار بشکه نفت خبر داد و گفت: پیش بینی 
می شود با توجه به توافق اوپک و غیر اوپک قیمت 

نفت در محدوده ۵۰ تا ۵۵ دالر محکم بایستد.
 بیژن زنگنه دیروز در حاشیه امضای تفاهمنامه 
توسعه دو میدان نفتی ایران با شرکت گازپروم نفت 
روسیه در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون مذاکراتی 
با شرکت های مختلف روسی همچون لوک اویل، 
تات نفت و زابرژ نفت و گازپروم نفت برای توسعه ۷ 

میدان نفتی انجام گرفته است.
وزیر نفت با اعالم اینکه شرکت های روسی باید 
خود  فنی  پیشنهاد  شده  تعیین  زمان  مدت  در 
توسعه  منظور  به  مطالعاتی  مراحل  تکمیل  با  را 
ارائه  ایران  نفت  ملی  شرکت  به  نفتی  میادین 
فنی،  پیشنهاد  ارائه  از  پس  کرد:  تصریح  کنند، 
در  و  کنند  ارائه  مالی  پیشنهاد  باید  ها  شرکت 
چارچوب  خصوص  در  گفتگوها  انجام  با  نهایت 
گاز  و  نفت  میادین  توسعه  قراردادی،  های 

گفتگوها انجام خواهد شد.

خصوص  در  همچنین  دولت  کابینه  عضو  این 
مذاکرات با شرکت روسیه به منظور فروش نفت 
روزانه  فروش  برای  تاکنون  داد:  توضیح  هم  خام 
۱۰۰ هزار بشکه نفت خام با روسیه به توافق رسیده 
ایم و شخصاً از الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه 

درخواست کرده ام تا یکی دو روز آینده توافق نهایی 
برای فروش این میزان نفت به روسیه انجام شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در صورت توافق 
نصف مبلغ فروش نفت به روسیه از طریق دریافت 
خدمات فنی و مهندسی و مابقی به صورت نقد 

انجام می شود، تاکید کرد: باید در مدت یکی دو 
روز پیش رو با روس ها به توافق برسیم.

با شرکت  ایران  اینکه همکاری  با یادآوری  زنگنه 
سیاستهای  از  یکی  چینی  و  روسی  نفتی  های 
راهبردی صنعت نفت در دوران پسابرجام است، 
گفت: ایران به دنبال متنوع سازی طرف های خود 
باید برای  برای توسعه میادین بوده و شرکت ها 
توسعه میادین پس از ارائه پیشنهاد فنی، پیشنهاد 

مالی خود را ارائه کنند.
مناقصه محدود آزادگان برگزار می شود

میدان  توسعه  خصوص  در  ادامه  در  نفت  وزیر 
اظهارداشت:  هم  جنوبی  آزادگان  نفتی  مشترک 
تاکنون شرکت های متعدد اروپایی و آسیایی برای 
توسعه این میدان پیشنهاد داده اند و پیش بینی 
می شود به زودی مناقصه محدودی برای توسعه 
خارجی  های  شرکت  با حضور  نفتی  میدان  این 

برگزار شود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تمامی شرکت 
دارای  باید  آزادگان  توسعه  برای  خارجی  های 
یک شریک ایرانی باشند، تبیین کرد: اگر شرکت 
به  مند  عالقه  ایرانی  شرکت  کنار  در  خارجی 
همکاری با سایر شرکت های خارجی باشد، از نظر 
ایران ایجاد کنسرسیوم برای توسعه میادین نفت و 

گاز بالمانع است.

زنگنه اعالم کرد:

توافق ایران و روسیه برای فروش نفت

تشکیل  از  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
گاز  زمینه  در  روسیه  و  ایران  مشترک  کمیته 
می توانند  روسیه  و  ایران  گفت:  و  داد  خبر 
داشته  مشترک  بازار  یکدیگر  با  اینکه  ضمن 
باشند، پروژه های مشترک در داخل و خارج از 
کشور نیز اجرا کنند.حمیدرضا عراقی در جمع 
روسیه  و  ایران  اینکه  بر  تاکید  با  خبرنگاران 
بزرگترین مخازن گاز جهان را در اختیار دارند 
داشته  مشترک  کمیته  یکدیگر  با  می توانند  و 
تشکیل  کمیته   ۵ راستا  این  در  افزود:  باشند، 
بین  کمیته  فنی،  کمیته  شامل   که  ایم  داده 
المللی، کمیته بازرگانی و... می شود و روی این 
کمیته ها بحث هایی انجام شد و قرار است طی 
یک ماه و نیم تا دو ماه آینده این کمیته ها به 

قراردادها و پروژه ها تبدیل شوند.
می توانند  روسیه  و  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
ایران  کرد:  اظهار  باشند،  داشته  مشترک  بازار 
و روسیه می توانند ضمن اینکه با یکدیگر بازار 

در  پروژه های مشترک  باشند،  داشته  مشترک 
داخل و خارج از کشور نیز اجرا کنند. نمی توان 
گفت صادرات گاز به چه کشوری خواهد بود، 
به طور کلی صادرات مشترک می تواند از طریق 
کشور  دو  این  همچنین  شود،  انجام  سوآپ 

می توانند بازار مشترک داشته باشند.
با  ادامه  در  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
اشاره به ذخیره سازی گاز در کشور گفت: در 
کشور  وارد  گاز  متر  میلیارد  حال حاضر ۷۰۰ 
می شود و با توجه به اینکه از سال آینده این 
افزایش  گاز  میلیارد متر مکعب  به یک  میزان 
پیدا می کند، ما احتیاج به ذخیره سازی زیادی 
داریم که گاز پایدار را در زمستان، تابستان و 
پاییز داشته باشیم. هنگامی که قصد داریم گاز 
منازل  به  گاز  یا  دهیم  به صنایع  کنیم،  صادر 
را  پایداری  بتواند  که  اندازه ای  به  باید  دهیم 

ایجاد کند، ذخیره سازی هم داشته باشیم.
لوله  خطوط  حاضر  حال  داد:در  ادامه  عراقی 

هستند،  وصل  یکدیگر  به  که  داریم  زیادی 
اما  است  خوب  خیلی  نسبتا  ما  پایداری 
مخازن  از  گاز  سازی  ذخیره  زمینه  در  روسیه 
می  و  است  جلوتر  ما  از  و...  آبی  هیدروکربور، 
و  کنیم  استفاده  ها  تکنولوژی  این  از  توانیم 
نیورهای ما آموزش های الزم را را در ارتباط با 

تکنولوژی و ارتقای تکنولوژی بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه ایران و روسیه  می خواهند 

داشته  مشترک  ایران  گاز  های  زیرساخت 
گاز جهانی  نظر مخازن  از  ایران  باشند، گفت: 
در رتبه نخست قرار دارد و ۳۴TCF یعنی ۳۴ 
تریلیون کیوبیک فوت مکعب مخزن گاز دارد. 
گاز  مخازن  بزرگ ترین  دارای  روسیه  و  ایران 
منافع مشترک  باهم  می توانند  جهانی هستند 
داشته باشند. ارزش قرادادی هم بعدا مشخص 

می شود.

ایران و روسیه به دنبال بازار مشترک 
صادرات گاز

بیان  با  نفت  صادرکنندگان  اتحادیه  رییس 
اینکه امسال تقریبا حجم صادرات فرآورده های 
نفتی با محصوالت پتروشیمی رقابت می کند، 
حدود  ایران  گذشته  درسال های  داد:  توضیح 
۱۵ میلیارد دالر صادرات داشت که دو تا سه 
بود،  نفتی  فرآورده های  به  متعلق  آن  میلیارد 
امسال حدود ۴.۵ میلیارد  اما در هشت ماهه 
و  شده  صادر  پتروشیمی  محصوالت  دالر 
نفتی  فرآورده های  میزان  همین  برابر  تقریبا 

صادر شده است.
صادرات  این که  بر  تاکید  با  حسینی  حمید 
متفاوت  نفتی  فرآورده های  صادرات  با  نفت 
بخش  توسط  نفت  صادرات  مورد  در  است 
در  این که  وجود  با  کرد:  اظهار  خصوصی، 
استفاده  بر  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
تنوع سازی  و  خصوصی  بخش  ظرفیت  از 
شده  تاکید  نفتی  فرآورده های  صادرات  در 
حاکم  که  سازوکاری  که  آنجایی  از  اما  است، 
هنوز  و  نکرده  تغییری  بوده  نفت  فروش  بر 
را  نفتی  قراردادهای  دارد  اصرار  نفت  شرکت 
مستقیما با مصرف کننده نهایی کرده و امضاء 
کند اتحادیه نمی تواند در بخش صادرات نفتی 

نقشی ایفا کند.
سایر  مانند  نفت  روزی  اگر  داد:  ادامه  وی 
گذاشته  معامله  به  بورس  بازار  در  فرآورده ها 

باشد،  شده  برداشته  محدودیت ها  و  شود 
بخش خصوصی می تواند در این بخش نقشی 
ایفا کند، اما وزارت نفت عالقه مند نیست که 
نفت در بازار معامله شود و اصرار دارد حتما با 

پاالیشگاه ها قرارداد داشته باشد.
ادامه  در  نفت  صادرکنندگان  اتحادیه  رییس 
توضیح  نفتی  فرآورده های  صادرات  درباره ی 
تقسیم  بخش  دو  به  نفتی  فرآورده های  داد: 
هستند  فرآورده هایی  نخست  بخش  می شوند. 
خصوصی  بخش  پاالیشگاهی،  واحدهای  که 
تولید  محصوالتی  پتروشیمی  واحدهای  یا 
کرده و از طریق بورس یا غیربورس به فروش 
آن  در  اتحادیه  اعضای  عمدتا  که  می رسانند 
می خرند  را  محصوالت  این  و  هستند  درگیر 

و صادر می کنند.
دیگر   بخش  که  این  بیان  با  حسینی 
ملی  شرکت  به  متعلق  نفتی  فرآورده های 
فرآورده ها هم  این  اظهار کرد: در  نفت است، 
محصوالت  و  هستند  فعال  اتحادیه  اعضای 

مانند مازوت، گازوئیل، نفتا، گاز مایع و غیره 
نفت  شرکت  اظهارنامه  اما  می کند،  صادر 
در  خصوصی  بخش  از  اثری  و  می شود  صادر 

آن نیست.
فرآورده های  صادرات  حجم  مورد  در  وی 
صادرات  حجم  تقریبا  امسال  گفت:  نفتی، 
پتروشیمی  محصوالت  با  نفتی  فرآورده های 
کشور  گذشته  درسال های  می کند.  رقابت 
حدود ۱۵ میلیارد دالر صادرات داشت که دو 
تا سه میلیارد آن متعلق به فرآورده های نفتی 
حدود  سال  نخست  ماهه  هشت  در  اما  بود، 
۴.۵ میلیارد دالر محصوالت پتروشیمی صادر 
برابر همین میزان فرآورده های  تقریبا  شده و 
و...  پارافین  هیدروکربور،  قیر،  شامل  نفتی 

