
نام جالل آل احمد 
در تاریخ ایران 

می درخشد
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
از  را  احمد  آل  جالل  اسالمی، 
اثرگذارترین  و  برجسته ترین 
دهه  روشنفکران  و  نویسندگان 
نام وی در  و گفت:  دانست   40
تاریخ ایران همواره می درخشد.

احمد  آل  جالل  داد:  ادامه  وی 
و  متعهد  شجاع،  ای  نویسنده 
ستم  و  ظلم  به  نسبت  معترض 
بود که به گفته همسرش بسیار 
حساس، دقیق، تیزبین و حادثه 

طلب بود.
صالحی امیری اظهار کرد: جالل 
از  ای  تازه  نسل  و  گفتمان  به 
 ، دارد  تعلق  ایرانی  نویسندگان 
نسلی که بر اصالت ها هویت ها، 
در  نفس  عزت  و  ها  خودباوری 
برابر هجوم فرهنگ بیگانه تاکید 
»غربزدگی«  کتاب  که  داشت 
چنین  از  گرفته  نشات  جالل 

تفکری است.

رونق کسب و کار
 با اقتصاد مقاومتی

برگزاری کمیسیون مشترک برجام 21 دی در وین
از  متشکل  برجام  مشترک  کمیسیون 
نمایندگان کشورهای ایران و ١+٥ و نماینده 
عالی اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده، 
روز ١0 ژانویه )2١ دی ماه( در وین تشکیل 

می شود.
بررسی مسائل مطرح  منظور  به  این نشست 
شده در نامه مورخ 2٦ آذر )١٦ دسامبر( وزیر 
موگرینی  فدریکا  به  کشورمان  خارجه  امور 
در پی تمدید قانون تحریم های ایران )ایسا( 

توسط کنگره آمریکا تشکیل می شود.
جلسه  مشترک،  کمیسیون  نشست  از  پیش 
کارشناسان  سطح  در  تحریم ها  کاری  گروه 

تشکیل می شود و گزارش آن به کمیسیون ارائه خواهد شد. این ششمین کمیسیون مشترک برجام است 
که در سطح معاونان وزیران خارجه و مدیران کل تشکیل می شود.

اد      امه د      ر همین صفحه

شیب تند سالمندی 
در کشور

روس ها، رکورداِر 
بیشترین مشارکت 

نفتی با ایران

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:

راه اندازی بخش 
تولید و صنعت اولویت مهم دولت

10

سـهم تـولید بـاز 
هـم دیـده نـشد

گـروه اقتصـاد: دولـت یازدهـم درحالـی از رسـیدن بـه 
رشـد اقتصادی ۷.4 درصد در شـش ماهه نخسـت سـال 
خبـر داده انـد کـه نماینـدگان مجلس شـورای اسـالمی 
معتقدنـد کـه این آمار نـه تنها ناشـی از تولیـد نبوده که 

بـوی تنـد نفـت از آن بـه مشـام می رسـد.

تدوین آئین نامه 
مراکز همسان گزینی 

تا پایان سال
معـاون سـاماندهی امـور جوانـان گفـت: آئین نامـه مراکز 
همسـان گزینی تـا پایـان سـال تدویـن می شـود و تـا آن 

زمـان بـه هیـچ مرکـزی مجـوز نمی دهیم. 

اجتماعیاقتصادی

اختتامیه 
نهمین دوره 
جایزه ادبی 
جالل آل احمد

2 115 5
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روزانهم صبح اریان

جلسه روسای خانه های صنعت و معدن استان های 
مختلف کشور با معاون اول رییس جمهور دیروز 

برگزار شد.
بر  تاکید  با  جلسه  این  در  جهانگیری  اسحاق   
اینکه راه اندازی بخش تولید و صنعت کشور برای 
دولت یک اولویت مهم است، گفت: دولت به طور 
جدی به دنبال آن است که بستری مناسب برای 
فعاالن بخش صنعت و معدن کشور فراهم کند تا 
واحدهای تولیدی و صنعتی کشور با نشاط به کار و 

فعالیت خود ادامه دهند.
به مشکالت  اشاره  با  رییس جمهور  اول  معاون 
اظهار  اقتصادی  بنگاه های  و  تولیدی  واحدهای 
شرایط  همچون  مشکالت  این  از  برخی  داشت: 
اقتصادی و اوضاع بین المللی کشور جزو عوامل 
محیطی هستند که مدیریت این عوامل خارج از 
اختیار روسای بنگاه های اقتصادی است اما برخی 
و  تحقیق  انسانی،  نیروی  ساختار  نظیر  عوامل 
توسعه برای افزایش بازدهی و بهره وری و تالش 
برای بهبود کیفیت محصوالت، از موضوعات درون 
بنگاهی هستند که  برای راه اندازی بخش تولید، 
باید توسط مدیران بنگاه ها اصالح و بازنگری شوند.

و  صنعت  خانه های  جمهور  رییس  اول  معاون 
معدن کشور را زبان گویای صنعتگران و فعاالن 
بخش معدن توصیف کرد و گفت: دولت از دریافت 
نظرات و دیدگاههای کارشناسی اعضای خانه های 

صنعت و معدن و پیشنهادات سازنده آن ها استقبال 
می کند و عالقه مند است در تصمیم گیری ها، از 

این نظرات استفاده کند.
در این جلسه برخی از روسای خانه های صنعت 
ضمن  نیز  کشور  مختلف  استان های  معدن  و 
اعالم آمادگی برای همراهی با برنامه های دولت، 
از اقدامات و سیاست گذاری های دولت تدبیر و 
امید قدردانی کردند و افزودند: مهار تورم باالی 40 
درصد یکی از بزرگ ترین دستاوردهای دولت بود 
و دولت توانست به دور از هیجانات و بدون عوام 
فریبی اقدامات ارزنده ای را در این مدت انجام دهد.

روسای خانه های صنعت و معدن کشور همچنین 
با انتقاد سیاست های غلط و تصمیمات نادرست در 
سالهای گذشته، از تالش ها و دستاوردهای دولت 
بویژه در  و  امید در بخش های مختلف  و  تدبیر 

بخش سیاست خارجی قدردانی کردند.
روسای خانه های صنعت و معدن در ادامه این جلسه 
به بیان مهم ترین دغدغه ها و دل مشغولی های خود 
مشکالت  برطرف سازی  ضرورت  خصوص  به 
فراروی بخش صنعت و معدن کشور و نیز رفع 
موانع تولید پرداختند و پیشنهاداتی را در جهت 

بهبود وضعیت صنعت و معدن کشور ارائه کردند.

 اد      امه از همین صفحه
ــان  ــن نشســت مشــترک برجــام در ســطح معاون آخری
ــیه  ــورک و در حاش ــاری در نیوی ــال ج ــهریورماه س ش
متحــد  ملــل  ســازمان  ســاالنه  عمومــی  مجمــع 
ــرای  ــت ب ــن نشس ــد از ای ــن بع ــد. هم چنی ــزار ش برگ
ــران و ١+٥  ــه ای ــران خارج ــت وزی ــار نشس ــن ب اولی
ــع ایجــاد شــده  ــرای بررســی موان ــز ب ــورک نی در نیوی
بــر ســر برداشــته شــدن تحریم هــا بــه ویــژه از ســوی 

ــد. ــزار ش ــکا برگ آمری
آخریـن  ایـن  زیـاد  احتمـال  بـه  ایسـنا،  گـزارش  بـه 

نشسـتی اسـت که تیـم سیاسـت خارجی دولـت باراک 
اوبامـا در آن شـرکت خواهـد کـرد.

محمـد جـواد ظریـف وزیـر امور خارجـه کشـورمان در 
2٦ آذر بـا ارسـال نامـه رسـمی بـه فدریـکا موگرینـی 
هماهنگ کننـده کمیسـیون مشـترک برجـام، خواسـتار 
جهـت  برجـام  مشـترک  کمیسـیون  جلسـه  برگـزاری 
قانـون  تمدیـد  در  آمریـکا  اخیـر  اقـدام  بـه  رسـیدگی 

شـد. ایـران  تحریم هـای 
کامـل  پایبنـدی  بـه  اشـاره  بـا  نامـه  ایـن  در  ظریـف 
ایـران بـه تعهـدات خـود طی یک سـال و نیم گذشـته، 

و  برجـام  در  منـدرج  تعهـدات  »متقابـل«  ماهیـت 
خصوصیـت »چندجانبـه بـودن« ایـن سـند را یـادآور 
انسـجام  و  تمامیـت  حفـظ  کـرد:  تصریـح  و  گردیـده 
برجـام و پایـداری آن مسـتلزم توجـه همـه طـرف های 
برجـام نسـبت به تـداوم اجـرای مفاد آن از سـوی همه 

می باشـد. اعضـا 
تکـرار  بـه  اشـاره  بـا  کشـورمان  خارجـه  امـور  وزیـر 
بدعهـدی و اهمـال آمریـکا در اجـرای تعهـدات خـود، 
کـه  اروپایـی  اتحادیـه  خارجـی  سیاسـت  مسـئول  از 
مسـئولیت هماهنگـی کمیسـیون مشـترک را بـر عهده 

دارد، درخواسـت کـرد کـه ضمن اطالع رسـانی الزم به 
کلیـه طرف هـای برجـام، تمهیدات الزم بـرای برگزاری 
کارگـروه  نیـز  و  برجـام  مشـترک  کمیسـیون  نشسـت 
تحریم هـای کمیسـیون مشـترک جهـت رسـیدگی بـه 

اقـدام اخیـر آمریـکا را اتخـاذ نمایـد.
والمسـلمین  حجت االسـالم  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 
روحانـی رئیس جمهـور کشـورمان در نامـه ای در تاریخ 
2۳ آذر 9٥، وزارت امـور خارجـه را موظف بـه پیگیری 
موضـوع بدعهـدی آمریـکا بـا اسـتفاده از سـازوکارهای 

پیش بینـی شـده در برجـام کـرد.

الیحه  مجلس:  شوراهای  کمیسیون  رئیس 
آینده  سال  انتخابات  به  انتخابات  جامع 
انتخابات شروع شود  نمی رسد و اگر روزشمار 
میسر  آسانی  به  انتخابات  قوانین  در  تغییر 

نخواهد بود.
محمدجواد کولیوند در مصاحبه با خبرگزاری 
درحال  اکنون  هم  مجلس  افزود:  صداوسیما 
و  است  توسعه  ششم  برنامه  الیحه  بررسی 
بعد از آن نیز الیحه بودجه 9٦ در دستورکار 

مجلس قرار خواهد گرفت.
وی گفت: از طرفی سیاست های کلی انتخابات 
در ١8 ماده از سوی رهبر معظم انقالب اعالم 

شده است و باید این سیاست ها نیز در الیحه 
جامع انتخابات گنجانده شود.

وزیر  با  ای  جلسه  افزود:  مجلس  نماینده  این 
و در آن جلسه مطرح شد که  کشور داشتیم 
ماده   ١٦٦ بر  مشتمل  انتخابات  جامع  الیحه 
به دولت فرستاده شده و تا ١20 ماده آن نیز 
تصویب شده است ولی ما منتظر ارسال الیحه 

جامع انتخابات به مجلس هستیم.
به  انتخابات  جامع  الیحه  گفت:  کولیوند 
انتخابات سال آینده نمی رسد و اگر روزشمار 
انتخابات شروع شود تغییر در قوانین انتخابات 

به آسانی میسر نخواهد بود.

جمهوری  ریاست  دوره  دوازدهمین  انتخابات 
29 اردیبهشت 9٦ همزمان با انتخابات شوراها 

برگزار خواهد شد.
é  برگزاری انتخابات الکترونیکی شوراها

در 11 هزار صندوق
عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها 
برای  کشور  وزارت  با  هیئت  این  توافق  از 
 ١١ در  شوراها  الکترونیکی  انتخابات  برگزاری 

هزار صندوق خبر داد.
 9٦ انتخابات  در  کرد؛  تصریح  ادامه  در  وی 
شوراها حدود ٦2 هزار صندوق وجود دارد که 
صورت  به  صندوق  هزار   ١١ در  تعداد  این  از 

الکترونیکی اخذ رای صورت خواهد گرفت.
شوراها  انتخابات  بر  نظارت  گفت:  کلیوند 
انتخابات  بر  نظارت  مرکزی  هیئت  برعهده 
مجلس  را  هیئت  این  که  بود  خواهد  شوراها 
شورای اسالمی و در صحن علنی انتخاب کرده 
است بنابراین شورای نگهبان در بحث نظارت 

بر انتخابات شوراها نقشی ندارد.
عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها 
تصریح کرد: هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 
انتخابات  مجری  که  کشور  وزارت  با  شوراها 
از اخذ  توافق رسید یک ششم  به  شوراهاست 
هزار   ١١ حدود  یعنی  شوراها  انتخابات  رای 

صندوق به صورت الکترونیکی انجام شود.
اد      امه د      ر صفحه 2

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:

راه اندازی بخش تولید و صنعت اولویت مهم دولت

برگزاری کمیسیون 
مشترک برجام 
21 دی در وین

بررسی »الیحه جامع انتخابات« پس از انتخابات 96

سردار جعفری:

امروز شاهد 
امنیت پایدار در 

کشور هستیم
صفحه 3 همین صفحه
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نهج البالغه

کالم  نور

احنمال ورود هیأت نظارت به 
موضوع انتشار صحبت های 

محرمانه ظریف

یک عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با تاکید 
بر اینکه کریمی قدوسی نباید اظهارات وزیرخارجه 
در جلسه فی مابین کمیسیون امنیت ملی و ظریف 
را منتشر می کرد، گفت:  با وجودی که هیأت نظارت 
در صورت نبود شکایتی در موارد مختلف همچون 
موضوع آقای کریمی قدوسی می تواند راسا و بنابر 
تشخیص وارد شود، اما ما معتقدیم که باید حرف ها 

در فضای قانونی زده شود.
محمد مهدی برومندی در گفت وگو با ایسنا، در 
به  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  هیأت  ورود  مورد 
موضوع انتشار اظهارات محرمانه منتسب به ظریف 
توسط کریمی قدوسی در جلسه کمیسیون امنیت 
ملی اظهار کرد: طبق قانون اساسی و آیین نامه 
داخلی مجلس نمایندگان را نمی توان بر اساس 
اظهار نظر در مجلس تعقیب کرد. هیأت نظارت بر 
رفتار نمایندگان بر اساس شکایات واصله به بررسی 
موضوعات و پرونده ها می پردازد و معموال خودش 
راسا برای چنین موضوعاتی ورود نمی کند مگر 
اینکه گروه، فرد و یا تعدادی از نمایندگان شکایتی را 
مطرح کرده و هیأت نظارت نیز بخواهد ناظر بر آن 

پرونده را مورد بررسی قرار دهد.
وی ادامه داد: بر این اساس تاکنون کسی از آقای 
کریمی قدوسی شکایتی نکرده است که اگر این 
اتفاق رخ دهد ما آن را در هیأت نظارت مورد بررسی 
قرار می دهیم تا مشخص شود این اظهارنظر و اقدام 

در حیطه وظایف نمایندگی بوده یا خیر.
این عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان توضیح 
داد: البته هیأت نظارت می تواند بر اساس تشخیص 
وارد بررسی موضوعاتی شود ولی معتقد است در 
مجلسی که افکار و گروه های سیاسی مختلف وجود 
دارد فضا باید به سمتی رود که حرف ها در فضای 
قانونی زده شود البته به نظر بنده درز و انتشار مطالب 
جلسه کمیسیون امنیت با وزیر خارجه درست نبوده 

و نباید مطرح می شد.
برومندی با اشاره به حضورش در جلسه کمیسیون 
امنیت ملی با وزیر خارجه گفت:  آقای ظریف در 
این جلسه مطرح نکرده که اشتباهی در برجام رخ 
داده و عذرخواهی می کند. ایشان مواردی را در مورد 
موضوع داماتو مطرح کرد پس نباید این گونه به 
جامعه و مردم منتقل شود که ظریف گفته در برنامه 
اشتباه شده و یا گول آمریکایی ها را خوردیم. بنده 
درآن جلسه بودم و مطمئنم که آقای ظریف چنین 

چیزی را مطرح نکرده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی  ادامه داد: صحبت آقای 
ظریف در مورد موضوع داماتو بود. اینکه آمریکایی 
ها و غربی ها تحریم های زیادی را به ایران تحمیل 
اختیار  در  آن  از  هایی که بخشی  تحریم  کردند. 
رئیس جمهور آمریکا و برخی دیگر در اختیار کنگره 
و ایالت ها و اتحادیه اروپا است. موضوعی که آقای 
برخی  زمان  آن  که  بود  این  کرد  مطرح  ظریف 
موضوعات امکان مطرح شدن در کنگره را نداشت و 
ممکن بود کنگره با ما مخالفت کرد و چون توافق در 
حال انجام شدن بود وزارت خارجه آمریکا گفت که 
برای حل این موارد راه کارهایی دارد که نمونه آن را 
در بوئینگ دیدیم. موضوع داماتو شامل تحریم های 
اولیه و ثانوی به معنای مجموعه ای از تحریم ها است 
که بخشی از آن مرتبط با مسائل هسته ای است که 
به ایران تحمیل کردند. در مواردی همچون حقوق 
بشر نیز آن را دیده ایم. در نهایت نظر آقای ظریف 

این بود که مسائل مرتبط حل و فصل می شود.
برومندی تاکید کرد:  آقای ظریف درآن جلسه اعالم 
کرد که مطالب مطرح شده کامال محرمانه است و 
نباید به بیرون درز پیدا کند به نظرم آقای کریمی 
قدوسی باید این مسائل را منتشر نمی کرد و با هم 

در فضای کارشناسی تر صحبت می کردیم.

تسلط سازمانهای جاسوسی
 بر شبکه جهانی وب

کوچک ترین رفتارهای اجتماعی و خصوصی ما در 
شبکه جهانی اینترنت قابل ردیابی است.

از  سال  سیما، 25  و  صدا  خبرگزاری  گزراش  به 
اختراع شبکه جهانی وب می گذرد و در این مدت 
این شبکه آنچنان در تمامی ابعاد زندگی ما انسانها 
نفوذ کرده است که کوچک ترین رفتارهای اجتماعی 
و خصوصی ما در شبکه جهانی  اینترنت قابل ردیابی 
است / لذا تسلط بر این شبکه رویای سازمانهای 

جاسوسی به ویژه سی آی ای به شمار می رود .
سابق  کارمند  اسنودن  ادوارد  افشاگری  از  پس 
اعماق شبکه  از  آمریکا  مرکزی  اطالعات  سازمان 
تاریک وب و نظارت و شنود گسترده سی آی ای بر 
رفتار کاربران اینترنت در آمریکا و دیگر نقاط جهان 
مشخص شد حفظ اطالعات کاربران شبکه جهانی 

وب ادعایی بیش نیست .
اجرایی  بازوهای  مهمترین  بوک  فیس  و  گوگل 
سازمانهای جاسوسی آمریکا و شرکت های چند 
و  رفتار  بر  نظارت  که  روند  می  شمار  به  ملیتی 
تمایالت فردی کاربران در اولویت کاری آنها قرار 

دارند.
هم اکنون بیش از هرزمانی ادعای آزادی بیان و 
سازمانهای  تسلط  افشای  با  آمریکایی  دمکراسی 
جاسوسی غربی برشبکه جهانی وب و فضای مجازی 
با هدف تاثیر گذاری بر رفتار کاربران زیر سوال رفته 
است . اطالعاتی که پروژه شنود جی اس کیو در 
انگلیس توسط ادوارد اسنودن فاش شد سندی بر 

این مسئله است.
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خرید هواپیما حاصل برجام است
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ایران با بیان اینکه خرید 
این هواپیماها حاصل برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( است، گفت: با 
توجه به تحریم های بسیار شدید، سال ها عقب  ماندگی در این حوزه تنها 

با امضای قراردادهایی در این سطح جبران می شود.
به گزارش ایرنا، قاسم ساعدی افزود: پس از 41 سال برای رسیدن به این 
مهم دولت مسیر درستی را پیمود و وزارت راه و شهرسازی نیز در تالش 

برای رسیدن به نقطه هدف از تمام موانع عبور کرد.
اینکه  بابیان  اسالمی،  در مجلس شورای  آزادگان  مردم دشت  نماینده 
قرارداد خرید هواپیما با هدف ایجاد تحول در صنعت هوایی کشورمان 
یک ضرورت بود، گفت: مبنای کار از همان ابتدا استفاده از ظرفیت های 
ایران، افزایش قدرت رقابت پذیری در صنعت هوانوردی بود تا بتوانیم سهم 

کشورمان را از صنعت حمل  و نقل منطقه و جهان پس بگیریم.
وی اظهار داشت: اگرچه در طول مدت تحریم ها ناوگان کهنه خوب اداره 
شد و صنعت زمین گیر نشد، اما با توجه به تحریم های بسیار شدید، سال ها 
عقب ماندگی در این حوزه تنها می توانست با قراردادهایی در این سطح 

جبران شود.
به گفته این نماینده مجلس، ملت ایران خوشحال هستند که از این به بعد 
مسافرت هوایی در ایران با اطمینان خاطر بیشتری انجام می شود و ضریب 

ایمنی سفر هوایی در ایران افزایش می یابد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، تصریح کرد: توسعه و تقویت حمل  و نقل 
هوایی نه  فقط در سطح جابجایی مسافر بلکه در سطح وسیع تر در رابطه 
با توسعه مسائل اقتصادی اثر خودش را خواهد گذاشت، لذا باید برجام را 

بیش از این به فال نیک گرفت و برای تقویت آن تالش کرد.
و  )برجام(  با قدرت های جهانی  به مسیر سخت مذاکرات سیاسی  وی 
همچنین تالش های رژیم صهیونیستی علیه قرارداد خرید هواپیما اشاره 
کرد و گفت: اینکه علیرغم تمام فشارها ایران توانست این قراردادها را 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  سیاسی  اقتدار  دهنده  نشان  کند  عملیاتی 
همچنین نشان دهنده تعامل باالیی است که سیاستمداران ما با جهان 

دارند.
به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس، مخالفت های غیرکارشناسی 
با خرید هواپیما در داخل کشور و همچنین تالش های دشمنان ایران 
در خارج از کشور، مسیر مذاکرات را چندبار به حاشیه راند اما انجام این 
قراردادها در نهایت این پیام را به جهان مخابره کرد که چه دولت فعلی و 
چه دولت آینده آمریکا تحت فشارهای بین المللی و مواضع به حق ایران 

نمی توانند از تعهدات خود سرباز بزنند.
به گزارش ایرنا، شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در تالش است 
با امضای قرارداد خرید 100 فروند هواپیما از ایرباس و 80 فروند از بوئینگ 
ناوگان هوایی خود را نوسازی و به جایگاه واقعی خود در منطقه دست 

پیدا کند.

بانک مسکن تشریح کرد:

جزییات اعطای تسهیالت ساخت بدون سپرده 
به انبوه سازان

از تسهیالت بدون سپرده ساخت،  انبوه سازان  بر اساس شرایط استفاده 
تعداد واحدهای مسکونی  وام برحسب  این  طول دوره مشارکت مدنی 

ساخته شده، 12 تا ۳۶ماه و نرخ سود آن، 18 درصد است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مسکن، انبوه سازان به عنوان 
می توانند  بدون سپرده،   ساخت  وام  دریافت  واجدشرایط  سازنده های 
متناسب با حجم پروژه، از دوره های زمانی مختلف برای دریافت تسهیالت 

مشارکت، استفاده کنند.
طول دوره مشارکت مدنی برای وام ساخت بدون سپرده، بر حسب تعداد 
واحدهای مسکونی تعریف شده در پروژه ساختمانی، از 12 تا ۳۶ ماه قابل 
تنظیم است و مدت اولیه 12 ماه برای قراردادهای مشارکت مدنی، برای 
آن دسته از ساخت و سازهایی است که حداکثر معادل 5 واحد مسکونی 

در پروژه ساختمانی، تعریف شده باشد.
واحد مسکونی،  تا 20  دارای ۶  پروژه های  برای  این گزارش،  اساس  بر 
حداکثر مدت قرارداد مشارکت مدنی، معادل 18 ماه در نظر گرفته شده 
بدون سپرده  تسهیالت  دریافت  زمان  از  سازنده  که  معنا  این  به  است؛ 
ساخت مسکن، 18 ماه فرصت دارد با استفاده از وام دریافت شده، نسبت 
به ساخت و تکمیل پروژه اقدام و بعد از آن، باید نسبت به فروش اقساطی 

و بازپرداخت تسهیالت دریافتی، اقدام کند.
بر اساس ضوابط تعیین شده برای وام ساخت انبوه سازی، مدت زمان اولیه 
قرارداد مشارکت مدتی برای پروژه های 21 تا 50 واحدی، 51 تا 100 
واحدی و همچنین 101 واحدی و بیشتر نیز، به ترتیب معادل 24 ماه،  

۳0 ماه و ۳۶ ماه در نظر گرفته شده است.
این زمان بندی برای طول دوره مشارکت مدنی، به صورتی تعیین شده که 
پروژه های پرواحد که علی القاعده عملیات ساخت و ساز آنها زمان بر خواهد 
بود، بتوانند در دوره زمانی بیشتری نسبت به پروژه های کم واحد، برای 

بازپرداخت وام ساخت دریافتی، اقدام کنند.
این گزارش حاکی است، نرخ سود این تسهیالت، 18 درصد تعیین شده 
است و برای دوره فروش اقساطی –انتقال وام ساخت به خریدار واحد 

مسکونی- نیز نرخ سود در همین سطح 18 درصدی است.
از آنجا که انبوه سازان و سرمایه گذاران پروژه های ساختمانی برای دریافت 
واقعی  سود  نتیجه  در  ندارند،  سپرده گذاری  به  نیازی  تسهیالت،  این 
تسهیالت، برابر با سود اسمی است و نرخ بازدارنده یا فاقد توجیه اقتصادی، 
محسوب نمی شود.  همچنین ویژگی مربوط به عدم شرط سپرده گذاری 
برای دریافت تسهیالت نیز، محرک قابل قبولی برای ساخت و ساز به 
حساب می آید؛ چراکه سازنده ها در مقطع فعلی که بازار مسکن در حال 
خروج از رکود است، از حداقل نقدینگی، برخوردار هستند و شرایط الزم 

برای سپرده گذاری و انتظار بابت دریافت وام ساخت را ندارند.
پرداخت 100میلیون تومان به انبوه سازان سنتی کالنشهرها

هر  ازای  به  مدنی  مشارکت  تسهیالت  سقف  اطالعیه،  این  اساس  بر 
واحد مسکونی به سه روش سنتی، صنعتی و فناوری های نوین و انتقال 
تکنولوژی انجام پذیر است و در عین حال، میزان سقف تابعی از شهر محل 

ساخت، مختلف است.
 در تهران و ۶ کالن شهر دیگر شامل کرج، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز 
معمول  روش  همان  یا  سنتی  سازهای  و  ساخت  اصفهان،  برای  و 
وام  تومان  میلیون   100 مسکونی،  واحد  هر  ازای  به  ساختمان سازی، 

ساخت، به سازنده پرداخت می شود.
در این شهرها، برای پروژه هایی که به روش صنعتی احداث می شود، 
سقف تسهیالت معادل 1۳0 میلیون تومان است؛ این در حالی است 
که صنعتی سازی در تعریف بانک مسکن که از ضوابط مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی، تدوین و مالک عمل قرار گرفته است، شامل 
روش های پیش ساخته، پیش مونتاژ و کاربرد فناوری های نوین است 
که در این خصوص، فناوری های مورد تایید و دارای گواهی نامه فنی 
پذیرش  معیار  عنوان  به  شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز  از 

طرح های صنعتی سازی از جانب بانک قرار خواهد گرفت.
مسکن  سازنده های  چنانچه  نام برده شده،  شهر  ۶ کالن  و  تهران  در 
ساختمان  صنعت  زمینه  در  کشور  به  شده  منتقل  تکنولوژی های  از 
و همچنین روش های منتهی به ارتقاء بهره وری مصرف انرژی، برای 
واحد  ازای ساخت هر  به  بانک مسکن  استفاده کنند،  ساخت و ساز 
مسکونی، مبلغ 150 میلیون تومان تسهیالت بدون سپرده پرداخت 

خواهد کرد.
در این راستا تاکید می شود: مرجع تشخیص فناوری های نوین و مصالح 
جزایر  در  است؛  سازی  شهر  و  راه  تحقیقات  مرکز  ساختمانی،  نوین 
میلیون   100 تسهیالت  مسکن  سنتی سازی  برای  نیز  قشم  و  کیش 
برای تکنولوژی های  برای صنعتی سازی وام 120 میلیونی و  تومانی، 
نوین نیز وام 120 میلیون تومانی به ازای ساخت هر واحد مسکونی 

پرداخت می شود.
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شورای  قطعنامه  از  استقبال  با  قاسمی 
جامعه  عزم  از  نشانه ای  را  آن  امنیت، 
اشغالگری  به  بخشیدن  پایان  در  جهانی 
مردم  حقوق  احیای  و  صهیونیستی  رژیم 

فلسطین خواند.
 بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران در پی صدور قطعنامه شورای امنیت 
سازمان ملل متحد در محکومیت اشغالگری 
و شهرک سازی رژیم صهیونیستی تصریح 
هرگونه  از  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد: 
تحقق  از  حمایت  متضمن  که  اقدامی 
تقویت  و  فلسطینیان  برحق  خواسته های 
جهت  در  و  فلسطین  بین المللی  جایگاه 
اشغالگری رژیم صهیونیستی و  با  مخالفت 
سیاست های توسعه طلبانه این رژیم باشد، 

استقبال می کند.
افزود:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اقدامات  و  سیاست ها  که  است  پرواضح 
شهرک ها  توسعه  برای  صهیونیستی  رژیم 

کامل  مغایرت  در  فلسطینی  اراضی  در 
که  است  بین المللی  حقوق  و  قواعد  با 
جمهوری اسالمی ایران بارها بر این مسئله 
اخیر  قطعنامه  تصویب  است.  کرده  تأکید 
علی رغم  ملل،  سازمان  امنیت  شورای 

در  قدرت ها  برخی  طوالنی مدت  سابقه 
در  صهیونیستی  رژیم  جنایات  از  حمایت 
عرصه بین المللی به ویژه با استفاده از حق 
نشانه ای  عنوان  به  امنیت،  شورای  در  وتو 
بخشیدن  پایان  در  جهانی  جامعه  عزم  از 

احیای  و  صهیونیستی  رژیم  اشغالگری  به 
استقبال  مورد  فلسطین،  مردم  حقوق 
البته تجربه جامعه بین المللی نشان  است؛ 
می دهد که رژیم صهیونیستی به هیچ یک 
بین المللی  حقوقی  الزامات  و  میثاق ها  از 

پایبند نبوده است.
خوشـبختانه  کـرد:  خاطرنشـان  قاسـمی 
جنایـات  بـه  نسـبت  بین المللـی  آگاهـی 
رژیـم  اشـغالگر  و  غاصـب  ماهیـت  و 
از  اسـت.  افزایـش  حـال  در  صهیونیسـتی 
نظـر مـا، حـل مسـئله فلسـطین نیازمنـد 
اهتمـام جدی و قاطـع جامعه بین المللی در 
راسـتای احقاق حقوق مسـلّم مـردم مظلوم 
فلسـطین و مقابلـه با سیاسـت های توسـعه 
طلبانـه و اشـغالگرایانه رژیـم صهیونیسـتی 
اسـت. انتظار مـی رود جامعـه بین المللی به 
ویـژه سـازمان ملـل متحد با گذشـت بیش 
از هفـت دهـه گام های اساسـی و مؤثری در 

ایـن زمینـه بـردارد.

سخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد؛

استقبال ایران از قطعنامه شورای امنیت در محکومیت شهرک سازی اسرائیل

برنامه  تلفیق  کمیسیون  رییس 
دیروز  مصوبه  با  توسعه:  ششم 
مجلس، رتبه بین المللی ایران در 
محیط کسب و کار باید تا پایان 
برنامه ششم توسعه به 70 برسد.

در  بابایی  حاجی  حمیدرضا 
مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما 
مصوبات  مهمترین  تشریح  در 
دیروز مجلس شورای اسالمی در  
جریان بررسی الیحه برنامه ششم 
گفت: دولت مکلف شد در طول 
برنامه ششم توسعه در منطقه، رتبه سوم محیط کسب و کار را دریافت کند.

وی تصریح کرد: محیط کسب و کار ایران باید به شکلی ارتقاء داده شود که 
رتبه بین المللی ایران که االن 120 است هرسال ده رتبه کاهش یابد و در 

پایان برنامه به عدد 70 برسد.
حاجی بابایی افزود: اگر این اقدام صورت گیرد یعنی شرایط برای رشد 8 

درصدی مهیاست. 
وی درباره تشکیل پیمانهای پولی دو جانبه نیز گفت: یکی از مواردی که در 
سیاست های کلی به آن اشاره شده روابط دو و چند جانبه بویژه منطقه ای 
است و با این رویه می توانیم تولیدات ایران را فراتر از بازارهای داخلی در 

بازارهای منطقه ای نیز عرضه کنیم. 
وی اضافه کرد: با پیمانهای دو جانبه پولی می توانیم معیار را پول کشورهای 

منطقه انتخاب کنیم و بدون دخالت دالر سرمایه گذاری انجام دهیم.
حاجی بابایی تاکید کرد: انعقاد پیمانهای پولی دو جانبه می تواند به افزایش 

سرمایه گذاری منطقه ای و کاهش نقش بعضا تخریبی دالر کمک کند.