صادر شده است.
ادامه داد:  نفت  اتحادیه صادرکنندگان  رییس 
دو  ابتدای سال جاری حدود  ماهه  در هشت 
شده  صادر  حالل   هیدروکربور  تن   میلیون 
که  است  ترکیبی  محصول  یک  که  است 

از شرکت  را   گازی  معیانات  بخش خصوصی 
کردن  ترکیب  با  و  می کند  خریداری  نفت 
میعانات گازی با سایر فرآورده ها، فرآورده های 
به  و  می کند  تولید  گازوئیل  و  بنزین  مشابه  
صادر  عراق  و  افغانستان  مانند  کشورهایی 
می کنند و تاکنون ۹۰۰ میلیون دالر فرآورده 

در این زمینه صادر شده است.
میزان  می شود  پیش بینی  کرد:  بیان  حسینی 
صادرات محصوالت پتروشیمی و فرآورده های 

نفتی به ۱۵ میلیارد دالر برسد.
آنها  به  که  کشورهایی  مورد  در  وی 
نفتی  فرآورده های  و  پتروشیمی  محصوالت 
موضوع  این  داد:  توضیح  می شود،  صادر 
قیر  برای مثال  فرآورده دارد.  نوع  به  بستگی 
حالل ها  و  آسیایی  و  آفریقایی  کشورهای  به 
به کشورهای همسایه صادر  و هیدروکربورها 

می شود.
در  نفت  صادرکنندگان  اتحادیه  رییس 
خارجی  به حضور شرکت های  اشاره  با  پایان 
از  پس  گفت:  برجام،  از  بعد  ایران  بازار  در 
برجام تعداد شرکت های خارجی در بازارهای 
برای  رقیبی  که  کرد  پیدا  افزایش  ایران 
از  بخشی  و  می شود  محسوب  صادرکنندگان 
بازار را از دست ما برآوردند و رقابت شدیدی 

در این زمینه ایجاد شده است.

صادرات 4.5میلیارد دالر فرآورده نفتی 
توسط بخش خصوصی تا آبان 

و  ذخیره سازی  تاسیسات  نخست  فاز 
با  جنوبی  پارس  گازی  میعانات  اندازه گیری 
ظرفیت ذخیره سازی ۲ میلیون بشکه میعانات 
بهره برداری  به   ۹۶ خردادماه  اواخر   گازی 

می رسد.
وردی،  حق  منصور  امیر  شانا،  گزارش  به   
رئیس پروژه احداث تاسیسات ذخیره سازی و 
گاز  و  نفت  گازی شرکت  میعانات  اندازه گیری 
اندازه  پارس، احداث تاسیسات ذخیره سازی و 
گیری میعانات گازی را دارای اهمیت راهبردی 
دانست و افزود: بهره برداری از این مخازن سبب 
می شود تا در صورت ایجاد موانع احتمالی در 
استفاده  آنها  از  گازی  میعانات  صادرات  مسیر 
از  بهره برداری  با  وردی،  حق  گفته  کنیم.به 
هیدروکربورهای  انتقال  بر  افزون  مخازن  این 
گازی پارس جنوبی به پاالیشگاه های کشور، در 
چرخه تولیدات فرآورده های با ارزش و در روند 
تولید گاز از فازهای پاالیشگاهی پارس جنوبی 
وقفه ای ایجاد نخواهد شد. به این ترتیب همه 
مخازن  این  در  فازها  این  تولید شده  میعانات 
نگهداری و در زمان مناسب مصرف و یا صادر 

می شود.
و  ذخیره سازی  تاسیسات  ساخت  پروژه 

طرح   سه  قالب  در  گازی  میعانات  اندازه گیری 
EPC۲ ،EPC۱ و EPC۳ به مرحله اجرا 
تاسیسات   EPC۱ بخش  در  است.  آمده  در 
در  و  دقیق  ابزار  و  برق  پایپینگ،  پشتیبانی، 
ساخت  تفکیک  به  نیز   EPC۳ و   EPC۲
هر  گازی  میعانات  ذخیره سازی  مخزن  هشت 
کدام با ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه ) در مجموع 
آتش  آب  مخزن  یک  و  بشکه(  میلیون  چهار 

نشانی طراحی و تعریف شده است.
تامین  در  شده  ایجاد  گشایش  به  وردی،  حق 
افزود: هم  و  اشاره کرد  پروژه  این  مالی  منابع 
اکنون ۶۷ درصد از مجموع کاالهای مورد نیاز 
خریداری شده و حدود ۳۳ درصد باقی مانده 
قرار  خرید  و  گذاری  سفارش  مرحله  در  هم 

گرفته است.
نیاز  مورد  تجهیزات  دریافت  به  اشاره  با  وی 
اجرای EPC۱ شامل همه اتصاالت، لوله ها و 
فلنج  گفت: اقالم پایپینگ تا پایان هفته جاری 
این  اجرایی  عملیات  و  شده  پروژه  محل  وارد 

بخش از اوایل دی ماه آغاز می شود.
و  ذخیره سازی  تاسیسات  احداث  پروژه  رئیس 
از   EPC۱ سهم  گازی  میعانات  اندازه گیری 

کل پروژه را ۶۰.۷ درصد اعالم کرد. 

 ،EPC۱ اتمام  با  وردی،  حق  گفته  به 
ذخیره  تاسیسات  نخست  فاز  از  بهره برداری 
با ظرفیت  اندازه گیری میعانات گازی  سازی و 
ذخیره سازی ۲ میلیون بشکه میعانات گازی تا 
اواخر خردادماه سال آینده )۹۶( آغاز می شود.

اظهار کرد: در  پروژه  این   EPC۲ وی درباره
بشکه ای  هزار   ۵۰۰ مخزن   چهار  بخش  این 
در مجموع با ظرفیت ۲ میلیون بشکه ساخته 
برای  کارفرما  برنامه های  به  توجه  با  می شود. 
انتظار  بخش،  این  در  فعالیت ها  سرگیری  از 
می رود این بخش با اندکی تاخیر نسبت به فاز 

اول به بهره برداری برسد.
این   EPC۳ تکمیل  به  اشاره  با  وردی  حق 
پروژه شامل ساخت چهار مخزن ذخیره سازی 
با ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه ای،  میعانات گازی 
بخش  این  پیشرفت  اکنون  هم  اظهارکرد: 
حاضر  حال  در  است.  رسیده  درصد   ۱۰۰ به 
عملیات ساخت و رفع پانچ آنها از سوی شرکت 
ماشین سازی اراک به پایان رسیده و در مرحله 

تحویل موقت به کارفرما قرار دارد.
و  ذخیره سازی  تاسیسات  احداث  پروژه  رئیس 
اندازه گیری میعانات گازی در مجموع پیشرفت 

هر سه EPC را ۵۵،۴ درصد عنوان کرد.

تاسیسات  احداث  پروژه  گزارش  این  براساس 
مخزن   ۸ شامل  گازی  میعانات  سازی  ذخیره 
ذخیره  ظرفیت  وبا  شناور  سقف  صورت  به 
۵۰۰ هزار بشکه میعانات برای هر مخزن و در 
مجموع چهارمیلیون بشکه، ۲ مخزن آب آتش 
نشانی هر یک به ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب، 
مرکز  پمپاژ،  ایستگاه های   ،substation
کنترل، چهار سیستم میترینگ میعانات، واحد 

تصویه پساب و واحد اتش نشانی است.
میعانات  تمامی  پروژه،  این  از  برداری  بهره  با 
پارس  منطقه  در  مستقر  پاالیشگاه های  گازی 
یک پس از ذخیره سازی و اندازه گیری، برای 
صادرات با خطوط لوله برای مصرف کنندگان 
داخلی و گوی شناور)SPM (  با ظرفیت ۶۰۰ 

هزار بشکه در روز ارسال خواهد شد.
میزان  به  روزانه  مخازن،  این  گازی  میعانات 
خلیج  ستاره  پاالیشگاه  به  بشکه  هزار   ۳۶۰
پارس  پاالیشگاه  به  بشکه  هزار   ۱۲۰ و  فارس 

شیراز  ارسال خواهد شد.
با احداث پاالیشگاه سیراف و پاالیشگاه میعانات 
گازی فرزانگان فارس نیکو، خوراک مورد نیاز 
این پاالیشگاه ها نیز از طریق این مرکز ذخیره 

سازی تامین خواهد شد.

اواخر خردادماه ۹6

فاز نخست تاسیسات ذخیره سازی میعانات گازی پارس جنوبی وارد مدار می شود

وزیر نفت در جلسه دیروز مجلس شورای اسالمی 
از حل شدن مشکل جایگاه های سوخت تا آخر 
دی ماه خبر داد. بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست 
در جریان  اسالمی،  دیروز مجلس شورای  علنی 
سوال شهباز حسن پور نماینده سیرجان و بردسیر 
قانونی  تکلیف  به  نکردن  مبنی علت عدم عمل 
برای اختصاص قیر رایگان تا سقف مشخص شده، 
گفت: امسال ۲۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان باید 
بابت یارانه انرژی بدهیم و حدود ۸ هزار میلیارد 
تومان باید بابت عوارض پرداخت کنیم؛ اگر قرار 
از  باید  شود  اضافه  این  به  هم  قیر  هزینه  باشد 

ما  یارانه ها کم کنیم.وی تصریح کرد:  اعتبارات 
هم موافقیم که با دیوان محاسبات و نمایندگان 
بنشینیم و موضوع را جمع بندی کنیم، چرا که ما 
پول مشخصی در اختیار داریم که در هر جایی که 
بگویید خرج می کنیم.وی درباره مساله گازرسانی 
کرمان،  شامل  استان   ۴ گفت:  نیز  روستاها  به 
فارس، آذربایجان غربی و خراسان رضوی وضعیت 

کشوری  نرم  از  و  اند  نداشته  خوبی   گازرسانی 
پایین تر هستند اما تحرک خوبی ایجاد شده و 
امیدواریم کارهای خوبی در آینده انجام شود.وزیر 
نفت درباره جایگاه های سوخت و کمبود آن نیز 
گفت: جایگاه هایی که مجوز داشتند و باالی ۳۰ 
ایم  آنها گفته  به  درصد پیشرفت فیزیکی دارند 
هم ۶  حاضر  حال  در  کنند؛  تکمیل  را  کارشان 

هزار جایگاه داریم که جداگانه با ما ارتباط دارند، 
درخواست ما این است که در قالب یک یا چند 
اتحادیه با ما ارتباط داشته باشند تا نظارت بر مسائلی 
مانند کیفیت سوخت و ایمنی جایگاه ها راحت تر 
انجام شود.زنگنه تصریح کرد: این کار نیز در حال 
انجام است و تالش می کنیم تا سریع تر به نتیجه 
برسد.پس از توضیحات وزیر نفت، نماینده سوال 
 کننده از وی درخواست اعالم زمان برای حل مشکل 
جایگاه های سوخت را داشت که وزیر نفت آخر دی 
ماه را به عنوان این زمان اعالم کرد؛ به این ترتیب 

حسن پور از توضیحات زنگنه قانع شد.

 زنگنه در صحن علنی مجلس:

مشکل جایگاه های سوخت تا آخر دی ماه حل می شود
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صنعت، معدن و تجارت آغاز کرد؛
دستورالعمل جدید واردات خودرو  

دستورالعمل جدید واردات خودرو که از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تدوین شده و در مرحله بررسی و تصویب نهایی است منتشر 
شد.سال گذشته با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها وزارت صنعت، 
را  خودرو  واردات  جدید  دستورالعمل  تدوین  کار  تجارت  و  معدن 
آغاز کرد.این اقدام در حالی صورت گرفت که در زمان تحریم برخی 
شرکت های واردکننده خودرو به دلیل برخی مشکالت خارجی اقدام 
واردات  و  خارجی  خودرویی  برندهای  نمایندگی  امتیاز  دریافت  به 
در  این شرایط  بودند.در  کرده  واسطه  از شرکت های  این محصوالت 
دستورالعمل جدید تدوین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ 
از  را  خود  نمایندگی  مجوز  شده اند  ملزم  خودرو  واردکنندگان  تمام 
شرکت خودروساز خارجی صاحب برند یا نماینده رسمی و اصلی این 
شرکت ها، دریافت کنند.از دیگر نکات قابل توجه در این دستورالعمل 
الزام شرکت های واردکننده خودرو به ایجاد خطوط تولید خودروهای 
وارداتی در داخل کشور و یا صادرات خودرو و قطعات تولید داخل به 
ازای واردات خودرو، است.داشتن شبکه خدمات پس از فروش از سوی 
شرکت های واردکننده خودرو و همچنین محدود شدن شرکت های 
خودروساز خارجی به داشتن تنها یه شریک تجاری یا تولیدی در ایران، 

از دیگر الزامات این دستورالعمل جدید است.
 

 صنعت
بنگالدش و آفریقا بازار جدید سیمان ایران

اگر امروز جای پای خودمان را در عراق سفت نکنیم نمی توانیم مطمئن 
باشیم که ۱۰ سال دیگر بتوانیم به آنها لبنیات بفروشیم. چون آنها به 
طور حتم به سمت تولید داخل می روند. پس چه بهتر که ما با آنها 
در این زمینه مشارکت کنیم. محمد رضا مودودی مشاور وزیر صنعت 
معدن و تجارت  در مورد آخرین وضعیت صادرات سیمان به ایلنا  گفت: 
ما همچنان پیگیر هستیم تا بتوانیم دوباره بازار عراق را راه اندازی کنیم 
بازارهای جدید همچون بنگالدش و آفریقا هستیم که  اما به دنبال 

بتوانیم آن را جایگزین عراق کنیم.
 

پیش بینی رشد 50 درصدی صادرات فوالد تا پایان سال
مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران گفت: بر پایه پیش بینی ها، امسال 
میزان صادرات فوالد خام و تولیدات مرتبط، با افزایش ۵۰ درصدی 
نسبت به پارسال، ۶ میلیون تن خواهد شد.»عبدالمجید شریفی« گفت: 
میزان صادرات فوالد خام و سایر محصوالت فوالدی سال گذشته  به ۴ 
میلیون و ۱۰۰ هزار تن رسید.وی افزود: پیش بینی می شود تولید فوالد 
ایران در سال ۲۰۱۶ میالدی نیزبه ۱۸ میلیون تن برسد.مدیرعامل 
شرکت ملی فوالد ایران گفت: برآورد شده است تا سال ۲۰۲۵ صادرات 
فوالد ایران به ۱۵ میلیون تن برسد و اهداف صادراتی طرح جامع فوالد 

تحقق یابد..
 

 مسکن
طرح مسکن اجتماعی در کمیسیون زیربنایی دولت 

تصویب شد
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکشنبه 
مسکن اجتماعی در کمیسیون امور زیربنایی دولت تصویب شد گفت:بر 
اساس این طرح قرار است ساالنه ۱۰۰ هزار مسکن احداث شود که برای 
امسال ۷۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده است.حامد مظاهریان 
به فارس گفت:اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی در کمیسیون امور 
زیربنایی دولت تصویب شد و برای تایید به صحن هیات دولت ارسال 
شد و بر اساس این طرح قرار است ساالنه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به 
مدت ۵ سال احداث شود و برای سال اول که سال ۹۵ است مقرر شده 
۷۰ هزار مسکن احداث شود.وی ادامه داد:بر اساس این طرح که سازمان 
برنامه و بودجهT بودجه ای ۲۰۰ میلیارد تومانی برای آن در نظر گرفته 
قرار است ۵۷۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد )ساالنه ۱۰۰ 
هزار واحد به مدت ۵ سال(احداث شود البته برای سال اول قرار است 

۷۰ هزار واحد مسکونی احداث شود.
 

 تعلل 4 بانک عامل در ابالغ پرداخت
 تسهیالت مسکن روستایی

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: از هفت بانک عامل 
بانک  تومانی مسکن روستایی چهار  میلیون  پرداخت تسهیالت ۲۰ 
هنوز مصوبه بانک مرکزی را به استان ها ابالغ نکرده اند.عزیزاهلل مهدیان 
در پاسخ به این سؤال که آیا پرداخت تسهیالت ۱۸ و ۲۰ میلیونی 
مسکن روستایی از سوی ۷ بانک عامل آغاز شده است، گفت: پرداخت 
تسهیالت ۱۸ و ۲۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ سود پنج 
درصد در اوایل سال جاری از سوی بانک مرکزی تصویب و ۷ بانک عامل 
مجری پرداخت این تسهیالت شدند.وی با اشاره به اینکه از این ۷ بانک 
عامل ۴ بانک هنوز مصوبه بانک مرکزی را به بانک های استان ها ابالغ 
نکرده اند، به فارس گفت: پرداخت تسهیالت مزبور به این شکل خواهد 
بود که به ۱۲۰ هزار واحد مسکونی وام ۱۸ میلیونی و به ۸۰ هزار واحد 

مسکونی وام ۲۰ میلیون تومانی پرداخت خواهد شد..
 

  تولید و تجارت
لوازم خانگی گران شد

رئیس اتحادیه لوازم خانگی از افزایش حدود شش درصدی قیمت لوازم 
خانگی به دنبال افزایش نرخ دالر در هفته های اخیر خبر داد و تصریح 
کرد که این افزایش قیمت، رکود در بازار را تشدید خواهد کرد.محمد 
طحان پور به ایسنا گفت: قیمت لوازم خانگی وارداتی در هفته های اخیر 
پنج تا شش درصد افزایش پیدا کرده است که این افزایش قیمت به باال 
رفتن نرخ دالر مرتبط است.وی افزود:  قیمت کاالهای مواد اولیه تولید 
داخل مثل فوالد، مس و محصوالت کارخانه های مادر افزایش یافته 
است و تولیدکنندگانی که این مواد را خریداری می کنند می گویند 
به دلیل باال رفتن قیمت مواد اولیه مجبور هستند که کاالهایشان را 

گران کنند.
 

 سکه و ارز
  سکه دو هزار تومان گران شد

با  دالر  هر  قیمت  تهران،  )سه شنبه(  آزاد  بازار  معامالت  جریان  در 
بازگشت به کانال ۳۹۰۰ تومانی به نرخ ۳۹۰۷ تومان معامله شد، این در 
حالی است که نرخ سکه طرح قدیم نیز دو هزار تومان گران شده است. 
در جریان معامالت بازار آزاد )سه شنبه( تهران، قیمت هر دالر ۳۹۰۷ 
تومان، یورو ۴۲۶۴ تومان، پوند ۴۹۴۶ تومان، درهم امارات ۱۰۸۹ تومان 
و لیر ترکیه ۱۱۶۳ تومان است.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم با دو هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۱۲۰ هزار 
تومان، طرح جدید یک میلیون و ۱۴۰هزار و ۶۰۰ تومان، نیم سکه 
۵۹۵ هزار تومان، ربع سکه ۳۱۴ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۹۴ 

هزار تومان است.

استاندارد روغن های خوراکی
 در مسیر اصالح قرار گرفت

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
استاندارد روغن های خوراکی و کاهش  از اصالح 
اسید چرب ترانس و اشباع در آنها خبر داد.دکتر 
روغن های  کیفیت  خصوص  در  عبداللهی  زهرا 
خوراکی گفت: با اقداماتی که در سال های اخیر 
روغن  کیفیت  بهبود  سیاستگذاری  شورای  در 
انجام شده، استانداردهای روغن در کشور بازنگری 
شده است؛ یعنی استاندارد اسید چرب ترانس که 
حدود پنج درصد بود، بعد از این تغییرات به زیر 
دو درصد رسیده است. حتی امروز روغن هایی در 
بازار داریم که اسید چرب ترانس آنها صفر است.
وی افزود: همچنین استانداردهای اسیدهای چرب 
اشباع نیز اصالح شده است؛ به طوری در روغن های 
مخصوص قنادی ها قبال حدود ۲۰ تا۳۰ درصد اسید 
چرب ترانس و ۵۰ درصد اسید چرب اشباع داشت 
که بعد از بازنگری، اسید چرب ترانس به زیر ۱۰ 
درصد کاهش پیدا کرده است.مدیر کل دفتر بهبود 
تغذیه جامعه وزارت بهداشت به ایسنا گفت : مردم 
باید از روغن های مایع استفاده کنند. همچنین این 
موضوع نیز در اولویت ما قرار گرفته است که روغن 
اقدامات سازمان غذا و  با  باید حذف شود.  جامد 
دارو، حتی تولید این روغن طی یکی دو سال آینده 
متوقف می شود؛ چرا که روغن جامد و نیمه جامد، 
اسید چرب ترانس و اشباع باالیی دارند و باید روغن 
مایع جایگزین آنها شود.به گفته عبداللهی، در ۱۰ 
سال گذشته الگوی مصرف روغن در میان مردم 
بسیار متفاوت شده است و در حال حاضر حدود 
۵۲درصد مردم از روغن مایع و ۴۸ درصد از روغن 
جامد و نیمه جامد استفاده می کنند؛ در حالی که 

این رقم در سال ۸۰ حدود ۹۰ درصد بود.
 
بانک 

همکاری بین موسسه بیمه صادراتی 
روسیه EXIAR و بانک پاسارگاد

مشترک  اجالس  سیزدهمین  در  پاسارگاد  بانک  
با  همکاری  تفاهم نامه  روسیه،  و  ایران  اقتصادی 
موسسه بیمه صادراتی روسیه )EXIAR(امضاء 
پاسارگاد،  بانک   عمومی  روابط   گزارش  کرد.به 
و  ایران  اقتصادی  مشترک  اجالس  سیزدهمین 
روسیه، در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ و پس از دو روز 
برگزاری نشست های مشترک در قالب کمیته های 
مختلف انرژی، صنعت، بانک، تجارت و ... ، در حالی 
به کار خود پایان داد که ۱۰ تفاهم نامه بین کشورهای 
ایران و روسیه به امضاء رسید.بر اساس این خبر، 
)EXIAR( با همکاری موسسه  این سند،  طی 
روند  اعتباری،  تخصیص خط  و  بانک پاسارگاد  و 
واردات از کشور روسیه، جهت واردکنندگان ایرانی 
تسهیل یافته و ارتباطات بازرگانی این دو کشور 
است  بانک پاسارگاد  یافت.گفتنی  خواهد  افزایش 
با توجه به عملکرد درخشان خود در صحنه های 
بین المللی، مورد توجه موسسات بیمه ای و بانکی در 
سایر کشورها است. از این رو با برقراری ارتباط موثر 
و هدفمند با سایر کشورها، نقش موثری در تسهیل 

روابط اقتصادی بین المللی کشور ایفا می کند.
 