اد      امه از صفحه1
وی افزود: در تهران حدود 45 هزار صندوق 
دارد  وجود  انتخابات شوراها  برای  رای  اخذ 
تهران  در  بگوییم  که  نیست  معنا  به  این  و 
بلکه  بود  خواهد  الکترونیکی  انتخابات 
شوراها  انتخابات  در  الکترونیکی  رای  اخذ 
است  شده  داده  قرار  کشور  وزارت  برعهده 
و  کند  انتخاب  را  نظر  مورد  تا صندوق های 
انتخابات  بر  نظارت  مرکزی  هیئت  تایید  به 

برساند.
روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات 
ریاست  انتخابات  دوازدهمین  با  همزمان 
برگزار خواهد  اردیبهشت 9۶  جمهوری 29 

شد.
گفت:  مجلس  شوراهای  کمیسیون  رئیس 
بر  گذشته  روال  طبق  شهرداران  انتخاب 

عهده شوراهاست.
درباره  افزود:  ادامه  در  کولیوند  محمدجواد 
پیشنهاد  سه  شهرداران  انتخاب  چگونگی 
شوراها  توسط  آنکه  نخست  داشت؛  وجود 
به  کشور  وزارت  آنکه  دوم  شوند،  انتخاب 
نیابت از حکومت آنها را انتخاب کند و سوم 

اینکه شهرداران توسط مردم انتخاب شوند.
شهرداران  که  بود  بنا  اگر  کرد:  تصریح  وی 
انتخابات  باید  شوند  انتخاب  مردم  توسط 

می  اضافه  فعلی  انتخابات  به چهار  جدیدی 
ظرفیت  کرد  اعالم  نگهبان  شورای  که  شد 

انتخابات پر است.
این نماینده مجلس گفت: از طرف دیگر اگر 
مردم شهرداران را انتخاب می کردند زمانی 
که شهرداران به هر دلیلی شرایط خود را از 
دست می دادند باید مجددا انتخابات دیگری 
انتخاب  تا مجددا شهرداران  برگزار می شد 

شوند.
طرح  در  افزود:  شوراها  کمیسیون  رئیس 
موضوع  شوراها،  انتخابات  قانون  اصالح 
و  است  نشده  لحاظ  شهرداران  انتخاب 
طبق روال گذشته شهرداران توسط شوراها 

انتخابات خواهند شد.

بررسی »الیحه جامع انتخابات« 
پس از انتخابات 96

مقاومتـی  اقتصـاد  کمیتـه  رئیـس 
کمیسـیون اقتصـادی مجلـس بـا انتقـاد از 
رونـد پـر پیـچ و خـم ارایـه تسـهیالت بـه 
کارآفرینـان گفـت: دولـت بـرای حمایت از 
سـرمایه گذاران، اعطـای وام کم بهـره را در 

دسـتور کار قـرار دهـد.
رحیم زارع،  رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی 
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر 
اینکه کارآفرینان عالوه بر کمک به بهبود 
آمار  کاهش  در  کشور  اقتصادی  وضعیت 
رقم  را  بسیاری  موفقیت های  نیز  بیکاری 
با  توسعه یافته  کشورهای  گفت:  زده اند، 
اقتصادی  رشد  به  کارآفرینان  از  حمایت 
از  بهره گیری  با  می توان  و  رسیده اند 
تجربه های موفق با حمایت از ایده های نو، 
کشور  در  را  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  روند 

تسهیل کنیم.
کمیسیون  مقاومتی  اقتصاد  کمیته  رئیس 
پیچ  پر  روند  از  انتقاد  با  مجلس  اقتصادی 
تولیدکنندگان،   به  تسهیالت  ارائه  خم  و 
تصریح  باال  سودهای  و  کارآفرینان 
از  حمایت  برای  مجلس  و  دولت  کرد: 
ارایه  باید  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران 
کار  را در دستور  به آن ها  ارزان  تسهیالت 

قرار دهند.
وی با بیان اینکه بسیاری از کارآفرینان از 
بی توجهی مسئوالن گله مند هستند، گفت: 
حمایت دولت و مجلس از کسب و کارهای 
نو، کارآفرینان می تواند به خروج از رکود و 

ارتقاء سطح زندگی مردم کمک کند.

گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
مجلس قوانین بسیاری در راستای تسهیل 
اما  کرده؛  تصویب  کار  و  کسب  شرایط 
از  حمایت  راستای  در  لزوم  صورت  در 
کارآفرینان نیز قوانینی را مصوب می کند.

عضو  سبحانی فر،  رمضانعلی  همچنین 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس حمایت 
به عنوان  را  سرمایه گذاران  و  کارآفرینان  از 
در  اشتغال  ایجاد  و  توسعه  اساسی  ارکان 
برای  باید  مجلس  گفت:  و  دانست  کشور 
حمایت از کارآفرینان پیگیر اجرای صحیح 

قانون تسهیل کسب و کار باشد.
وی با بیان اینکه حمایت از کارآفرینان یک 
اقتصادی  توسعه  در  انکارناپذیر  ضرورت 
کشور است؛  بر ارایه تسهیالت ارزان قیمت 
باید  مجلس  افزود:  و  کرد  تاکید  آن ها  به 

اجرای  پیگیر  کارآفرینان  از  حمایت  برای 
صحیح قانون تسهیل کسب و کار باشد.

اینکه حمایت  بیان  با  نماینده مجلس  این 
نو  کارهای  و  کسب  از  مجلس  و  دولت 
کشور  در  را  اشتغال  می تواند  کارآفرینان 
منجر  بیکاری  آمار  کاهش  به  و  تضمین 
کارآفرینی  توسعه  با  کرد:  تصریح  شود، 
بحث  در  رهبری  منویات  تحقق  کشور  در 

اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد.
همچنین حسنعلی باغبانیان، با بیان اینکه 
اندازی  راه  برای  کارآفرینان  از  حمایت 
ارکان  به عنوان  نوین  کارهای  و  کسب 
یک  کشور  در  اشتغال  و  توسعه  اساسی 
اقتصادی  توسعه  در  انکارناپذیر  ضرورت 
نقش  کارآفرینی  توسعه  گفت:  است 
بازارهای  در  فعال  حضور  برای  شایسته ای 

عدالت،  توسعه  پایدار،  اشتغالزایی  جهانی، 
کاهش فقر و حل مشکالت جامعه دارد.

به  کارآفرینی  امروزه  اینکه  بیان  با  وی 
توسعه  ابزار  مهم ترین  و  استراتژیک ترین 
اقتصادی جوامع پیشرفته تبدیل شده است 
افزود: توسعه کارآفرینی نیازمند شناخت و 
رفع موانع و ایجاد زمینه های مناسب جهت 
خدماتی  و  تولیدی  فعالیت های  توسعه 

است.
باغیان با بیان اینکه کارآفرینان قبل از آنکه 
رقابت بخش خصوصی را برای فعالیت های 
مانند  موانعی  کنند،  احساس  خود 
انحصارات دولتی را مانع کسب   وکار خود 
می بینند تصریح کرد: یکی از مشکالت در 
این حوزه تسهیالت با بهره های باال، محدود 
بودن سقف آن و همچنین مالیات ها است؛ 
بر همین اساس، باید سیستم اقتصادی به 
گونه ای باشد که مالیات برای کار آفرینان 
نیز  بانکی  سودهای  و  رسیده  حداقل  به 

کمتر باشد.
زمانی  اساسی تر  مشکل  اینکه  بیان  با  وی 
سطح  در  و  جامعه  در  که  می آید  پیش 
استقبال  مورد  کمتر  افراد  این  مدیریتی 
می شوند  دیده  کمتر  یا  و  می گیرند  قرار 
کشور  مسئوالن  و  مجلس  دولت،  گفت: 
امنیت  کارآفرینان،  از  حمایت  ضمن  باید 
کنند؛  فراهم  آنها  برای  را  سرمایه گذاری 
باعث  در کشور  کارآفرینی  توسعه  که  چرا 
رونق تولید و در نتیجه اشتغالزایی و کاهش 

بیکاری است.

رونق کسب و کار با اقتصاد مقاومتی

ارتقای رتبه ایران 
در محیط کسب و کار در برنامه ششم

با اشاره  معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به آخرین وضعیت تشکیل نخستین بانک تعاونی 
غیر دولتی، از تشکیل کارگروهی برای مذاکرات 
با بانک مرکزی برای دریافت مجوز تاسیس این 

بانک خبر داد.
سید حمید کالنتری، درباره آخرین وضعیت تشکیل 
نخستین بانک تعاونی غیردولتی گفت: در این زمینه 
بانک مرکزی برای تشکیل بانک تعاونی به روش های 
»تبدیل موسسات مالی و اعتباری موجود به بانک 
یا  بانک قرض الحسنه تعاونی«  تعاونی«، »تاسیس 
به  موجود  خصوصی  بانک های  از  بعضی  »تبدیل 
بانک تعاونی« اعالم آمادگی کرده است تا با افزایش 

سرمایه، فعالیت خود را توسعه دهند.
وی با بیان اینکه این پیشنهادات همچنان در مرحله 

مذاکره با بانک مرکزی قرار داد و هنوز نهایی نشده 
است، گفت: در این زمینه کارگروهی برای مذاکرات 
با بانک مرکزی تشکیل شده تا فرایند صدور مجوز 

تاسیس بانک تعاونی طی شود.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
بخش دیگری از اظهاراتش از آمادگی این وزارتخانه 
بنگاه های  و  تعاونی ها  بین  هم افزایی  ایجاد  برای 
نیاز  تامین  تعاونی های  قالب  اقتصادی در  کوچک 
بزرگ خبرداد و گفت: طبیعتا تعاونی ها و بنگاه های 
کوچک اقتصادی نمی توانند به تنهایی نقش قابل 
توجهی در توسعه صادارت، رونق صنایع تبدیلی مانند 
تنوع بسته بندی محصوالت و بازاریابی داشته باشند.

و  تعاونی ها  زمینه  همین  در  داد:  ادامه  کالنتری 
بنگاه های اقتصادی غیردولتی و خصوصی می توانند 

با  انجام فعالیت های گسترده اقتصادی،  به منظور 
مشارکت یکدیگر نسبت به ایجاد تعاونی تامین نیاز 
اقدام کنند که منجر به تقویت تعاونی ها و بنگاه های 

کوچک اقتصادی می شود.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  در  مسئول  مقام  این 
تعاونی    20 اگر  مثال  عنوان  به  افزود:  اجتماعی 
کوچک که هر یک با تعداد اعضای حدود 8 نفر با 
سرمایه محدود، با ارزش تولید حدود 200 تا ۳00 
میلیون تومان فعالیت می کنند، با یکدیگر تجمیع 
شوند می توانند در حوزه صادرات و بازاریابی فعالیت 
گسترده ای داشته باشند چرا که یک بنگاه اقتصادی 
کوچک به تنهایی قادر به انجام فعالیت های گسترده 
اقتصادی نیست اما اگر با یکدیگر تجمیع شوند این 

امکان فراهم می شود.

معاون وزیر تعاون خربداد:

۳پیشنهاد 

بانک مرکزی 

برای تشکیل 

بانک تعاون
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بعیدی نژاد: قرارداد با ایرباس یک قرارداد 
معمولی تجاری نیست

سفیر کشورمان در لندن با اشاره به امضا قرارداد ایرباس با ایران نوشت: 
انعقاد قرارداد حدود 20 میلیاردی با ایرباس که پول آن در عرض 10 
سال عمدتا از طریق فاینانس و بعد فروش بلیط پرداخت می شود، باعث 
گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای آلمان، 

فرانسه و انگلیس به عنوان شرکای اصلی ایرباس خواهد شد.
به گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد در صفحه تلگرام خود نوشت:

»با وجود همه تردیدهایی که حتی تا آخرین لحظه در خصوص امکان 
قرارداد با ایرباس مطرح می شد، این قرارداد که توافق اولیه آن در سال 
گذشته در جریان سفر ریاست جمهوری به پاریس انجام شد ،به امضا 
رسید. خود این تردیدها نشان می دهد که قرارداد با ایرباس یک قرارداد 

معمولی تجاری نیست، بلکه به دالیل زیر اهمیتی خاص دارد:
مهمترین  از  یکی  که  بوئینگ  با  قرارداد  مانند  قرارداد  این   -1
دستاوردهای برجام است پایانی بر قدیمی ترین تحریم علیه جمهوری 
اسالمی ایران است که از بدو انقالب اسالمی علیه صنعت هوایی ایران 
اعمال شده است. حدود چهل سال است که ایران نتوانسته است یک 

هواپیمای نو خریداری نماید.
2- اجرای سریع قرارداد قابل توجه است. هفت یا هشت فروند از این 
اضافه  ایران  هواپیمایی  ناوگان  به  آینده میالدی  هواپیماها در سال 

خواهد شد.
۳- ورود این هواپیماها به ناوگان هواپیمایی ایران موجب بالندگی و 
شکوفایی صنعت هوایی ایران خواهد شد. سال گذشته ایرانیها برای 
سفر به خارج از کشور حدود پنج میلیارد دالر بلیط خریده اند که همه 
آن از ایرالین های خارجی که در واقع سهم بازار هواپیمایی ایران را 
بدلیل فقدان هواپیما تصاحب کرده اند، بوده است. این در حالی است 
که ما در ایران مواجه با بیماری خلبانان و مهندسین پرواز هستیم که به 

اجبار بسیاری از آنها به استخدام شرکتهای خارجی درآمده اند.
4-انعقاد این قرارداد حدود بیست میلیاردی با ایرباس که پول آن در 
عرض ده سال عمدتا از طریق فاینانس و بعد فروش بلیط پرداخت 
با  ایران  تجاری  و  اقتصادی  همکاریهای  گسترش  باعث  می شود، 
کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس بعنوان شرکای اصلی ایرباس خواهد 
شد و تاثیر مهمی هم در گشایش روابط بانکی و مالی با کشورمان با 
کشورهای مهم اروپایی خواهد گذاشت. شرکت رولز رویس که یکی از 
تامین کنندگان مهم موتورهای ایرباس می باشد سهمی مهمی در این 

قرارداد دارد.
5- در حالیکه مذاکرات امضای قرارداد با ایرباس در شرایط خاصی 
انجام می گرفت ولی تیم مذاکره کننده ایرانی با ابتکار عمل مناسب 

تخفیف های خوبی را هم در این قرارداد از ایرباس گرفتند.
از مجموعه مدیران هواپیمایی بویژه از جناب آقای مهندس پرورش 
و سپس جناب آقای کاشان که تحت مدیریت جناب آقای آخوندی 

مذاکرات مهم و موثری را به انجام رساندند باید قدردانی کنیم.«

برگزاری سومین همایش ملی مدیریت جهادی 
در بهمن ماه

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه از برگزاری سومین 
همایش ملی مدیریت جهادی در بهمن ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار سرتیپ پاسدار محمد حسین سپهر معاون 
دبیر کل همایش  و  فقیه در سپاه  ولی  نمایندگی  هماهنگ کننده 
ملی مدیریت جهادی  در گفت و گویی با اعالم خبر برگزاری سومین 
:این  همایش ملی مدیریت جهادی در بهمن ماه سال جاری گفت 
همایش با شعار مدیریت جهادی الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی در محل 

مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار می شود.
وی  تقویت و ترویج فرهنگ مدیریت جهادی، شناسایی ظرفیت های 
تبدیل  برای  تالش  و  کشور  صنعتی  گوناگون  های  حوزه  در  بالقوه 
آنها به بالفعل را از اهداف برگزاری این همایش ملی عنوان و تصریح 
کرد:  شناسایی نقاط ضعف و قوت در انجام پروژه های کالن ملی، 
هم اندیشی و همگرایی کلیه نهاد ها، سازمان های دولتی و خصوصی 
کشور در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، مدیریت توان علمی و صنعتی 
کشور جهت انجام پروژه های کالن ملی نیز درسومین همایش ملی 

مدیریت جهادی دنبال می شود .
سپهر در ادامه با بیان اینکه بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، 
مدیریت جهادی یک راهبرد اساسی در تحقق شعار »اقتصاد مقاومتی، 
مدیران   ، بر همه مسئولین  رو  این  :از  ، گفت  است  و عمل«  اقدام 
ودلسوزان کشور واجب است برای برون رفت از مشکالت کشور چاره 
اندیشی کرده و با مدیریت جهادی، راه پیشرفت و تعالی همه جانبه 

را طی کنند.
ای همزاد  مقوله  وی تصریح کرد: مدیریت جهادی در عصر حاضر 
انقالب است که آثار ارزشی و مبارک آن در دوران دفاع مقدس ظهور 
و بروز پیدا کرد و در قریب چهار دهه انقالب اسالمی در عرصه های 
گوناگون فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و تولید علم و فن آوری موجبات 

اقتدار و پیشرفت کشور را فراهم ساخت.
سپهر در ادامه با اشاره به رسالت و نقش انجمن مدیریت جهادی کشور 
اظهار کرد: این مجموعه با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از منابع و 
منافع کشور در بین مدیران و مسئولین ، ارائه راهبردهای عملی به 
قوای سه گانه  در خصوص رسیدن به اهداف سند چشم انداز، شناسایی 
و معرفی مدیران برگزیده و مجموعه های مربوطه جهت تقدیر، ایجاد 
انگیزه و الگوسازی، شناسایی و تعیین شاخصه های مدیر جهادی با 
هم اندیشی اساتید و علمای کشور با استناد از فرمایشات مقام معظم 
رهبری، شناسایی جوانان متعهد، با اخالق، با انگیزه و صاحب نظر در 
حوزه های گوناگون فعالیت های کشور و آماده سازی و انتقال تجربه 

جهت مدیریت آینده کشور تشکیل گردید.
به  تاکید کرد:  پایان  در  ملی مدیریت جهادی   دبیر کل همایش 
به اصول مدیریت جهادی » ما می  با عمل  تا  این هستیم  دنبال 
انقالب  اهداف  تحقق  و  پیشرفت  های  زمینه  و  عملی  را  توانیم« 

اسالمی را فراهم سازیم.

درخواست منافقین برای دیدار با ترامپ

بنابر ادعای شبکه خبری فاکس نیوز، جریان های ضد انقالب قرار است 
در نامه ای به دونالد ترامپ رئیس جمهورمنتخب آمریکا از او بخواهند تا 

توافق هسته ای با ایران را مورد بازبینی دوباره قرار دهند.
به گزارش ایسنا، در این نامه که در اختیار فاکس نیوز قرار گرفته 
خطاب به ترامپ آمده است: در جریان کمپین انتخاباتی شما ما و 
میلیون ها ایرانی اعتراض و مخالفت صحیح شما را نسبت به توافق 
هسته ای میان دولت اوباما و جمهوری اسالمی ایران دنبال و حمایت 

کردیم.
در ادامه این نامه آمده است :  ما صادقانه امیدواریم که انتخاب شما، 
کابینه و کنگره جدید فرصت آن را به وجود بیاورد تا برای اولین بار 

نتایج بین المللی و منطقه ای این توافق برای همه مشخص شود.
ما امیدواریم که تحت رهبری شما، آمریکا به مردم ایران کمک کند تا 
کشور خود را از رژیم کنونی ایران که طی 4 دهه گذشته در قدرت بوده 
است باز پس بگیریم. همچنین شورای ملی مقاومت ایران )NCR( که 
در سال 1۳۶0 توسط مسعود رجوی، رهبر منافقین تاسیس شد نیز از 

دیدار وهمکاری با ترامپ حمایت کرده است.

با حضور رییس جمهور؛

نشست »هم اندیشی فعاالن 
اقتصاد دانش بنیان و نوآوری« 

برگزار می شود

»دومین نشست هم اندیشی فعاالن اقتصاد 
رییس  حضور  با  نوآوری«  و  دانش بنیان 
شرکت های  اعضای  و  مدیران  جمهور، 
دانش بنیان، اواسط دی ماه جاری در سالن 

اجالس سران برگزار می شود.
به گزارش ایسنا دومین نشست هم اندیشی 
راستای  در  دانش بنیان  اقتصاد  فعاالن 
اقتصاد  موضوع  ترویج  و  فرهنگ سازی 
نوین  کسب وکارهای  معرفی  و  دانش بنیان 
و شرکت های نوآور به همت معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، اواسط دی ماه 
جاری با حضور حجت االسالم و المسلمین 
جمهوری  رییس  روحانی،  حسن  دکتر 
اسالمی ایران  و جمعی از مسؤوالن برگزار 

خواهد شد.
این نشست در دو بخش نمایشگاه و نشست 
شرکت های  رؤسای  و  مدیران  از  جمعی 
برگزار  نوآور  کسب وکارهای  و  دانش بنیان 
بازدید  نخست  بخش  در  و  می شود 
دستاوردهای  نمایشگاه  از  رییس جمهوری 
خواهد  ایشان  سخنرانی  و  شرکت ها  این 
فعاالن  بخش  این  در  همچنین  بود؛ 
را  نظراتشان  نقطه  و  دانش بنیان دیدگاه ها 
در خصوص شرکت های دانش بنیان مطرح 

می کنند.
نشست  هم اندیشی،  این  دوم  بخش  در 
و  چالش ها  خصوص  در  پاسخ  و  پرسش 
حضور  با  دانش بنیان  شرکت های  مسائل 
و  نوآوری  صندوق  رییس  سلطانی  بهزاد 
معاون  زین الدین  شیخ  محمود  شکوفایی، 
علمی،   معاونت  تجاری سازی  و  نوآوری 
سید محمد صاحبکار خراسانی رییس امور 
پرویز  و  دانش بنیان  مؤسسات  و  شرکت ها 
علم،  فرهنگ  توسعه  ستاد  دبیر  کرمی 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی 

برگزار خواهد شد.
بر اساس اعالم روابط عمومی معاونت علمی 
عالقه مندان  ریاست جمهوری،  وفناوری 
می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و نیز 
دریافت کارت ورود به جلسه به وب سایت 

http://www.isti.ir/ مراجعه کنند.

استقرار پلیس نظامی روسیه
 در حلب

ارتش روسیه وارد شهر  یک گردان پلیس 
امنیت  تامین  مسئولیت  تا  شده اند  حلب 
امر  به  که  را  روس  سربازان  و  امدادگران 
بر  می کنند،  کمک  پاکسازی  و  بازسازی 

عهده بگیرند.
به گزارش ایسنا، پلیس نظامی وزارت دفاع 
حمیمیم  هوایی  پایگاه  وارد  جمعه  روسیه 
حلب  به  فورا  آنجا  از  و  شده  الذقیه  در 
امدادگران  روس،  سربازان  از  تا  شد  اعزام 

و کارکنان پزشکی محافظت کند.
دفاع  وزیر  شویگو،  سرگئی  آن  از  پیش 
روسیه به والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه گفته بود که استقرار پلیس نظامی 
در  امنیت  برقراری  تضمین  برای  روسیه 

شهر حلب الزم است.
حال  در  روس  متخصصان  او،  گفته  به 
پاکسازی اراضی از مین هستند و همزمان 
برای  بشردوستانه  و  درمانی  کمک های 
ساکنان بازگشته به حلب و تامین مایحتاج 

آنها فراهم می کنند.
وزیر دفاع روسیه اظهار داشت: ما گردانی 
از پلیس نظامی را در حلب با هدف تامین 
امنیت شهر مستقر کردیم که شامل ۳00 
روسیه  نظامی  پلیس  است.  نیرو   400 تا 
بخشی از ارتش است و برای حفظ امنیت و 

نظم تالش می کند.
کرملین،  بیانیه  اساس  بر  دیگر،  سوی  از 
پایگاه  توسعه  دستور  پوتین  والدیمیر 
دریایی روسیه در شهر طرطوس در شمال 

غرب سوریه را امضا کرد.
امضای  دستور  پوتین  افزود:  کرملین 
با سوریه را داده که منجر به حل  توافقی 
و فصل مسائل مربوط به گسترش مساحت 
توسعه  طرطوس،  بندر  در  تاسیسات  این 
کشتی های  ورود  نیز  و  آن  زیرساخت های 

جنگی به آب ها و بنادر سوریه می شود.
توافقنامه ای  لحظه  این  تا  دمشق  و  مسکو 
را درباره پایگاه طرطوس امضا نکرده اند که 
حمایت  »پایگاه  آن  موجب  به  است  قرار 
پایگاه  به  تبدیل  آنجا  در  روسیه  فنی« 
نظامی کامل روسیه شود که قدرت پذیرش 
داشته  را  دریایی ها  زیر  و  کشتی ها  انواع 
باشد و به عنوان مقر دائم روسیه در ساحل 

دریای مدیترانه استفاده شود. 
تصمیم  از  اکتبر  روسیه  دفاع  وزارت 
بندر  در  دائمی  پایگاهی  ایجاد  برای  خود 
منابع  که  درحالی  برداشت  پرده  طرطوس 
نظیر  آن  توافقنامه  گفتند:  روسیه  نظامی 
توافقنامه حمیمیم  برای دوره ای نامحدود 

خواهد بود.
کرده اند،  تاکید  نیز  روس  پارلمانی های 
توافقنامه مربوط به آن برای مدت 49 سال 

خواهد بود.

خبرخبر

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در  مردم  آرامش  و  رضایت  که  کرد  تاکید 
اسالمی  انقالب  حفظ  با  عرصه ها  همه 
بهانه  به  نباید  و  دارد  مستقیمی  ارتباط 
تامین امنیت در مردم نارضایتی ایجاد کرد.

مراسمی  در  جعفری  محمدعلی  سردار 
امام  فرمان  صدور  سالروز  مناسبت  به  که 
حفاظت  تاسیس  بر  مبنی  )ره(  خمینی 
هوایی برگزار شد، گفت: نوع برخورد شما 
با مردم بسیار مهم و تعیین کننده است و 

باید مورد توجه قرار گیرد.
در  مردم  آرامش  و  رضایت  داد:  ادامه  وی 
اسالمی  انقالب  حفظ  با  عرصه ها  همه 
ارتباط مستقیمی دارد و اگر به بهانه امنیت 
بی توجهی  و  شود  انجام  اقدامات  برخی 
مردم  نارضایتی  است  ممکن  گیرد  صورت 
را در پی داشته باشد که باید مراقب باشیم 
امنیت،  برقراری  برای  ماموریت  انجام 
نکته ای  این  نشود.  نارضایتی مردم  موجب 
است که سایر کشورها توجهی به آن ندارند 
اما جمهوری اسالمی باید با توجه به اصول 
دینی و اسالمی بیش از هر کشوری به آن 
توجه کند که البته کار بسیار سختی است.

جعفری خاطر نشان کرد: مردم ما نیز بصیر 
موضوع می  این  متوجه  و  فهیم هستند  و 

شوند.
بخش  در  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
دیگری از سخنان خود اظهار کرد: یکی از 
ناامنی  که  بود  این  اسالمی  انقالب  اهداف 
را در عرصه هوایی کشور سلب کند و شما 
تالش  و  توطئه  این  شما  پیشکسوتان  و 
کردید  خنثی  نحو  بهترین  به  را  دشمن 
خوبی  وامنیت  آرامنش  از  اکنون  مردم  و 

برخوردار هستند.
اول  شرط  امنیت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
است  جامعه  هر  تعالی  و  رشد  پیشرفت، 
انقالب  دشمنان  هدف  اولین  کرد:  تصریح 
اسالمی بعد از پیروزی انقالب ایجاد ناامنی 
و  زمین  در  بود. چه  ما  و جامعه  در کشور 
را  این  خواستند  می  آنها  آسمان.  در  چه 
اثبات کنند که نظام جمهوری اسالمی قادر 
به قراری امنیت جامعه نیست اما نیروهای 
انقالب و عاشقان امام )ره( در سازمان سپاه 
جمع شدند تا امنیت را برای مردم به ارمغان 
بیاورند و دشمنان به هدف شوم خود نرسند.

سپاه  شکر  را  خدا  شد:  یادآور  جعفری 
بخصوص  عرصه ها  همه  در  توانست 
وظیفه خطیر  دفاعی  و  امنیتی  عرصه های 
در  ناامنی  شاهد  امروز  کند.  ایفا  را  خود 
امنیت  حال  عین  در  و  اطراف  کشورهای 

پایدار و کامل در کشور خودمان هستیم.
وی همچنین گفت: عربستان و اسرائیل در 

ایران  علیه  زیادی  های  هماهنگی  منطقه 
می  خنثی  اینها  همه  اما  دهند،  می  انجام 
شود تا ایران به عنوان جامعه ای امن خود 
را نشان دهد که علت اصلی این موضوع در 
ایمان مردم و انقالاب اسالمی یافت می شود.

فرمانده کل سپا ه پاسداران در ادامه تاکید 
کرد: بزرگترین قدرتی که امروز خودنمایی 
می کند آمریکاست. در عین حال بزرگترین 
و مهمترین اصل انقالب اسالمی نیز مبارزه 
تاکنون  را شاکریم  با اسکتبار است و خدا 
استکباری  نظام  با  مقابله  و  ایستادگی  این 
توسط مردم ما به بهترین نحو انجام شده 
های  هدایت  با  اسالمی  انقالب  حرکت  و 
پیامبر گونه امام )ره( و مقام معظم رهبری 
به خوبی مسیر الهی خود را پیش می برد.

اصول  در  ما  شاید  کرد:  نشان  خاطر  وی 
به  را  آنها  و  داشتیم  مشکالتی  انقالبی  
خوبی رعایت نکردیم اما وقتی عامه مردم و 
مسئولین پای اصل اساسی استکبار ستیزی 

ایستادند و از زورگویی های دشمن هراسی 
ندارند، نتیجه آن همین امنیت پایدار است.

جعفری با اشاره به عوامل معنوی ایجاد این 
بزرگیترین  امنیت  گفت:  کشور  در  امنیت 
دیگر  از  و  است  اسالمی  انقالب  دستاور 
و  اسالمی  جمهوری  عظمت  دستاوردهای 
گستره دامنه این امنیت فراسوی مرزهای 
کشورمان است. در عین حال شاهد صدور 
انقالب و ظهور بیداری اسالمی در منطقه 

و جهان هستیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه سخنان 
آزادی حلب تصریح کرد:  به  اشاره  با  خود 
طرف  از  که  هایی  شکست  از  دیگر  یکی 
انقالب اسالمی به آمریکا و دشمنان انقالب 
وارد شد، شکستی بود که در منطقه شاهد 
از  که  کنیم  می  شکر  را  خدا  و  بودیم  آن 

نعمت انقالب اسالمی برخوردار هستیم.
وی همچنین بیان کرد: 9 دی نیز حاصل 
بود  ما  انقالبی  مردم  ایستادگی  و  بصیرت 
آن  خطر  که  بود  بزرگی  فتنه   88 فتنه  و 
تحمیلی  جنگ  سال   8 خطر  از  مراتب  به 
باعث  مردم  بصیرت  و  ایمان  و  بود  بیشتر 

عبور از آن شد.
والیت  جایگاه  مردم  کرد:  تصریح  جعفری 
این  در  دیگری  عامل  هر  از  بیش  را  فقیه 
زمان متوجه شدند و به عبارتی در فتنه به 
دنبال تخریب جایگاه والیت فقیه بودند که 

این هدف خنثی شد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در پایان گفت: حساسیت انقالب اسالمی و 
پاسداری از آن یکی از زمینه های تخریبی 
آن  تضعیف  دنبال  به  دشمنان  که  است 

هستند.

سردار جعفری:

امروز شاهد امنیت پایدار در کشور هستیم

موضوع  درباره  قضاییه  قوه  سخنگوی 
زمینه  این  در  گفت:  نجومی،  فیش های 
بیش از 20 نفر دعوت یا احضار شدند که 
احضاریه ها رسمی  از  برخی  است  ممکن 
نباشد. از اعضای صندوق توسعه ملی در 
بین احضارشدگان بودند و موضوع در حال 

بررسی است.
حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای 
دیدار  حاشیه  در  قضاییه  قوه  سخنگوی 
بازرسی  و  تحقیق  کمیسیون  رییس  با 
خبرنگاران  در جمع  ارمنستان  جمهوری 
عدم  بر  مبنی  ایسنا  سئوال  به  پاسخ  در 
بالغ حکم پرونده بابک زنجانی به وکیلش 
و اینکه وکیل متهم ردیف سوم پرونده فساد 
نفتی بیان کرده که پرونده باید به شعبه هم 
عرض ارسال می شده، ولی اکنون به شعبه 
دادگاه بدوی ارسال شده است، گفت: به 
طور طبیعی وقتی پرونده از دیوان عالی بر 
می گردد چنانچه نیاز به ضمائم و یا کسر 
آماری باشد به شعبه بدوی برمی گردد که 
باشد.  داشته  زمانی  فاصله  است  ممکن 
من اطالعی ندارم، اگر به شعبه هم عرض 

برگردد همه مطلع می شوند.
بابک  پرونده  حکم  ابالغ  عدم  درباره  وی 
این  از  نیز گفت: من  وکیلش  به  زنجانی 

موضوع  اطالعی ندارم.
موضوع  درباره  قضاییه  قوه  سخنگوی 

فیش های نجومی، اظهار کرد: در این زمینه 
بیش از 20 نفر دعوت یا احضار شده اند که 
احضاریه ها رسمی  از  برخی  است  ممکن 
نباشد. از اعضای صندوق توسعه ملی در 
بین احضار شدگان بودند و موضوع در حال 

بررسی است.
بازرسی  سازمان  کرد:  خاطرنشان  وی 
یکسری لیست هایی را داده و سایر دستگاه 
ها هم لیست هایی را ارایه دادند که در حال 
راستی آزمایی این لیست ها هستیم؛ زیرا 
برخی از آنها خوداظهاری افراد بوده و ما در 

حال انطباق با قانون و با واقعیت هستیم.
وی درباره شکایت علی مطهری علیه مقام 
قضایی در مشهد که به دادسرای روحانیت 
ارجاع شده نیز گفت: اصال از این موضوع 
در حیطه  و رسیدگی من  ندارم  اطالعی 

بررسی نامه ریاست جمهوری بوده است.
یک  شدن  ناپدید  درباره  اژه ای  محسنی 
توریست فرانسوی حدود چهار ماه پیش 
در دشت کویر که اخیرا سخنگوی وزارت 
خارجه نیز در این باره توضیحی ارائه داده 
مقامات  توسط  موردی  اگر  گفت:  بودند، 
قضایی و انتظامی دستگیر شوند چه داخلی 
و چه خارجی حتما به خانواده شخص اطالع 
خواهیم داد، اگر این شخص خارجی باشد 
به سفارتخانه و خانواده او اطالع خواهیم داد 

و تاکنون موردی به ما اعالم نشده است.

 معــاون توســعه منابــع، مدیریــت و 
امــور اســتان هــای وزارت صنعــت، 
ــزار  ــت: 120 ه ــارت گف ــدن و تج مع
اقتصــاد  تســهیالت  ریــال  میلیــارد 
بــه  امســال  مــاه   9 در  مقاومتــی 
واحدهــای تولیــدی کوچــک و متوســط 

پرداخــت شــده اســت.
خبرنگاران  جمع  در  فیاض  محمدرضا 
اجرای  راستای  در  افزود:  شهرکرد  در 
فرمایش  و  مقاومتی  اقتصاد  برنامه های 
شده  بینی  پیش  رهبری  معظم  مقام 
بود که امسال هفت هزار و 500 واحد 
متوسط  و  کوچک  صنعتی  و  تولیدی 

راکد به چرخه تولید بازگردد.
جاری  سال  ابتدای  از  وی  گفته  به 
با دریافت 120  واحد  تاکنون 10 هزار 
چرخه  به  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار 

تولید بازگشت.
ها  بینی  پیش  مطابق  داد:  ادامه  فیاض 
14 تا 1۶ هزار واحد صنعتی کوچک و 

متوسط راکد و نیمه راکد کشور تا پایان 
مقاومتی  اقتصاد  تسهیالت  جاری  سال 

دریافت می کنند.
امور  و  مدیریت  منابع،  توسعه  معاون 
و  معدن  صنعت،  وزارت  های  استان 
تجارت افزود: در مرحله نظارت و بررسی 
اقتصاد  تسهیالت  که  واحدهایی  از 

مقاومتی دریافت کرده اند، هستیم.
به  تولیدی  واحدهای  اینکه  بیان  با  وی 
تصریح  اند،  نبوده  نیرو  تعدیل  دنبال 
وزارت  در  مسئوالن  و  دولت  کرد: 
صنعت، معدن و تجارت به دنبال رونق 
در  نیرو  ثبات  و  اشتغال  ایجاد  تولید، 

واحدهای تولیدی هستند.
امور  و  مدیریت  منابع،  توسعه  معاون 
و  معدن  صنعت،  وزارت  های  استان 
تولیدی  طرح   2 افتتاح  برای  تجارت 
اقتصاد  ستاد  های  فعالیت  بررسی  و 
به  بختیاری  و  چهارمحال  مقاومتی 

شهرکرد سفر کرده است.

در 9 ماه امسال:

120 هزار میلیارد ریال تسهیالت اقتصاد 
مقاومتی به واحدهای تولیدی پرداخت شد

نشان  اظهارنظرهایی  چامسکی:چنین 
می دهد که ما تا چه حد به مرحله نابودی 
خود  های  آوری  فن  بکارگیری  با  بشریت 

نزدیک شده ایم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از 
پرداز  نظریه  و  فیلسوف  تاس،  خبرگزاری  

نامزد  ترامپ  دونالد  اظهارات  از  آمریکایی 
پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور 
در خصوص گسترش توانایی های هسته ای 

آمریکا انتقاد کرد.
نوآم  وی،  تی  پرس  تلویزیون  از  نقل  به 
دونالد  اخیر  پیام  به  واکنش  در  چامسکی 

لزوم  بر  مبنی  تویترش  صفحه  در  ترامپ 
ای  های هسته  توانایی  تقویت  و  گسترش 
از  یکی  ترامپ  اخیر  پیام  این کشور گفت 
خطرناک ترین اظهارنظرهای وی محسوب 

می شود.
چامسکی همچنین از طرح والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه هم به علت طرح وی 
مبنی بر تقویت و گسترش تسلیحات هسته 
والدیمیر  گفت  و  کرد  انتقاد  روسیه  ای 
درباره  تنها  ترامپ  دونالد  برخالف  پوتین 
مرزهای روسیه سخن می گوید اما ترامپ 
موضوع مرزهای مکزیک را مطرح می کند. 
فیلسوف و نظریه پرداز آمریکایی در ادامه 
گفت چنین اظهارنظرهایی نشان می دهد 
که ما تا چه حد به مرحله نابودی بشریت 

نزدیک  خود  های  آوری  فن  بکارگیری  با 
شده ایم.

منتقدان سرسخت  از  یکی  چامسکی  نوآم 
است  بوده  ترامپ  دونالد  تبلیغاتی  کمپین 
به  را  ترامپ  تبلیغاتی  اظهارات  بار  یک  و 

اظهارات نازی ها تشبیه کرد. 
ترامپ  دونالد  افزود  وی  تی  پرس  شبکه 
ای  سابقه  جنجالی  اظهارنظرهای  نظر  از 
بود  این هم گفته  از  و پیش  دارد  طوالنی 
ژاپن و کره جنوبی باید تسلیحات هسته ای 
برای خودشان تولید کنند. وی همچنین به 
دفعات این سئوال را مطرح کرده است که 
هسته  تسلیحات  از  است  قرار  آمریکا  اگر 
ای استفاده نکند چرا آنها را باید در اختیار 

داشته باشد؟

در پی سخنان ترامپ درباره افزایش توان هسته ای آمریکا؛

سخنان ترامپ خطرناک است

محسنی اژه ای خبر داد:

در حال راستی آزمایی لیست های
 مربوط به حقوق های نامتعارف هستیم

ابتـدای سـال جـاری تاکنـون 10 هـزار واحـد بـا 
دریافـت 120 هـزار میلیـارد ریـال تسـهیالت به 

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

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

سند رسمی 
برابر رای شماره 1۳95۶0۳1۶04۶000089 مورخ 95/9/25 هیات موضوع قانون   
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در حوضه 
ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید غفور مجیدی 
به شماره شناسنامه 1199 صادره از پاوه فرزند سیدفتح اله کدملی ۳2۳01187۳1 
درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود وصدور سند مالکیت نموده است 
که پرونده نیز تحت کالسه 94/2 تشکیل وبه هیات موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
وهیات پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده سه قانون وماده 1۳ آیین نامه 
قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان یک واحد مرغداری 
را به مساحت 4000مترمربع به نام آقای سیدغفور مجیدی از پالک فرعی از۶1 اصلی 
روانسر واقع در بخش 12 کرمانشاه )معروف به بله زین (واقع در روانسر جاده کامیاران 
که خود دارای مالکیت مشاع میباشد درخواست مفروزه نمودن سند مشاع رانموده که 
رای صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا چنان 
چه کسانی که نسبت  صدورمالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند 
دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  
انقضای مدت مذکوروعدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 
 یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار ا ول  5  / 10  / 1۳95  تاریخ انتشار دوم21   /  10  /  1۳95

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

عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  حسن  فرزند  سرخیدر  احمد  محمد  آقای 
خود را از پالک   فرعی از 54 اصلی سرخیدر واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف 
درخواست  و  خریداری  احمدی  حسن  از  ارثی  بصورت  آقایان  از  سرخیدرکه  به 
هیئت  به  و  تشکیل   1۶4  – تحت کالسه 9۳   نیز  پرونده  نموده  مالکیت  سند 
شماره  رأی  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع 
1۳95۶0۳1۶007001۳09 مورخ 25  /  8  /  1۳95   ، حکم به صدور سند 
محمد  آقای  نام  به  مربع  متر   ۳۶40/50 مساحت  به  پارکینگ  باب  یک  مالکیت 
احمدی سرخیدر صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان مرحوم 
حسن احمدی می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله 15روز آگهی می شود تا 
چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات 
سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای محمد احمدی سرخیدر صادر خواهد نمود 

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

تاریخ انتشار اول  20  / 9 / 1۳95  تاریخ انتشار دوم 5  /  10  /  1۳95

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

آقای محمدمهدی ویسمرادی فرزند محمود درخواست رسیدگی به قولنامه عادی 
خود را از پالک 142  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف 
به تاکه توت  که از آقای عزیز صبوری خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه  94  -  ۶8 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 1۳95۶0۳1۶007001۳28 مورخ 
25 / 8 / 1۳95  ، حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 102 
متر مربع به نام آقای محمدمهدی ویسمرادی صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقایان محمدقادری و حسین وکیلی می باشد لذا مراتب در دو نوبت در 
فاصله 15روز آگهی می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این 
اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام محمدمهدی ویسمرادی صادر 

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

تاریخ انتشار اول 20  /  9 /   1۳95   تاریخ انتشار دوم 5   /  10  /  1۳95  

آگهی ابالغ
احترامأ در خصوص دعوی حسین حیاتی به طرفیت رمضان شریفی خواه فرزند- 
بخواسته مطالبه خسارت دادخواست خود را به شعبه اول شورا تسلیم که به کالسه 
95/519 ثبت و برای تاریخ 95/11/17 و ساعت 4:۳0 بعدازظهر تعیین وقت گردیده 
و نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد حسب درخواست خواهان و تجویز 
ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن مراجعه به دفتر شعبه اول شورای حل 
اختالف بوشهر نشانی خود را اعالم و اوراق مربوطه را دریافت دارد در غیر اینصورت 

شورا غیابا رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. تاریخ انتشار:95/10/5
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف بوشهر

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

آقای محمود عزیزی فرزند مصطفی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک 129فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به هارتین 
که از آقای احمد محمدزاده خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه 95 – ۳9  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی  برابر رأی  شماره 1۳95۶0۳1۶0070014۳2 تاریخ ۳  /  9  / 
1۳95  حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 20 /120 متر 
مربع به نام آقای محمود عزیزی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان وراث فرج محمدزاده  می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله 15روز آگهی 
می شود تا چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به 
دادگاه صالحه ارسال گردد، مقرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای محمود عزیزی صادر خواهد نمود صدور 

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

تاریخ انتشار اول20  /  9  / 1۳95  تاریخ انتشار دوم 5  /  10 /  1۳95 
آگهی درخواست گواهی حصر وراثت

خانم / اقای قدرت اهلل فالح پور قادیکالئی دارای شناسنامه شماره 285 به شرح 
درخواست به کالسه ۶/90۶/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
بشناسنامه  کالئی  قادی  پور  فالح  اهلل  شادروان حجت  که  داده  توضیح  چنین  و 
255۳ در تاریخ 95/۶/7 اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به :
1 فریده کوزه گری فرزند محمدعلی ش ش 4۳۶ همسر متوفی

2 قدرت اهلل فالح پور قادی کالئی فرزند حجت اهلل ش ش 285 فرزند متوفی
۳ فرحناز فالح پور قادی کالئی فرزند حجت اهلل ش ش ۳21 فرزند متوفی

4 غالمرضا فالح پور قادی کالئی فرزند حجت اهلل ش ش ۶79 فرزند متوفی
5 شیرین فالح پور قادی کالئی فرزند حجت اهلل ش ش ۶88 فرزند متوفی

۶ روح انگیز فالح پور قادی کالئی فرزند حجت اهلل ش ش 1082 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه ششم دادگاه قائمشهر م الف 990997

آگهی ابالغ
خواهان شاکی وریا نصیری دادخواستی به طرفیت خوانده حسام غنی زاده به خواسته 
نموده  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان سنندج  بابت  مطالبه وجه 
که جهت رسیدگی به شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان سنندج واقع در 
سنندج ارجاع و به کالسه 9509988752200480 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1۳95/11/۳0 و ساعت 17:15 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان سنندج م.الف:3796

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده12 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 1۳95۶0۳۳10120101۶۶ مورخه 9/۶ /1۳95  جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی نوروز گلی      فرزند لطف اله     به 
شماره شناسنامه 14۶4صادره از بستان آباد در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت 
110متر مربع از  پالک 5۳۶ فرعی از 4 اصلی از سهمی  روشنعلی نخبه زعیم ذیل صفحه 
105 دفتر ۳2۳ واقع در هشتگرد محرز گردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی در یک تاریخ چاپ و 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست 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. م/الف 5۶9
تاریخ انتشار اول :  95/9/20            تاریخ انتشار دوم  :95/10/5

محمد افخمیـ  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ  

آگهی فقدان اسناد مالکیت
دردفتر  شده  گواهی  محلی  استشهاد  دوبرگ  موجب  پوربه  محکی  فاطمه  خانم 
اسناد رسمی شماره 22۳خرمشهر مدعی است که سند مالکیت به شماره مسلسل 
79/502-د91مربوط به ششدانگ پالک 1/1۶22بخش 7ناحیه 11خرمشهر مورد 
به موجب سند قطعی 907۶1- ثبت شماره 1880صفحه 259دفتر جلد 15که 
جابجایی  علت  وبه  است  شده  منتقل  وی  به  55خرمشهر  خانه  92/12/28دفتر 
 1 تبصره  اجرای  در  لذا  است  نموده  مالکیت  ودرخواست صدورسند  شده  مفقود 
اصالحی ماده 120آیین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تا هرکس که مدعی انجام 
آگهی  انتشار  ازتاریخ  باشد  می  خود  مذکوردرنزد  مالکیت  سند  وجود  ویا  معامله 
ظرف مدت 10روزاعتراض خود را کتبا و ضمن ارائه اصل سند مالکیت ویا سند 
نام  به  المثنی  نماید ودرغیراین صورت سندمالکیت  اعالم  اداره  این  به  خریداری 
شماره  شد.  خواهد  اعتبارساقط  وازدرجه  شده  مفقود  مالکیت  صادرواسناد  مالک 

م الف: )9/908(
احمدی زاده-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرمشهر

اجرائیه
پدر:خلف،نشانی:شهرستان  تیریز،نام  لهم1-محمد  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
/ علیه  محکوم  مشخصات  اصلی  خیابان  چغاچشمه  نور  سید  شهرک  دزفول 

المکان  نشانی:مجهول  اله  پدرحجت  نام  اسدی  علیهم1-جواد  محکوم 
دادنامه  وشماره  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به:  .محکوم 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  940997۶144201459محکوم  مربوطه 
دادرسی  هزینه  خسارات  کلیه  وپرداخت  خواسته  اصل  بابت  ۳25۶00000ریال 

درحق خواهان وپرداخت نیم عشردولتی برابرمقررات .
مدیر دفتر شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول-علی زرگانی 

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  مدنی(2-  احکام  اجرای  گذارد)ماده۳4قانون  اجرا 
به بدهد۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد.
اموال  باید ظرف سی روز کلیه  نداند  به اجرای مفاد اجرائیه  اقادر  چنانچه خودر 
خود را شامل تعدادیا مقدارو قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ،به طور مشروح 
و  مالی  موسسات  و  ها  بانک  نزد  هرعنوان  به  که  نقدی  وجوه  میزان  بر  مشتمل 
مذکورو  های  حساب  دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری 
کلیه اموالی که اوبه هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگردراموال مذکوراززمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8و۳قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1۳94(4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده ۳4قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20ق.م.او ماده 1۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1۳94(5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه 
شش یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردومجازات می شود.)ماده 21قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳94(۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره1ماده ۳قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی1۳94(
شهرستان دزفول

آگهی ماده3قانون
 وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
موضوع  شماره1۳95۶0۳1700500۳418مورخه95/8/18هیات  برابررای 
فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  رامهرمزتصرفات  شهرستان  مستقردرواحدثبتی 
رامهرمزبه  از  بشماره شناسنامه9121صادره  فرزندسیدنصراله  سیدمهران حسینی 
یک  اعیانی  دانگ  ویک  عرصه  ششدانگ  به  ملی1910091278نسبت  شماره 
قطعه باغ بمساحت2۶579/08مترمربع قسمتی ازپالک4۶فرعی ازیک اصلی واقع 
دربخش سه رامهرمزبه آدرس رامهرمزروستای قلعه سیدمالکیت رسمی متقاضی 
92/9/19دفترخانه118رامهرمزتائیدگردید. سند۳8۳۶7مورخه  خالصه  موضوع 

لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15 روزآگهی می شوددرصورتی 
می  باشند  داشته  اعتراض  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  که 
توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
وپس ازاخذرسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه 
مرجع قضایی تقدیم وگواهی مشعر بردعوی رابه این اداره ارائه نمایند.بدیهی است 
سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت 
صادرخواهدشد.    شماره م.الف)12/48۶( تاریخ انتشارنوبت اول:95/10/5 تاریخ 

انتشارنوبت دوم:95/10/20
شیری-رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان رامهرمز

آگهی دادنامه
شماره  رسیدگی:95/7/11  تاریخ  پرونده:25/4/95  کالسه  شماره 
اختالف- حل  شوراهای  قاضی  رسیدگی:شعبه  مرجع  احکام:114/4/95احکام 
خواهان:امیدعادلی فر-آدرس:باغملک-روستای رباط-خوانده:یعقوب فرهادی فرد-

آدرس:مجهول المکان-خواسته:مطالبه طلب 
رای قاضی شورا

درخصوص دادخواست آقای امیدعادلی فر فرزندبخشعلی به طرفیت آقای یعقوب 
فرهادی فردفرزند خیبربخواسته صدورحکم مبنی برمطالبه مبلغ1804۳5۳۶5ریال 
بابت بدهی بانک کشاورزی به انضمام کلیه خسارات وارده اعم ازهزینه دادرسی وحق 
اوراق  تازمان اجرای حکم،قاضی شورابابررسی  تاخیرتادیه  الوکاله وکیل وخسارت 
ومحتویات منعکس درپرونده ازجمله شرح دادخواست تقدیمی واظهارات خواهان 
دلیلی  نتوانست  که  رسیدگی  درجلسه  وعدم حضورخوانده  ارائه شده  الیحه  طی 
بربرائت ذمه خودارائه نمایدوحسب رسیدارائه شده مورخ94/10/9واستعالم واصله 
ازبانک کشاورزی دعوای خواهان راتااین مرحله ازرسیدگی وارددانسته ومستندابه 
مدنی  ومواد1258،1257قانون  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  مواد519،198و522 
حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1804۳5۳۶5ریال بابت اصل خواسته 
تقدیم  ازتاریخ  تاخیرتادیه  وخسارت  دادرسی  هزینه  بابت  ومبلغ250000ریال 
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حتی  که  ملل  سازمان  امنیت  شورای  قطعنامه 
کاخ  رهبران  و  رژیم صهیونیستی  غربی  حامیان 
سفید نیز مانع از تصویب آن نشدند، نشان دهنده 
عمق هنجارشکنی و ستیزش این رژیم با قوانین 
روزافزون  انزوای  دورنمای  و  است  المللی  بین 

صهیونیست ها را به تصویر می کشد. 
شورای امنیت سازمان ملل متحد،  قطعنامه ای 
سازی  توقف شهرک  خواستار  و  کرد  تصویب  را 
رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین شد. بنا 
باید فوری و  اشغالگران قدس   ، این قطعنامه  بر 
به طور کامل هر گونه ساخت و ساز در سرزمین 
اشغالی فلسطینی ها از جمله اورشلیم شرقی را 

متوقف کنند. 
از  پنجشنبه  روز  قطعنامه  نویس  پیش  بود  قرار 
سوی مصر به شورای امنیت ارایه شود اما در پی 
نخست  نتانیاهو«  »بنیامین  فشرده  های  رایزنی 
وزیر رژیم صهیونیستی و »دونالد ترامپ« رییس 
که  شد  اعالم  دیروز  آمریکا،  منتخب  جمهوری 
علیه  قطعنامه اش  پیش نویس  طرح  از  مصر 
شهرک سازی ها در فلسطین خودداری می کند.

عضو  چهار  مصر،  تصمیم  از  پس  زمانی  اندک 
نیوزیلند،  یعنی  امنیت  شورای  غیردایم  دیگر 
ونزوئال، مالزی و سنگال وارد عمل شدند و قرار 
شد رای گیری این شورا، روز جمعه برگزار شود. 
در نهایت، این قطعنامه با اکثریت آرا به تصویب 
رسید. 14 عضو شورا به این قطعنامه رای مثبت 
دادند و آمریکا بر خالف رویه معمول خود از وتو 
این قطعنامه خودداری کرد و به آن رای ممتنع 

داد.
نوع  امنیت  شورای  قطعنامه  تصویب  جریان  در 
کنشگری آمریکا مورد توجه بسیاری قرار گرفت. 
متحده  ایاالت  روابط  تحلیلگران  برخی  دید  از 
ریاست  دوره  در  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا 
جمهوری »باراک اوباما« مانند دوره های پیشین 
گرم نبوده است و دلیل اصلی آن را می توان به 

توافق هسته ای مربوط دانست. 
دولت  بر  صهیونیستی  فشارهای  منظر،  این  از 
به  منجر  ای  هسته  مذاکرات  دوره  در  آمریکا 
سو  دیگر  از  و  شد  طرف   2 بین  هایی  شکاف 
اهداف  با  صهیونیستی  رژیم  سران  ناسازگاری 
را  آمریکا و مذاکرات سازش خود  خاورمیانه ای 

در رای دیروز واشنگتن نشان داد. 
به عبارتی دیگر اوباما پس از آنکه هیچ نتیجه قابل 
مذاکرات  پیشبرد  و  فلسطین  پرونده  در  لمسی 
سازش به دست نیاورد، تصمیم گرفت در آخرین 
روزهای ریاست جمهوری قدمی هرچند نمادین 
رو به هدف خاورمیانه ای خود بردارد و از وتوی 
این قطعنامه خودداری کرد؛ اقدامی که به واسطه 

با  هایی  مشابهت  دارای  شاید  آن  اعالنی  جنبه 
ساله   10 های  )تحریم  ایسا  قانون  نکردن  امضا 

علیه ایران( باشد. 
اکنون  از  اوباما  ها، جانشین  تالش  این  وجود  با 
که  داشته  اعالم  و  ساخته  روشن  را  موضعش 
قصد دارد از مواضع رژیم اشغالگر قدس با قدرت 
نامعمول  مداخله ای  در  حتی  او  کند.  حمایت 
طور  به  قطعنا مه،  این  برای  رای گیری  از  پیش 

علنی و عمومی از اوباما خواست آن را وتو کند.
افزون بر ترامپ، سران رژیم صهیونیستی و برخی 
واکنش های  آمریکا  در  تندرو  جمهوریخواهان 
شدیدی به رای ممتنع این کشور نشان داده اند. 
صهیونیست ها این اقدام را شرم آور خواندند و 
مدعی شدند که آمریکا آنها را تنها گذاشته است. 
هیاهوی  قبل  روز  از چند  رژیم  این  البته سران 
رسانه ای و تبلیغاتی خود را علیه این رای گیری 
آغاز کرده بودند به طوری که برخی کارشناسان 
غوغاساالری صهیونیست ها را جنگ جهانی سوم 

دیپلماتیک قلمداد کردند. 
اظهار  رژیم  این  جنگ  وزیر  لیبرمن«  »آویگدور 
هر  که  کند  شرم  باید  جهانی  جامعه  که  کرده 
کشته  خاورمیانه  در  تن  پانصد  کم  دست  روز 
می شوند اما به جای پرداختن به آن، هر سانتی 
نتانیاهو  می کند.  محکوم  را  ما  سازی  خانه  متر 
هیچ  امنیت  شورای  اعضای  شد:  مدعی  نیز 
میلیون  نیم  کشتار  متوقف  کردن  برای  کاری 
نفر در سوریه نمی  کنند، با بی شرمی علیه تنها 
دموکراسی واقعی خاورمیانه همدست شده اند و 
دیوار ندبه را منطقه اشغالی می خوانند. ...دولت 
اوباما پشت پرده درباره این قطعنامه تبانی کرده 
جمهوری  رییس   با  است  منتظر  اسراییل  است. 
منتخب و همه دوستانمان در کنگره، هم از حزب 
همکاری  دموکرات  حزب  از  هم  و  جمهوریخواه 

کند تا آثار مخرب این قط نامه نامعقول را خنثی 
سازد. 

صهیونیستی  رژیم  های  مقام  رسد  می  نظر  به 
همه منتظر ورود رییس جمهوری جدید آمریکا 
به عرصه قدرت هستند، به خصوص که بالفاصله 
پس از رای گیری در شورای امنیت سازمان ملل 
در  ترامپ  قدس،  اشغالگر  رژیم  محکوم شدن  و 
آغاز  زمان  از  که  نوشت  خود  توییتری  حساب 
کرد،  تغییر خواهد  اوضاع  وی  ریاست جمهوری 
رژیم  و  آمریکا  روابط  از  جدیدی  فصل  گویا 
صهیونیستی در راه است. البته نکته اینجا است با 
آمدن ترامپ نیز رای شورای امنیت قابل بازگشت 
نیست و بار حقوقی آن به قوت خود باقی است. 

ملل  سازمان  امنیت  شورای  اخیر  قطعنامه 
متحد علیه رژیم صهیونیستی اگرچه از ضمانت 
اما صرف تصویب  اجرای جدی برخوردار نیست 
عمومی  افکار  فشار  از  نشان  ای  قطعنامه  چنین 
بین  نهادهای  در  جاری  های  رویه  و  روندها  بر 
المللی دارد که حتی ایاالت متحده نیز نتوانست 
بر روال معمول خود حرکت و این قطعنامه را وتو 
استفاده  وتو  از حق  بار  تاکنون 77  آمریکا  کند. 
کرده که بیش از نیمی از آنها در حمایت از رژیم 

صهیونیستی بوده است.
رژیم  علیه  قطعنامه  آخرین  تصویب  از 
می  سال   ۳۶ امنیت  شورای  در  صهیونیستی 
گذرد. حال تصویب این قطعنامه بار دیگر توجه 
ها را به آنچه در سرزمین های اشغالی روی می 
بین  جامعه  در  اجماع  است.  کرده  جلب  دهد 
المللی بر سر موضوعی با این حساسیت حتی اگر 
نباشد  الزام آور  برای رژیم سرکش صهیونیستی 
قرار  انزوا  در  را  ها  بدون شک صهیونیست  ولی 
می دهد و هنجارشکنی های بین المللی این رژیم 

را نمایانتر می سازد.

و  اولوالعزم  پیامبر  چهارمین  عیسی)ع(  حضرت   
بشارت دهنده صلح و دوستی است که مردم روزگار 
خویش را به طرف آیین یکتاپرستی و همزیستی 
مسالمت آمیز هدایت کرد. انسانی وارسته که روزی 
همراه با منجی عالم بشریت ظهور می کند و جهان 

را سرشار از حق و عدالت می سازد.
»ای مریم! خدا تو را به کلمه ای از جانب خودش 
بشارت می دهد که نامش مسیح، عیسی بن مریم 
از  و  آبرومند  و آخرت  دنیا  است در حالی که در 
مقربان الهی است.« این سخنان خداوند در سوره آل 
عمران درباره حضرت عیسی)ع( است که از وجود 

مادری پاکدامن و پرهیزگار متولد شد. 
حضرت عیسی)ع( چهارمین پیامبر اولوالعزم در 25 
دسامبر سال اول میالدی در منطقه بیت لحم واقع 
در جنوب اورشلیم فلسطین پا به عرصه گیتی نهاد . 
والدت ایشان یکی از بزرگ ترین معجزه های الهی 
محسوب می شود، عیسی مسیح)ع( بدون داشتن 
پدر از بطن حضرت مریم)س( مادری پرهیزکار به 

دنیا آمد. 
پس از تولد عیسی بن مریم)ع( این بانوی درستکار 
به فرمان الهی در نزد قوم بنی اسراییل رفت و روزه 
سکوت اختیار کرد و هنگامی که آنان از حضرت 
کردند،  سوال  فرزندش  تولد  درباره  مریم)س( 
حضرت عیسی)ع( به دستور پروردگار لب به سخن 
گشود و اینگونه فرمود: »من بنده خدایم، او کتاب 
آسمانی به من اعطا کرده و مرا پیامبر خویش قرار 
داده است و مرا هرجا که باشم موجودی پربرکت 
خواسته و تا زمانی که زنده ام، مرا به نماز و زکات 

امر فرموده است...« 
این واالمقام در کنار مادر خویش رشد و پرورش 
یافت و هدایت و رهبری جامعه را به دست گرفت و 
همواره مردم را به عبادت خداوند یکتا فرا خواند و 
در این راه از هیچ کوششی فروگذاری نکرد. دشمنان 
چهارمین فرستاده الهی همواره ایشان را مانعی در 
برابر دستیابی به خواسته های خود می پنداشتند و 
در صدد قتل او برآمدند اما آنان هرگز نتوانستند به 

اهداف نافرجام خویش دست یابند. 
پیامبری  به  خداوند  فرمان  به  مسیح)ع(  عیسی 
مبعوث شد و بشر را به توحید و کمک به یکدیگر 
از  سرشار  همواره  بزرگوار  این  زندگی  و  فراخواند 
معجزه بود که این امر شگفتی و حیرت همگان را 

به دنبال داشت. 
بشارت  آیندگان  به  مریم)ع(  بن  عیسی  حضرت 
میالد پیامبر خاتم را داد و فرمود: »به شما خبر 
به  آمد  پیامبری خواهد  از من  می دهم که پس 
نام احمد)ص( که یکی از فرزندانش حجت خدا بر 
انسان ها خواهد بود. زمانی که زمین از ظلم و جور 
پر شد او قیام کند و عدل را به پا دارد. پس من در 

آن زمان از آسمان فرود می آیم.« 
میالد حضرت  سالروز  مناسبت  به  ایرنا  پژوهشگر 
بروجردی«  کاوند  »علیرضا  با  )ع(  مسیح  عیسی 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآنی و 

پژوهشگر امور دینی به گفت وگو پرداخت. 
از  رهاننده  و  منجی  به  اعتقاد  بروجردی،  کاوند 
ظلم و ستم را یکی از مشخصه های آیین یهود 
آیین  بارز  مشخصات  از  یکی  گفت:  و  دانست 
یهودیان اعتقاد به منجی و نجات دهنده ای بود 
برهاند که برخی در  از ظلم و ستم  را  تا آن ها 
از  اسراییل  بنی  قوم  چون  معتقدند  زمینه  این 
سده پنجم میالدی استقالل سیاسی خود را به 
مرور زمان از دست دادند انبیا مژده آمدن فردی 
دادند.  اسراییل  بنی  به  را  داود)ع(  فرزندان  از 
سلطه  در  مسیحیت  پیدایش  عصر  در  فلسطین 
زورگویی  و  مرج  و  هرج  و  داشت  قرار  رومیان 
امیدواری  تا  شد  سبب  اسراییل  بنی  قوم  سران 
به ظهور یک منجی بیشتر شود که این رهاننده 
همان مسیح)ع( بود که در لغت به معنی نجات 

دهنده است. 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآنی 
به نکات ویژه ای که در داستان والدت حضرت 
داشت:   بیان  و  کرد  اشاره  دارد  وجود  عیسی)ع( 
میان  در  )ع(  عیسی  مادر  مریم)س(  حضرت 
به  پاکدامنی  و  داشتن عفت  دلیل  به  مسیحیان 
مردی  با  آنکه  بی  و  بود  معروف  دوم«  »حوای 
پروردگار  از  اطاعت  با  و  آبستن  باشد  ارتباط  در 
تولد  با  شد.  بشر  از  نسلی  نجات  باعث  خویش 
مسیح)ع( اتهام های ناروایی به حضرت مریم)س( 
زدند. در ماجرای تولد عیسی )ع( دو نکته وجود 
و  عقیدتی  بزرگ  های  درس  آور  پیام  که  دارد 
عملی است؛ حضرت مریم )ع( از هر نظر پاک و 
همواره در محراب عبادت به سر می برد و یکی 
از خدمتگزاران مسجد بیت المقدس به شمار می 
رفت. وی همواره به حفظ حریم عفت و حجاب 
به  را  آن  اهمیت  و  بود  مراقب  و  بسیار حساس 

همگان تاکید می کرد. 
وی در ادامه بیان داشت:  قرآن در معرفی شخصیت 
انبیاء و پیامبران تالش وافری را مبذول داشته و در 
آیه های بسیاری، از فرستاده های الهی به خصوص 
پیامبران اولوالعزم و صاحب شریعت  سخن به میان 
آورده است. قرآن کریم در شرح تولد حضرت عیسی 
مسیح )ع( چنین می فرماید: »عیسی زمانی که بچه 
بود قوم بنی اسراییل ، اتهامی به مریم  زدند که به 
سخن آمد و گفت: من بنده خدایم که مرا کتاب 
آسمانی نبوت عطا کرد هر کجا که باشم مرا مبارک 
زکات سفارش  و  نماز  به  مرا  زنده ام  تا  و  گردانید 
نمود و مرا به نیکویی با مادر توصیه فرمود و مرا 

ستمکار و شقی قرار نداد. روز والدت و مرگ نیز 
روزی که برانگیخته شوم سالم و درود حق بر من 
است.« آنچه در عظمت مقام حضرت عیسی )ع( در 
قرآن دیده می شود این است که وی بنده خدا و 
فرستاده اوست و به مردم غیر از رسالت خود و دعوت 

به پروردگار و قیامت چیزی بیان نکرده است. 
بار عنوان عیسی و 1۳ مرتبه  در قرآن کریم 25 
نام مسیح آمده و واژه عیسی ترجمه عربی کلمه » 
یسوع « که به معنای نجات دهنده است. همچنین 
نام حضرت مریم)س( در قرآن ۳4 بار بیان شده و 
بخشی از سوره حضرت مریم)س( به ماجرای والدت 
حضرت عیسی )ع( و سخن گفتن او در گهواره و 

زندگی و چگونگی دعوت وی می پردازد. 
وی به ارتباط حضرت عیسی)ع( با سایر پیامبران 
قوم بنی اسراییل اشاره کرد و توضیح داد: هنگامی 
که عیسی)ع( به ۳0 سالگی رسید یکی از انبیاء بنی 
اسراییل، یحیی فرزند زکریا نام داشت که همواره 
را  و گناهکاران  بود  اندرز مردم مشغول  و  پند  به 
غسل تعمید و همگان را به آمدن مسیح و نزدیک 
شدن ملکوت الهی مژده می داد که همین امر خشم 
فرمانروا را برانگیخت. تاریخ نگاران معتقد هستند 
که بعثت حضرت عیسی)ع( در یکی از غسل های 
تعمید وی انجام شده است که به همین دلیل او 
40 روز در تنهایی به سر برد و پس از مدت زمان 
مشخص به میان مردم آمد و تعالیمی را بیان کرد 

که با روش پیشینیان خود بسیار تفاوت داشت. 
عیسی)ع( سه سال میان مردم عادی حضور داشت 
و به موعظه آن ها می پرداخت و از شهری به شهر 
تعلیم  را  گناهکار  و  جاهل  افراد  و  می رفت  دیگر 
محبت  بر  را  خویش  های  آموزه  پایه  او  می داد. 
را  تن  این مدت 12  بود. در  داده  قرار  مهربانی  و 
همراه  جا  همه  که  پذیرفت  خویش  شاگردی  به 
وی بودند و سخنان مسیح)ع( را با جان و دل به 
نامیده  افراد حواریون  تن  این 12  کار می بستند، 
می شوند که به معنی کسانی هستند که لباس خود 
را از پشم سفید تهیه می کنند و به تبلیغ اندیشه 

مسیح)ع( می پرداختند. 
کاوند بروجردی ترک تعلق های دنیوی را از آموزه 
های آیین مسیح دانست و اظهار داشت: وی همواره 
پیروانش را به ترک و تحقیر تعلق های دنیوی فرا 
می خواند و رسیدگی به فقرا و نیازمندان را مهم 
ترین اصل در زندگی می دانست. حضرت مسیح)ع( 
رعایت شریعت تساهل)راحت و سهل( را هرگز جایز 
نمی دانست اما با این وجود کاهنان و کاتبان را مایه 
ضعف ایمان عامه مومنان می دانست و تفاسیری از 
تورات ارایه می کرد که با تفسیرهای موجود بسیار 
تفاوت داشت و همین امر موجب اختالف رییس 

مجمع کاهنان یهود با وی شد. 