 عبورعملیات ارزی بانک ملت
از مرز 10 میلیارد دالر

 مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که این بانک 
سهم قابل توجهی از بازار نظام بانکی کشور را در 
اختیار دارد، اظهار داشت: اهداف استراتژیک بانک 
ملت در سال جاری با رویکرد افزایش سودآوری 
روابط  گزارش  است.به  گرفته  قرار  بازنگری  مورد 
فیض  اخالقی  هادی  دکتر  ملت،  بانک  عمومی 
آثار در مراسم رونمایی از شاپ کارت ملت که با 
حضور رییس کل بانک مرکزی در استان فارس 
برگزار شد،به بازمهندسی فرآیندهای ارائه خدمات 
ارزی طبق نیازهای گروه های مشتریان، شناسایی 
نیازهای مشتریان و طراحی محصوالت و خدمات 
جدید، برنامه ریزی برای تاسیس شعب جدید در 
سایر کشورها و ارائه محصوالت جدید از قبیل خرید 
دین و کارت های اعتباری بین المللی اشاره کرد و 
یادآور شد: در همین راستا تا دو ماه آینده فعالیت 
های بانک ملت در دو کشور دیگر آغاز خواهد شد.

ارتقاء شغلی در سوابق شهدای بانک سپه
با حکم مدیرعامل، کلیه شهدای معزز بانک سپه 
که از ابتدای انقالب تاکنون از مزایای ارتقاء درجه 
شغلی و تحصیلی بهره مند نشده بودند، بهره مند 
گردیدند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه 
در  سپه  بانک  مدیرعامل  چقازردی  محمدکاظم 
راستای تکریم شهدای معزز و خانواده معظم آنان 
با صدور حکمی تمام شهدای بانک سپه را مشمول 
ارتقای شغلی قرار داد.در نامه و حکم مدیرعامل 
معظم  مقام  تاکیدات  به  اشاره  با  سپه،وی  بانک 
و خانواده معظم  تکریم شهداء  بر  مبنی  رهبری 
منظور  به  اله  معظم  فرمایشات  از  تاسی  و  آنها 
ارج نهادن به مقام شامخ شهید و شهادت دستور 
ارتقاء درجه تحصیلی و شغلی شهدای بانک سپه 
از ابتدای انقالب تاکنون و لحاظ کردن مزایای آن از 
ابتدای دی ماه سال جاری برای خانواده معظم این 

گرانقدران صادر شده است.

صدور بیش از یک میلیارد دالر حواله 
ارزی توسط بانک ملی ایران

مدیرعامل بانک ملی ایران اعالم کرد: با فراهم شدن 
زمینه نقل و انتقاالت پولی از طریق کانال های بانکی، 
بانک ملی ایران طی ۸ ماه نخست سال جاری با 
یک  از  بیش  حواله  فقره   ۳۱۰۰ از  بیش  صدور 
میلیارد دالر حواله ارزی به سایر کشورهای جهان 
ارسال کرده است . به گزارش زمان به نقل از روابط 
عمومی بانک ملی ایران محمدرضا حسین زاده گفت: 
، با توسعه فعالیت های حوزه بین الملل این بانک و 
برقراری روابط کارگزاری ، ارائه خدمات ارز بازرگانی و 
صدور حواله ارزی بابت واردات کاال در این بانک رشد 
قابل مالحظه ای را داشته است به طوری که طی 
۸ ماهه ابتدای سال جاری ۷ر۲ برابر از نظر تعداد 
نسبت به مدت مشابه و ۸ر۱ برابر از نظر مبلغ نیز 
رشد داشته و همچنین اعتبارات اسنادی گشایش 
شده نزد این بانک از نظر تعداد ۸ برابر و از نظر مبلغ 

۷ برابر افزایش داشته است. 

خبر خبر

حضور  خصوصی  بخش  پارلمان  اقتصاد:  گروه 
ندارد.محمد  تصمیم گیری ها  در  مقتدری 
شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور با حضور 
در بیست و یکمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق 
به  اشاره  وبا  تهران  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی 
اینکه اگر ساز و کار مناسبی برای پارلمان بخش 
خصوصی نداشته باشیم، برای پیگیری مشکالت 
با چالش مواجه هستیم، گفت: متأسفانه ساز و 
کاری برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی در 
اتاق بازرگانی پیش بینی نشده است.وی با اشاره 
به نقش علی نقی خاموشی در پیگیری مطالبات 
بخش خصوصی در سال های گذشته گفت: در آن 
زمان اتاق بازرگانی عملکرد بسیار بهتری داشت و 
خاموشی، مردانه از منافع این بخش دفاع می کرد.
شریعتمداری با بیان اینکه دولت هشتم با وجود 
اینکه با شعار »اصالح سیاسی« آمده بود و برنامه ای 
اتفاقات  نداشت،  اقتصادی  اصالح  خصوص  در 
بسیار خوبی افتاد، گفت: در حوزه اقتصاد در دولت 
هشتم تصمیمات نسبتاً معقولی گرفته شد، شاید 
به این دلیل بود که به عواقب تصمیمات گرفته 
شده، توجه می شد و فرصت بیشتری را در اختیار 
بخش خصوصی می گذاشتند اما در حال حاضر 
فشار بخش خصوصی به دولت کمتر شده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در 
آن زمان بخش خصوصی فشار زیادی را به دولت 
می کرد، اظهار داشت: اما در حال حاضر پارلمان 
در  دولت  به  را  کمتری  فشار  خصوصی  بخش 
بخش تصمیم گیری ها می آورد در حالی که شما 
باید سؤال کننده باشید و از دولت پاسخ بخواهید.
شریعتمداری با تأکید بر اینکه بنده به عنوان یک 
نفر نمی توانم تحولی را ایجاد کنم، گفت: درست 
است و من هم از ساز و کار دولت راضی نیستم و 
فکر می کنم حتی رئیس جمهور هم راضی نباشد، 
اما این را بدانید که ایران با سه قوا اداره می شود 
است.وی  فراموش شده  موضوع  این  متأسفانه  و 
با اعالم اینکه کشور را با مشارکت یکدیگر اداره 
می کنیم، افزود: متأسفانه ما حتی یک تصمیم را 
بدون کنترل و نظارت سایر قوا نمی توانیم اتخاذ 
کنیم و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل 
کشور حضور مستمری در جلسات ما دارند. البته 
این حضور آنها قانونی است اما می خواهم بگویم 
که دولت با مشارکت سایر قوا اداره می شود.معاون 
اجرایی رئیس جمهور با انتقاد از اینکه قبل از وقوع 
یک تخلف، اعالم می کنند که در صورت وقوع آن، 
چه عواقبی در انتظار دولت است، گفت: ظاهراً به 
پیشگیری قبل از عمل اعتقاد دارند در صورتی که 
وقتی جرمی اتفاق می افتد، باید با آن برخورد کنند 
و این باعث شده که همه امور کشور قفل شود.
شریعتمداری با تأکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی 
فراتر از این حدودی است که اتاق بازرگانی به آن 
حل  به  می توانید  باالتر  بسیار  شما  و  می پردازد 
هزار  گفت: ۱۲۰  کنید،  کمک  کشور  مشکالت 
میلیارد تومان پروژه در اختیار یکی از قرارگاه های 
سازندگی کشور قرار دارد، وقتی این را شنیدم، این 
سؤال برایم پیش آمد که آیا بخش خصوصی ما 
زنده است؟ چرا شما این پروژه ها را اجرا نمی کنید 
چرا با یکدیگر تجمیع نمی شوید و یک شرکت 
بزرگ را ایجاد نمی کنید.وی با طرح این پرسش 
که اگر کار در داخل و با دولت دشوار است، چرا در 
کشورهای خارجی وارد سرمایه گذاری نمی شوید؟ 
در  تصمیم گیری  نحوه  با  شدت  به  بنده  افزود: 
از  مصوبه  یک  اینکه  و  هستم  مخالف  دولت 
کمیسیون های مختلف عبور می کند را سبک و 
سیاقی بسیار قدیمی و عجیب و قریب می دانم.

معاون اجرایی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه نباید 
بخش خصوصی فقط به بنگاه خود توجه کند و 
در اتاق های منفرد، اطالعات را نزد خود نگه دارد، 
گفت: مگر می شود یکطرفه چنین مشکالتی را در 
کشور حل کرد؟ باید تحرک اتفاق بیفتد. ارتباط 
شما با خارجی ها، ممنوعیتی در کشور ندارد شاید 
سخت باشد اما شدنی است.شریعتمداری ادامه داد: 
اینکه سطح کشور را در همین حدود نگه داریم، 
از قله های  باید بسیاری  ظلم به کشور است. ما 
اینکه بخش  از  انتقاد  با  فتح کنیم.وی  را  بزرگ 
خصوصی طوری عمل می کند که هر کسی بنگاه 
خودش را دارد، اظهار داشت: هر کدام از شما بنگاه 
خود را به خوبی اداره می کنید اما برای تشکیل یک 
بنگاه بزرگ باید هم اندیشی کنیم. حتی می توانید 
تأسیساتی را خارج از مرزهای ایران داشته باشید 
اما برای ایران کار کنید.معاون اجرایی رئیس جمهور 

با بیان اینکه انتظارات به جایی از دولت نداریم و 
دولت نمی تواند تن به این خواسته ها بدهد، گفت: 
امیدوارم برای نجات اقتصاد ایران کار کنید، زیرا 
دولت به تنهایی توان انجام همه این کارها را ندارد. 
همچنین در بخش بهره وری، بخش خصوصی باید 
پیشگام باشد؛ زیرا نرخ بهره وری در دولت فاجعه 
نیست. خوب  هم  خصوصی  بخش  در  و  است 
شریعتمداری با انتقاد از شیوه خصوصی سازی در 
گذشته اظهار داشت: وقتی می خواهیم راجع به 
پتروشیمی در دولت حرف بزنیم باید با وزیر رفاه 
صحبت کنیم و در سایر بخش ها باید سراغ یک 
وزیر دولتی برویم؛ این خصوصی سازی نیست و 
من نمی دانم در آن روزها که دولت این عملکرد 
را داشت، بخش خصوصی کجا بود؟وی با انتقاد 
از سهم ایدرو در شرکت های خودروسازی گفت: 
این است که شماها در عرصه حضور  راه  اولین 
داشته باشید و فقط به بنگاه خود نچسبید. در حال 
حاضر حضور بخش خصوصی مقتدر نیست و با 
کمال تأسف نسبت به گذشته اصول جدی داشته 
است.معاون اجرایی رئیس جمهور با انتقاد از اینکه 
در دولت گذشته دولت به افزایش سهم خود در 
عرصه صنعت و تجارت پرداخته بود، گفت: شما 
باید اجازه نمی دانید که چنین اتفاق هایی بیفتد. 
در دولت هشتم ما تالش زیادی کردیم که نظام 
تعرفه را اصالح کنیم و محدودیت ها را برداشتیم اما 
دوباره در دولت گذشته تعرفه ها و عوارض بازگشت 
و شما بخش خصوصی نباید اجازه چنین کاری 
را می دادید.شریعتمداری با تأکید بر اینکه بخش 
خصوصی باید در حوزه صنعت هم وارد شود و از 
تولید داخل حمایت کند، اظهار داشت: برخی از 
واحدهای تولیدی نیاز به حمایت بیشتری دارند 
و حتی نسبت به افزایش تعرفه ها وزیر اقتصاد هم 
اعتراض کرد اما نیاز است که بخش خصوصی با 
جدیت بیشتری وارد شود.وی با تأکید بر اینکه 
ندارد،  اشکالی  جدید  مؤدیان  از  مالیات  دریافت 
افزود: اما به مؤدیان قدیمی بیش از حد فشار آوردن 