انزوای روزافزون اشغالگران قدس در جامعه بین المللی حضرت عیسی )ع(؛ بشارت دهنده صلح و دوستی



افزایش 2۰ درصدی مستمری 
مددجویان

 20 افزایش  از  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
درصدی مستمری مددجویان خبر داد و گفت: این 

افزایش تا پایان سال اجرا می شود.
انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به اینکه افزایش 
مستمری مددجویان از مطالبات همیشه سازمان 
تومانی  هزار   100 تا   50 گفت:مستمری  است 
مثال  طور  به  دهد  نمی  را  زندگی  کفاف  اکنون 
زندگی یک فرد معلول و زن سرپرست خانوار با 

ماهی 5۳ هزار تومان نمی چرخد.
افزایش  پیشنهادی  بر  عالوه  بنابراین  افزود:  وی 
اجتماعی  کمیسیون  در  که  مستمری  برابری   2
مجلس تصویب شده، در کمیسیون تلفیق مجلس 
نیز مصوب شده که از ابتدای قانون برنامه ششم 
به چهار  بهزیستی  توسعه، مستمری مددجویان 

برابر افزایش یابد.
بهزیستی  رویکرد  به  اشاره  با  بندپی  محسنی 
نسبت به توجه به حاشیه نشینی شهرها گفت: 
فنی  مهارت های  و  زندگی  مهارت های  افزایش 
حرفه ای  و  فنی  سازمان  با  اشتغالزایی،  هدف  با 
عالقه مند  که  افرادی  تا  شده  امضا  تفاهم نامه ای 
هستند مهارت های فنی آنان افزایش پیدا کند این 
آموزش ها به صورت رایگان و با معرفی نامه سازمان 

بهزیستی ارائه می شود.

مصرف داروهای غیر مجاز سقط 
جنین منجر به مرگ خواهد شد

مدیر کل نظارت بر فراورده های طبیعی، سنتی و 
مکمل سازمان غذا و دارو گفت: مصرف داروهای 
ایجاد  باعث  است  ممکن  جنین  سقط  غیرمجاز 
شوک در فرد مصرف کننده شود کما این که در 

مواردی حتی منجر به مرگ مادر نیز خواهد شد.
امیر حسین جمشیدی مدیر کل نظارت بر فراورده 
های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو 
اظهار کرد: سرو سامان دادن به وضعیت عطاری 
که سازمان  است  اقداماتی  مهمترین  از  یکی  ها 
غذا و دارو با جدیت تمام کمر به آن بسته است. 
این برنامه ریزی ها در حالی صورت گرفته که به 
خوبی می داند چنین فعالیت هایی بدون همکاری 
موثر  چندان  مرتبط  های  ارگان  سایر  تعامل  و 

نخواهد بود.
فرا  تخلفات  از  یکی  متاسفانه  افزود:  جمشیدی 
گیری که در برخی عطاری ها وجود دارد تجویز و 
ارائه دارو است که در دو مقوله سقط جنین و ترک 

اعتیاد نیز  فراگیرتر شده است.
مراکز  این  اول  اشتباه  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
عرضه غیر مجاز و دخالت در امر درمان است که 
خود جرم باالیی محسوب می شود و ایراد دومی 
که بر کار آن ها وارد است ارائه خود داروها است 
که بدون اطمینان به اصالت دارو  در مکانی غیر از 

داروخانه اقدام به فروش می کنند.
مدیر کل نظارت بر فراورده های طبیعی، سنتی 
و مکمل سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: مصرف 
داروهای غیرمجاز سقط جنین ممکن است باعث 
ایجاد شوک در فرد مصرف کننده شود کما این که 
در موارد حتی منجر به مرگ نیز خواهد شد، عالوه 
بر این مصرف داروهای غیر مجاز سقط جنین می 
تواند باعث خونریزی شدید، پارگی رحم و حتی 

ناباروری دائم در فرد مصرف کننده شود.
ترک  غیرمجاز  های  فرآوده  و  داروها  گفت:  وی 
اعتیاد نیز داستان خوشایندتری نسبت به داروهای 
مذکور ندارند و این داروها و فرآورده ها خود حاوی 
قوی ترین مواد مخدر هستند که نه تنها در ترک 
اعتیاد به فرد هیچ کمکی نمی کنند بلکه خود 

باعث افزایش وابستگی فرد نیز می شوند.
جمشیدی در پایان خاطرنشان کرد: این فرآورده 
ها اغلب حاوی داروهای اعصاب و روان هستند که 
مصرف آنها باعث خشکی دهان، تارشدن بینایی، 
تغییر در فشار خون و ضربان قلب و اختالل در 
عملکرد سیستم تنفسی و حتی مرگ می شوند 
های  فعالیت  رغم  علی  شده  مطرح  موارد  با  و  
پیشگیرانه ای که مراکز نظارتی انجام می دهند 
این خود مردم هستند که سالمت خود را بیمه 

دور اندیشی و قانونمندی می کنند.

فروش تورهای شاد 
به اطراف تهران به مناسبت 
کریسمس »غیر قانونی« است

و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  مدیرکل 
گردشگری استان تهران تبلیغ افراد سودجو برای 
فروش تورهای شاد به اطراف تهران به مناسبت 

کریسمس را »غیر قانونی« عنوان کرد.
و  آیین  ملتی  هر  گفت:  خسروآبادی  رجبعلی   
رسوم ملی خود را بر اساس فرهنگ و باورهای 
این  و  کنند  می  برگزار  سرزمین  آن  مردمان 
است  احترام  قابل  جوامع  سایر  توسط  موضوع 
برگزاری  در  الهی  ادیان  پیروان  ایران  در  .البته 
آیین و رسوم قابل احترام هستند و سال گذشته 
هموطنان  برای  میالدی  نو  سال  تهرانگردی 
به  ایام  تهرانگردی  برنامه های  مسیحی همانند 
گزارش فارس، نوروز با همان کیفیت برگزار شد 
تورهای  تبلیغ  طلب  فرصت  ای  عده  اینکه  اما 
شاد برای سفر به اطراف تهران به مناسب جشن 
کریسمس و با تبلیغ نماد های غیر ایرانی را برای 
عموم جامعه انجام میدهند از نظر ما غیر قانونی 
است و با اجرا کنندگان که به صورت غیر مجاز 

فعالیت می کنند برخورد خواهیم کرد.
وی ادامه داد: کسانی که به صورت غیر قانونی 
و  عرف  هیچ  به  کنند  می  ارائه  سفر  خدمات 
پایبند  گردشگران  و  مسافرین  قبال  در  قانونی 
صنعت  را  صدمه  بیشترین  متاسفانه  و  نیستند 
خورده  سودجو  افراد  این  فعالیت  از  گردشگری 
است. عملکرد قانون شکنان در ارائه خدمات سفر 
اعتماد عمومی جامعه به دفاتر خدمات مسافرتی 
که به صورت مجاز فعالیت می کنند را از بین 

خواهد برد.

خرید و فروش کودکان جرم است 

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه کودک 
به  توجه  لزوم  بر  است،  سرپرستی  بی  دلیل  مهم ترین  آزاری 

کودکان کار و خیابان تاکید کرد.
حبیب اله مسعودی فرید ، ضمن بیان آنکه کودک آزاری در کنار 
معضل اعتیاد، آسیبی است که به مهم ترین دالیل بی سرپرستی و 
بد سرپرستی تبدیل شده ؛ از ۶00 هزار تماس با اورژانس اجتماعی 
در سال گذشته خبر داد و گفت: 8.5 درصد این تماس ها به علت 
گرفته  صورت  همسرآزاری  علت  به  درصد   7.5 و  آزاری  کودک 
است که این مسائل از بعد اجتماعی و مسائل ناشی از مشکالت 

خانواده، قابل بررسی است.
حقوق  درخصوص  خانواده ها  به  باید  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 
تنبیه، تحقیر،  نوع  زیرا هر  ارائه شود،  کودکان آموزش های الزم 
از  مواردی  جزو   ... و  نامناسب  زندگی  محل  و  تغذیه  بهداشت، 
کودک آزاری محسوب می شوند که خانواده ها اطالعی از این موارد 

ندارند.
به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، بیشترین تماس ها 
با اورژانس اجتماعی که حدود  25 درصد این تماس ها را شامل 
می شود، مربوط به مشکالت خانوادگی مانند طالق و ... است که 

خشونت خانگی نیز جزئی از آنها محسوب می شود.
خانگی  خشونت  از  جلوگیری  برای  کرد:  عنوان  ادامه  در  فرید 
فرزندان  به  کودکی  از  توانمندسازی  و  زندگی  مهارت های  باید 
آموزش داده شود و بهترین زمان ارائه این آموزش ها در بدو تولد 
برای کنترل خشم والدین است و پس از آن در مهدکودک ها و 
سپس در آموزش و پرورش و در کتب درسی باید این موضوعات 

گنجانده شوند.
فرید افزود: بر اساس نیاز باید خانه های امن در استان های مختلف 
کشور راه اندازی شوند و قصد داریم در همه استان ها این خانه ها 

را احداث کنیم.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته 1200 زن در معرض آسیب و 
خشونت خانگی در این مراکز نگهداری شده اند، گفت: از ابتدای 

سال تاکنون 800 نفر به این مراکز مراجعه کرده اند.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در خصوص آنکه کدام استان 
کشور  کل  در  کرد:  اظهار  است؟  آسیب  ضریب  بیشترین  دارای 
و کالنشهرها مانند تهران، فارس، خوزستان، اصفهان و خراسان 
این  به  البته   ، دارد  وجود  بیشتری  اجتماعی  آسیب  رضوی 
مهاجرت  به کالنشهرها  دیگر  استان های  از  افراد  که  است  دلیل 
و  تهران  در  نیز  کارتن خواب ها  مورد  در  که  همانطور  کنند؛  می 
شهرهای زیارتی تعداد آنها بیشتر است چون از استان های دیگر 

کشور به تهران مراجعه می کنند.
فرید از فعالیت ۳1 خانه سالمت ویژه دختران در معرض آسیب و 
خشونت زیر 18 سال در کشور خبر داد و تاکید کرد: سال گذشته 
50۶ نفر در این مراکز پذیرش شده اند که در ۶ ماه اول سال نیز 

تعداد افراد مراجعه کننده 2۶0 نفر بوده است.
به گفته معاون اجتماعی سازمان بهزیستی، 90 درصد فرارها از 
خانه به دلیل توهین، تحقیر و مشکالت درون خانواده است و 10 
درصد نیز به دلیل ارتباط عاطفی، دوستی، پولدارشدن دختران 
انجام می شود که ۶0 تا 70 درصد دختران به خانواده های   ... و 

خود بازمی گردند.
فرید در پایان با اعالم اینکه خرید و فروش کودکان جرم است، 
اظهار کرد: در این زمینه بهزیستی وظیفه تعریف شده مستقیمی 
با معاونت  درمان  با پیگیری های صورت گرفته  اما  ندارد  با جرم 
 ، کردند  برخورد  مشکوک  مورد  با  اگر  شد  قرار  بهداشت  وزارت 
سریعا اورژانس 12۳ را در جریان امر قرار دهند تا کودک تحویل 
بیمارستان  در چند  معضل  این  متأسفانه  اما  داده شود؛  خانواده 

پایتخت وجود دارد.

بیشتر مسمومیت های دارویی با داروهای 
اعصاب رخ می دهد

دبیر ستاد مرکزی اطالع رسانی کاهش سموم سازمان غذا و دارو، 
افسردگی  ضد  داروهای  ویژه  به  اعصاب  و  مغز  داروهای  گفت: 
خود  به  را  کشور  دارویی  های  مسمومیت  موارد  تعداد  بیشترین 

اختصاص داده اند.
دکتر یسنا بهمنش در عین حال به این نکته هم اشاره کرد که آمار 

دقیقی از مسمومیت با تک تک داروها در دست نیست.
اینکه  اظهارکرد:  هم  متادون  شربت  خصوص  در  همچنین  وی 
بیشترین مسمومیت های دارویی مربوط به این شربت است ، مورد 
تایید نیست اما این موضوع ، چیزی از اهمیت دقت به مسمومیت 

با متادون نمی کاهد.
وی خاطرنشان کرد: متادون به عنوان یک دارو از این نظر دارای 
اهمیت است که با مقادیر کم آن مسمومیت شدید و حتی مرگ در 

کودکان رخ می دهد.
بهمنش ادامه داد: متادون دارویی است که در داروخانه ها موجود 
در  هم  آن  و  درمان  تحت  معتادان  به  اعتیاد  ترک  برای  و  نیست 
 ) MMT( مراکز درمان نگهدارنده با متادون موسوم به ام. ام. تی
می دهند تا به منزل ببرند. این افراد، اغلب برای پنهان کردن روند 
درمان خود، شربت متادون را با نوشیدنی مخلوط یا در بطری های 
نوشیدنی نگهداری می کنند و آن را در یخچال می گذارند که این 

کار ، احتمال مسمومیت بستگان را افزایش می دهد.
دبیر ستاد مرکزی اطالع رسانی کاهش سموم سازمان غذا و دارو، 
گفت: در بیشتر مراکز ترک اعتیاد به این نکته توجه نمی کنند که 
شربت متادون را داخل ظرف با در مقاوم به کودک تحویل دهند و 

این مساله، مسمومیت با شربت متادون را محتمل می کند.
به منش به استفاده کنندگان از شربت متادون توصیه کرد که آن را 
در ظرف با در مقاوم و دور از دسترس کودکان و در قفسه های باال 

و غیر قابل دسترسی کودک، نگهداری کنند.
دبیر ستاد مرکزی اطالع رسانی کاهش سموم سازمان غذا و دارو، 
تاکید کرد: شربت متادون را نباید در بطری نوشیدنی هایی مانند 
نوشابه قرار داد ؛ چرا که بیشتر داروها از جمله شربت متادون نیازی 

به نگهداری در یخچال ندارند.
وی خاطرنشان کرد: یخچال به طور کلی به هیچ وجه مکان مناسبی 

برای نگهداری دارو نیست.

خبر

 آگهی مزایده عمومی 
نظر به پرونده کالسه 950۶21 اجرایی ،این اجرا در نظر دارد جهت پرداخت 
طلب محکوم له آقای اسکندر محمد مرادی بطرفیت محکوم علیه آقای عبداله 
محمدزاده که درجهت پرداخت دین خود اقدام به معرفی یکدستگاه ساخنمان 
بعنوان اموال جهت فروش ازطریق مزایده نموده است .ساختمان معرفی شده 
بشماره ثبت 2041 فرعی از 1 اصلی بخش سیزده مسکونی به مساحت 22۶/2 
دسیمتر مربع بنام خانم طوبی مهدوی فرزند ابراهیم واقع در جوانرود خیابان 
سعدی میباشد قیمت پایه کارشناسی مبلغ 0۶0/400/000 /5 ریال میباشد 
ملک مذکور در رهن نمی باشد ومعارضی نیز ندارد بدین منظور مزایده درتاریخ 
۶ / 11 / 1۳95 در روز چهارشنبه راس ساعت 10 در اجرای احکام حقوقی 
جوانرود برگزار می گردد قیمت اولیه از قیمت پایه کارشناسی شروع وبرنده 
مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . متقاضیان می 
توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در اجرای احکام نسبت به بازدید ملک 
فوق اقدام نمایند برنده مزایده می بایستی ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی را 

همان روز به حساب دادگستری واریز نماید .
داد ورز اجرای احکام حقوقی دادگستری جوانرود – حسینی 

رییس سازمان نهضت سواد آموزی ضمن اعالم 
اکنون  گفت:  کشور  در  باسوادی  آمار  آخرین 

آموزشیار بالتکلیف نداریم.
نشست  در  باقرزاده  ،علی  زمان  پیام  گزارش  به 
سالروز  ماه،  دی  هفتم  مناسبت  به  که  خبری 
تاسیس نهضت سوادآموزی برگزار شد با اشاره به 
اینکه در هفته سوادآموزی قرار داریم گفت: امروز 
تحت عنوان نهضت سوادآموزی و رسانه نامگذاری 
شده و در سطح کشور نشست خبری هایی برگزار 

می شود.
اقتصاد  عنوان  تحت  یکشنبه  روز  افزود:  وی 
مسابقه  روز  این  در  و  شده  نامگذاری  مقاومتی 
انشاء نویسی برگزار می شود؛ که سال گذشته بالغ 
بر 1۳0 هزار نفر در آن شرکت کردند و امسال 
مسابقه  جمهور،  رییس  مهر  پرسش  پیرامون 

انشاء نویسی برگزار می شود.
رییس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه 
و  نهضت سوادآموزی  عنوان  تحت  دوشنبه  روز 
مسووالن نامگذاری شده و امیدواریم در خدمت 
وزیر آموزش و پرورش باشیم گفت: روز سه شنبه 
سوادآموزان به دیدار مراجع تقلید و نمایندگان 
ولی فقیه می روند و ما نیز با حضور در مرقد امام 
خمینی)ره ( با آرمان های وی تجدید بیعت می 
کنیم. روز چهارشنبه روز سوادآموزی و مشارکت 
سواد  نهصت  روز  پنجشنبه  روز  مردمی،  های 
آموزی و نکوداشت مقام شهدا و روز جمعه روز 
سوادآموزی و ترویج فرهنگ انتظار خواهد بود که 
حضور در نماز جمعه و سخنرانی های پیش از 
خطبه از جمله برنامه های پیش بینی شده برای 

این روز است.
باقرزاده در ادامه به تببین وضعیت سوادآموزی 
پرداخت و گفت: در زمینه تحصیالت متوسطه 
این  از  و  ایران ۶5.1 درصد است  رتبه  باالتر،  و 
حیث از رتبه خوبی در کشورهای جهان برخوردار 

نیستیم.

گروه  در  یونسکو،  گزارش  اساس  بر  افزود:  وی 
سنی 15 تا 24 سال نرخ سوادآموزی در ایران 
به 98.2 درصد رسیده است و در گروه سنی 25 
تا ۶4 سال نیز 2.2 درصد رشد را نشان می دهد.

تا   10 سنی  گروه  روی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
49 سال متمرکز هستیم عنوان کرد: یک آمار 
5۳ میلیون و 700 هزار جمعیت در پایگاه ثبت 
داده های ما تا مهر 90 به ثبت رسیده که از این 
تعداد حدود 40 میلیون نفر مدرک قبولی پنجم 
و ششم دارند. همچنین سه میلییون دانش آموز 
باالی 10 سال اند که ۳20 هزار نفر از آنها آموزش 
ناپذیر اعالم شده اند. با برآورد سوابق تحصیلی 
یک  به  سال   49 تا   10 بیسوادان  تعداد  افراد، 
میلیون و 1۳7 هزار نفر می رسد که کمتر از سه 
درصد جمعیت 10 تا 49 سال را شامل می شود.
عملکرد  به  سوادآموزی  نهضت  سازمان  رییس 
سال 95 نهضت سواد آموزی اشاره کرد و گفت : 
تا امروز 4۳8 هزار و 275 نفر ثبت نام شدند که 
بیش از 100 درصد توافقنامه ما با دولت است. از 

این میزان 22 درصد مرد و 78 درصد زن هستند 
از  درصد   54 و  روستایی  مناطق  از  درصد   4۶

مناطق شهری هستند.
باقرزاده ادامه داد: 54 درصد افراد تحت پوشش 
یعنی 2۳0 هزار نفر، سن کمتر از ۳0 سال و 19 
هزار نفر سن زیر 20 سال دارند. تا امروز 71 هزار 
نفر از اولیای بیسواد ثبت نام شدند که شامل ۳0 

درصد فعالیت های نهضت می شود.
وی ادامه داد: میزان باسوادی اتباع از شش درصد 
در ابتدای انقالب به ۶0 درصد در سال 95 رسیده 
و تا کنون 700 هزار نفر را باسواد کردیم. در سال 
95، 17 هزار نفر ثبت نام کردند که 80 درصد 
هزینه را خودمان و 18 درصد را کمیساریای عالی 

پناهندگان می پردازد.
آموزی،  سواد  نهضت  سازمان  رییس  گفته  به 
فارس،  بختیاری،  و  چهارمحال  های  استان 
کرمانشاه، آذربایجان غربی، گلستان و اردبیل جزو 

استانهای موفق سواد آموزی هستند.
با  توافق  از  آموزی  نهضت سواد  رییس سازمان 

جهاددانشگاهی برای برگزاری دوره های ضمن 
خبر  دهندگان  آموزش  ویژه  آموزشی  خدمت 
داد و گفت: کلیه آموزش دهندگان که مایل به 
ادامه همکاری با ما هستند در این دوره شرکت و 
به صورت آنالین در آزمون های مربوطه شرکت 

خواهند کرد.
به گفته باقرزاده، این دوره 12۶ ساعته شامل 82 
آموزش  ساعت  و 44  تخصصی  آموزش  ساعت 

عمومی خواهد بود.
آموزشیار  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
بالتکلیف نداریم، درباره تبدیل وضعیت آموزش 
دهندگان گفت: قانون اصالح تبصره 10 ماده 17 
تعیین تکلیف استخدامی که چهارگروه مربیان 
و  غیرمستمر  التدریسان  حق  دبستانی،  پیش 
می  آن  مشمول  تجمیعی  دهندگان  آموزش 
شوند در شهریورماه امسال مصوب شد و ۶0 هزار 
آموزش دهنده شامل آن می شوند، اسامی این 
استانی  و روی سامانه های  تهیه کردیم  را  افراد 

قرار دادیم.
وی با اشاره به وضعیت باسوادی در برنامه ششم 
توسعه گفت: مقرر شده است تا پایان برنامه ششم 
درصد باسوادی افراد باالی 10 سال به 91 درصد 
برسد اما ما در سال های ابتدایی به این رقم دست 

خواهیم یافت.
به  اشاره  با  آموزی  نهضت سواد  رییس سازمان 
قبولی 150 هزار نفر در دوره های سوادآموزی در 
سال گذشته گفت: پاداش ۳1 هزار نفر واریز شده 
و ۳0 هزار نفر تا دهه فجر پاداش باسوادی خود 
را دریافت می کنند، تعدادی نیز شماره حساب 
اعالم نکرده بودند و یا شماره حساب آنها اشکال 
کودکان  درصدی   98 جذب  نرخ  به  داشت.وی 
در مدارس اشاره کرد و گفت: تعدادی از دانش 
آموزان هستند که در دوره ابتدایی ترک تحصیل 
تحصیل  به  آنها  بازگشت  احتمال  و  کنند  می 

پایین تر است.

رییس سازمان نهضت سواد آموزی تشریح کرد:

پرداخت پاداش باسوادی تا دهه فجر

تکذیب واردات 2 برابری روغن پالم 
به کشور

معاون وزیر بهداشت، اظهاراتی مبنی بر واردات دو برابری 
روغن پالم به کشور را تکذیب کرد و گفت: میزان واردات 

پالم در سال 95 نسبت به سال 94 فراتر نرفته است.
درباره  اخبار  برخی  به  پاسخ  در  دیناروند  رسول  دکتر 
افزایش دو برابری واردات روغن پالم به کشور، اظهار کرد:  
واردات روغن پالم دوبرابر نشده است و میزان آن در سال 

95 نسبت به  سال 94 فراتر نرفته است.
وی ادامه داد: گاهی اوقات آمار واردات یک ماه، با واردات 
می گویند  و  می شود  مقایسه  قبل  سال  در  مشابه  مدت 
آمار  ما  که  حالی  در  است؛  شده  برابر  دو  واردات  میزان 
سالیانه را در نظر می گیریم. تا امروز میزان واردات روغن 
پالم سال گذشته است. میزان مجاز مصرف روغن پالم در 
کشور، نباید از ۳0درصد نیاز باالتر برود و به همین میزان 

نیز در حال استفاده است.
رییس  رستگار،  محمدحسین  دکتر  پیش،  چندی 
پژوهشگاه سازمان غذا و دارو در گفت وگو با ایسنا، درباره 
موارد مجاز مصرف روغن پالم اظهار کرد: وزارت بهداشت 
در زمینه قاعده مند کردن مصرف روغن پالم، همت کرد. 
به طوریکه اکنون مصرف پالم باید قاعده  خودش را داشته 
باشد، نه اینکه چون ارزان است، آن را در هر فراورده ای 

اضافه کنیم. 

همسان سازی حقوق بازنشستگان
 در مجلس

تجمع  اجتماعی علت  تامین  درآمد سازمان  و  فنی  معاون 
بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل مجلس را تصویب ماده 
1۳ برنامه ششم توسعه مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد و 
همسان سازی حقوق بازنشستگان دانست و گفت: با همسان 

سازی حقوق موافق ایم اما باید بار مالی آن تامین شود.
حسن زدا، درباره علت تجمع دیروز جمعی از بازنشستگان 
تامین اجتماعی در مقابل مجلس شورای اسالمی  اظهار کرد: 
قرار بود امروز ماده 1۳ الیحه برنامه ششم توسعه در مجلس 
مطرح شود. بازنشستگان به مجلس رفته بودند تا از نتیجه آن 

کسب اطالع کنند.
به  و  شد  مطرح  مجلس  در  دیروز  ماده  این  افزود:   وی 
کمیسیون تلفیق برگشت که بازنشستگان باید صبر کنند 
نتیجه آن مشخص شود.معاون فنی و درآمد سازمان تامین 
اجتماعی با بیان اینکه ماده 1۳ برنامه ششم چهار بند دارد 
که بندهایی از آن به بازنشستگان مربوط است عنوان کرد: 
بند »الف« به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، بند 
»ب« به پرداخت حقوق بر مبنای سال های 29 و ۳0 به 
سازی  همسان  به  »ج«  بند  و  موعد  از  پیش  بازنشستگان 
حقوق بازنشستگان مربوط است که کلیت آن رای آورده و 
قرار شد برای بررسی جزئیات به کمیسیون تلفیق بازگردد؛ 
امروز  ایراداتی به این ماده وارد شد و باید اصالح شود تا مجدد 

به صحن علنی برود.

واکنش ساجدی نیا به وقایع ترافیکی 
شورای شهر

فرمانده انتظامی تهران بزرگ به وقایع رخ داده در آخرین 
جلسه علنی شورای شهر تهران واکنش نشان داد.

سردار حسین ساجدی نیا در حاشیه طرح دستگیری سارقان 
مسلح سوپرمارکت ها در جمع خبرنگاران درباره وقایع رخ 
داده در جلسه علنی شورای شهر تهران و اظهارات تندی 
که درباره پلیس از سوی اعضای شورای شهر و همچنین 
در فضای توییتر مطرح شده بود، گفت: پلیس قصد ورود 
شورای  اعضای  از  تشکر  ضمن  ما  و  ندارد  را  حواشی  به 
در  را  ما  و  بوده  پلیس  کنار  در  همواره  که  تهران  شهر 
از  تعدادی  که  بگویم  باید  کرده اند،  یاری  ماموریت هایمان 
اعضا اظهاراتی را مطرح کردند که خودشان در همان جلسه 

پاسخش را دادند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه از نظر ما همین 
برای  ما  حق  البته  کرد:  تصریح  می کند،  کفایت  پاسخ ها 
پیگیری این موضوع و اظهاراتی که مطرح شد، محفوظ است. 
در جلسه علنی شورای شهر تهران در روز سه شنبه هفته 
گذشته، برخی از اعضا انتقاداتی را درباره ترافیک شهر تهران 
مطرح کرده و پس از آن نیز یکی دیگر از اعضای شورای 
را درباره جابه جایی  ابهاماتی  توییتر خود  شهر در حساب 
رییس پلیس راهور پایتخت و ترافیک تهران مطرح کرد که 

واکنش های زیادی را به دنبال داشت.

آئین نامه  گفت:  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
مراکز همسان گزینی تا پایان سال تدوین می شود 

و تا آن زمان به هیچ مرکزی مجوز نمی دهیم. 
خوب  استقبال  به  اشاره  با  رستمی  محمدرضا 
هیات  اعضای  وری  در  رو  گفتگوهی  از  جوانان 
دولت با جوانان افزود: این استقبال هم از سوی 
جوانان بسیار زیاد بود و هم وزاری دولت توجه 

ویژه ای به این برنامه داشتند.
از  جوانان  سواالت  بیشترین  اینکه  بیان  با  وی 
اعضای دولت، در حوزه اشتغال و مسائل اجتماعی 
مطرح شده است، تاکید کرد: مسائلی چون اوقات 
فراغت و فیلترینگ از دیگر مواردی است که در 

سواالت جوانان از وزرا عنوان شد.
،معاون ساماندهی امور جوانان با اشاره به اینکه 
مطالبات جوانان از دولت هول از بین رفتن مساله 
»جوان هراسی« است، ادامه داد: همچنین ازدواج 
از دیگر دغدغه های جوانان است که در زمینه 
انتخاب همسر یک مرکز به صورت نمونه و پایلوت 
با همکاری وزارت ورزش و جوانان شروع به کار 
کرده است و نتیجه آن در شروع کار مطلوب بوده 

است. در حال حاضر پایش ماندگاری ازدواج هایی 
که از طریق این مرکز شکل گرفته در حال انجام 
است که احتماال تا پایان سال اعالم می شود. با این 
حال تا زمانی که نتیجه عملی این مرکز را بررسی 
نکنیم و موثر و مفید بودن این اقدام را در عمل 
نسنجیم به هیچ مرکز دیگری مجوز داده نخواهد 
شد، همچنین براساس عملکرد این مرکز آیین 
نامه ای تهیه خواهد شد که در آن آسیب شناسی 
این مرکز و عملکرد آن در نظر گرفته می شود 
و بر اساس آن یک آیین نامه صدور مجوز برای 
سال  تا  یابی  همسان  و  گزینی  همسان  مراکز 
آینده تدوین می شود.وی در مورد مزایای برگزاری 
جلسات رودر رو با جوانان خاطرنشان کرد: جوانان 
توانستند بدون واسطه نظرات، نقدها و پیشنهادات و 
مطالباتشان را به اعضای هیات دولت منتقل کنند و از 
آن ها توضیح، پاسخ و شفاف سازی بخواهند؛ اعضای 
دولت نیز در این مدت نسبت به پاسخگویی اعالم 
آمادگی کردند و در برنامه های ما حضور داشتند. 
وظیفه اصلی ما ایجاد فضای گفتگو و ارتباط مستقیم 
بوده و هست. فضای ارتباط مستقیم هم به این معنی 

است که دولتمردان به طور شفاف بشنوند که جوانان 
چه دغدغه ها، اولویت ها و نقدهایی دارند.رستمی در 
مورد پیگیری مطالبات مطرح شده به مهر گفت: از 
سوی جوانان گفت: وظیفه ما پیگیری این مطالبات 
است. در ابتدا این مطالبات دسته بندی شده و به 

نهادهای مسئول و وزارتخانه ها گزارش می شود. 
نتیجه پیگیری های آنها نیز ثبت شده و در نهایت 
کل آن به عنوان یک گزارش کالن به معاون اول 
رئیس جمهور و رئیس جمهور ارائه خواهد شد تا آنها 

نیز در جریان قرار بگیرند.

معاون ساماندهی امور جوانان خبرداد:

تدوین آئین نامه مراکز همسان گزینی تا پایان سال

اعالم  ایران، ضمن  آلزایمر  انجمن  مدیرعامل 
آمار ۶00 هزار نفری جمعیت مبتال به آلزایمر 
و  سالمندی  تند  شیب  به  نسبت  کشور،  در 

افزایش امکان ابتال به این بیماری هشدار داد.
آمار  آخرین  خصوص  در  صالحی  معصومه 
در  گفت:  جهان  و  ایران  در  آلزایمر  به  ابتال 

حال حاضر حدود 47 میلیون نفر در دنیا به 
این بیماری مبتال هستند و بر اساس تخمین 
جهانی، ما هم در کشور حدود ۶00 هزار نفر 
مبتال داریم. بنابراین با توجه به روند رو به رشد 
را  سالمندی که در حال حاضر شیب تندی 
تجربه می کند، امکان ابتال به این بیماری در 

آینده باالتر می رود.
وی افزود: این بیماری پیشرونده و تحلیل برنده 
است و علت اصلی آن هنوز در دنیا شناخته 
درمان   فقط  دلیل  همین  به  است؛   نشده 
کنترل کننده دارد. اگر آلزایمر در مراحل اولیه 
شناخته  شود، به درمان بهتر جواب می دهد و 

فرد زندگی با کیفیت تری را تجربه می کند.
بر  تاکید  با  ایران،  آلزایمر  انجمن  مدیرعامل 
ضرورت افزایش ذخایر مغزی به وسیله مطالعه، 
آموختن یک حرفه جدید، حفظ شعر و قرآن 
و زبان در سنین میانسالی،  ادامه داد: ما باید 

به کسانی که در معرض خطر هستند مانند 
میانساالن و سالمندانی که هنوز بیمار نشده اند، 
آموزش دهیم تا روش زندگی، تغذیه و تحرک 
خود را به درستی انتخاب کنند و از مصرف 
روغن های اشباع  و فست فودها دوری کنند تا 

شاهد کاهش ابتال به آلزایمر باشیم.
صالحی، ژنتیک و وراثت را 10 تا 15 درصد 
در ابتال به این بیماری موثر دانست و گفت: 
رعایت  خطر  عوامل  از  پیشگیری  اگرموضوع 
نشود، ممکن است احتمال بروز بیماری افزایش 
یابد. این بیماری خیلی شناخته شده نیست و 
بیمار  برای  اختالالت عملکردی که  دلیل  به 
رفتارهای  از  خانواده ها  بیشتر  می آید،  پیش 
او که برای آنها تازگی دارد، تعجب می کنند. 
تکرار کلمات به طور مداوم، سواالت تکراری 
و ... خانواده را دچارمشکل می کند و  بهداشت 

روانی آنها در معرض خطر قرار می دهد.

شیب تند سالمندی در کشور

اجتماعییکشنبه 5 دی 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 53386

 آگهی مزایده عمومی 
نظر به پرونده کالسه 950۶21 اجرایی ،این اجرا در نظر دارد جهت پرداخت 
طلب محکوم له آقای اسکندر محمد مرادی بطرفیت محکوم علیه آقای عبداله 
محمدزاده که درجهت پرداخت دین خود اقدام به معرفی یکدستگاه ساخنمان 
بعنوان اموال جهت فروش ازطریق مزایده نموده است .ساختمان معرفی شده 
بشماره ثبت 2041 فرعی از 1 اصلی بخش سیزده مسکونی به مساحت 22۶/2 
دسیمتر مربع بنام خانم طوبی مهدوی فرزند ابراهیم واقع در جوانرود خیابان 
سعدی میباشد قیمت پایه کارشناسی مبلغ 0۶0/400/000 /5 ریال میباشد 
ملک مذکور در رهن نمی باشد ومعارضی نیز ندارد بدین منظور مزایده درتاریخ 
۶ / 11 / 1۳95 در روز چهارشنبه راس ساعت 10 در اجرای احکام حقوقی 
جوانرود برگزار می گردد قیمت اولیه از قیمت پایه کارشناسی شروع وبرنده 
مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . متقاضیان می 
توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در اجرای احکام نسبت به بازدید ملک 
فوق اقدام نمایند برنده مزایده می بایستی ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی را 

همان روز به حساب دادگستری واریز نماید .
داد ورز اجرای احکام حقوقی دادگستری جوانرود – حسینی 

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1۳95۶0۳۳100900۳877 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي/ خانم 
زهرا اهلل پناهی فرزند جمشید بشماره شناسنامه 2447 صادره از  در یکباب خانه 
به مساحت 50 مترمربع به شماره دفتر جلد 105 صفحه ۳01 پالک فرعی از اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 1۳79 فرعی از 1۶2 اصلی واقع در ناحیه یک ثبت کرج 
خریداری از مالک رسمی آقای فرزند علی دیندار و شکر علی مرادی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 49094  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/20 

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

بنابه درخواست اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان رامشیروبموجب ماده14قانون ثبت 
اسنادوامالک تحدیدحدودششدانگ پالک۳۳بخش۳رامهرمز-رامشیرروستای ابوشنان 
فخرالسلطنه  مافی  بانوبتول  موقوفه  بنام  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  که  وسطی 
درجریان ثبت می باشدلذاعملیات تحدیدحدودباجمیع توابع ولوایح شرعیه وعرفیه 
باستثناءاعیانی خانه های رعیتی،باغات وتاسیسات احداثی حسب درخواستی تولیت 
موقوفه به تاریخ های هفدهم وهیجدهم بهمن ماه یکهزاروسیصدونودوپنج ازساعت9 
صبح روزهای مذکوردرمحل شروع وبعمل خواهدآمد.لذابموجب این آگهی به مالکان 
درروزهای  میشودکه  اعالم  مرقوم  های  پالک  ومجاورین  ارتفاقی  وصاحبان حقوق 
مقرردرمحل وقوع ملک خودحضور بهم رسانده وچنانچه هریک ازمتقاضیان ونماینده 
قانونی آنهادرمحل حاضرنباشندملک آن هابرابرماده 15قانون ثبت باحدوداظهارشده 
ازطرف مجاورین تحدیدحدودخواهدشد.لذاکسانی که نسبت به حدودیا حقوق ارتفاقی 
باشندبرابرماده20قانون  برای خودقائل هستندومعترض می  ملک موردتحدیدحقی 
ثبت می توانندتاسی روزازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدحدوداعتراض خودرابه 
مرجع صالحیت دار اعالم وگواهی مشعربردعوی رابه این اداره ارائه نمایند.درضمن 
وملک  تحدیدحدودحاضرنبوده  درموقع  اش  خودیانماینده  که  ثبتی  تقاضاکننده 
می  15تحدیدشده  ماده  مطابق  مجاورین  ازطرف  اوباحدوداظهارشده  موردتقاضای 
م.الف)12/479(    شماره  دهد.   اعتراض  حال  عرض  ماده  این  مقررات  تواندمطابق 

تاریخ انتشار:95/10/5یکشنبه
شیری-رئیس ثبت اسنادوامالک رامهرمز

 اگهی احضار متهم 
آقای کیومرث  پرونده کالسه 950998۶۶1۳01001۳۶ در خصوص شکایت  در 
ظهرابی فر  فرزند محمد رضا علیه آقای بابک یحیی بیگی فرزند علی بابا دائر بر 
اقامت متهم و در راستای ماده 174 قانون  سرقت به واسطه معلوم نبودن محل 
آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳92 نامبرده از تاریخ نشر آگاهی تا ظرف ۳0 روز 
در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر به عمل می آید. 
دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – نوشین حاجیوند. 

رای دادگاه 
در خصوص دادخواست آقای بیژن طوالبی فرد فرزند عبدالعلی به طرفیت آقای 
خسرو محمودی فرزند محمد علی بخواسته مطالبه وجه چک به مبلغ سی میلیون 
و پانصد هزار تومان و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بدوا اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی بشرح پرونده نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به استشهادیه 
محلی و شهادت شهود استناد نموده است و در استشهادیه مذکور مشخصات وسیله 
امرا و معاش و میزان هزینه دادرسی دقیقا قید گردیده و شهود تعرفه شده نیز 
ضمن تائید مندرجات استشهادیه مذکور مشخصات وسیله امرا و معاش و میزان 
هزینه دادرسی دقیقا قید گردیده و شهود تعرفه شده نیز ضمن تائید مندرجات 
استشهادیه اطالعات خود را دوستی و رفاقت با خواهان اعالم نموده اند لذا دعوی 
را وارد دانسته و به استناد مواد 504 و 50۶و 507 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر اعسارو معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی تا تمکن شدن خواهان صادر 
و اعالم مینماید این رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در 

محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
آگهی احضار متهم دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – حمیدرضا احمدیان.

دادسرای  دادیاری  نهم  پرونده شماره 95/8749/570199/7 شعبه  محتویات  حسب 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد کامران پرویزی فرزند حاجی مراد به اتهام جعل و 
کالهبرداری تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز ماده 
174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و مراتب در روزنامه 
آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و اتهام 
انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در مهات تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ گردید. 

 دادیار شعبه نهم دادسرا عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزاد پور

 دادنامه 
پرونده کالسه 940998۶۶98۳00085 شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
شاکی   950997۶۶14201081 شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   108( آباد 
:آقای محمد نظر غفاری فرزند علی به نشانی شهرستان خرم آباد –روستای تلوری 
اولیا –نوبهار ۳ –متهم : آقای سیامک دارایی فرزند رضا علی به نشانی شهرستان 
خرم آباد – خ انقالب ک 10 آراسته پ 10 )فعال مجهول المکان (-اتهام : فروش 

مال غیر 
رای دادگاه :بشرح کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم 
آباد آقای سیامک دارایی فرزند رضا علی مجهول المکان متهم است به فروش مال غیر 
موضوع شکاست آقای محمد نظر غفاری فرزند علی ساکن خرم آباد روستای تلوری 
علیاء نوبهار سوم بدین توضیح که شاکی مدعی است از سال 1۳82 تا سال 1۳91 
)حدودا ده سال( به عنوان نگهبان گلنی نه متعلق به متهم بوده و بابت دستمزد این 
مدت یک قطعه زمین به مساحت ۳۳۶ متر مربع از طرف متهم به وی واگذار شده 
)مبایعه نامه در صفحه 4 پرونده (بعد از مدتی جهت ساخت و ساز زمین مذکور 
مراجعت که شخص بنام جهانبخش سبزی وند با ارائه سند رسمی ادعایی مالکیت 
زمین واگذار شد به شاکی را می نماید و متعاقب آن برادر متهم ضمانت می نماید که 
در شعبه اول اجرای احکام دادگستری خرم آباد مبلغ پنجاه میلیون تومان به شاکی 
پرداخت نماید که هیچ گونه اقدامی تا کنون به عمل نیامده است شاکی ضمن ارائه 
مدرک دو نفر شاهد را در دادسرا و دادگاه معرفی که من حیث المجموع ادعای شاکی 
را تایید می نمایند اقدامات دادسرا و دادگاه جهت شناسایی محل اقامت متهم مثمر 
ثمر نبوده و نامبرده در جلسات دادرسی با وصف نشر آگهی حاضر نگردیده است فلذا 
دادگاه با عنایت به مراتب مارالذکر- شهادت شهود-گزارش مرجع انتظامی مدارک 
ارائه شده کارشناسی انجام شده و عدم حضور متهم جهت دفاع از خود با وصف نشر 
انتسابی را نسبت به مشارالیه  امارات موجود در پرونده بزه  آگهی و سایر قرائن و 
محرز و مسلم تشخیص به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء 
و اختالس و کالهبرداری ناظر به ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر نامبرده را 
عالوه بر پرداخت مبلغ سیزده میلیون و چهارصدو چهل هزار تومان وجه رایج معادل 
ارزش مال فروخته شده در سال 1۳91 به شاکی به تحمل سه سال حبس تعزیری با 
احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ سیزده میلیون و چهارصد و چهل هزار 
تومان وجه رایج در حق صندوق دولت محکوم می نماید .رای صادره غیابی محسوب 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست 
روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه تجدید نظر 

استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 108 دادگاه کیفری دو خرم آباد – ابراهیم نظری مقدم.

آگهی
نظر به پرونده مطرح رسیدگی متهم : چراغعلی خور فرزند : محمدعلی با پرونده 
تعقیب  دادسرا تحت  این  از طرف  امانت  در  : خیانت  اتهام  به  الذکر  فوق  کالسه 
نگردیده  ممکن  آنها  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه  احضاریه  ابالغ  و  هستند 
بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه ۳4 دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب ناحیه 5 شهرستان کرج جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود و 
در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد.  ۳7۶ م/ الف
دادیار شعبه ی 34 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ی 5 کرج – فقیه نصیری 

آگهی
نظر به پرونده مطرح رسیدگی متهم : علی رضا هاشمی انتظام فرزند : سید احمد 
با پرونده کالسه فوق الذکر به اتهام : ممانعت از حق و ترک نفقه زوجه و فرزند 
مشترک و تهدید از طرف این دادسرا تحت تعقیب هستند و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت آنها ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه ۳4 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 5 شهرستان کرج 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود و در صورت عدم حضور پس از یک 

ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.  ۳75  م/ الف
دادیار شعبه ی 34 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ی 5 کرج – فقیه نصیری 

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم

نام: حمید    نام خانوادگی: ایلیات    نام پدر: محمد 
نشاني : البرز – کرج ماهدشت خ بی بی سکینه الله 11 منزل ایلیات پ 4

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 
1- نام: مجتبی      نام خانوادگی: نادری قهرمانی  نام پدر: محمد اسحق

نشاني: مجهول المکان 
محکوم به:

 9510092۶941000۳1 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
علیه  محکوم  محکومیت    9509972۶941001۶8 مربوطه  دادنامه  شماره  و 
مبلغ  پرداخت  نیز  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   28/000/000 مبلغ  پرداخت  به 
چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  تأخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  ریال   470/000
لغایت زمان اجرای حکم به ماخذ شاخص ساالنه بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 

اجرا گذارد ) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی (. 
2-ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.

۳-مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 
مشروح  طور  به  غیرمنقول،  و  منقول  اموال  همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل 
ها و موسسات مالی و  بانک  نزد  به هر عنوان  بر میزان وجوه نقدی که  مشتمل 
های مذکور و  به همراه مشخصات دقیق حساب  یا خارجی دارد  ایرانی  اعتباری 
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر  نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 و ۳ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1۳94(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و 

ماده 20 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳94(
5-انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1۳94(
از  ارائه شود آزادی محکوم علیه  از مهلت سی روز  اموال پس  ۶-چنانچه صورت 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود. ) تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳94(.  

۳74 م/الف
 – کرج  اختالف  حل  شورای   ۶4 شعبه  کالسه 9409982۶94100۳10  پرونده 
مجتمع شماره 5 ) مجتمع ماهدشت ( تصمیم نهایی شماره 9509972۶941001۶8

خواهان : آقای حمید ایلیات فرزند محمد به نشانی البرز – کرج – ماهدشت خ بی 
بی سکینه الله 11 منزل ایلیات پ 4

خوانده : آقای مجتبی نادری قهرمانی فرزند محمد اسحق به نشانی مجهول المکان 
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 64 شورای حل اختالف کرج – مجتمع شماره 5 
)مجتمع ماهدشت (- گل پری بیگلو

رونوشت آگهي حصر وراثت
گواهی  و  شهادتنامه  استناد  به   1084 شناسنامه  شماره  به  مهربان  قاسم  آقاي 
این  تقدیم   950۳92 شماره  ب  به  درخواستی  ورثه  شناسنامه  فتوکپی  و  فوت 
شورا نموده و چنین اظهار داشته است که شادروان علی اکبر مهربان به شماره 
شناسنامه ۳4۳ در تاریخ 95/9/1۳ اقامتگاه دائمي خود در گذشته و ورثه حین 

الفوت وی عبارتند از :
نسبت  ساوه   از  به شماره شناسنامه 2۳9 صادره  متولد 1۳15  زال  1- خدیجه 

همسر 
2- قاسم مهربان متولد 1۳40 به شماره شناسنامه 1084 صادره از کرج نسبت 

فرزند
۳- سکینه مهربان متولد 1۳47 به شماره شناسنامه 1474 صادره از کرج نسبت 

فرزند
4- حلیمه مهربان متولد 1۳49 به شماره شناسنامه 147۶ صادره از کرج نسبت 

فرزند
از کرج نسبت  به شماره شناسنامه 1475 صادره  5- رقیه مهربان متولد 1۳47 

فرزند
۶- فاطمه مهربان متولد 1۳58 به شماره شناسنامه 1871 صادره از کرج نسبت 

فرزند
از کرج نسبت  به شماره شناسنامه 1721 صادره  متولد 1۳54  داود مهربان   -7

فرزند
8- امراله مهربان متولد 1۳۳8 به شماره شناسنامه 11 صادره از بوئین نسبت فرزند
9- محمود مهربان متولد 1۳44 به شماره شناسنامه 1159 صادره از کرج نسبت 

فرزند
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر 
گونه الیحه با اعتراض یا ارائه وضیت نامه سری  یا رسمی  حسب گواهی متصدی 
مربوط و مالحظه گواهینامه به مالیات بر ارث به شماره ..... مورخ .... سرانجام در 
به  العاده شعبه ۶4 شورای حل اختالف ماهدشت  تاریخ 95/10/1 در وقت فوق 
تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی می نماید که 
ورثه در گذشته منحصر به اشخاص/ شخص یادشده در باال بوده و وارث دیگری 
ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق ودیونی که بر ترکه تعلق 

می گیرد. ۳77 م/الف
شعبه 64 شورای حل اختالف ماهدشت

مفقودی
 برگ سبز خودرو سواری پراید 1۳1سایپا مدل 1۳90 به رنگ سفید با شماره پالک 
 s1412290791874 7۶5ج17ایران ۳۳ با شماره موتور 421845۳و شماره شاسی

به نام جباریداللهی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

هپاتیت چگونه منتقل میشود؟ 
روی  هپاتیت  بیماری  شود،  ایجاد  کبد  در  التهاب  وقتی   
قارچ،  ها،  ویروس  کبد،  در  التهاب  ایجادکننده  می دهد،عوامل 

استامینوفن است. مانند  میکروب ها و حتی داروهایی 
می شناسند، حذف  را   C و   B و   A نوع  هپاتیت  تر  بیش  مردم 
قرار  شمسی   1410 یا  میالدی   20۳0 سال  تا   B نوع  هپاتیت 
است انجام شود؛ این هپاتیت در ایران واکسن دارد؛ اما هپاتیت 
 A هپاتیت  همچنین  ندارد.  واکسن  دنیا  جای  هیچ  در   C نوع 

واکسن دارد؛ ولي در ایران واکسن آن موجود نیست.
تماس  و  آلوده  غذایی  مواد  خوردن  راه های  از   A نوع  هپاتیت   
بی  مانند  مواردی  شامل  آن  نشانه های  می شود،  منتقل  بیمار  با 
اشتهایی، تهوع، استفراغ و افزایش آنزیم های کبدی است. بیشتر 

موارد آن بدون بروز یرقان عارض می شود.
 هپاتیت B از طریق سرنگ های آلوده و همچنین انتقال خون و 
فرآورده های خونی آلوده منتقل می شود، بیمارانی که همودیالیز 
دریافت  خون  که  ما ژور  تاالسمی  به  مبتال  افراد  می شوند، 
پرستاری  و  پزشکی  پرسنل  و  هموفیلی  به  مبتالیان  می کنند، 
در معرض خطر بیماری قراردارند و بهتر است واکسن مربوط به 

B را دریافت کنند. هپاتیت 
C از طریق تزریق فرآورده های خونی آلوده و استفاده   هپاتیت 
البته  می شود،  منتقل  تزریقی  معتادان  در  مشترک  سرنگ  از 

انتقال جنسی این نوع هپاتیت بسیار بسیار نادر است.
 واکسیناسیون علیه هپاتیت B، چند درصد ایمنی

 ایجاد می کند؟
درصد   9۶ باالی  واکسیناسیون،  دوره  تکمیل  ماه  سه  دو  از  بعد 
افراد، آنتی بادی محافظت کننده خواهند داشت. البته استثنائاتی 
نقص  که  افرادی  سیگاری،  افراد  چاق،  افراد  در  که  هست  هم 

ایمنی دارند و افرادی که HIV مثبت هستند، دیده می شود .
همودیالیز  که  کسانی  و  دندانپزشکان  پرستاران،  پزشکان، 

می شوند، ده سال یکبار آنتی بادی را چک کنند.

: C عالئم هپاتیت  
می شود.  عارض  بی اشتهایی  و  بی حالی  خمودی،  سستی،  ضعف، 
ادرار  است.  عالمت  ترین  مهم  بی اشتهایی،  حاد  هپاتیت  در 
به  الزم  می شود.  مشاهده  هم  خارش  و  کمرنگ  مدفوع  پررنگ، 
انتقال  اتفاقی، و ضمن  موارد  از  C در خیلی  است هپاتیت  ذکر 
مراکز  در  که  است  مهم  می شود.  کشف  ساالنه  چکاپ  یا  خون 
همچنین  و   C هپاتیت   ،B هپاتیت وجود  نظر  از  بیمار  ناباروری 

بیماری ایدز بررسی شود.
در  مشترک  سرنگ  از  استفاده  طریق  از  فقط  هپاتیت  نوع  این   
معتادان تزریقی، تزریقات غیر ایمن، تزریق خون و فرآورده های 
واکسیناسیون  طرح  با  حاضر  حال  در  می شود،  منتقل  خون 
مرحله  به   B هپاتیت می شود،  انجام  نوزادان  در  که  کشوری 
خطر  کم  افراد  در   B هپاتیت  شیوع  یعنی  است  رسیده  کنترل 
به 1/2 درصد از جمعیت مردم رسیده است؛ البته داروی بسیار 

B معجزه می کند. موثری داریم که در مورد هپاتیت 
قدیمی  داروهای  جای  به  حاضر  حال  در   C هپاتیت  مورد  در   
بود  مجبور  بیمار  سال  یک  و  سمی  بسیار  و  بود  تزریقی  که 
آمپول دریافت کند، قرص خوراکی به بازار آمده که البته با یک 
 9۶ باالی  و  می شود  انجام  درمان  دوره  ماه  سه  مدت  به  قرص 
سیروز  دچار  مریض  هم  آن  از  می یابد.nبعد  بهبود  بیمار  درصد 
دارو  این  مصرف  با  هم  سیروز  به  مبتال  بیمار  حتی  و  نمی شود 

بهبود می یابد و به سرطان کبد نمی رسد.
 salamatnews.com:منبع

درمان سرماخوردگی کودکان   
در صورتیکه سن کودک زیر ۳ ماه است وتب دارد 
توسط پزشک معاینه شود . در کودکان باالی سه ماه 
می توان از استامینوفن جهت کاهش تب استفاده کرد. 
میزان مورد نیاز در صورتیکه بخواهیم از قطره استفاده 
کنیم 2 قطره به ازای هر کیلوگرم از وزن کودک می 
باشد ) وزن کودک ضربدر 2 ( و هر چهار ساعت تکرار 

می شود.
درمان گرفتگی و آبریزش بینی: مصرف داروهای 
ضد احتقان و گرفتگی بینی به علت عوارضی که دارند 
در کودکان ممنوع می باشد.تنها داروی مجاز در این 
زمینه محلول آب نمک رقیق)کلرور سدیم( بوده که به 
صورت قطره و یا اسپری بینی در داروخانه ها موجود 
می باشد. بهتر است در کودکان کمتر از یک سال از 
قطره و کودکان بزرگتر از یک سال از اسپری کلرور 

سدیم استفاده گردد.
  )FDA(درمان سرفه: سازمان غذا و داروی امریکا
دارو های ضد سرفه  تجویز  از  که  توصیه می کند 
بررسی  شود.در  خودداری  سرماخوده  کودکان  در 
های اخیر مشخص شده است که تجویز داروهائی 
همانند دیفن هیدرامین هیروکسی زین و سائر آنتی 
هیستامین ها در کودکان زیر دو سال ممکن است 
منجر به مرگ ناگهانی کودک شده و الزم است جدا از 

مصرف انها در این گروه سنی خوداری گردد.
تجویز شربت عسل: عسل بهترین دارو برای سرفه 
خفیف شبانه ناشی از سرماخوردگی در کودکان باالی 
2 سال است. تهیه شربت عسل با آب گرم می تواند 
موثر باشد.استفاده از عسل در کودکان زیر یکسال 
اثرات ضد  انجام شده  بررسی های  است.در  ممنوع 
سرفه ای شربت عسل در مقایسه با سائر داروهای 
ضد سرفه همانند آنتی هیستامینها، دکسترومتورفان، 
سرماخوردگی  شربتهای  و  اکسپکتورانت  کدئین، 

موجود در داروخانه بیشتر بوده است.
مصرف مایعات: والدین، کودک بیمار خود را تشویق 
کنند تا مایعات را به اندازه کافی بنوشد. اجبار کردن 
کودک به مصرف مایعات فراوان توصیه نمی شود. 
منظور از مایعات آب معمولی، شیر ویا سوپ می باشد.
آنتی بیوتیک: در سرماخوردگی تجویز آنتی بیوتیک 
ممنوع است و استفاده بی مورد از آن عالوه بر اینکه 
ممکن است حساسیت داروئی را بدنبال داشته باشد 
منجر به ایجاد مقاومت نیز می گردد. در صورتیکه در 
آینده، کودک نیاز مبرمی به این گونه آنتی بیوتیکها 
داشته باشند تجویز آن موثر نخواهد بود.در مواردی 
که کودک سرماخورده دچار عارضه شده باشد، همانند 
ابتال به عفونت گوش و سینوزیت، تجویز آنتی بیوتیک 

توسط پزشک الزم است.
داروهای گیاهی و خانگی: اثر بخشی هیچیک 
از داروههای خانگی و گیاهی در سرماخوردگی اطفال 
 ، اکیناسه  عصاره  مثل  است.داروهائی  نشده  اثبات 
تجویز ویتامین C و شربت روی در کودکان توصیه 
نمی گردد. تا کنون اثر بخشی سائر ویتامینها نیز در 
بهبودی سرماخوردگی اثبات نشده است. شربتهای 
ویتامینه موجود در بازار که به عنوان شربتهای تقویتی 
شناخته می شوند ببیشتر جنبه تجاری دارند. به طور 
کلی مطالب فوق را می توان در دو جمله زیر 
خالصه نمود : در کودکان مبتال به سرماخوردگی 
که کمتر از شش سال سن دارند هیچ داروئی به جز 
استامینوفن و قطره کلرور سدیم توصیه نمی گردد. در 
کودکان باالی ۶ سال تجویز داروهای سرماخوردگی 

موثر نیست ولی تجویز آن نیز خطر زیادی ندارد.

گوناگونکودکانه

مشورت و نظرخواهی از دیگران یکی از عوامل 
مهم و مسائل حیاتی در تصمیم گیری است .

 می دانیم همه افراد در زندگی برای رسیدن 
به موفقیت، به طور جدی و خستگی ناپذیری 
تالش می کنند؛ اما اغلب به آنچه در رویاهای 
باید دید،  شان می پرورانند، نمی رسند. حال 
برای اینکه زودتر از مسیر غلط خارج شوند و به 
اهدافشان جامعه عمل بپوشانند، عالوه بر تالش 

فردی، باید چه کار کنند؟ 
 مشاوره گرفتن و مشورت کردن از افراد عاقل 
و صاحب خرد،  یکی از راههایی است که افراد 
را قدم به قدم به آرزوهایشان نزدیک می کند. 
چرا که حضرت علی)ع( در این باره می فرمایند: 
»با افراد عاقل و صاحب خرد مشورت کن تا از 

لغزش و پشیمانی ایمن گردی.«
 مشورت و نظرخواهی از دیگران یکی از عوامل 
مهم و مسائل حیاتی در تصمیم گیری است، با 

توجه به وسعت موضوعات و پیچیدگی مسائل 
به  قادر  نفر  یک  اطالعات،  گستردگی  نیز  و 
همه  آوردن  دست  به  و  مسائل  همه  شناخت 
اطالعات الزم در مورد یک مسئله نیست و در 
نتیجه نمی تواند تصمیم منطقی و درستی در 

مورد آن اتخاذ نماید.
بسیار  نگر  منفی  و  بدبین  آدم  با  مشورت   
خطرناک است؛ زیرا او جز سیاهی، بدبختی و 
شکست، چیزی نمی بیند و صرفا افکار بدبینانه 
انتقال  به شما  به شیوه نصیحت گونه  را  خود 

می دهد
 

تعریف و اهمیت مشورت
به  و  ریشه  یک  از  »مشاوره«  و  »مشورت«   
راه  برای  افراد آگاه و مطلع  به  معنای مراجعه 
یابی به حل مسئله و بهره گیری از تجارب و 

آگاهی دیگران است.
نقش مشورت در زندگی، نقشی اساسی است. 
تحقیقات تجربی نشان می دهد که مشورت اگر 

مهم ترین نقش را در پیشرفت و استفاده بهینه 
از زندگی نداشته باشد، دست کم می تواند یکی 
امروز،  ایفا کند. در دنیای  را  بهترین نقشها  از 
زندگی بدون مشورت و مشارکت و هم فکری با 
دیگران، امکان پذیر نیست. یک مثل چینی می 
گوید: »اگر می خواهی کاری را به درستی انجام 
دهی، با سه تن از سالخوردگان مشورت کن.« 
در فرهنگ و ادبیات فارسی نیز آمده است: »آن 
که بیشتر مشورت می کند کمتر دچار اشتباه 
می شود.« و به قول امریکاییها: »دو فکر، از یک 

فکر بهتر است«.
 

با مردان بزرگ مشورت کنید
عواقب  مورد  در  علی)ع(  حضرت  امیرمومنان 
عدم مشورت و استبداد به رای چنین هشدار 
می دهد؛ کسی که استبداد در رای داشته باشد 

بزرگ  مردان  با  که  کسی  و  شود  می  هالک 
شریک آنان  دانش  و  عقل  در  کند   مشورت 

 می شود.
ضرورت مشورت یک مسئله عقلی است و هر 
انسان عاقل و خردمندی این ضرورت را درک 
می کند و هیچ خردمندی خود را ازآن بی نیاز 
هیچ  فرماید:  می  علی)ع(  حضرت  داند.  نمی 
نیاز بی  مشاوره  از  خردمندی  و  عاقل   انسان 

 نمی گردد.
به  استبداد  و  دیگران  نظرات  به  توجه  عدم   
است  چیزهایی  ترین  خطرناک  از  یکی  رای، 
که ممکن است یک مدیر به آن گرفتار شود. 
مشورت در نگاه امیرمومنان )ع( یکی از ضرورت 
تصمیم  ویژه  به  امور  اداره  برای  اساسی  های 
گیری است. آن حضرت مشورت و نظرخواهی 
از دیگران را قوی ترین و محکم ترین پشتیبان 
و حامی می داند و می فرماید: هیچ حامی و 
پشتیبانی، استوارتر و محکم تر از مشورت کردن 

نیست.

 
آثار و فواید مشورت

مشورت کردن و استفاده از نظرها و دیدگاههای 
دارد.  زیادی  فواید  و  مثبت  پیامدهای  دیگران 
آثار و برکات فراوانی که از مشورت کردن نصیب 
انسان می شود، هرگز از تفکر فردی و امکانات و 
منابع فراوان مادی به دست نمی آید. در اینجا 
به بخشی از برکات مشورت به صورت اختصار 

می پردازیم.
 