در شرایط کنونی مورد تائید دولت نیست.
بخش خصوصی باید نظرات خود را ارائه کند

انتقاد  به  پاسخ  در  رئیس جمهور  اجرایی  معاون 
تعیین  خصوص  در  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
ارز را ۳۳۰۰  ارز گفت: دولت نرخ  دستوری نرخ 
تومان در بودجه معیار کرده است تا در فروش نفت 
اعمال کند. البته قبول داریم که برای تک نرخی 
کردن ارز باید این رویه تغییر کند.شریعتمداری 
ادامه داد: بنابراین بخش خصوصی اگر اعتراضی به 
این نرخ دارد باید به مجلس برود و نظرات خود را 
در جریان تصویب بودجه، به نمایندگان ارائه کند.
وی در خصوص انتقاد خوانساری از رویه دولت برای 
مداخله در صدور کارت بازرگانی گفت: من با این 
موضوع مخالف هستم که صدور کارت بازرگانی از 
بخش خصوصی گرفته شود و این انتقاد را وارد 
می دانم البته نقص هایی در صدور کارت بازرگانی 
بوده اما دولت هم منزه از این اشتباهات نیست.
معاون اجرایی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: باید 
راه حل مناسب دیگری اندیشیده شود، در حوزه 
مالیات و تأمین اجتماعی معتقدم باید تحوالتی 
ایجاد شود. همچنین در حوزه تغییر ارز مبادله ای 

به آزاد هم باید عاقالنه قدم برداریم.
دولت به صورت ملوک الطوایفی اداره می شود

با  رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران 
ملوک الطوایفی  به صورت  دولت  اینکه  بر  تأکید 
اداره می شود، گفت: دولت از قدرت یافتن بخش 
رئیس  خوانساری  می ترسد.مسعود  خصوصی 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در بیست 
و یکمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق تهران در 
معاون  شریعتمداری  محمد  سخنان  به  پاسخ 

سال  سه  طول  در  گفت:  رئیس جمهور  اجرایی 
بانک  کل  رئیس  با  را  زیادی  جلسات  گذشته 
مرکزی و وزیر اقتصاد داشتیم و به سرکوب نرخ 
ارز اعتراض کردیم، اما می بینیم که اتفاقی نیفتاده 
است.وی با انتقاد از اینکه ارز مبادله ای به واردات 
کاغذ دیواری و یا ماکارونی اختصاص پیدا می کند، 
افزود: سه سال است که در حال صحبت در مورد 
ارز هستیم اما باز هم دولت با ارز مبادله ای، ارز آزاد 

را سرکوب می کند.
فشار تامین اجتماعی نفس گیر شده است

با  رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران 
انتقاد از اینکه نرخ ارز در بازار ۳۹۰۰ تومان است 
تومان در نظر گرفته شده  بودجه ۳۳۰۰  اما در 
تصمیم گیری ها مجلس  این  است، گفت: مقصر 
نیست بلکه مشکل در خود دولت است. االن تأمین 
اجتماعی به شدت به صنایع فشار می آورد و سه 
رویه معترض هستیم. این  به  ما  سال است که 
خوانساری با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی در 
بارها  افزود:  است،  صنعت  کردن  تعطیل  حال 
نامه نوشتیم به معاون اول رئیس جمهور و حتی 
به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ به ما وعده 
دادند که این مشکل را دو روزه حل می کنند اما 
هنوز خبری نیست.وی با انتقاد از عملکرد دولت 
در حوزه مالیات اظهار داشت: طبق بررسی هایی 
که انجام دادیم ۱۹ هزار میلیارد تومان مالیات از 
شرکت های حقوقی اخذ می شود که از این تعداد 
شرکت های  به  مربوط  تومان  میلیارد  هزار   ۱۰
بورسی است. همچنین ۹۶۰۰ میلیارد تومان به 
اتاق  دارد.رئیس  اختصاص  حقوقی  شرکت های 
بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به اینکه 
از رقم ۹۶۰۰ میلیارد تومان، ۶۰۰۰ میلیارد تومان 
مربوط به شرکت های تجاری است، اظهار داشت: 
۳۰۰۰ میلیارد تومان از این مالیات اختصاص به 
بخش صنایع دارد و ما پیشنهاد دادیم که صنایع را 
با ممیزی ها طرف نکنید و اجازه دهید که اظهارنامه 
آنها مورد قبول قرار گیرد. این پیشنهاد ما مورد 
توافق وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس جمهور قرار 
گرفت و در اتاق فکر دولت هم تائید شد اما هنوز به 
اجرا نرسیده است مقصر این وضعیت هیچ نهادی 

به جز دولت نیست.
وی با تأکید بر اینکه دولت در حال تعطیل کردن 
صنعت است، اظهار داشت: دولت ملوک الطوایفی 
از هیچ موضوعی  برنامه  اداره می شود و سازمان 
بودجه  تنظیم  از چگونگی  این  و  سردرنمی آورد 
مشخص است.خوانساری با اشاره به اینکه صدور 
پارلمان بخش خصوصی  وظیفه  بازرگانی  کارت 
کارت  اصالح  برای  ماه  فروردین  ما  است، گفت: 
بازرگانی به دولت رفتیم، هشت ماه طول کشید 
و  آمد  دولت  سوی  از  نامه ای  گذشته  روز  دو  و 
گفتند دو نفر نماینده از صنعت و یک نفر نماینده 
از بازرگانی باید صدور کارت های بازرگانی را تائید 
کند و در نهایت هم باید به تائید وزارت صنعت 
برسد؛ این یعنی صدور کارت بازرگانی را از اتاق 

بازرگانی می گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با طرح 
این پرسش که آیا با این روش ها بخش خصوصی 
توسعه می یابد؟ افزود: شما مثالی در مورد ماهاتیر 
محمد، رئیس جمهور مالزی زدید، اما بدانید که وی 
از بخش خصوصی کشورش دفاع می کند اما هنوز 
آقای روحانی حاضر نشده با ما جلسه داشته باشد 
و در جلسه تقدیر، اسم شرکت کیسون را نیاورد 
در حالی که اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ایران 
می آید و شرکت ها را به اسم کوچک صدا می زند.
وی تصریح کرد: مسئوالن ما جرأت نمی کنند با 
بخش خصوصی عکس بگیرند. در سفرهای استانی 
رئیس  با  بخش خصوصی  که  دهند  نمی  اجازه 

جمهور صحبت کند و حتی هواپیماهای آنها جدا 
از یکدیگر است.

 باج ۱۵۰ میلیونی نماینده تامین اجتماعی از یک 
شرکت خصوصی

با  رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران 
تاکید بر اینکه مالیات و تأمین اجتماعی، بخش 
خصوصی را فشل کرده است، گفت: با این شرایط، 
کدام عاقل حاضر است در ایران سرمایه گذاری کند 
و می بینیم که میزان سرمایه گذاری از سال ۹۰ 
منفی شده است.وی ادامه داد: تأمین اجتماعی در 
یک شرکت خصوصی حسابرسی کرده بود و ۷۰۰ 
میلیون تومان برای این شرکت تعیین کرد اما بعد 
نماینده آن سازمان گفت ۱۵۰ میلیون تومان می 

گیرم و این رقم را اصالح می کنم.
آیا می دانید با باال و پایین کردن یک تعرفه، هست 

و نیست یک نفر را از بین می برید؟
با  رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران 
مجمع  گزارش  در  ایران  رتبه  کاهش  به  اشاره 
جهانی اقتصاد گفت: دو سال است که دولت می 
خواهد مجوزهای زائد را حذف کند اما می بینیم 
که هر روز در تعرفه ها دست می برد؛ اینها همه 
کردن  پایین  و  باال  با  دانید  می  آیا  است.  فساد 
یک تعرفه، هست و نیست یک نفر را از بین می 
برید؟خوانساری با انتقاد از اینکه دولت مشکالت 
بخش خصوصی را حل نمی کند، گفت: ای کاش 
وقتی من به معاون اول رئیس جمهور نامه نوشتم، 
یک بار به ما بگویند می شود یا نمی شود، متاسفانه 
شش ماه زمان می برد و نامه برگشت می خورد و 
می گویند، می شود.وی خاطرنشان کرد: در این 
شرایط بخش خصوصی چه کاری باید انجام دهد؟ 
دولت نمی گذارد بخش خصوصی رشد کند، در 
ولی  هستند  آزاد  دولتی،  دستگاه های  که  حالی 
بخش خصوصی را آزاد نمی گذارند و آن را رانت 

خوار و زالو صفت می دانند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با 
اشاره به سخنان روزدوشنبه ناطق نوری در همایش 
مبارزه با فساد گفت: همانطور که آقای ناطق نوری 
گفتند تمام دولت های ما چپ گرا بودند و بخش 
نبش  دو  دریانی  مغازه های  حد  در  را  خصوصی 
می دانند و بیش از این قبول ندارند زیرا می ترسند 
که بخش خصوصی قدرت پیدا کرده و در سیاست 
دخالت کند.خوانساری با انتقاد از افزایش بدهی های 
دولت به پیمانکاران گفت: متأسفانه دو نفر از اعضای 
اتاق در خصوص مالیات اظهارنظر کردند و پس از 
آن دیدیم که به سراغ حساب های شخصی اینها 
رفته، آنها را کنترل کرده، گردش مالی ۱۰ سال 
قبل آنها را بررسی کردند و از آنها سؤال شد که این 

پول ها از چه منابعی برای شما واریز شده است؟
قراردادبخش خصوصی را از چنگش درمی آورند

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره 
به اینکه وزرا قراردادهای بخش خصوصی را کنسل 
می کنند، گفت: دولت دوباره در حال چاق شدن 
است.محمدرضا انصاری در ادامه این جلسه  در 
پاسخ به صحبت های معاون اجرایی رئیس جمهور 
اظهارداشت: بسترساز اقتصاد کشور، دولت است. 
البته قبول داریم که دست دولت هم باز نیست اما 
دلیل نمی شود وزرا با بخش خصوصی مبارزه کنند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی با یک شرکت 
خارجی قرارداد بسته اما وزیر اجازه اجرای آن را 
نداده است، افزود: بخش خصوصی پس از قرارداد 
به کشور برگشته اما وزیر آن قرارداد را نپذیرفته 
و شرکت دولتی را وارد قرارداد کرده است.رئیس 
انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی 
فعال  شاهد  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  ایران 
اقتصادی هستیم،  عرصه  در  دولت  دوباره  شدن 
الطوایفی  ملوک  دولت  معتقدیم  ما  اظهارداشت: 
اداره می شود و هر وزیر برای خود عمل می کند 
و شما استراتژی واحدی در دولت ندارید.وی با بیان 
اینکه وزرای شما به درستی عمل نمی کنند، گفت: 
شاید رئیس جمهور مانند شما فکر می کند اما وزرا 
اینطور نیستند و هر وزیر برای خود یک امپراطوری 
راه انداخته است. چرا چنین اتفاقی می افتد؟انصاری 
با تاکید بر اینکه دولت دوباره در حال چاق شدن 
است، اظهارداشت: شرکت های دولتی با حمایت 
وزرا به میان قراردادهای بخش خصوصی می آیند 
و اجازه تحرک به بخش خصوصی نمی دهند.وی با 
اشاره به اینکه همه به این دولت امید بسته بودند، 
گفت: اما متاسفانه می بینیم که این اتفاق ها در 
نشده  و مشکالت هم حل  است  دادن  حال رخ 

است.