مشورت و موفقیت در زندگی
عوامل بسیاری چون تالش، پشتکار، توکل به 
خدا، نظم و برنامه ریزی و بهره مندی از هوش و 
سالمت جسمی و روانی در پیشرفت و موفقیت 
انسان نقش دارند. اما یکی از عواملی که نمی 
و  مشورت  گرفت،  نادیده  را  آن  نقش  توان 

استفاده از تجارب و اندوخته های دیگران است. 
دیگران،  با  مشورت  که  است  آمده  روایات  در 
انسان  نصیب  الهی  توفیق  که  شود  می  باعث 
عمل  تر  عاقالنه  و  تر  موفق  کارها  در  و  گردد 
آله( فرمود:  ا... علیه و  کند. رسول خدا )صلی 
در  و  انجام دهد  کاری  »کسی که می خواهد 
مورد آن با فرد دینداری مشورت کند، خداوند 

او را به آنچه بهترین است، موفق می دارد.«
 

بهره برداری از فکر دیگران
یکی از فواید و پیامدهای مشورت، بهره برداری و 
استفاده از افکار و نظرات دیگران است. مشورت 
به انسان کمک می کند تا افکار و اندیشه های 
دیگران به ویژه صاحب نظران و متخصصان را 
اندیشه  و  افکار  دادن  قرار  با  و  طلبد  یاری  به 
قدرت،  بر  نظر خود  و  فکر  کنار  در  آنان  های 
وسعت و عمق اندیشه و بینش خود بیفزاید و از 
درخشش افکار و اندیشه های دیگران بهره مند 
شود.حضرت علی)ع( می فرماید: هر کس که با 
صاحبان عقل و خرد مشورت کند، از درخشش 

افکار بهره مند می شود.
 

مشورت و تقویت روحی و اعتماد به نفس
این واقعیتی است که اگر انسان در مسیر زندگی 
کسی را نداشته باشد که با او تبادل نظر کند، 
احساس تنهایی و غربت خواهد کرد و در نتیجه، 
و  اعتماد  با  را  تواند نقش و وظایف خود  نمی 
اطمینان کامل انجام دهد. شاید به همین دلیل 
است که مشورت را نوعی پشتیبانی ذکر کرده 
اند: »مشورت کردن، پشتیبانی طلبیدن است.« 
در روایت دیگری از رسول خدا )صلی اهلل علیه و 
آله( آمده است: »هیچ پشتیبانی مورد اعتمادتر 

از مشاوره نیست.«
 

دستیابی به راهکار مناسب
نظرات  به  توجه  و  مشورت  که  دیگری  فایده 
کار  این  که  است  این  دارد  دنبال  به  دیگران 
مناسبی  و  معقول  تصمیم  تا  شود  می  باعث 
اتخاذ شود و راه درستی انتخاب گردد. حضرت 
صاحبان  با  که  کس  هر  فرماید:  می  علی)ع( 
درست  راه  به  نماید  مشورت  خرد  و  اندیشه 

رهنمون می شود.
به  و  ریشه  یک  از  »مشاوره«  و  »مشورت« 
معنای مراجعه به افراد آگاه و مطلع برای راه 
یابی به حل مسئله و بهره گیری از تجارب و 

آگاهی دیگران است
 

با چه کسانی مشورت نکنیم؟
الف . افراد غیر متخصص و بی تجربه؛ افرادی 

که تجربه و تخصص کافی ندارند.
افراد غیر متدین و کسانی که اسرار ما را  ب. 

فاش خواهند کند.
بسیار  نگر  منفی  و  بدبین  آدم  با  مشورت  ج. 
خطرناک است؛ زیرا او جز سیاهی، بدبختی و 
شکست، چیزی نمی بیند و صرفا افکار بدبینانه 
انتقال  خود را به شیوه نصیحت گونه به شما 

می دهد.
د. آدمهای الف زن؛ کسانی که در طول زندگی 
اند،  نداشته  بر  برای خویش  مثبتی  قدم  هیچ 
چگونه می توانند در تصمیم گیریها راهنمای 

شما باشند و توصیه های مفید بکنند؟
 

نکته آخر
یادمان باشد، رد و بدل کردن مشورت به این 
این احتمال وجود  سادگی ها نیست. همیشه 
از طرفین مشورت مرتکب یک  یکی  دارد که 
میان  رابطه  نتیجه  در  و  شود  ساده  اشتباه 
ببیند.  آسیب  یا  شده  دار  خدشه   طرفین 
رود  پیش  خوب  مشورت  پروسه  اگر  واقع  در 
باعث  درست،  مشورت  افتد؟  می  اتفاقی   چه 
می شود از نقطه ای کامال متفاوت مساله خود 
را بررسی کنیم. همیشه ده ها راه پیش پای ما 
قرار دارد و مشورت مثل چراغی است که این 

راه ها را بر ما نمایان می کند.
 منبع: تبیان

نقش مشورت کردن در تصمیم گیری 
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آگهی مفقودی
برگ سبز موتور سیکلت هیرمند 125CDI  به شماره شهربانی 588-۶88۳9 مدل 85 

شماره موتور ۳2108۶01 شماره تنه 855475۶ مفقود گردیده، فاقد اعتبار است.
بهشهر

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

آقای بهمن قادری  فرزند محمد عزیز درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک 185 فرعی از109 از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳ کرمانشاه معروف به 
اسداله بیگی که از آقایان صالح یوسفی نسب خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه  95 – ۳7  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره  1۳95۶0۳1۶007001۳75 مورخ  2۶ / 
8 / 1۳95 ، حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 80 / 55  متر 
مربع به نام آقای بهمن قادری صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان 
اخوان فخری می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله 15روز آگهی می شود تا چنان  
چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره  محل تحویل دهد. 
بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا 
به نام آقای بهمن قادری  صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

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

تاریخ انتشار اول  20  /   9  /  1۳95 تاریخ انتشار دوم  5  /   10 /  1۳95

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

آقای همایون امینی فرزند محمدرضا  درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود 
را از پالک 14۶ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به 
زمین زیر جوی که از آقایان برهان دیاری غفوری وغیره خریداری و درخواست سند 
مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه 95 - ۳5 تشکیل و به هیئت موضوع قانون 
فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی 1۳95۶0۳1۶007001۳91  
مورخ 2۶  /   8  / 95 حکم به صدور سند مالکیت قسمتی ازیک باب ماشین شویی 
به مساحت  50 / 12  متر مربع به نام آقای همایون امینی صادر نموده است و 
نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان دیاری وبرهان و وراث داود غفوری می باشد 
که  تا چنان چه کسانی  آگهی می شود  فاصله 15روز  در  نوبت  دو  در  مراتب  لذا 
نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه 
به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد،  اعتراض خود را کتباً 
مقرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
از  مانع  مالکیت  نمود صدور سند  امینی خواهد  آقاي همایون  نام  به  تقاضا  مورد 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
تاریخ انتشار اول  20   /   9  /   1۳95  تاریخ انتشار دوم  5  /   10  /   1۳95

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

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

به قولنامه عادی خود  آقای مصطفی محمدی  فرزند احمد درخواست رسیدگی 
را از پالک 10۶ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف 
به بیسان جار که از آقایان عزیز بازانی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه 92  -  199 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
 1۳95۶0۳1۶007001452 شماره  رأی  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع 
مورخ 9 / 9 / 1۳95  حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 
90  /  181 متر مربع به نام آقای مصطفی محمدی  صادر نموده است و نام مالکین 
اولیه پالک مزبور آقایان وراث مرحوم کاکاحسن محمدی می باشد لذا مراتب در 
دو نوبت در فاصله 15روز آگهی می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی 
است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به 
نام آقای مصطفی محمدی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

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

تاریخ انتشار  اول  20  /  9  /  1۳95 تاریخ انتشار دوم  5  /  10  /  1۳95

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

آقای همایون امینی فرزند محمدرضا درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود 
معروف  1۳کرمانشاه  بخش  در  واقع  جوانرود  اصلی  ازیک  فرعی  پالک155  از  را 
و  خریداری  امینی  وکیخسرو  محمدعلی  آقایان  از  که  آبادی  پهلوی  زمین  به 
درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه 9۳  -  4۶ تشکیل و به 
هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 
1۳95۶0۳1۶007001۳87  مورخ 2۶  /  8 / 1۳95  حکم به صدور سند مالکیت 
یک باب ماشین شویی  به مساحت 5۳7  متر مربع به نام آقای همایون امینی 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان محمدعلی وکیخسرو امینی 
می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی 
این آگهی به  انتشار نوبت اول  تاریخ  از  که نسبت  به مورد تقاضا اعتراض دارند 
مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، 
مقرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل 
دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
مورد تقاضا به نام آقای همایون امینی  صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
تاریخ انتشار اول  20  /  9  /  1۳95
تاریخ انتشار دوم 5  /  10  /  1۳95

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- نعمت عزیزی
آگهی ماده سه قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آقای الیق صیدی  فرزند توفیق  درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک  1۳4فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به زمین 
الباغ که از خانم صبریه مریدی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه  9۳  -  5۳  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی 1۳95۶0۳1۶0070005۳5 مورخ  2۶ / 4 / 
1۳95  ، حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 91/02متر مربع 
به نام آقای الیق صیدی  صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای 
فتح اله عزیزی می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله 15روز آگهی می شود تا 
چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
برابر  ثبت  اداره  انقضای مدت مقرر  از  بدیهی است پس  ثبت محل تحویل دهد. 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای الیق صیدی صادر خواهد نمود صدور 

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

تاریخ انتشار اول  20  /  9  /  1۳95    تاریخ انتشار دوم  5 /  10  /  1۳95 

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

آقای محمدطاهری پور فرزند جعفردرخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را 
از پالک 1۶7-1۶5-1۶2 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه 
معروف به زمین پایین آبادی که از آقای فرج محمدخانی خریداری و درخواست 
سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه 94   -  ۶9  تشکیل و به هیئت 
شماره  رأی  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع 
1۳95۶0۳1۶007001۳79 مورخ 2۶ / 8  / 1۳95  حکم به صدور سند مالکیت 
یک باب ساختمان به مساحت  25 /14۶ متر مربع به نام آقای محمدطاهری پور 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان فرج محمدخانی ووراث 
کاکامیرزا وعلی میرزا وغیره  می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله 15روز آگهی 
می شود تا چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا 
به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای محمدطاهری پورصادر خواهد نمود 

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

تاریخ انتشار ا ول  20  /  9  / 1۳95 
تاریخ انتشار دوم 5  /  10  /  1۳95

آگهی
مبنی  دادخواستی  عزیزی  خداداد  خواهان   4/۳۳9/95 کالسه  پرونده  درخصوص 
برمطالبه مبلغ 1/980/000 تومان به استناد یک فقره چک به شماره 7985۳2 
وخسارت تاخیرتادیه وخسارات دادرسی به طرفیت آقای یوسف عمئی فرزند یداهلل 
تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/11/10 ساعت 9:۳0 
)نه و سی دقیقه صبح (تعیین گردیده است . باتوجه به مجهوالمکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ ق . آ . د . م مراتب در جراید منتشر تاخوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در روانسر – میدان اورامان –دادگستری 
روانسر –شعبه چهارم شورای حل اختالف مراجعه ونسخه ثانی ضمائم ودادخواست 
را اخذ نماید درصورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی وتصمیم  مقتضی 

اتخاذ خواهد شد.
شعبه چهارم شورای حل اختالف روانسر

 دادنامه 
پرونده کالسه 950998۶۶19800۶۳1 شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد )105 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 950997۶۶1۳9012۳2-شاکی : 
خانم فاطمه اندیشه فرزند شکر اله به نشانی لرستان – خرم آباد – ماسور پردیس 
1۳ سمت چپ تغریبا انتهای خیابان در سفید –سبز- متهم : آقای حمزه محمدی 
آباد  بخش مرکزی روستای دارایی پشت  – خرم  لرستان  به نشانی  یداله  فرزند 
با وصف  رانندگی  تصادف  اثر  بر  عمدی  غیر  بدنی  ایراد صدمه   : اتهام   – مسجد 

نداشتن گواهینامه 
احتیاطی  بی  بر  دایر  یداله  فرزند  اتهام حمزه محمدی  : در خصوص  دادگاه  رای 
در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی با وصف بدون گواهینامه 
رانندگی نسبت به فاطمه اندیشه فرزند شکراله با توجه به شکایت شاکی گزارش 
مرجع انتظامی گواهی پزشکی قانونی اقرار متهم به شرح صفحه 10 پرونده نظریه 
افسر کاردان فنی در امور تصادفات و کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و 
از  ثابت تشخیص  و  را محرز  متهم  اتهام  متهم  متواری شدن  و  آباد  انقالب خرم 
حیث جنبه خصوصی بزه که همان پرداخت دیه می باشد مستندا به مواد 448 
و 449 و 488 و 709 و 710 قانون مجازات اسالمی 1۳92 متهم موصوف را به 
پرداخت دیات ذیل محکوم می نماید 1-پارگی بخیه شده پیشانی دامیه دو درصد 
دیه کامل 2-سائیدگی زیر زانوی راست و زانوی چپ دو حارصه یک درصد دیه 
کامل ۳-ارش تورم زیر هر دو چشم جمعا یک درصد دیه کامل 4-ارش آسیب 
نسج نرم مچ دست چپ دو درصد دیه کامل 5-ایجاد اثر التیام یافته جرح بخیه 
شده پیشانی یک درصد دیه کامل تعیین و اعالم می گردد ضمنا در خصوص جنبه 
عمومی  بزه با عنایت به جهات مرقوم مستندا به مواد 717 و 718 قانون مجازات 
)تعزیرات 1۳75( متهم را به تحمل پنج ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت 
رویه 74۶  رای وحدت  به  توجها  بزه  بودن  غیر عمد  به  نظر  لیکن  قبلی محکوم 
مورخ 94/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور حکایت از لزوم تعیین مجازات 
مجازات  قانون   ۶8 و  مواد ۶4  از  مستفاد  عمدی  غیر  جرایم  در  جایگزین حبس 
اسالمی با رعایت مواد 8۳ و 8۶ و 70 قانون مذکور حبس فوق الذکررا به پرداخت 
هیجده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت به عنوان جایگزین حبس 
تبدیل و تعیین می نماید که در صورت عجز و پرداخت جزای نقدی مجازات حبس 
مذکور اجرا می گردد .رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت مذکور قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو خرم آباد – پرویز پور هادی. 

متن آگهی 
پرونده کالسه 910998۶۶11700774 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد )104 جزایی سابق ( تصمیم نهایی نهایی شماره 950997۶۶1۳8000729 
شاکی : آقای یداله حسنوند فرزند محمد علی به نشانی خ ولیعصر کوچه آرمان یکم 
پشت کالنتری 15 سمت راست حیاط هشتم تلفن : 091۶082۶0۳1 – متهم 
:آقای مرتضی شاهوردی فرزند عباس به نشانی ماسور گل دشت شرقی کوچه نور 

یزدان 4 منزل رحمان شاهوردی – اتهام : خیانت در امانت 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای مرتصی شاهوردی فرزند عباس دایر بر خیانت 
در امانت )یکدستگاه خودرو پراید مدل 88 به شماره انتظامی 441 ط ۳۶ ایران 
14 ( موضوع شکایت آقای یداله حسنوند با توجه به اوراق و محتویات پرونده و 
نظر به شکایت شاکی –شهادت شهود و سایر قرائن و امارات موجود النهایه اتهام 
انتسابی به متهم موصوف را محرز دانسته لذا به استناد ماده ۶74 قانون تعزیرات 
مصوب 1۳75 متهم را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید .این رای 
غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر استان می باشد. 
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – بهروز قدمی .

 متن آگهی 
رحمتیان  اکبر  علی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  درویشی  دولت  ماه  خواهان 
های  دادگاه  تقدیم  نفقه  مطالبه  و  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به 
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای 
بلوار پژوهنده روبرئ تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 950998۶۶1020124۳ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/11/10 ساعت 9 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مراد جوادی فر. 

 متن اگهی 
خواهان اصغر یوسفی کمالوند دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم زهره سلیمانی 
به خواسته مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 950998۶۶10۳0089۳ 
تعیین شده  و ساعت 11:00  آن 1۳95/11/12  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
است. است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سید سجاد 
موسوی. 

نامه صادره 
در پرونده کالسه 940998۶۶97800449 آقای داوود خدیوی فرزند عبدالمجید 
به کد ملی 4072۶9975۶7 به اتهام کالهبرداری و فروش مال غیر تحت تعقیب 
می باشد به لحاظ عدم شناسایی در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا در شعبه پنجم بازپرسی 
دادسرای خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر یک ماه پس از نشر آگهی رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید. 
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – مصیب بازوند.

مفقودی
 سند دفتر خانه 72 به شماره 88۶8۶-9۳/12/18 انتقالی قطعی خودرو وانت مزاد 
بی 2000آی به رنگ سفید روعنی مدل 1۳89 با شماره پالک 427ه۳1 ایران 72 
با شماره موتور FE5۶0557و شماره شاسی NAGDPX2PC18D۳58۳۶به 

مالکیت محمود جور سرا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا

هدایت تیم ملی بوکس ایران
 در دستان »فرناندز خیمنز«

»فرناندز خیمنز« مربی 52 سال کوبایی هدایت تیم ملی بوکس ایران را 
برعهده خواهد گفت. به گزارش ایرنا، مسئوالن فدراسیون بوکس پس از 
عملکرد نامناسب تیم ملی بزرگساالن کشورمان در یکسال اخیر، تالش خود 

را برای جذب مربی خارجی آغاز کردند.
در این مسیر مذاکره با دو گزینه کوبایی آغاز و مدتی به طول انجامید و در 
نهایت مسئوالن فدراسیون ایران با »فرناندز خیمنز« توافق کردند و این مربی 
دو ستاره قبل از 10 دی ماه وارد ایران خواهد شد تا اردوی آماده سازی تیم 
کشورمان را آغاز کند. از اصغر اشرفی، علیرضا استکی و همایون امیری به 

عنوان دستیاران این مربی کوبایی نام برده می شود.
همچنین با تصمیم مسئوالن فدراسیون بوکس، »علی مظاهری« دارنده سه 
مدال طال، نقره و برنز بازی های آسیایی که سابقه حضور در دو المپیک را در 

کارنامه دارد نیز به کادر فنی تیم ملی بزرگساالن اضافه شده است.

نتایج مرحله مقدماتی رقابت های لیگ برتر 
بدمینتون مشخص شد

دور رفت مرحله مقدماتی بیست و دومین دوره مسابقات لیگ برتر بدمینتون 
مردان باشگاه های کشور جام خلیج فارس در گروه ›ب‹ روز جمعه سوم دی 

ماه جاری در سالن بدمینتون نشاط منطقه 19 تهران برگزار شد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، در پایان این رقابت ها 
تیم نماینده آمل با کسب ۶ امتیاز به مقام نخست دور رفت مرحله مقدماتی 
دست یافت. تیم های نماینده گنبد و نماینده تهران با کسب 4 و 2 امتیاز به 
ترتیب مقام های دوم و سوم جدول دور رفت مرحله مقدماتی این پیکارها 
را به خود اختصاص دادند. مسابقات لیگ برتر بدمینتون مردان باشگاه های 
کشور جام خلیج فارس در دو گروه الف و به به صورت دو مرحله رفت و 

برگشت و به طور مقدماتی و نهایی برگزار می شود.

خواسته های شطرنجی »احسان قائم مقامی« 
در دیدار با وزیر ورزش و جوانان

 استاد بزرگ شطرنج ایران در دیدار با وزیر ورزش و جوانان حمایت از 
میزبانی بزرگترین رویداد بین المللی در ایران، تقویت شطرنج در بخش 
زنان و فراهم کردن شرایط الزم برای جذب بخش خصوصی در این رشته را 
خواستار شد. به گزارش ایرنا؛ احسان قائم مقامی، سارا سادات خادم الشریعه 
نایب قهرمان جایزه بزرگ شطرنج زنان جهان و رئیس فدراسیون این رشته 
ورزشی روز شنبه با حضور در وزارت ورزش وجوانان با مسعود سلطانی فر 
دیدار و گفت و گو کردند.  قائم مقامی در خصوص این دیدار به ایرنا گفت: در 
این دیدار درخواست های جامعه شطرنج ایران با وزیر ورزش و جوانان مطرح 
شد و وی نیز بر حضور موفق تر شطرنج بازان ایران در رده های سنی مختلف 
و حمایت از برگزاری کیفی بزرگترین رویداد بین المللی شطرنج دنیا تاکید 
کرد. رقابت های قهرمانی شطرنج بانوان جهان با حضور ۶4 شطرنجباز برتر 
جهان به صورت حذفی از 22 بهمن ماه سال جاری در تهران آغاز می شود.

وی افزود: حمایت های وزیر ورزش و جوانان می تواند، این فدراسیون را در 
کسب و اتخاذ چنین رویداد های بین المللی با هدف پیشرفته شدن این 

رشته در تمامی سطوح یاری دهد.
استاد بزرگ شطرنج ایران اضافه کرد که نگاه وزیر ورزش و جوانان به این 
رشته ورزشی بویژه درخشش زنان شطرنجباز مثبت و حمایتی است و وی 
با قدردانی از عملکرد درخشان قهرمانان شطرنج رده های سنی مختلف بر 

تداوم میزبانی رقابت های مهم تاکید کرد.

ستاره تیم ملی فوتبال آلمان در پاریس

 جولیـن دراکسـلر سـتاره 2۳ سـاله تیـم ملـی 
فوتبـال آلمان و باشـگاه وولفسـبورگ به باشـگاه 

پـاری سـن ژرمن فرانسـه پیوسـت.
توجه  مورد  که  دراکسلر  جولین  ایرنا،  گزارش  به 
باشگاه های بزرگی چون لیورپول، منچستریونایتد، 
در  داشته،  قرار  منچسترسیتی  و  پاری سن ژرمن 
نهایت به پیشنهاد فرانسوی ها پاسخ مثبت داد و 

راهی پاریس شد.
این جوان خوش تکنیک فوتبال آلمان که در باشگاه 
ابتدای فصل گذشته  در  رسید،  به شهرت  شالکه 
پیراهن وولفسبورگ را برتن کرد و پس از درخشش 
در لیگ قهرمانان اروپا و همچنین دیدارهای تیم 
ملی آلمان مورد توجه باشگاه های بزرگ اروپایی قرار 
گرفت. او در نهایت با قراردادی ۳5 میلیون یورویی 
و برای مدت چهار سال به پاری سن ژرمن پیوست.

وی که به عنوان هافبک جناح چپ بازی می کند، 
در تیم ملی آلمان 27 بار به میدان رفته و سه گل 

ملی در کارنامه خود دارد.

گواردیوال: استرلینگ می تواند 
گل های بیشتری بزند

سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی در آستانه دیدار 
دوشنبه برابر هال سیتی ضمن حمایت از هافبک 
انگلیسی تیم گفت که رحیم استرلینگ می تواند 

گل های بیشتری به ثمر برسازند.
به گزارش ایرنا از تارنمای خبری ساکرنت، استرلینگ 
22 ساله با وجود اینکه در هر یک از دو فصل گذشته 

11بار گلزنی کرده، با انتقادهایی روبرو شده است. 
این هافبک انگلیسی در فصل جاری تاکنون شش 
گل به ثمر رسانده است. او در دیدار یکشنبه گذشته 
برابر آرسنال گل پیروزی بخش را وارد دروازه حریف 
کرد تا منچسترسیتی با نتیجه 2 بر یک در این دیدار 

به برتری برسد. 
پپ گواردیوال سرمربی منچسترسیتی ضمن تقدیر از 
عملکرد استرلینگ گفت که گلزنی باید به وی اعتماد 

به نفس بیشتری بدهد.
برابر هال  وی در نشست خبری در آستانه دیدار 
سیتی در روز باکسینگ )دوشنبه( گفت:  در مسابقه 
داشت،  فصل  آغاز  در  که  سطحی  به  او  گذشته، 

بازگشت. 
از  بعد  روز  یک  دسامبر(   2۶( دی  ششم  روز 
کریسمس در بریتانیا تعطیل است و روز باکسینگ 

نامیده می شود.
او  روحیه  قبل،   نیم  و  ماه  یک  افزود:   گواردیوال 
پایین بود. او باید تجارب زیادی برای رسیدن به 
ثبات کسب کند. اما در کل عملکرد وی خیلی 

خوب بود. 
گواردیوال ادامه داد:  البته او گلزن برتر ما نیست،  ولی 
باید احساس کند که گلزنی چقدر زیباست و چقدر 
برای تیم و همچنین برای خودش مهم است. او در 

مسابقه آخر گل زیبایی به ثمر رساند. 

خبرخبر

نتایج استقالل تهران در نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال ایران 
و حذف از جام حذفی در مرحله یک چهارم نهایی و به گوش 
رسیدن زمزه های گاه و بیگاه تغییرات در کادر فنی، این روزها 
واسطه های فوتبال ایران را به تکاپو واداشت تا بلکه بتوانند از نمد 
دست و دل بازی های مدیران استقالل در فصل جاری لیگ برتر 

برای خود کالهی بدوزند.
استقالل تهران که در فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران یکی از 
تیم هایی است که بیشترین هزینه را انجام داده است و طرفداران 
پرشمارش انتظارات فراوانی از آن دارند، در نیم فصل نخست از 14 
بازی انجام شده،  پنج برد، شش تساوی و سه باخت بدست آورده و بازی 
پانزدهم این تیم مقابل سپاهان اصفهان امروز برگزار می شود. این نتایج 
به همراه شکست دراماتیک در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی در 
مقابل یاران علی دایی در تهران انتظار هواداران را برآورده نکرده است 
و سبب شد تا در چند هفته اخیر زمزه های تغییر در کادر فنی این 

تیم به گوش برسد.
گمانه زنی ها و اختالفات در هیات مدیره باشگاه که »مسعود سلطانی فر« 
وزیر ورزش و جوانان و رئیس مجمع عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی 
استقالل هیچگاه آن را تایید نکرده و همواره خواستار حمایت از کادر 

فنی و حفظ ثبات در این تیم پرطرفدار شد.
وزیر ورزش و جوانان همچنین دیروز  در نشست مشترک با اعضای 
هیات مدیره و مدیر عامل باشگاه استقالل بر پرهیز از اتخاذ تصمیمات 
احساسی و تنش آفرین تاکید کرد و گفت: ذات فوتبال همین نوسان ها 
است و هنر مدیران فوتبال هدایت مناسب، عقالنی و منطقی تیم در 

شرایط بحران ها خواهد بود. 
واکاوی مطالب رسانه های ورزشی در چند هفته اخیر آشکارا نشان 
از  اند و هر روز  افتاده  تکاپو  به  می دهد که واسطه های ورزش 
نام های جدیدی برای به دست گرفتن سکان استقالل سخن می 

گویند، نام های پرطمطراقی که به خاطر هزینه های سرسام آور و 
برخی شرایط خاص، شاید هیچگاه برای استقالل و فوتبال ایران 
رنگ واقعیت به خود نگیرد، اما می تواند نشان دهنده یک نکته 
باشد که »واسطه ها بوی پول به مشام شان رسیده است« و این می 
تواند زنگ خطری برای استقالل و فوتبال کشور باشد که این روزها 

از کمبود اعتبارات با مشکالت عدیده ای دست به گریبان است.
واسطه گری در فوتبال ایران با راه افتادن لیگ حرفه ای در سال 80 
رایج شد و فدراسیون فوتبال نیز زمینه را برای فعالیت قانونی واسطه 
گران فراهم آورد، اما در کنار این واسطه های رسمی و قانونی، برخی 
نیز به صورت غیررسمی به این حرفه پول ساز روی آورند. فدراسیون 
فوتبال پس از گذشت 1۶ سال هنوز موفق نشده فعالیت واسطه گران 
غیررسمی را در فوتبال ایران از بین ببرد و همین واسطه ها هستند 
که در فصل پرهیاهوی نقل و انتقاالت، بیشترین نقش را در جابجایی 

بازیکنان و مربیان در همه سطوح فوتبال ایران عهده دار هستند.
»علیرضا منصوریان« ابتدای فصل جاری لیگ برتر سکان استقالل 
تهران را به دست گرفت و با توجه به نتایج درخشان در دو فصل 
قبل تر در تیم فوتبال نفت تهران، از همان ابتدا انتظارات از او به خاطر 

وعده های داده شده، باال رفت.
سرمربی جوان آبی پوشان تهران در ابتدای فصل با جذب بازیکنان 
جدید با صرف هزینه های بسیار باال که در برخی موارد با انتقادات 
درست و البته تند وزیر سابق ورزش و جوانان نیز مواجه شد،  آرمان ها 
و موفقیت های زیادی را همراه با آبی پوشان پایتخت در ذهن خود می 
پروراند، اما تا به اینجای فصل نتوانست انتظارات را برآورده کند. البته به 
گفته بسیاری از کارشناسان فوتبال، همچنان باید به این مربی با انگیزه 
فرصت داد تا بتواند با اجرای برنامه های بلند مدت خود در آینده، این 

تیم را به سرمنزل مقصود رهنمون کند. 
درحالی واسطه ها و برخی افراد با نفوذ در باشگاه بدنبال نشاندن یک 
مربی خارجی مطرح روی نیمکت تیم استقالل هستند که »حسن 
روشن« یکی از پیشکسوتان این باشگاه پیشتر در این خصوص به 
خبرنگار ایرنا گفته بود: کسانی که فکر می کنند با تغییر سرمربی، 
استقالل نجات پیدا می کند، خودشان باید بروند. زیرا علیرضا منصوریان 

در استقالل آبرو دارد و باید بگذارند خودش این آبرو را نگه دارد. 
روشن افزود: هیات مدیره استقالل نباید اشتباه را با اشتباه جبران کرد و 
متاسفم که هیچ کس در میان دوستان به دنبال استفاده از نظرات افراد 

فنی و کارشناسان نیست.
پیشکسوت باشگاه استقالل تصریح کرد: مدیران استقالل با تغییر 
سرمربی در این برهه ،فقط هواداران را فریب می دهند و این را بدانید 
هیچ سرمربی به جز منصوریان در این مقطع نمی تواند استقالل را 
نجات دهد. منصوریان خودش این بازیکنان را انتخاب کرده و بهتر از هر 

فردی بازیکنان خود را می شناسد.

ماهیگیری واسطه ها از آب گل آلود بحران استقالل

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران گفت: هدف در 
دیدار  برابر تراکتورسازی تبریز کسب سه امتیاز 

است تا نیم فصل را با پیروزی به پایان ببریم.
»علی دایی« در نشست خبری پیش از دیدار با 
تراکتور سازی تبریز افزود: آخرین دیدار نیم فصل 
را فردا باید برگزار کنیم و در مقابل تیمی قرار 
خواهیم گرفت که از نظر کادر فنی و بازیکنان 

زبانزد عام و خاص است.

وی اظهار داشت: دیدار سختی برابر تراکتورسازی 
پیش رو داریم و با توجه به برنامه ای که برای 
برابر  آماده دیدار  ایم،  تدارکات دیده  بازیکنان 
تراکتور سازی هستیم. دایی اظهار داشت: دیدار 
مقابل تراکتورسازی به نوعی شش امتیازی است 
و با ارایه یک بازی برتر موفق به شکست آنها می 
شویم تا فاصله خود را با تیم های صدر جدول 
به حداقل برسانیم. سرمربی تیم فوتبال نفت 
تهران در مورد آلودگی فردا گفت: این شرایط 
برای همه یکسان است و چاره ای نداریم که در 
این شرایط خاص به بازی فوتبال ادامه دهیم. هر 
چند که آلودگی هوای تهران سبب از دست دادن 
سالمتی می شود. دایی در خصوص اینکه آیا در 
نیم فصل لیگ برتر به اهداف خود دست یافته 
اید؟ یادآور شد: در حال حاضر خدا را شکر می 
کنیم که در باالی جدول رده بندی و جزو چهار 
تیم برتر جام حذفی هستیم و اگر شرایط باشگاه 
بهتر از حال حاضر بود، قطعا می توانستیم جایگاه 

شایسته ای را داشته باشیم.

خداداد عزیزی که پیش از این مدیر فنی باشگاه 
سیاه جامگان بود بطور رسمی به عنوان سرمربی 

این تیم فوتبال لیگ برتری معرفی شد.
فرهاد  رفتن  از  پس  و  پیش  ماه  دو  عزیزی 
کاظمی، فعالیت خود را در تیم سیاه جامگان 
به عنوان مدیر فنی آغاز کرد و پس از بازی 
این تیم مشهدی در برابر تیم پرسپولیس تهران 
از سوی مدیران باشگاه سیاه جامگان به سمت 

سرمربی انتخاب شد.
مالک باشگاه سیاه جامگان در این خصوص 
به ایرنا گفت: از زمانی که خداداد عزیزی به 
جمع ما اضافه شد تمامی اختیارات باشگاه به 
وی محول گردیده و قرار بود خودش و یا هر 
فردی که عزیزی صالح بداند به سرمربیگری 

تیم فوتبال سیاه جامگان برگزیده شود.
محمدرضا عباسی افزود: در نشستی با عزیزی 
قرار بر این شد وی با سمت سرمربی در نیم 
فصل دوم هدایت تیم را برعهده بگیرد و ما نیز 
قول دادیم مانند گذشته تمامی بسترها را برای 

همکاری با خداداد فراهم کنیم.  وی با اشاره به 
فرارسیدن زمان نقل و انتقاالت نیم فصل بیان 
کرد: همه توان خود را برای انتقال گزینه های 
مد نظر عزیزی انجام خواهیم داد زیرا ایمان داریم 
تیم سیاه جامگان با هدایت عزیزی از بحران 
خارج خواهد شد.  سیاه جامگان تا پایان نیم 
فصل اول لیگ برتر فوتبال با 14 امتیاز در رده 

سیزدهم جدول شانزده تیمی لیگ قرار دارد.

خداداد عزیزی سرمربی تام االختیار تیم 
فوتبال سیاه جامگان مشهد شد

دایی: هدف نفت گرفتن سه امتیاز از 
تراکتورسازی است
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بازداشت باند 8 نفره مواد مخدر 
با 28۰ کیلوگرم مرفین در البرز

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان از بازداشت 
8 نفر از اعضای باند به همراه 280 کیلوگرم مرفین 

و یک کیلوگرم شیشه خبرداد.
حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان البرز با اعالم خبر کشف 280 کیلوگرم 
مرفین و یک کیلوگرم شیشه در کرج، گفت: با 
توجه به حساسیت هایی که در استان البرز بر روی 
توزیع مواد مخدر و کنترل قاچاقچیان وجود دارد 
گزارش فعالیت باند تهیه و توزیع مرفین به مرجع 
قضایی توسط اداره کل اطالعات استان البرز ارائه و 

دستورات قضایی الزم صادر شد.
وی اضافه کرد: اعضای این باند که محموله خود را 
از شرق کشور بارگیری و در کرج توزیع می کردند 
با رصد اطالعاتی و پس از دریافت محموله در حالی 
که قصد توزیع مواد را داشتند توسط سربازان گمنام 

امام زمان)عج( بازداشت شدند.
تاکنون 8  پرونده  این  اینکه در  بیان  با  شاکرمی 
داد:  توضیح  بازداشت شده اند،  و  متهم شناسایی 
در این عملیات عالوه بر 280 کیلوگرم مرفین و 
یک کیلوگرم شیشه مکشوفه، 4 دستگاه خودروی 
سواری و یک دستگاه کامیون که از آن برای حمل 

مواد استفاده می شد نیز ضبط شده است.

هشدار هواشناسی کرمانشاه نسبت به 
وقوع سیالب و آبگرفتگی معابر

هواشناسی  کل  اداره  سرپرست  ایرنا-  کرمانشاه- 
استان کرمانشاه، نسبت به وقوع سیالب و آبگرفتگی 
معابر در سطح استان طی روزهای شنبه و یکشنبه 
هشدار داد. علی محمد زورآوند  اظهار کرد: آسمان 
کرمانشاه از صبح امروز در دامنه سامانه بارشی قوی 
قرار گرفته و پیش بینی می شود طی امشب و فردا 
شاهد بارش های خوبی در تمام مناطق استان به 

شکل برف و عمدتا باران باشیم.
وی افزود: به دنبال این بارش ها احتمال جاری 
شدن سیالب و همچنین آبگرفتگی معابر در نقاط 
مختلف بخصوص نیمه شمالی و غربی استان و شهر 
کرمانشاه وجود دارد به همین دلیل توصیه می 
شود افراد و خودروهای سبک از توقف در حاشیه 

رودخانه و مسیل ها خودداری کنند.
این  فعالیت  انتظار می رود عمده  زورآوند گفت: 
سامانه بارشی از عصر امروز تا عصر فردا رقم بخورد 
و در مجموع حدود ۶0 تا 80 میلی متر بارندگی 

برای مناطق مختلف استان به همراه داشته باشد.
سرپرست اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه در 
ادامه گفت: با ورود این سامانه بارشی به جو استان 
شاهد افزایش دمای هوای شبانه نیز خواهیم بود 
به گونه ای که تا اواسط هفته دمای شبانه هیچ 

شهرستانی زیر صفر نخواهد رفت.

 طرح توسعه شهرک صنعتی محالت گاز رسانی شد
مدیر عامل شرکت شهر ک های صنعتی استان مرکزی گفت: برای 
ریال  به طول ۶ کیلومتر 4 هزار و 8۶1 میلیون  این طرح  اجرای 
هزینه شده است و 90 هکتار از اراضی توسعه شهرک و 110 قطعه 
از زمین های آن با نصب 10 علمک از نعمت گاز طبیعی بر خوردار 

شده اند. 
مصطفی امره عنوان کرد: گازرسانی به طرح توسعه این شهرک نقش 
بسزایی در رشد و شکوفایی واحدهای تولیدی مستقر در آنان دارد.

توسعه  واحدهای طرح  در  توزیع  برای  تامین شده  گاز  میزان  وی 
شهرک صنعتی شهرستان محالت را ۳ هزار و پانصد متر مکعب بر 

ساعت عنوان کرد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان تاکید کرد:
تبادل تجربه های شرکت توزیع با ممیزی تخصصی 

صنعت برق 

به گزارش روابط عمومی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان کردستان ضمن تقدیر از دقت نظر ممیزان در بیان نقاط 
انجام ممیزی که در سال های  ضعف و قوت شرکت ها گفت: 
اخیر در سطح شرکت های توزیع اجرا شده است، اقدام پسندیده 
ای است که منجر به تبادل تجربیات و ارتقای شرکت های توزیع 

می گردد.
جز  توزیع،  های  شرکت  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تأکید  نجفیان 
در  ای  ویژه  نقش  و  روند  می  شمار  به  خدماتی  های  شرکت 
این رو  از  و  دارند  نظام و دولت  از مجموعه  رضایتمندی مردم 
ارتقای  زمینه  تجربیات  تبادل  با  توزیع  است شرکت های  الزم 

سطح خدمات و افزایش رضایتمندی مشترکین را فراهم آورند.
وی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت صنعت برق استان، بزرگترین 
دانست  جوان  متعهد  و  متخصص  نیروهای  را  شرکت  سرمایه 
و  فرآیندها  کلیه  ممیزی  این  جریان  در  امیدواریم  افزود:  و 
با  و  گیرد  قرار  واقعی  ارزیابی  مورد  شرکت  های  دستورالعمل 
شناخت نقاط ضعف و قوت موجبات پیشرفت شرکت در همه 

زمینه ها فراهم گردد.
نجفیان با اشاره گزارش اختتامیه ممیزی که از سوی مهندس 
نتایج ممیزی را در  ارائه گردید،  فخری، سر ممیز تیم ممیزی 

واحد های مختلف دلگرم کننده توصیف کرد.
در ابتدای این مراسم، فخری سرپرست تیم ممیزی با بیان اینکه 
هدف از اجرای ممیزی   هماهنگی در شیوه اجرای دستور العمل 
مجموعه  کل  در  الزامات  و  ها  نامه  شیوه  قوانین،  ضوابط،  ها، 
واحدهای  در  ممیزی  نتایج  از  گزارشی  باشد،  می  برق  صنعت 

مختلف ارائه داد.
وی صمیمیت بین همکاران، تخصص و جوانی، آشنایی واحدها 
و  جمعی  های  رسانه  با  خوب  ارتباط  و  خود  شغلی  وظایف  با 
از  را  فنی  مختلف  های  بخش  در  خوب  عملکرد  و  مخاطبان 
آمده  به دست  نتایج  تأکید کرد:  و  دانست  نقاط مثبت شرکت 
از ممیزی به ستاد مرکزی توانیر منتقل می شود و ایدواریم این 
ممیزی ها در آینده نیز تداوم یابد و دستاوردهای آن منجر به 

ارتقای سطح صنعت برق کشور شود.

خبر خبر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: 
با آغاز خرید حمایتی گوجه فرنگی از کشاورزان 
 4 در  محصول  تن   500 روزانه  بوشهر  استان 

شهرستان این استان خریداری می شود. 
محمد تقی منوچهری با بیان اینکه افت قیمت 
محصول گوجه فرنگی کشاورزان استان بوشهر را 
نگران کرده بود اظهار داشت: در پی افت قیمت 
گوجه فرنگی خارج از فصل پیگیری های متعددی 
کمیسیون  اعضای  حضور  با  که  گرفته  صورت 
بوشهر  استان  در  این مشکل  کشاورزی مجلس 
بررسی و راهکارهای الزم برای جلوگیری از بروز 

خسارت به کشاورزان ارائه شد.
وی با بیان اینکه استان بوشهر قطب تولید گوجه 
فرنگی خارج از فصل کشور است افزود: در استان 
بوشهر پیش بینی می شود امسال 5۶0 هزار تن 
گوجه فرنگی از اراضی برداشت شود که این منطقه 
را با این میزان محصول به عنوان قطب تولید گوجه 

فرنگی معرفی کرده است.
بوشهر  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
فرنگی  قیمت محصول گوجه  اینکه  به  اشاره  با 
پی  در  گفت:  بود  کرده  افت  بسیار  مرزعه  در 
پیگیری های بعمل آمده 4 شهرستان دشتستان، 

دشتی، دیر و کنگان مشمول خرید حمایتی گوجه 
فرنگی شدند که مراکز خرید تعاونی روستایی در 

این شهرستان ها مستقر شد.
مناطق  این  کشاورزان  اینکه  بیان  با  منوچهری 
پس از دریافت مجوز از جهاد کشاورزی می توانند 
محصول گوجه فرنگی خود را تحویل مراکز خرید 
تحویل دهند تصریح کرد: اتحادیه تعاونی روستایی 

از  فرنگی  گوجه  حمایتی  خرید  مسئول  کشور 
کشاورزان است که نماینده این اتحادیه در استان 
بوشهر اداره کل تعاونی روستایی معرفی شده است.
وی با بیان اینکه کشاورزان پس از ثبت نام و تعیین 
میزان محصول برای فروش می توانند محصول خود 
را به مراکز خرید تحول دهند خاطر نشان کرد: 
پس از ثبت مشخصات کشاورزان در سامانه اتحادیه 

تعاونی روستایی به قیمت هر کیلوگرم ۳۳0 تومان 
محصول از کشاورزان خریداری می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با 
بیان اینکه هزینه حمل محصول گوجه فرنگی از 
مزارع تا مرکز تحویلی بر عهده اتحادیه تعاونی 
دریافت  از  پس  کرد:  تصریح  است  روستایی 
محصول از کشاورزان، اتحادیه تعاونی روستایی از 
طریق سامانه مبلغ مورد نظر که بر اساس میزان 
محصول تحویلی است به حساب کشاورز بدون 

واسطه واریز می کند.
منوچهری با بیان اینکه محصول تحویلی به مراکز 
در  باید  بوشهر  استان  در  فرنگی  گوجه  خرید 
سبدهای مخصوص حمل گوجه فرنگی باشد تاکید 
کرد: این محصوالت به کارخانه رب گوجه فرنگی 
در استان فارس تحویل می شود و زمینه تحویل 
محصول گوجه فرنگی به 2 کارخانه رب در استان 

بوشهر با توافقات به عمل آمده انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون روزانه 500 تن 
خریداری  کشاورزان  از  فرنگی  گوجه  محصول 
می شود گفت: تا زمانی که قیمت محصول در مزارع 
به حاالت تعادل نرسیده مرکز خرید از کشاورزان 

فعالیت خرید گوجه فرنگی را ادامه می دهند.

خرید روزانه ۵۰۰ تن گوجه فرنگی از کشاورزان استان بوشهر

 متن آگهی 

ایراد ضرب  در  مشارکت  اتهام  به  موسوی  محمد حسین  آقای  اینکه  به  توجه  با 
و جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای علیرضا پریزاد فرزند احمد از سوی 
شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد تحت تعقیب 
کیفری می باشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق احضاریه 
به وی ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری به متهم نامبرده فوق ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از انتشار آگهی 
جهت  آباد   خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  دوم  شعبه  در 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک ماه از 

تاریخ انتشار آگهی تصمیمات قضایی مقتضی معمول می گردد. 
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – فرامرز رحیمی. 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی  و دادخواست و ضمائم

کالسه پرونده :  95/ح۳5۶/1    وقت رسیدگی: 95/11/11     ساعت 15:۳0 
خواهان: مصطفی همراه  خوانده :  احمد ستوده جم  مجهول المکان    

 خواسته : مطالبه وجه  به مبلغ 100/000/000 ریال خسارت تاخیرتادیه وهزینه 
دادرسی 

اختالف  حل  شوراهای  مجتمع  حقوقی   1 حوزه  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
به  و  دادگاه  دستور  به  بنا  رسیدگی  وقت  ازثبت  پس  که  است  نموده  چهاردانگه 
رسمی  درروزنامه  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون    7۳ ماده  تجویز 
جمهوری اسالمی ایران ویایکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت باال جهت رسیدگی 
ابالغ شده  فوق  دادخواست  معین  مدت  در  درصورت حضور  رساندکه  حضوربهم 

محسوب خواهدشد. م/الف 2148   
کوشاری – رئیس حوزه یکم حقوقی مجتمع شوراهای حل اختالف چهاردانگه 

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان 
آقای مجید رهبر فرزندعلی که به اتهام فروش مال غیردر پرونده کالسه به شماره 
بایگانی 952182   شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت 
تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ 
میگردد تا ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ انتشار آگهی  در این شعبه دادیاری حاضر 
شوید و ازخود دفاع نمایید و در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و 
یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی 
اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ انتشار 

آگهی تا روز محاکمه کمتر از یک ماه نباشد.م/الف2147     
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر -  علی علی پور رجبی  

آگهی احضارمتهم

بدینوسیله طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان 
پرونده  در  درامانت   خیانت  اتهام  به  که  کیومرث  فرزند  اکبری  علی  رضا  آقای 
و  عمومی  دادسرای  دادیاری  اول  شعبه     952182 بایگانی  شماره  به  کالسه 
انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار به وی ابالغ میگردد تا ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ انتشار آگهی  در 
این شعبه دادیاری حاضر شوید و ازخود دفاع نمایید و در صورت عدم حضور یا 
عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق 
عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید 
بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر از یک ماه نباشد.م/الف 214۶    
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر -  علی علی پور رجبی  

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

فاقد سند رسمی
  1۳95/07/10 مورخ     1۳95۶0۳01059002499/92/8۶7 شماره  رای  برابر 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد مهدوی  فرزندعلی  به شماره شناسنامه 1022  صادره ازرودسر به شماره 
به  احداثی  بنای  با  به شش دانگ یک قطعه زمین  ملی ۶۳09504۶22  نسبت 
و مجزی شده   مفروز  اصلی  فرعی42  مربع پالک ۳5184   متر  مساحت ۶8/11 
درقسمتی از ششدانگ پالک ۶11  فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه قاسم آباد 
شاهی بخش 12 تهران خریداری از مالک رسمی  آقای فرخ مجیدی آهی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم 
است  بدیهی  نمایند.  تحویل  محل  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  و 
تقدیم  گواهی  عدم  یا  و  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاء  صورت  در 

دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 1945  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/09/20       

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳95/10/05  
کفیل ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سادات حسینی 

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

فاقد سند رسمی
  1۳95/8/1۳ مورخ  شماره1۳95۶0۳01059002918/92-1۳48     رای  برابر 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
داود دبستانی رحمت آبادی  فرزندمحمد  به شماره شناسنامه 1  صادره ازشهرری 
با  اعیانی یک قطعه زمین  به شماره ملی ۶۶4942۳8۶۶  نسبت به شش دانگ 
بنای احداثی به مساحت 198.۶1 متر مربع به پالک ۶7۶2  فرعی۳۶ اصلی مفروز 
و مجزی شده  درقسمتی از اعیانی پالک 224 فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه 
چهاردانگه بخش 12 تهران خریداری از مالکین رسمی  سهم االرث شهین ومریم 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  نژاد  مروستی  غالمرضا  فرزندان 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر 
تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی 

صادر خواهد شد. م/الف 2092 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/10/05       

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳95/10/20  
کفیل ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سادات حسینی 

آگهی موضوع مواد
 1و3 و14و5وتبصره 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳95۶0۳01059001412/1229   مورخ 1۳95/04/01  هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منوچهر 
نیک زاد  فرزندجلیل  به شماره شناسنامه 981۳  صادره ازهشترود به شماره ملی 
1۶00079474  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
119/71 متر مربع پالک ۳71  فرعی44 اصلی مفروز و مجزی شده  درقسمتی 
از مالک  از پالک اصلی مذکور واقع در قریه مظفریه بخش 12 تهران خریداری 
رسمی  ذبیح اله نبی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده 
و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود 
را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم 
گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. 

م/الف 1978   
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/09/20       

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳95/10/05  
کفیل ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سادات حسینی 

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳95۶0۳01059002855/921  مورخ 1۳95/08/11  هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تقی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  اسالمشهر  ثبتی  واحد  در  مستقر 
ملی  به شماره  ازطارم  به شماره شناسنامه182  صادره  فرزند  عوض   عیوضی  
5۳997450۶2  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
85 متر مربع پالک ۳52۳2  فرعی42 اصلی مفروز و مجزی شده  درقسمتی از 
پالک 49۶ فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه قاسم آباد شاهی  بخش 12 تهران 
است.  گردیده  محرز  زاده  موسوی  سیدابوالفضل  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند 

مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 2100  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/10/05       

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳95/10/20  
کفیل ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سادات حسینی 

 آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول 
اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی در 
پرونده اجرا 95171۳ بر اساس رای دادگاه نسبت به فروش سر قفلی شش دانگ 
واحد تجاری به نشانی بابل خ مدرس جنب ساختمان آویشن  مربوط به محکوم 
علیها عالیه بجنوردی و شهرام داودی در حق گلچهره علی محمدی روز سه شنبه 
در تاریخ 95/10/21  ساعت 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل 
اقدام نماید کارشناس ارزش پالک 5 فرعی از یک از 2۶2 اصلی بخش دو غرب 
با مساحت ۶5/50 متر مربع واقع در طبقه همکف واحد شمالی شمال اوال بطول 
1/۶5 متر دیواریست به پالک یک فرعی از 2۶11 اصلی دوم بطول دو متر و سی 
سانتی متر بدیوار و شش  متر و پنجاه و پنج سانتی متر و چهار متر و هفتاد و 
پنج سانتی متر دیواریست به موتور خانه و پله طبقه اول شرق بطول 4/90 متر 
درب و دیواریست به خ مدرس جنوب بطول 12/۶0 متر دیواریست به پالک ۶ 
فرعی غرب بطول 7 متر دیواریست به پالک 2۶12 اصلی و دارای بالکن بمساحت 
و  است  مشترک  فرعی  هفت  واحد  کف  با  واحد  این  سقف  و  مربع  متر   ۳9/90
از طبقه همکف در  و در قسمتی  بندی شده  و قفسه  پوشش دیوارها سفید کار 
ضلع شمالی غربی یک چشمه سرویس بهداشتی به انضمام آبدارخانه تعبیه گردید 
پایه کارشناسی  قیمت  از  مزایده  است  نموده  برآورد  را  ریال   27/580/000/000
شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود و برنده مزایده باید ده 
درصد مبلغ خرید را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید و در 
صورت انصراف و عدم پرداخت مابقی مبلغ ده درصد پرداختی در حق دولت ضبط 
متقاضیان  و  باشد  بر عهده خریدار می  انتقال  نقل  خواهد ضمنا هر گونه هزینه 
از  توانند  می  مزایده  از  قبل  روز  پنج  اجرا ظرف  دایره  با  هماهنگی  خرید ضمن 

ملک بازدید نمایند 
دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل عبدی 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
رشید مهر علی تبارفیروزجائی فرزند یارعلی با وکالت احمد کریمی راد  به شرح 
دادخواست به کالسه 1/27۶/95این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان یار علی مهر علی تبار فیروزجائی فرزند قنبر   به 
ش ش ۳4۳1صادر از بابل  در تاریخ 95/9/12اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-رشید مهر علی تبارفیروزجائی  فرزند یارعلی با ش ش ۶121ت.ت 1۳48/5/9 

فرزند متوفی
2-جمشید مهر علی تبارفیروزجائی  فرزند یارعلی با ش ش 9۶0ت.ت 1۳52/۳/1 

فرزند متوفی
۳-کاظم مهر علی تبارفیروزجائی  فرزند یارعلی با ش ش 9۶1ت.ت 1۳54/۶/10 

فرزند متوفی
 1۳۶۶/۳/1 47ت.ت  با ش ش  یارعلی  فرزند  تبارفیروزجائی   علی  مهر  4-هاجر 

فرزند متوفی
5-رحیمه مهر علی تبارفیروزجائی  فرزند یارعلی با ش ش ۶12۳ت.ت 1۳50/۶/4 

فرزند متوفی
۶122ت.ت  ش  ش  با  یارعلی  فرزند  تبارفیروزجائی   علی  مهر  ۶-فاطمه 

1۳49/4/4فرزند متوفی 
7-آمنه کبودتبار فیروزجائی فرزند میرزآقا ش ش 4۶17 ت. ت 1۳24/7/29 

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

شد 
قاضی  شعبه اول  شورای حل اختالف بندپی شرقی 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
به کالسه  دادخواست  به شرح  دارای ش ش 225      ساداتی  میر  یعقوب  میر 
10/1۳59/95این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان میر آقا میر ساداتی  به ش ش 242 در تاریخ 95/9/17اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-میر یعقوب میر ساداتی  فرزند میر آقا و سیده سکینه دارای ش ش 225 متولد 

1۳44 محل تولد بابل پسر متوفی 
2-سید احمد میر ساداتی  فرزند میر آقا و سیده سکینه دارای ش ش 424 متولد 

1۳44 محل تولد بابل پسر متوفی
۳-سید علی میر ساداتی  فرزند میر آقا و سیده سکینه دارای ش ش 479 متولد 

1۳5۳ محل تولد بابل پسر متوفی
4-نجیبه میر ساداتی  فرزند میر آقا و سیده سکینه دارای ش ش 5۶8007448۶ 

متولد 1۳85 محل تولد بابل دختر  متوفی
ش  ش  دارای  سکینه  سیده  و  آقا  میر  فرزند  ساداتی   میر  زهرا  5-فاطمه 

5۶800۶8818 متولد 1۳84 محل تولد بابل دختر  متوفی
۶-سیده زبیده میر ساداتی  فرزند میر آقا و سیده سکینه دارای ش ش 4 متولد 

1۳40 محل تولد بابل دختر  متوفی
7-ام البنین غالمی فرزند حسین و زهرا به ش ش ۳02722 متولد 1۳5۶محل 

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

شد 
قاضی  شعبه دهم  شورای حل اختالف بابل 

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

فاقد سند رسمی
  1۳95/07/08 مورخ     1۳95۶0۳01059002492/92/497 شماره  رای  برابر 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مرتضی رحمانی  فرزندعلی  به شماره شناسنامه 0480۳25091  صادره ازتهران 
بنای  با  به شماره ملی 0480۳25091   نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
احداثی به مساحت 90 متر مربع پالک 27۶۶ فرعی8 اصلی مفروز و مجزی شده  
درقسمتی از پالک 7۳  فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه موسی آباد  بخش 12 
گردیده  محرز  اصغرپوردستمالچی   علی  آقای  رسمی   مالک  از  خریداری  تهران 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی 
در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تحویل  محل  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم 
انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق 

مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 191۳ 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/09/20       

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳95/10/05  
کفیل ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سادات حسینی

فني طراحي  دانش  تدوین  پروژه  فاز نخست 
و ساخت واحد سایر نمکزداي الکتروستاتیک 
نفت خام با حمایت شرکت ملي مناطق نفت 

خیز جنوب تکمیل شد.
شد؛  محقق  کشور  در  بار  نخستین  براي 
تکمیل فاز نخست پروژه دانش فني طراحي 
و ساخت نمکزداي سیار نفت خام فاز نخست 
ساخت  و  طراحي  فني  دانش  تدوین  پروژه 
نفت  الکتروستاتیک  نمکزداي  سایر  واحد 
خام با حمایت شرکت ملي مناطق نفت خیز 
جنوب تکمیل شد. به گزارش روابط عمومي 
آیین  جنوب،  خیز  نفت  مناطق  ملي  شرکت 
رونمایي از این پروژه با حضور مهندس بیژن 
مدیران  از  تعدادی  و  مدیرعامل  پور  عالی 
هفته  نمایشگاه  در  جنوب  خیز  نفت  مناطق 

پژوهش استان خوزستان برگزار شد. 
رئیس پژوهش و فناوري شرکت ملي مناطق 
داد:  توضیح  باره  این  در  جنوب  خیز  نفت 
سازي  بهینه  و  ارزیابي  هدف   با  پروژه  این 
گستره  در  نمکزدایي  موجود  واحدهاي 
مواد  اولیه  ارزیابي  و  شرکت  این  عملیاتي 
تعلیق شکن نمکزدایي تعریف و اجرایي شده 
است. مهندس باقر پورقاسم اظهار داشت: این 

همکاري  با   1۳92 سال  اسفندماه  از  پروژه 
با  آن  نخست  فاز  و  شد  آغاز  شیراز  دانشگاه 
اعتبار 2 میلیارد و 980 میلیون ریال در مدت 

۳۳ ماه به اتمام رسید. 
این  نخست  فاز  دستاوردهاي  درباره  وي 
دانش  پروژه  این  اول  فاز  در  گفت:  پروژه 
واحد  تجهیزات  ساخت  و  طراحي  فني 
نمکزدایي سیار به همراه نرم افزار طراحي، 
بهینه سازي تجهیزات واحد  شبیه سازي و 
مهندس  است.  شده  تدوین  نمکزدایي 
سازي  بهینه  جهت  کنترل  بهبود  پورقاسم، 
شرایط عملیات فرآورش نفت نمکي، امکان 
افزایش  و  موجود  نمکزدایي  وضعیت  ارتقاء 
بازدهي آنها، امکان استفاده بهینه از نیروي 
مهندسي  فني  توان  افزایش  و  انساني 
دیگر  از  را  تولید  هاي  هزینه  کاهش  و 
رئیس  کرد.  عنوان  پروژه  این  دستاوردهاي 
مناطق  ملي  شرکت  فناوري  و  پژوهش 
از  مرحله  این  در  افزود:  جنوب  خیز  نفت 
پروژه مدارک فني ساخت یک پایلوت سیار 
نمکزدایي به ظرفیت حداقل 500 بشکه در 
ساخته  بعدي  مراحل  در  که  شد  تهیه  روز 

خواهد شد. 

تکمیل فاز نخست طراحی و ساخت نمکزدای
 در نفت خیز جنوب

 خبرنگار پیام زمان : فاطمه حسن زاده : درنشست 
حضور  با  که  ساري  شهرداري  اداري  شوراي 
شهردار و کلیه معاونان – مشاوران –شهرداران 
مناطق – مدیران عامل سازمانهاي تابعه و دیگر 
مسئوالن این دستگاه برگزار شد، مهدي عبوري 
ضمن تشریح فعالیت هاي معاونت فرهنگي در 
چهارسال اخیر گفت : برغم گذشت چندین سال 
از تأسیس شهرداري ساري آنچه طي سالهاي 
گذشته از سوي معاونت فرهنگي، اجتماعي این 
دستگاه در حوزه هاي مختلف انجام شد بیش از 

تمام سالیان قبل بود .
 در این نشست مهدي عبوري ضمن بیان این 
مطلب که جابجایي مسئوالن یک امر طبیعي  و 
جاري در تمامي دستگاهها محسوب مي شود به 
انتصابات اخیر شهرداري مرکز استان مازندران 
اشاره کرد و گفت : این جابجایي ها هیچ چیز از 
ارزشهاي این عزیزان کم نمي کند بلکه فقط یک 

تغییر سنگر بشمار مي آید.
فرهنگي،   معاونت  تأسیس  به  توجه  با  وي 
اجتماعي در در شهرداري ساري آن را منشأ خیر 
و ایجاد تحوالت عظیم توصیف کرد و افزود: روزي 
که شعار »فرهنگ هم سنگ عمران« را مطرح 
کردیم شاید کمتر کسي فکر مي کرد که در سایه 
این شعار گام هایي برداشته شود که تبدیل ساري 
به یکي از پنج شهر گردشگر پذیر کشور و یا باال 

رفتن سطح مطالبات مردم در سایه ترویج فرهنگ 
شهروندي تنها نمونه هایي از این تحوالت عظیم 

تلقي مي شوند.
عضو شوراي شهرداران و دهیاران کشور ضمن 
تشکر از عملکرد ناصر معیل در معاونت فرهنگي،  
کرد:  خاطرنشان  ساري  شهرداري  اجتماعي 
ایشان در حوزه هاي  در سایه مدیریت ارزشي 
متنوع و متعددي مانند فرهنگ، هنر، ورزش و 
ترویج  شعائر مذهبي طي سه سالي که فعالیت 
داشته اند، خدمات ارزنده اي براي شور و نشاط 

شهرایجاد شد. 
مناسبت  به  باشکوه  هاي  جشن  برگزاري  وي 
فرهنگي–  گروههاي  تشکیل  مختلف–  هاي 
هنري– حمایت از فعالیت هاي آییني و مذهبي 
و  پشتیباني از هنرمندان و ورزشکاران را بخشي 
از کارهاي انجام شده در زمان مسئولیت معیل  
عنوان کرد.  شایان ذکر است ناصر معیل در طي 
حکمي از سوي شهردار به عنوان مشاور و مسئول 

پیگیري پروژه بازیافت زباله منصوب گردید.
وي در ادامه با معرفي محمد محبوب به عنوان 
به  رضازاده  اجتماعي،  فرهنگي   جدید  معاون 
عنوان مسئول روابط عمومي و امور بین الملل و 
لزگي به عنوان مسئول امور ایثارگران شهرداري 
ساري رهنمودهاي الزم را براي انجام هرچه بهتر 

وظایفي که برعهده دارند ارائه کرد.

شهردار ساری خبر داد:

تالش برای تحقق شعار »فرهنگ هم سنگ عمران« 
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تقدیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
از شهردار دزفول

شهرداري  عمومي  روابط  خبر  واحد  گزارش  به 
از  عمومي  فرهنگ  شوراي  جلسه،  در  دزفول، 
اربعین  ایام  در  دزفول  شهرداري  ویژه  خدمات 

حسیني  در مرز چزابه تجلیل به عمل آمد. 
در این جلسه که در محل دفتر نماینده ولي فقیه 
و امام جمعه شهرستان دزفول با حضور تني چند 
از مسئولین شهرستان برگزار شد. وي ضمن تقدیر 
از کلیه عوامل دست اندر کار برپایي موکب دزفول 
در مرز چزابه جهت خدمت رساني به زائران اربعین 
حسیني گفت: در برپایي و اجراي برنامه هاي این 
چشمگیري  عملکرد  دزفول  شهرداري  موکب، 
داشت و به سبب همین زحمات و همکاري سایر 
مواکب  میان  در  دزفول  موکب  اندرکاران  دست 

موجود شاخص و زبانزد بود.
در ادامه این مراسم با اهداء لوح تقدیر از زحمات و 
خدمات شایسه مهندس کرمي نژاد، شهردار دزفول 
بعنوان نماینده کلیه کارکنان شهرداري توسط حجه 
، امام جمعه  دزفولي  قاضي  المسلمین  و  االسالم 

محترم تجلیل بعمل آمد.

فاضالب 7۰ درصد بیمارستانهای مشهد 
ساماندهی شد

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط 
زیست خراسان رضوی گفت: مدیریت و ساماندهی 
فاضالبهای بیمارستانی در 70 درصد بیمارستانهای 

کالنشهر مشهد انجام شد.
محمد عرفانی افزود: از مجموع ۳5 بیمارستان فعال 
در کالنشهر مشهد 25 بیمارستان خروجی فاضالب 
خود را به سامانه اگو شهری متصل کرده اند و به 
این ترتیب فاضالب این واحدها ساماندهی و کنترل 

می شود. 
مراحل  در  نیز  بیمارستانها  سایر  داد:  ادامه  وی 
مختلف مدیریت هستند که امیدواریم هرچه زودتر 
روند ساماندهی فاضالب بیمارستانی خروجی این 

واحدها نیز به شیوه مطلوب انجام شود. 
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان 
رضوی گفت: نصب سامانه های کنترل هوشمند 
برای سنجش میزان آلودگی فاضالبهای بیمارستانی 
از اقدامات خوب می باشد که در مشهد انجام شده 
است.  وی افزود: همچنین از مجموع 2۶ بیمارستان 
فعال در شهرستانهای استان خراسان رضوی 19 
بیمارستان مشکل مدیریت و ساماندهی فاضالب 
خروجی خود را به شیوه های مورد تائید محیط 

زیست حل کرده اند. 
در  بیمارستان  هفت  هنوز  داد:  ادامه  عرفانی 
شهرستانهای این استان باقی مانده اند که باید در 
جهت بر طرف کردن مشکل خروجی پسماند و 

فاضالب خود اقدام کنند. 