گام های کوتاه برای نجات اقتصاد ایران 
* انتقاد شریعتمداری از بخش خصوصی؛ بخش خصوصی سازوکار مناسب ندارد

هزار  از ۴۱  بیش  ورود  از  آمار گمرک حاکی 
جاری  سال  ماهه  در هشت  کشور  به  خودرو 
است که بیش از ۹۳ درصد از واردات خودروی 
ایران در اختیار پنج کشور است. در هشت ماهه 
از  سال جاری، تعداد ۴۱ هزار و ۵۹۷ خودرو 
مبادی قانونی وارد کشور شده است که ارزش 
این خودروها به یک میلیارد و ۸۶ میلیون و ۴۰۳ 
هزار و ۱۹۰ دالر می رسد. بر این اساس بیش از 
۳۳۴۲ میلیارد تومان هزینه واردات خودرو به 
کشور در این مدت بوده است.در بین کشورهای 
مبدا واردات خودرو به ایران بزرگ ترین سهم 
را امارات متحده عربی دارد، چرا که بسیاری 

این کشور  به  ایران  به  ورود  برای  از خودروها 
می شود. فرستاده  ایران  برای  آنجا  از  و  آمده 
در مدت هشت ماه سال جاری از مجموع ۴۱ 
هزار و ۵۹۷ دستگاه خودرو، تعداد ۳۰ هزار و 
۴۷۴ دستگاه خودرو از امارات متحده عربی به 
ایران وارد شده است و پس از آن جمهوری کره 
ایران  به  واردشده  تعداد خودروهای  بیشترین 
یعنی ۵۵۵۹ دستگاه خودرو را در اختیار دارد.

اسپانیا با۱۰۵۷ دستگاه، آلمان با ۹۵۹ دستگاه، 
ترکیه با ۸۸۳ دستگاه، کویت با ۸۵۱ دستگاه 
خودروی  دستگاه   ۴۳۵ ارسال  با  عمان  و 
سواری به ایران در رتبه های بعدی بزرگ ترین 

صادرکنندگان خودرو به ایران قرار می گیرند، 
از ۹۳  بیش  ترتیب می توان گفت که  این  به 
درصد از کل واردات خودروی ایران در اختیار 
پنج کشور امارات متحده عربی، جمهوری کره، 
میلیارد  واردات  است.  ترکیه  و  آلمان  اسپانیا، 
ایران در حالی است که در  به  دالری خودرو 
همین مدت ایران موفق به صادرات تنها ۳۲۹۸ 
دستگاه خودرو به ارزش۱۹ میلیون و ۸۱۵ هزار 
و ۸۳۹ دالر شده است که ۲۶۷۷ دستگاه خودرو 
معادل ۸۱ درصد از کل خودروهای صادراتی به 
مقصد عراق بوده است که بیشتر این خودروها 
نیز تولیدات شرکت سایپا از جمله پراید و تیبا 

بوده است.
جاری  سال  ماهه  هشت  در  همچنین  ایران 
الجزایر  به  دنا  ۳۰۶ دستگاه خودروی سواری 
از  دستگاه   ۱۰۰ صادرات  است.  کرده  صادر 
و  ترکمنستان  به  ایران  پژو  محصوالت  انواع 
از  نیز  لبنان  به  خودرو  انواع  دستگاه   ۱۱۶
مهم ترین محموله های صادراتی ایران در زمینه 
خودرو بوده است.با توجه به اینکه رقم صادرات 
خودروی سواری ایران در این مدت ۶۱ میلیارد 
و ۵۰۳ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۳۶۳ تومان بوده 
خودروی  دستگاه  هر  قیمت  میانگین  است، 
صادراتی ایران در حدود ۱۸ میلیون و ۶۵۰ هزار 

تومان محاسبه می شود.

معاون وزیر کشاورزی اعالم کرد که با وجود درخواست 
نانوایان برای افزایش قیمت نان، برنامه ای در این زمینه 
وجود ندارد و قیمت نان تا نیمه سال آینده تغییر نخواهد 
دولتی   بازرگانی  عامل شرکت  مدیر  قنبری   کرد.علی 
اظهار کرد: برنامه ای برای افزایش قیمت نان نداریم؛ گرچه 
خبازان و نانوایان با توجه به این که طی سه سال گذشته 
افزایش قیمت نداشته ایم درخواست تغییر قیمت نان را 
دارند، اما دولت تصمیم در این زمینه  نگرفته است.وی 
افزود: با توجه به شرایط کنونی قیمت نان تا نیمه دوم 
سال آینده تغییر نمی کند و یارانه نان همچنان حفظ 
خواهد شد.مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ادامه داد: 
شخص رییس جمهور و دولت اعتقادش براین است که 
همچنان باید یارانه نان حفظ شود و جلوی افزایش قیمت 
گرفته شود تا به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کمک 
شود.قنبری به ایسنا گفت : سال گذشته قیمت خرید 
تضمینی گندم کیلویی ۱۲۷۰ تومان بود که برای خرید 
تضمینی در سال زراعی جاری )۹۶-۹۵( افزایش قیمتی 
معادل نرخ تورم باید درنظر گرفته شود که در این زمینه 
وزیر جهاد کشاورزی با رئیس جمهور در حال مذاکره 
خرید  نرخ  اعالم  در  گرچه  افزود:  هستند.وی  توافق  و 
تضمینی محصوالت کشاورزی به ویژه گندم تاخیر صورت 
گرفته است، چراکه کشاورز باید براساس این نرخ ها بتواند 
پیش بینی و برآوردهای خود را برای کاشتن یک محصول 
و نکاشتن محصول دیگر به موقع انجام دهد و بتواند 
تصمیم درستی در این زمینه بگیرد اما از آنجاکه وزیر 
جهاد کشاورزی طرفدار کشاورزان و عالقه مند به حمایت 

از آنان است، اصرار به افزایش قیمت دارد.

درطی  ۸ ماه امسال؛

41597 دستگاه خودرو وارد شد
معاون وزیر کشاورزی اعالم کرد:

نان تا نیمه 96 گران نمی شود
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با  »پایتخت«  سریال  پنجم  سری  تولید 
سرمایه گذاری سازمان اوج قطعی شد.

عمومی  روابط  از  زمان   پیام  گزارش  به 
سری  تولید  اوج،  ای  رسانه  هنری  سازمان 
گذاری  سرمایه  با  »پایتخت«  سریال  پنجم 

سازمان اوج قطعی شد. 
و  فیلم  مرکز  مدیر  نژاد  والی  اهلل  حبیب   
خبر  این  اعالم  ضمن  اوج  سازمان  سریال 
سری  آمده  بعمل  مذاکرات  طی  داد:  ادامه 
گذاری  سرمایه  با  پایتخت  سریال  پنجم 
این  سازنده  گروه  حضور  با  و  اوج  سازمان 
سریال قطعی و پیش تولید کار نیز بالفاصله 

آغاز شده است. 
اوج  سازمان  سریال  و  فیلم  مرکز  مدیر   
»پایتخت  فیلمنامه  حاضر  حال  در  افزود: 
۵« در حال نگارش است و به نظر می رسد 

فیلمبرداری این سریال حدود ۴ ماه به طول 
بیانجامد. ضمن آن که در تالش هستیم که 

فیلمبرداری کار را از بهمن ماه آغاز کنیم. 
نیز  سریال  های  لوکیشن  درباره  نژاد  والی   

از  بخشی  فیلمبرداری  کرد:  خاطرنشان 
بحرانی منطقه خواهد  سریال در کشورهای 

بود. 
 هم چنین مدیر مرکز فیلم و سریال سازمان 
سریال  سرنوشت  درباره  اوج،  رسانه  هنری 
تاریخی »هنگام بیداری« و تالقی آن با تولید 
برنامه  طبق  کرد:  تصریح  پایتخت  سریال 
تولید »هنگام  پیش  آمده  بعمل  های  ریزی 
پایتخت  سریال  تولید  با  همزمان  بیداری« 
متوقف  مذکور  پروژه  و  داشت  خواهد  ادامه 

نخواهد شد. 
به   »۵ »پایتخت  سریال  است  گفتنی   
کنندگی  تهیه  و  مقدم  سیروس  کارگردانی 
سازمان  محصول  جدیدترین  غفوری  الهام 
هنری رسانه ای اوج است که قرار است برای 

پخش از سیمای ملی تولید شود.

تولید سریال »پایتخت 5« قطعی شد 

معرفی نامزدهای برترین فیلم
در جشنواره یاس

فیلمسازی  موسسات  و  ها  شرکت  صنفی  انجمن   
ایران)آیفیک( نامزدهای این بخش را معرفی کرد.

از  متشکل  آیفیک  داوران  هیات  زمان  پیام  گزارش  به 
اسماعیل  و  شیراز  زاده  کریم  علیرضا  سلیمانی،  فهیمه 

عفیفه  نامزدهای برترین فیلم  را معرفی کردند.
نامزدهای جایزه ویژه آیفیک بدین شرح است:

به رنگ  زاده-سپید  قلی  تهیه کنندگی جواد  به  گمیچی 
مروارید به تهیه کنندگی سید روح اهلل حجازی 

- تپه بادبادک ها  به تهیه کنندگی کرامت پورشهسواری 
و سعید مرادی

جایزه ویژه هیات داوران آیفیک در آیین اختتامیه معرفی 
خواهند شد. پیش از این نیز در آیین افتتاحیه جشنواره 
برندگان دو بخش اقالم تبلیغاتی و اطالع رسانی و برترین 

موسسه ویدئو رسانه معرفی شدند.
و  آغاز   ۲۲ از  یاس  فیلم  المللی  بین  جشنواره  چهارمین 

تا ۲۶  آذرماه به دبیری سید مصطفی ابطحی ادامه داد.

تحولی دیگر در خانه سینما

صنفی  انجمن  مدیره  هیات  رئیس  داغی  قراچه  سارا 
طراحان فنی و مجریان صحنه شد. پس از طی مراحل 
فنی  طراحان  صنفی  انجمن  تاسیس  مجوز  اخذ  قانونی 
و  کار  تعاون،  وزارت  از  تهران  شهر  صحنه  مجریان  و 
از  انجمن  این  موسس  عمومی  مجمع  اجتماعی،  رفاه 
مویینی  محمدرضا  نظارت  و  حضور  و  شرایط  واجدین 
 ( کالته  احمد  و  سینما(  خانه  مدیره  هیات  )نماینده 
تاریخ  در  اجتماعی(  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  نماینده 
خانه  داد  اله  سیف  تاالر  در   ۱۳۹۵ آذر   ۱۳ چهارشنبه 
وارد  اساسنامه  تصویب  از  پس  و  شد  برگزار  سینما 
البدل هیات  انتخاب اعضای اصلی و علی  دستور جلسه 
و  مدیره  هیات  انتخابات  از  پس  شد.  بازرس  و  مدیره 
انتخابات  دستور  با  مدیره  هیات  جلسه  اولین  بازرس، 
به  اعضا  های  و سمت  شد  انجام  مجمع  از  پس  داخلی 

شرح زیر مشخص شد:
۱-سارا قراچه داغی )رئیس هیئت مدیره(

 ۲- سهراب محمودی )نایب رئیس هیئت مدیره( 
۳-سعید مشهدی زاده )دبیر( 

۴-داریوش میرزایی )خزانه دار( 
۵- رامین عاشوری )سخنگو( 

۶-پورعلی اکبر )علی البدل هیات مدیره( 
۷- محسن خدابخشی )علی البدل هیات مدیره(.

همچنین عباس حاجی درویش بعنوان )بازرس اصلی(  و 
ابوالفضل میرزاخانی بعنوان )بازرس علی البدل( انتخاب 

شده اند.

»فروشنده« نامزد جایزه گلدن گلوب 
هم شد

نامزد  عنوان  به  فرهادی  اصغر  فیلم  »فروشنده« 
و  هفتاد  خارجی زبان  فیلم  بهترین  جایزه  دریافت 
انتخاب  گلوب  گلدن  ساالنه  جوایز  دوره  چهارمین 

شد.
 به نقل از هالیوود ریپورتر، گلدن گلوب که از سوی 
شود،  می  اهدا  هالیوود  خارجی  مطبوعات  انجمن 
و  کرد  معرفی  را  خود  جوایز  دوره  این  نامزدهای 
به  »فروشنده«  فیلم  خارجی زبان،  فیلم  بخش  در 

کارگردانی اصغر فرهادی را نیز انتخاب کرد.
با فیلم های »او« ساخته  در این بخش »فروشنده« 
پابلو  کارگردانی  به  »نرودا«  فرانسه،  از  ورهوفن  پل 
از شیلی، »تونی اردمن« به کارگردانی مارن  الرین 
بنیامینا  اوا  به کارگردانی  آلمان و »دیواینز«  از  آده 

نامزد شده اند.

ساختمان پزشکان

مجموعه  از  کند  می  یادی  امروز  زمان  در  ها  خاطره  یادهاو 
تلویریونی ساختمان پزشکان نام یک مجموعهٔ طنز تلویزیونی است 
که درسال ۱۳۹۰ و در ۵۷ قسمت از شبکه سوم سیما پخش شد. 

این مجموعه به کارگردانی سروش صحت ساخته شده است.
دیالوگ به یاد ماندنی این مجموعه تلویزیونی 

رامبد جوان :ببخشید خانم فیل زاد کجان که من یه وقت 
قبلی بگیرم ؟!

دکتر ملکی : خانم شیرزاد آقا شیر زاد !
خانم شیر زاد ) از زیر میز میاد بیرون !(: بلهههههه ! مطب 

دکتر شیرزاد بفرمایید !
دکتر ملکی : خانم شیرزاد من این طرفم اینجام

خانم شیرزاد : آه بله روزتون بخیر آقای دکتر افشار !
چیکار  میز  !زیر  شیرزاذ  خانم  هم  ملکی  من   : ملکی  دکتر 

میکردید ؟
اجتماعی  زندگی  مورد  در  داشتم  ..من  بله   : شیرزاد  خانم 

مورچه ها تحقیق می کردم .
رامبد جوان : واقعا ؟
خانم شیرزاد : بله .

زندگی  به  قدر  چه  من  نمیدونید  واااااای   : جوان  رامبد 
اجتماعی مورچه ها عالقه مندم .

خانم شیرزاد : واقعااااااا ؟
رامبد جوان : به نظرم زندگی بسیار منحصر به زوجی دارن !

خانم شیرزاد : بسیار منحصر به زوج آقا !
دکتر ملکی : منحصر به فرد !

خانم شیرزاد و رامبد جوان : ای وااااااای من همش این زوج 
وفرد و باهم قاطی میکنم ! ها هاهاها ! 

يادها و خاطره ها در زمان .....

گر مريد راه عشقی فكر بدنامی مكن
شيخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت

وقت آن شيرين قلندر خوش که در اطوار سير
ذکر تسبيح ملك در حلقه زنار داشت

امروز با حافظ

تایبادی ها در جشن های خود موسیقی در 
مدح حضرت محمد)ص( اجرا می کنند

خلیل شیری سرپرست گروه موسیقی »صبا« از استان خراسان 
جشنواره  در  خود  موسیقی  گروه  حضور  به  اشاره  با  رضوی 
برای  بهانه ای  را  این دست جشنواره ها  پیامبر مهربانی وجود 

ارتباط و دوستی بین کشورها دانست.
به گزارش پیام زمان از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری 
موسیقی  گروه  سرپرست  شیری  خلیل  تهران؛  شهرداری 
با  گفت:  رضوی  خراسان  استان  تایباد،  شهرستان  از  »صبا« 
سازهای محلی و بومی استان خود قطعه های عرفانی در مدح 
و ستایش حضرت محمد)ص( اجرا خواهیم کرد. اعضای این 
و  خواننده  بنده  و  الهی  رحمت  هستند. حسین  نفر   ۶ گروه 
علی شیری، سجاد  احمد شیری،  نثار  دوتار هستیم.  نوازنده 
شعیبی و حمید فهمیده از دیگر نوازندگان گروه صبا هستند.

پیامبر  جشنواره  در  خود  گروه  حضور  و  آشنایی  درباره  وی 
ما  کار  رضا)ع(  امام  جشنواره  در  حضور  با  گفت:  مهربانی 
دیده شد و از گروه موسیقی »صبا« دعوت کردند که در این 
جشنواره هم حضور داشته باشیم. تمرین های بچه ها بعد از ماه 

محرم آغاز شد البته پیش از آن هم تمرین داشته اند.
خلیل شیری درباره هدف خود برای شرکت در این جشنواره 
گفت: با شرکت در جشنواره پیامبر مهربانی فرهنگ و آداب 
و رسوم منطقه خود را با دیگر استان ها و کشورها به اشتراک 
محمد)ص(  حضرت  به  ویژه  ارادت  تایباد  مردم  می گذاریم. 
دارند و در منطقه ما موسیقی با اشعار عرفانی در مدح حضرت 

محمد)ص( در مجالس شادی اجرا می شود. 
وی در خصوص تاثیر موسیقی بر مردم دنیا بیان کرد: موسیقی 
دارد.  را  خودش  خاص  پیام های  و  است  جهانی  زبان  یک 
فرهنگ  با  بیشتر  است که  فارسی دری  زبان  به  ما  موسیقی 
همین منطقه و تاجیکستان، افغانستان و ایران عجین است و 
مردم این مناطق می توانند با موسیقی ما ارتباط خوبی برقرار 

کنند.
سرپرست گروه »صبا« درباره اهمیت جشنواره پیامبر مهربانی 
گفت: جشنواره پیامبر مهربانی برای همه ادیان و مذاهب یک 
که  است  راهی  تنها  جشنواره ها  این  و  دارد  ویژه ای  جایگاه 
این شکل  به  و  انسان ها کنار هم جمع شوند  می توانند همه 
است که باعث می شود دوستی و ارتباط بین کشورها به وجود 

بیایید و مردم آنها با هم ارتباط برقرار کنند.

خبر

تنبلی، آدمی را خيالپرست بار می آورد. 
پوسه نه

سخن حكيمانه

با ترجمه حسین شهرابی؛

نسخه بازنویسی شده 
»راز داوینچی« به ایران رسید

ترجمه حسین شهرابی از نسخه بازنویسی شده 
توسط  بروان  دن  نوشته  داوینچی«  »راز  رمان 
انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار 

نشر شد.
به گزارش مهر، ترجمه جدید نسخه تازه رمان 
»راز داوینچی« که به تازگی توسط دن براون 
بازگردانی  با  شده،  منتشر  آمریکایی  نویسنده 
انتشارات  توسط  تازگی  به  شهرابی،  حسین 
کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شده 

است.
»راز داوینچی« با وجود این که اولین رمان از 
سری رمان های دن براون با محوریت شخصیت 
فیلم  اولین  اما  نبود،  لنگدان  رابرت  پروفسور 
بر  شد،  ساخته  مجموعه  این  از  که  سینمایی 
اساس این رمان بود و تام هنکس را به عنوان 
بازیگر شخصیت لنگدان به مخاطبان جهانی این 
اثر معرفی کرد. تا به حال فیلم های سینمایی 
و  شیاطین«  و  ها  »فرشته  داوینچی«،  »کد 
با  براون  دن  های  رمان  از  اقتباس  با  »دوزخ« 
محوریت شخصیت لنگدان ساخته شده اند که 

فیلم »دوزخ« به تازگی رونمایی شده است.
»راز  نسخه جدید  از  ترجمه حسین شهرابی 
است  معمایی  تریلر  رمان  داوینچی« که یک 
کتابسرای  انتشارات  توسط  گذشته  هفته 
تندیس چاپ شد. در این کتاب، لنگدان که به 
عنوان یک نمادشناس و استاد تاریخ فعالیت 
دارد برای سفری دانشگاهی و علمی به پاریس 
رفته است. در این سفر دوست نزدیکش ژاک 
طور  به  است،  لوور  موزه  رئیس  که  سانیر 
رمزآلودی به قتل می رسد و پلیس فرانسه با 
مدارکی که به دست می آورد متوجه دوستی 

لنگدان و مقتول می شود.

در بازار کتاب

قصد دارم کتابی از خاطراتم در سریال»معمای 
شاه« و تجربه خودم از تاریخ معاصر را منتشر 

کنم.
بازیگر  علوی  زمان،بهرنگ  پیام  گزارش  به 
این  بیان  با  گفتگویی  شاه«در  سریال«معمای 
مطلب گفت: سبک محمد رضا ورزی به لحاظ 
و  شود  می  محسوب  منبع  جور  یک  تاریخی 
اطالعات  مورخین  از  کمتر  او  که  بگویم  باید 

ندارد.
شاه«ایفاگر  سریال«معمای  در  که  وی 
»حسین  نام  به  اصلی  های  نقش  از  یکی 
مضمونی  با  سریال  این  داد:  فردوست«ادامه 
تاریخی در واقع روایت دو دوره تاریخ پهلوی 

اول و دوم تا انقالب ۵۷ است.
عنوان  به  شاه«  »معمای  کرد:  تصریح  علوی 
اثر درخشانی در  یک تجربه متفاوت و خوب، 
البته  است   « ورزی  کاری«محمدرضا  کارنامه 
از  پیش  کارگردان  این  بگویم  باید  هم  را  این 
جذب  در  اش  تاریخی  دیگر  آثار  با  هم  این 

مخاطب موفق بود.
این  با  همکاری  از  من  کرد:  اضافه  وی   

کارگردان لذت بردم .
سریال  یک  در  حضور  تجربه  درباره  علوی 
سال  در  سریال  این  قرارداد  گفت:  تاریخی 

پروژه  این  در  حضور  شد؛  بسته   ۹۱ یا   ۹۰
در  را  مهم  نقش  یک  که  بود  برایم  فرصتی 
نقشی  اگر  شاید  و  کنم  ایفا  تاریخی  سریالی 
سریال  این  در  بود،  فردوست  حسین  جز  به 
حضور پیدا نمی کردم، چون این کاراکتر برایم 
بسیار جالب بود و فکر می کنم که شاید حتی 

جذاب تر  می توانست  فردوست  زندگی  سریال 
خاطرنشان  باشد.وی  شاه  زندگی  سریال  از 
ساخته  کم  تاریخی  آثار  سینما  در  ساخت: 
دوست  که  بازیگرانی  به  تلویزیون  و  می شود 
دارند ژانر تاریخی را تجربه کنند، این فرصت 
را می دهد. نقش حسین فردوست هم از جمله 

بازیگران  از  برای بسیاری  نقش هایی است که 
جذاب است. 

خاطراتم  از  کتابی  دارم  قصد  داد:  خبر  علوی 
از  خودم  تجربه  و  شاه«  سریال»معمای  در 
تاریخ معاصر را منتشر کنم. تجربه ای که بیش 
از چهار سال است و شاید روزانه بیش از ۱۸ 
می کردیم  زندگی  کاخ ها  در  عماًل  را  ساعت 
احساس  برمی گشتم  خانه  به  شب  وقتی  و 
نوعی  به  است.  برایم کوچک  خانه ام  می کردم 
تجربه های  تمام  زاویه  این  از  کردم  تالش 
شخصی ام را در این کتاب نقل کنم.این بازیگر 
شاه«  سریال»معمای  در  اینکه حضور  بیان  با 
برای  یادآور شد:  بود،  زمان  در  نوعی سفر  به 
می شوم  محسوب  انقالب  از  بعد  نسل  که  من 
و آن دوران را تجربه نکرده ام، حضور در یک 
سریال تاریخی سفر به زمان محسوب می شد 
اضافه  وزن  هم  کیلو   ۱۶ نقش  این  برای  که 

کردم.
مخاطبان  بازخورد  درباره  همچنین  علوی 
کرد:  شاه«اظهار  سریال»معمای  به   نسبت 
هر  به  بگویند.  ما  به  مردم  باید  را  کار  نتیجه 
حال من برای همه نقش هایم زحمت می کشم 
ارائه می شود، همان   بازی که  نهایت آن  و در 

چیزی است که کارگردان می خواهد. 

بهرنگ علوی بازیگر نقش«حسین فردوست« در«معمای شاه«:

کتاب خاطراتم در»معمای شاه« و تاریخ معاصر را منتشر می کنم

عرض ارادتی به پیشگاه 
حضرت محمد )ص( با آواها و 

نواهای خوش آهنگ

شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  رییس 
جشنواره  دومین  آغاز  مناسبت  به  تهران 
بین المللی موسیقی »پیامبر مهربانی« پیامی 

را صادر کرد.
محمود  پیام  متن  در  زمان،  پیام  گزارش  به 

صالحی آمده است:
»به نام خداوند لوح و قلم /حقیقت نگار وجود 
و عدم... خدایی که داننده رازهاست/ نخستین 

سرآغاز آغازهاست
و  اثرات  و  است  زیبایی  مظهر  ما  دین 
جمال  محور  بر  همگی  نیز  نشانه هایش 
که  مساجد  بی بدیل  معماری  از  می چرخند؛ 
بازی های  شگفتی  و  کاشی ها  نقوش  زیبایی 
نواها  تا  نگاهی را مجذوب می کند  نورش هر 
و آواهایی که از جاِن دینداران برمی خیزند و 
در قالب مناجات و اذان و تواشیح و سحوری 
اسالم  مبین  دین  شفقت  و  معنویت  مبلّغ 

هستند.
به  هنری،  جشنواره  یک  وقتی  نگاه،  این  از   
چهره  تابناک بزرگمرد دین اسالم می پردازد، 
جشنواره ای  که  بود  منتظر  باید  و  می توان 
اتفاق  این  باشد؛  راه  در  موثر  و  خوش سیما 
اولین جشنواره  موسیقی بین المللی پیامبر  با 
مهربانی رخ داد و ان-شاءاهلل در دومین دوره 
نیز روی خواهد داد چرا که این جشن بزرگ، 
معطر است به ناِم خاتم الرسل )ص( و همین 
تضمینی برای موفقیت و درخشش آن است.

خبر

مقررات  با  امیدوارم  گفت:  عیاری  کیانوش 
جدید وضع شده در جشنواره فجر، نگاه نو و 
هوای تازه به این سینما وارد شود و سینمای 

ایران نفس تازه کند.
به گزارش پیام زمان از  ستاد خبری جشنواره 
فجر  فیلم  برپایی جشنواره  امسال  فجر،  فیلم 
با تغییراتی در آیین نامه همراه بوده است که 
مهم ترین آنها ایجاد بخشی با نام »چشم انداز 
ایران- سال ۹۶« و رقابت فیلم های  سینمای 
»سودای  بخش  در  آثار  بقیه  کنار  در  اول 
سیمرغ« است.»کیانوش عیاری« از فیلمسازان 
با  شصت  دهه  در  که  ایران  سینمای  مطرح 
فیلم های  برای  کارگردانی  جایزه  دو  کسب 
»تنوره دیو« و »آن سوی آتش« تا سال ها جزو 
گفت:  می آمد،  به شمار  رکوردداران جشنواره 
»من تغییرات اخیر آیین نامه جشنواره را مفید 
می دانم و باید منتظر ماند و دید این تغییرات 

در مقررات جشنواره و بازگشت به حال و هوای 
نفع  به  می تواند  چقدر  گذشته،  در  جشنواره 

سینمای ایران باشد«.
عیاری درباره تغییر شکل رقابت فیلم های اول 
در جشنواره امسال با توجه به موفقیت فیلم های 
شاخصی چون »ابد و یک روز« و »ایستاده در 
غبار« )دو فیلم از سه فیلم راه یافته بخش نگاه 
نو به جشنواره( در دوره گذشته، اظهار داشت: 
»این که تمام فیلم ها در شرایط یکسان با هم 
و مطلوب می آید.  نظر خوب  به  رقابت کنند، 
شاید با مقررات جدید، نگاه نو و نفس تازه به 
سینما بیاید و دیگر نیازی به بخش جداگانه ای 
با نام »نگاه نو« وجود نداشته باشد و با تبعیض 

و طبقه بندی های مرسوم مواجه نباشیم.«
فیلم  جشنواره  پنجمین  و  سی  ملی  بخش 
فجر از ۱۱ تا ۲۲ بهمن ماه به دبیری »محمد 

حیدری« برگزار خواهد شد.

کیانوش عیاری:

امیدوارم با مقررات جدید فجرسینمای ایران نفس تازه کند

سردسته  اسپارو  جک  لباس  با  دپ  جانی 
عیادت  برای  کاراییب،  دریایی  دزدان 
کودکان بیمار راهی بیمارستان شد و همه را 

شگفت زده کرد.
به نقل از اسوشیتدپرس، در حالی که جانی 
دپ پیشتر هم به این  بیمارستان در لندن 
باید  است،  کرده  عیادت  بیماران  از  و  رفته 
گفت وقتی او در لباس جک اسپارو قهرمان 
دریایی  »دزدان  فیلم  در  دیزنی  کمپانی 
نمی توان  دیگر  می شود،  ظاهر  کاراییب« 
اسپارو  جک  تنها  و  شناخت  را  دپ  جانی 

است که حضور خود را نشان می دهد.
جانی دپ سال ۲۰۰۷ دخترش را به دلیل 
گریت  بیمارستان  در  کلیوی  مشکالت 
اورماند لندن بستری کرد و بعد سال ۲۰۱۵ 
با لباس کاپیتان اسپارو برای عیادت بیماران 

رفت و از این دیدار به عنوان یک چیز خاص 
یاد کرد.

این  از  دپ  جانی  دیروز  دیدار  بازتاب 
و  بود  مشهود  بسیار  توییتر  در  بیمارستان 
و  او  کار  این  درباره  مردم  از  زیادی  شمار 
تجربه دیدار کاپیتان اسپارو در بیمارستانی 

در لندن به نوشتن پیام پرداختند.
این عمل جانی دپ به خصوص در روزهایی 
که به کریسمس نزدیک است، بازتاب زیادی 
به نوعی می تواند اخبار اخیر مبنی  یافت و 
بر مشکالت او با همسرش امبر هرد را که به 

طالق انجامید، از یاد ببرد.
»جانوران  جدید  فیلم  در  نقشی  دپ  جانی 
شگفت انگیز و زیستگاه های آنها« که اکنون 
در حال اکران در سینماها است، نیز داشته 

است.

در آستانه کریسمس

جک اسپارو به عیادت کودکان بیمار رفت
کوتاه از جهان کوتاه از ايران

مهرداد اسکویی
 سوژه یک مستندساز ایتالیایی شد

سوژه  اسکویی  مهرداد 
مارچیاس  پیتر  تازه  فیلم 
شد.به  ایتالیایی  مستندساز 
مارچیاس  پیتر  تازگی 
مستندی  ایتالیایی  فیلمساز 
کارگردان  یک  درباره 
فیورنزو سررا  نام  به  ایتالیایی 
پنجاه  مستندساز مطرح دهه 

و شصت ایتالیا، از نگاه فیلمسازانی همچون فردریک وایزمن، ویم 
اوپنهایمر، کریستن  پان، جاشوا  ریکی  پاتریسیو گوزمن،  وندرس، 
جانسون، ونگ مین، جان فرانکو رزی و مهرداد اسکویی ساخته و 
در ادامه به کنکاش در نگاه و جهان مستندسازی این فیلمسازان 

پرداخته است.
مارچیاس این افراد را به دلیل اینکه آثارشان به فیلمسازان دیگر 
از  قبل  و  داده  قرار  خود  فیلم  ساخت  دستمایه  ندارد،  شباهتی 

ساخت اثر خود به تماشای فیلم های آنها پرداخته است.

آن سوی آبها