تحقق شهرداری و شهر الکترونیک در بوشهر
انسانی و رئیس ستاد ممیزی امالک شهرداری  معاون توسعه منابع 
بوشهر از تالش ویژه برای تحقق شهرداری و شهر الکترونیک در بوشهر 

خبر داد.
ایمان چارکی با بیان اینکه بر اساس ماده 9 قانون نوسازی و عمران 
شهری طرح ممیزی انجام می گیرد افزود: با اجرای این طرح ما قصد 
داریم در آینده ای نزدیک خدمات شهرداری را به درون منازل شهروندان 
ببریم تا شهروندان نیاز نداشته باشند برای هر کار جزئی به شهرداری 
مراجعه کنند و می توانند نیاز خود را به صورت الکترونیکی از طریق کد 

نوسازی الکترونیکی جدید درخواست و خدمات دریافت کنند.
بار  قانون شهرداری را مکلف کرده هر 5 سال یک  بیان کرد:  وی 
طرح ممیزی امالک را اجرا کند و هدف اصلی از اجرای این طرح در 

راستای تحقق شهرداری و شهر الکترونیک است.
رئیس ستاد ممیزی امالک شهردای عنوان کرد: ممیزین شهرداری 
مسکونی،  های  کاربری  با  شهر  سطح  امالک  کلیه  به  مراجعه  با 
را  شده  آوری  جمع  اطالعات  و  نمایند  می  بازدید  اداری  تجاری، 
در سامانه الکترونیکی شهرداری ثبت می نمایند و یک کد نوسازی 
به  برای هر ملکی منحصر  این کد  برای هر ملک صادر می شود، 
فرد است و کلیه مالکین پس از دریافت این کد می توانند خدمات 
مورد نیاز خود را از طریق سامانه های تعریف شده دریافت کنند و 

شهروندان از این خدمات بهرمند خواهند شد.
چارکی اضافه کرد: یکی از خواسته های مردم شهر بوشهر در اجرای 
ممیزی امالک نصب پالک آبی بوده و شهرداری این طرح را اجرا 
خواهد کرد، نصب پالک آبی یا پالک آدرس دهی درب منازل در 
از آن شهروندان در خصوص  سطح شهر نصب خواهد شد و پس 

آدرس دهی مشکل نخواهند داشت.
وی عنوان کرد: در این طرح اطالعات هر ملک به روز خواهد شد و 
مالک از اطالعات وضعیت مالکی خود طبق طرح تفصیلی و طرح 

جامع و ضوابط شهرسازی اطالعات کامل به دست خواهد آورد.

بهره گیری از ظرفیت شناورهای پستچی برای پایش دریایی 
مسیر بندرعباس- قشم

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از اجرای 
طرحی با عنوان »همیار پایشگر ناجی« خبر داد که بر اساس آن 
از ظرفیت شناورهای پستچی برای پایش دریایی مسیر بندرعباس- 

قشم استفاده می شود.
اساس  بر  داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  ضمن  نوفرستی«  »مهدی 
تفاهمنامه ای که بین معاونت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان با شناورهای پستچی دریایی مرکز هرمزگان منعقد شد، 
در  مسیر  مستمر  پایش  منظور  به  شناورها  این  خدمه  ظرفیت 
خصوص وضعیت دریا، شناورهای عبوری و همچنین اطالع رسانی 

حوادث احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد.
وی افزود: شناورهای پستچی روزانه در مسیر دریایی بین بندرعباس 
پایشگر  عنوان »همیار  به  این پس  از  تردد هستند که  در  و قشم 
ناجی« در فرآیند امداد و نجات دریایی به ایفای نقش می پردازند.

و  دریایی  نجات  و  جستجو  مجهز  ایستگاه   ۶ فعالیت  از  نوفرستی 
نوار  کیلومتری   2۳8 و  2هزار  پهنه  در  ناجی  همیار  ایستگاه   ۳۶
ساحلی استان هرمزگان سخن به میان آورد و افزود: ایستگاه های 
مردمی همیار ناجی با مشارکت و استفاده از ظرفیت و توان شرکت 
داران، کلوب های دریایی،  لنج  و  تعاونی صیادان  های کشتیرانی، 

شوراهای محلی و نیروهای مردمی راه اندازی شده اند.

خبر خبر

مدیر  زاده؛  فاطمه حسن  زمان-  پیام  خبرنگار 
بازدید   از  مازندران  برق  توزیع  شرکت  عامل 
تبصره  ه(   ( بند  های  پروژه  از  توانیر  نماینده 
مازندران  در  کشور   95 سال  بودجه  قانون   ۶

خبر داد.
مهندس قاسم شهابی  گفت: مهندس جمشید 
ارقامی   به عنوان نماینده توانیر از پروژه های 
مازندران  برق  توزیع  شرکت  اقدام  دست  در 
پروژه ها  ارزیابی کردن  بازدید و ضمن مثبت 

رهنمودهای الزم ارائه نمودند.
تبصره  )ه(  بند  برابر  کرد:  نشان  خاطر  وی 
نیرو  وزارت  کشور،   95 سال  بودجه  قانون   ۶
به  برق  بهای  دریافت  بر  عالوه  است،  موظف 
شده،  فروخته  برق  ساعت  کیلووات  هر  ازای 
برق  عوارض  عنوان  به  ریال   )۳0( سی  مبلغ 
برق  مشترکان  از  و  درج  مربوطه  درقبوض 
و  روستایی  خانگی  مشترکان  استثنای  به 

چاههای کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصل 
کشور  کل  داری  خزانه  نزد  خاصی  به حساب 
هزار  هفت  تا سقف  و حداکثر  می شود  واریز 

و  توسعه  از  حمایت  بابت  صرفٌا  ریال  میلیارد 
نگهداری شبکه های برق روستایی و تولید برق 
 تجدید پذیر و پاک توسط شرکت توانیر هزینه 

می شود.
مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران افزود: 
مشترک   41۳ و  هزار  چهار  اساس  برهمین 
برق  توزیع  حوزه  مشترکان  تعداد  به  جدید 

مازندران افزوده می شود.
 ۶ تبصره  )ه(  بند  محل  از  داد:  ادامه  شهابی 
سال  پایان  تا  کشور   95 سال  بودجه  قانون 
برق  توزیع  روستای حوزه   تعداد ۶02  جاری 

مازندران  بازسازی و بهسازی خواهند شد.
وی تصریح کرد: برای عملیات اجرایی پروژه 
های قانون بودجه سال 95 مبلغ 52 میلیارد 
خواهد  گذاری  سرمایه  ریال  میلیون   900 و 
 900 و  میلیارد   4۳  ، مبلغ  این  از  که  شد 
متقاضیان  برق  تامین  برای  ریال  میلیون 
جدید و نه میلیارد ریال هم در بخش اصالح 
شبکه ها ی روستایی سرمایه گذاری خواهد 

شد.

بازسازی 6۰2 روستای مازندران با اعتبار  52 میلیارد و 9۰۰ میلیون ریال

آگهي  مزایده کتبي

روستایی  امور  دفتر   95/32/33/58331 شماره  مجوز  استناد  به  قرح  روستای  دهیاری 
استانداری  در نظر دارد یک دستگاه تراکتور ام اف 285 – مدل 1389را از طریق مزایده کتبي 
به فروش برساند ، لذا از عالقه مندان به شرکت در مزایده دعوت میشود در صورت تمایل 

نسبت به ارائه حداکثر قیمت پیشنهادي خود از تاریخ 95/10/05 بمدت ده روز اقدام نمایند.
- قیمت پایه ، دستگاه مذکور مبلغ 240/000/000ریال میباشد.

- جهت دریافت اسناد و  کسب اطالعات بیشتر با شماره 09132845956 تماس حاصل فرمائید.
دهیاری روستای قرح

آگهي  مزایده کتبي
روستایی  امور  دفتر  شماره 95/32/33/54835  مجوز  استناد  به  یونکي  روستای  دهیاری 
استانداری  در نظر دارد یک دستگاه تراکتور ام اف 285 – مدل 1388را از طریق مزایده کتبي به 
فروش برساند ، لذا از عالقه مندان به شرکت در مزایده دعوت میشود در صورت تمایل نسبت به 

ارائه حداکثر قیمت پیشنهادي خود از تاریخ 95/10/05 بمدت ده روز اقدام نمایند.
- قیمت پایه ، دستگاه مذکور مبلغ 253/000/000ریال میباشد.

- جهت دریافت اسناد و  کسب اطالعات بیشتر با شماره 09162816635 تماس حاصل فرمائید.
دهیاری روستای قرح

              آگهي  ابالغ 
و پرداخت خسارت به اراضي مورد نیاز طرح جهت اجرای گازرسانی

 به شماره )19 -95( 
اجرای ایستگاه تقلیل فشار C.G.Sو T.B.S و خط تغذیه میرده شامل روستاهای  

)میرده، بله جر( شهرستان سقز 
به موجب این آگهي شرکت گاز استان کردستان در نظر دارد خسارات وارده به اراضی واقع در 

مسیر خط لوله گاز ناشی از اجرای پروژه اجرای ایستگاه تقلیل فشار C.G.S و T.B.S و خط تغذیه میرده در مطابق کروکي ذیل پرداخت 
نماید. بدینوسیله به اطالع صاحبان حقوق قانوني، سازمان هاي دولتي– شرکت هاي صنعتي و مالکین طرح هاي صنعتي و کشاورزي و کلیه 
مالکین و ذیحقان قانوني احتمالي محدوده مذکور میرساند تا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اولین اعالن دستگاه اجرائي در روزنامه 
کثیراالنتشار با دست داشتن اسناد و مدارك مالکیت خود نسبت به تعیین کارشناسان منتخب و مرضي الطرفین خود )به صورت کتبي( 
به شرکت گازاستان کردستان واقع درمیدان جهاد مراجعه فرمایند. بدیهي است در صورت استنکاف یا عدم مراجعه بموقع مالکین، این 
شرکت حق خواهد داشت راساً و در غیاب مالکین، ضمن متراژ اراضي و برداشت سهم هر یک با مراجعه به دادگستري و تعیین کارشناسان 
منتخب و قیمت کارشناسي، نسبت به تودیع خسارت وارده به صندوق ثبت محل و سپس اقدام نماید. الزم به ذکر است از بابت احداث 
هر گونه بنا و کشت و زرع و غرس اشجار که در محدوده مورد نظر از تاریخ صدور اولین آگهي ایجاد شده باشد، وجهي پرداخت نخواهد 
شد. این آگهي در دو نوبت و به فاصله 30 روز جهت اطالع کلیه ذیحقان احتمالي از جمله اشخاص حقوقي و حقیقي از قبیل ادارات منابع 

طبیعي، محیط زیست، میراث فرهنگي، جهاد کشاورزي، راه و ترابري و ... منتشر مي گردد .

 نوبت اول

روابط عمومي شرکت گاز استان کردستان

شرکت تعاوني مصرف فرهنگیان کرج
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه )نوبت دوم(

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاوني دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي سالیانه نوبت دوم که راس ساعت 3 بعد از ظهر روز شنبه 95/10/25 در محل سالن 
اجتماعات دبیرستان شهید شرافت به نشاني: خیابان طالقاني شمالي روبروي پارک شرافت- دبیرستان شهید شرافت تشکیل مي گردد حضور بهمرسانید.

یادآوري مي شود: در صورتي که حضور عضوي در مجمع عمومي میسر نباشد مي تواند حق حضور و اعمال راي از سوي خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید 
در اینصورت هیچ عضوی نمي تواند نمایندگي بیش از 3 عضو را بپذیرد. ضمنًا  جهت تنظیم وکالتنامه وکیل به همراه موکل با همراه داشتن کارت عضویت می تواند از 
تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 95/10/12 در یکی از ساعات اداری، صبح ها از ساعت 9 الی 12 و عصرها از ساعت 15 الی 18 به غیر از ایام تعطیل به دفتر تعاونی مراجعه 

نمایند همچنین وکالتنامه های موردنظر باید به امضا یک نفر عضو هیئت مدیره و یک نفر بازرس برسد.
-  مصوبات مجمع عمومي در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانوني براي کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس / بازرسان 2- رسیدگي و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهاي منتهي به 93/6/31 و سنوات قبلی )94-93( 3- طرح 
و تصویب بودجه سنوات 96-95 - 4- طرح و تصویب چگونگي تقسیم سود ویژه منتهي به تاریخ 94/6/31 - 5- طرح و تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا و پاداش هیئت 
مدیره - 6- تصویب پاداش هیئت مدیره طبق اساسنامه و دستورالعمل تبصره 3 ماده 36 قانون اصالح بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی - 7- انتخاب بازرسان اصلی 

و علی البدل برای یکسال مالی
تذکر: 1- افرادي که مایل به کاندیداشدن و بازرسي شرکت مي باشند حداکثر ظرف مدت 7 روز بعد از انتشار آگهي جهت ثبت نام و تکمیل پرسشنامه با در دست داشتن 

1- فتوکپي شناسنامه و کارت ملي 2- حکم کارگزیني 3- کارت پایان خدمت و کارت عضویت تعاوني 4- دو قطعه عکس 4*3 به امور اداري شرکت مراجعه نمایند.
2- این آگهي ضمن درج در سایت تعاوني به نشاني www.tmfk.ir ارسال به اداره کل و نواحي چهارگانه آموزش و پرورش کرج از طریق روزنامه زمان مورخه 95/10/05 

نیز به اطالع اعضا محترم تعاوني خواهد رسید.
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاوني مصرف فرهنگیان کرج

 ابالغ
خواهان/ شاکی حسن بیکدلو دادخواستي به طرفیت خوانده/ متهم محمد مهدی عرب 
نودهک به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگي 
به شعبه ۶5 شورای حل اختالف کرج – مجتمع شماره 5 )مجتمع ماهدشت ( واقع 
در ماهدشت- میدان امام خمینی- صدمتر بعد از پمپ بنزین ) طبقه پایین دادسرای 
ماهدشت ( ارجاع و به کالسه 9509982۶9420054۶ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1۳95/11/02 و ساعت ۳0: 8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده7۳ قانون آیین دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر 
االنتشار آگهي مي شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.  ۳72 م/الف
مسئول دفتر شعبه 65 شورای حل اختالف مجتمع ماهدشت – رقیه محمدی

رونوشت آگهی حصروراثت
شرح  48901۳۶525به  شناسنامه  شماره  دارای  سیدرضاحسینی  آقای 
حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  444/4/95از  کالسه  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدمرتضی حسینی به شماره شناسنامه 
حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  1۳95/4/4اقامتگاه  تاریخ  5۳5به 
سیدمرتضی  فررند  حسینی  اله  به:1.سیدحبیب  منحصراست  مرحوم  آن  الفوت 
/فررندمتوفی2.سیدیداله حسینی  تاکستان  ار  به ش ش 82۶متولد1۳4۳صادره 
فررند سید مرتضی به ش ش 827متولد1۳45صادره از خدابنده/فرزند متوفی۳.

سیدرضاحسینی فرزندسید مرتضی به ش ش 48901۳۶525متولد1۳71صادره 
ش  به  فرزندسیدمرتضی  هاجرحسینی  ساوجبالغ/پسرمتوفی4.سیده  از 
ساراحسینی  خدابنده/دخترمتوفی5.سیده  از  8۳۶متولد1۳47صادره  ش 
فرزندسیدمرتضی به ش ش ۶9۳8متولد1۳۶7صادره از ساوجبالغ/دخترمتوفی۶.

27184متولد1۳۳4صادره  ش  ش  به  حسین  ناصرفرزندعلی  گروسی  رقیه 
به  مرتضی  فرزندسید  حسینی  فاطمه  تاکستان/همسرمتوفی7.سیده  از 
ازساوجبالغ/دخترمتوفی8.سیدمرضیه  ۳8۳9متولد1۳۶5صادره  ش  ش 
ساوجبالغ/ از  5204متولد1۳۶۳صادره  ش  ش  به  فرزندسیدمرتضی  حسینی 
دخترمتوفی9.خدیجه حسینی فرزندسیدمرتضی به ش ش 89متولد1۳۶0صادره 
ش  ش  به  سیدمرتضی  فرزند  حسینی  تاکستان/دخترمتوفی10.اعظم  از 
حسینی  سادات  ازتاکستان/دخترمتوفی11.صغری  74۶9متولد1۳59صادره 

فرزندسیدمرتضی به ش ش 74۶8متولد1۳57صادره ازتاکستان/دخترمتوفی
نماید  می  آگهی  رادر1نوبت  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  باانجام  اینک 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یاوصیتنامه ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشرنخستین 

آگهی ظرف1)یک(ماه به دادگاه تقدیم داردو االگواهی صادرخواهدشد.
حوزه4شورای حل اختالف شهرستان نظرآباد

آگهي ابالغ وقت دادرسی 
بدینوسیله به متهم فاطمه مشاوری فرزند حسین ابالغ می گردد که پرونده اتهامی وی به 
کالسه ی بایگانی 950294 در شعبه ۳۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقالب کرج ثبت و به 
اتهام فحاشی و تهدید در حال بررسی می باشد مراتب وفق ماده 115 قانون آئین دادرسی 
کیفری یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار درج می گردد تا در مهلت مقرر یک ماه به 
این شعبه مراجعه یا وکیل معرفی نماید در غیر اینصورت شعبه به صورت غیابی به موضوع 

رسیدگی و قرار مقتضی صادر خواهد نمود. ۳78م/الف
دادیار شعبه 33 دادیاری دادسرای ناحیه 5 کرج ) ماهدشت ( –یدالهی فخر

همایش اصالح الگوی مصرف آب با نام »بانوی 
آب« و با حضور زنان خانه دار به همت امور 

آبفای قروه در این شهر برگزار شد.
و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به   
فاضالب شهری استان کردستان، این همایش 
بخشداری  فرمانداری،  بانوان  امور  با همکاری 
مرکزی، جامعه بسیج زنان، مدیریت آموزش 
و پرورش و مدیریت کمیته امداد امام خمینی 
آب  حفظ  در  »همه  شعار  با  و  قروه  شهر 

مسئولیم« برگزار شد.
ای  قروه  بانوان  با حضور  که  این همایش  در 
در  مفیدی  اطالعات  ارائه  ضمن  شد،  برگزار 
مصرف  الگوی  اصالح  راهکارهای  خصوص 
کنندگان،  شرکت  به  سخنرانان  سوی  از  آب 
بیشتر  آموزش  هدف  با  مطالبی  و  بروشورها 

توزیع شد.
قروه.  فرماندار  کوالنی  پرویز  همایش  این  در 
مفاهیم  در  آب  موضوع  اهمیت  کرد:  اظهار 
دینی و قرآنی ما مورد تأکید قرار گرفته است.

 وی با بیان اینکه بحران آب در کشور ما به 
عنوان یک موضوع مهم مطرح است، گفت: این 
جمعیت،  رشد  عامل  سه  تاثیر  تحت  مسئله 
کشاورزی نامؤثر و مدیریت بد و عطش توسعه 
ای در میان جوامع و کشورها است و در کنار 
آب  بحران  و  کمبود  بر  نیز  خشکسالی  آن 

اثرگذار بوده است.
آب  از  درصد  کرد: 92  تصریح  قروه  فرماندار 
می  مصرف  کشور  در  کشاورزی  بخش  برای 
شود در حالی که کشاورزی 10 درصد تولید 

ناخالص ملی و 17 تا 20 درصد نیروی کار را 
به خود اختصاص داده است.

سرعت  اینکه  به  نسبت  هشدار  با  کوالنی 
استفاده از منابع آب زیرزمینی در ایران ۳ برابر 
استانداردهای جهانی است، افزود: این برداشت 
ایران  از ۶00 دشت  تا  رویه موجب شده  بی 
و  قروه  دشتهای  و  شود  خشک  دشت   297
دهگالن هم به عنوان دشت های ممنوعه در 

معرض تهدید هستند.
بازنگری در توزیع جغرافیایی  وی بر ضرورت 
و  کنونی  نامؤثر  کشاورزی  اصالح  جمعیت، 
آب  بویژه  انرژی  های  حامل  قیمت  افزایش 
بحران  با  مقابله  برای  راهکارهایی  عنوان  به 
این همایش  ادامه  تأکید کرد. در  کمبود آب 
اظهار  قروه  شهری  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
کرد: کار تأمین آب در شهرستان قروه از طریق 
28 حلقه چاه انجام می شود که همه آنها جزو 

آبهای زیرزمینی محسوب می شوند.
افزود: در حال حاضر 2۶ هزار  منصور دولتی 
انشعاب و اشتراک در این شهرستان وجود دارد 
و  ثانیه  در  لیتر  نیز 2۳5  آب  تولید  سرانه  و 

سرانه مصرف 195 لیتر در ثانیه است.
در  آب  مصرف  سرانه  اینکه  بیان  با  وی 
کشورهای دنیا و بویژه جوامع پیشرفته 150 و 
حتی 120 لیتر در شبانه روز است، خاطرنشان 
در  زیربنایی  اقدامات  انجام  با  امیدواریم  کرد: 
یافته  کاهش  آب  مصرف  سرانه  کشور،  کل 
برای  نیاز  مورد  آب  میزان  حداقل  بتوانیم  تا 

مصرف را تأمین کنیم.

برگزاری همایش اصالح الگوی مصرف »بانوی آب« 
در شهر قروه

شهری  تخلفات  رفع  و  پیشگیری  کل  مدیر 
در  غیرمجاز  دیوارکشی  مورد   ۳۶ تخریب  از 
منطقه ۳ شهرداری کرج در فردیس روستای 

فرخ آباد و شهرک ناز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل پیشگیری و 
رفع تخلفات شهری ؛ در اجرای حکم دادستان 
محترم شهرستان فردیس در خصوص ساخت 
و ساز غیر مجاز از جمله دیوارکشی های غیر 
مجاز که فاقد پروانه ساخت بودند با هماهنگی 
انتظامی  نیروی  محترم  مأمورین  حضور  و 
رفع  و  پیشگیری  کل  اداره  اجرایی  معاون  و 
اعزام  و  کل  اداره  عوامل  و  شهری  تخلفات 
عوامل منطقه 10 بعنوان نیروی کمکی، دستور 

قضایی را به مرحله اجراء درآوردند.
شهری  تخلفات  رفع  و  پیشگیری  کل  مدیر 

و  ساخت  نوع  هیچ  داشت؛  بیان 
مکانی  هیچ  در  غیرمجازی  ساز 
های  گشت  بین  تیز  چشمان  از 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
هرگونه  با  و  ماند  نمی  محفوظ 
در  مجاز  غیر  ساز  و  ساخت 
کامل  جدیت  با  قانون  راستای 

برخورد خواهیم کرد. 
مرتضی جاللیان در ادامه ؛ تأکید 
در  را  قضایی  محترم  مقام  ویژه 
ساز  و  ساخت  با  مقابله  خصوص 
های  کشی  دیوار  و  مجاز  غیر 
مهم  را  پروانه  بدون  و  مجاز  غیر 
االجرا  الزم  را  قضایی  احکام  و 
ضابطین  همکاری  از  و  دانسته 
دستگاه قضا مأمورین همیشه در صحنه نیروی 
انتظامی کمال تشکر را داشتند. جاللیان خاطر 
کوتاهی  و  کاری  اهمال  هرگونه  ؛  کرد  نشان 
،سهل انگاری در برخورد با ساخت وسازهای 
غیر مجاز و تخلفات شهری ، با پرسنل متخلف 

برخورد شدید خواهد شد
این مسئول در آخر ؛ از تالش های بی وقفه 
شهرداری منطقه۳ و معاونت محترم خدمات 
شهری و اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
اداره  و همکاری  نیز تشکر کردند  آن منطقه 
در  را  شهری  تخلفات  رفع  و  پیشگیری  کل 
شهری  تخلفات  هرگونه  با  برخورد  خصوص 
در حوزه مناطق 12گانه شهرداری کرج  اعالم 

داشتند.

تخریب 36 مورد دیوارکشی غیر مجاز 
در منطقه 3 شهرداری کرج
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آگهی مفقودی 
به استحضار می رساند اینجانب صادق سپهوند فرزند اجاق علی ساکن کوی ارتش 
ایثار نهم در مورخه 95/۳/8 برگ سبز خودرو پیکان سواری به شماره  ایثار-  خ 
پالک ۳1 ایران 71۶ ب 44 متعلق به اینجانب مفقود گردیده است مستدعیست 

مراتب در سیستم ثبت گردد.
لرستان –شهرستان خرم آباد .

آگهی مفقودی
کارت شناسایی و دفترچه مهمات سالح ساچمه زنی کالیبر 12 به شماره سالح 

1505 ساخت کشور ترکیه مدل دست کش مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
ایالم

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به مجهول المکان آقای منصور درونکال

خواهان / آقای علیرضا طبری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای منصور گرجی 
درونکال به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بابل 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع 
کد   – بابل  دادگستری   – والیت  میدان  بابل  شهرستان   – مازندران  استان  در 
پستی 471۳۶587۳9 ارجاع و به کالسه 9509981110500۶47 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 95/11/9 و ساعت 8:۳0 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – مسعود حسین زاده سوادی  

آگهی مفقودی
برگ سبز وانت نیسان مدل 1۳91 به شماره انتظامی ایران ۶۳-499ه۶8 به شماره 
موتور۶2545۳ به شماره شاسی NAZPL 140 TBP ۳412۳5 به نام ارشیا 

بابلخلیلی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پراید مدل 1۳8۳ به شماره انتظامی ایران 82-59۳ص۳2 به شماره 
موتور 0۶07012 شماره شاسی S 1412282189280 به نام کلثوم خالقی مفقود 

بابلگردیده از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سیتروئن زانتیا SX مدل 1۳87 به شماره انتظامی ایران 
88-945و28 به شماره موتور 21914 به شماره شاسی S 15122871۶9500 به 

بابلنام یاسر اسماعیل تبار فوکالیی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

اجرائیه
مشخصات محکوم له  /  برزو پیری زاوله فرزند علی

مشخصات محکوم علیه / 1وحید مرادیانی
محکوم به / به موجب دادنامه شماره 95099784۶0۳00۶82 که در شعبه 18 
دادگاه تجدید نظر حکم به محکومیت نامبرده صادر گردیده است موضوع پرونده 
علیه  اول دادگستری جوانرود محکوم  نامه کالسه 941270 شعبه  مبایعه  ابطال 

محکوم است
نامه مورخ 1۳92/8/۶ فی مابین متعاملین درخصوص خودروی  ابطال مبایعه  به 
سمند شماره 94۶ ل 25 ایران ومحکومیت خوانده آقای وحید مرادیانی به استرداد 
ثمن مقرر در مبایعه نامه اشاره رفته وپرداخت مبلغ 10/700/000 تومان وخسارت 
تاخیر تادیه مبلغ مذکور ازتاریخ تقدیم دادخواست 1۳94/11/21 وایضا پرداخت 
در حق  نظر  تجدید  بدوی  مرحله  دادرسی  هزینه های  بابت  تومان   1/185/000

محکوم له وپرداخت 5۳5 هزار تومان نیم عشر دولتی /
این اجراییه ظرف مدت 10 روز پس از ابالغ قابل اجرا میباشد بدیهی است تاریخ 

انتشار آگهی تاریخ ابالغ محسوب می شود/
مدیر دفتر شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود

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

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

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  1۳95۶0۳1۶002001۶91هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
عباداله  آقای   متقاضی   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  اسالم  ملک  ثبت  حوزه 
حسنی فرزند اسد به شماره شناسنامه 12058 صادره از اسالم آبادغرب در یک 
از 1  به مساحت 8۳،07 متر مربع پالک 2۶41 فرعی   باب ساختمان مسکونی 
نفت رشیدی  کوچه  آباد غرب  خیابان بسیج پشت شعبه  واقع در اسالم  اصلی 
یاسم رشیدی محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳95،10،05
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳95،10،2۳

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

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

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

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  1۳95۶0۳1۶002002۶42هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای محمد رضا 
رجبی فرزند محمد جان به شماره شناسنامه 47صادره از اسالم آبادغرب در یک 
باب ساختمان مسکونی به مساحت ۳9،94 متر مربع پالک 7 فرعی  از ۳ اصلی 
واقع در اسالم آباد غرب  بلوار معلم سرنبش کوچه معلم شامل مبایعه نامه عادی 
محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳95،10،05
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳95،10،22

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی

بدینوسیله به زهره عبیدی فرزند محمد و محمد عبیدی فرزند احمد فعأل مجهول 
محمدی  زهرا  وکالت  با  انصار  بانک  طرف  از  که  شود  می  ابالغ  هستند  المکان 
باغمالیی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه بطرفیت شما به شعبه پنجم شورای 
حل اختالف بوشهر ارائه و به کالسه 95/۶51 ثبت و برای روز مورخه 95/11/10 
ساعت 9:۳0 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است مراتب یک نوبت در روزنامه 
ارائه آدرس جدید خود  با  توانید مراجعه و  کثیراالنتشار درج می گردد شما می 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا 

حاضر شوید بدیهی است در صورت عدم حضور غیابأ رسیدگی بعمل خواهد آمد.
ماندنی زاده مدیر دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف بوشهر      

تاریخ انتشار:95/10/5

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 95010۶ این شعبه آقای 1- سید محمد درویشی 
امرنی فرزند میر عابدین 2- خادم ابراهیمی فرزند خداداد ۳- شهرام امیدی فرزند 
کرم خان به اتهام مزاحمت تلفنی با توجه به شکایت آقای رئوف امان الهی از طرف 
دادسرا تحت تعقیب می باشد ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
دادرسی  آیین  قانون   174 ماده  اجرای  در  وسیله  بدین  نگردیده  ممکن  نامبرده 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دیواندره جهت پاسخگویی به اتهام 
انتشار آگهی  تاریخ  از  از یک ماه  خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس 

اقدام قانونی معمول خواهد شد.
 م.الف:157/۶1۳

حبیبی مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب دیواندره

متن آگهی 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 951009۶۶10101219 و دادنامه 
 950997۶۶15۳00979 شماره  دادنامه  و   950997۶۶10100711 مربوطه 
صادره از شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان لرستان محکوم علیها محکوم هستند 
به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 750/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و 
هزینه دادرسی از محل محکوم به کسر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
سفته لغایت یوم صدور حکم و اجرای کامل آن بر اساس تغییرات شاخص قیمت 
ها که از سوی بانک مرکزی تعیین و در زمان وصول محاسبه می گردد در حق 

خواهان محکوم می نماید و هزینه نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه است. 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
 شهرستان خرم آباد – کرم رضا هاشمی. 

مفقودی 
سند کمپانی و کارت ماشین خودرو سواری پژو تی ال ایکس مدل 90 به رنگ سفید 
روغنی به شماره انتظامی 188د۳۶ ایران ۶2 با شماره موتور 12۶9000۶880 و شماره 

شاسی naan41dc8ce00۳8۶5مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

 مفقودی
 سند مالکیت خودرو  کامیون یخچالدار – بنز مدل 1۳84به رنگ سفید  روغنی 
با شماره پالک 857ع77 ایران ۶2 با شماره موتور 90۶92100448580 و شماره 
شاسی nab950۶4۳5a985۳91به نام سازمان شرکت حمل و نقل باربری شکوه 

شمال مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی
 سند کمپانی پراید مدل 1۳85 مشکی روغنی با شماره شهربانی 544م52 ایران 
بنام فاطمه   s14122858۶1۳14 82و شماره موتور 15571۳۶و شماره شاسی

قربان پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

اصالحیه آگهی دعوت
 مجمع عمومی فوق العاده 1548 کالش 

پیرو آگهی مورخ 22 / 9 / 1۳95 صحفه 7 در خصوص تطبیق اساسنامه جدید 
شرکت تعاونی مرزنشینان 1548 اعالم می نماید که ساعت برگزاری مجمع 1۳:00 

بعدازظهر می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد.

344 روستای کشوربرق ندارد

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق 
ایران )توانیر( با اشاره به وجود ۳44 روستای بدون برق در کشور گفت: 
تعداد ۳4 هزار خانوار عشایری بدون برق نیز در کشور وجود دارد که 

تالش می شود هرچه زودتر برق رسانی شوند.
آرش کردی از برق رسانی به روستاهای بدون برق به عنوان تحولی 
در برق رسانی یاد کرد و افزود: روستاهای صعب العبور نیز از طریق 
انرژی فتوولتائیک برق دار می شوند.وی با اشاره به اینکه شرکت توانیر 
برنامه تکمیل و بهره برداری از سه هزار مگاوات نیروگاه تولید پراکنده 
را در دستور کار خود دارد، گفت: یک هزار و 5۶1 مگاوات موافقت نامه 
جدید نیز دریافت شده که نیازمند تامین تسهیالت از محل صندوق 

ذخیره ملی است.
کردی یادآور شد: با تالش مهندسان و کارشناسان داخلی، در بخش 
فهام)فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی(، اجرای سامانه 
ساخت  که  هستیم  کشورهایی  جزو  سازی  هوشمند  شروع  و   AMI
کنتور در آنها بومی شده است.به گفته این مقام مسوول، امسال 400 
هزار کنتور هوشمند با اولویت مشترکان دیماندی )انشعاب ۳0 کیلوات 
فهام  اجرای طرح  برای  و  بیشتر(، صنعتی و کشاورزی نصب شده  و 
در مناطق پنجگانه کشور با مرکزیت استان های تهران، مشهد، اهواز، 
اینک 271  است.وی گفت: هم  منعقد شده  قرارداد  بوشهر  و  زنجان 
امسال  پایان  تا  و  است  فعال  کشور  در  تجدیدپذیر  نیروگاه  مگاوات 
یکصد مگاوات نیروگاه جدید از این دست به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرعامل توانیر تک رقمی شدن نرخ تلفات انرژی در شبکه های توزیع 
برق، اجرای طرح »فهام«، استفاده از سامانه های هوشمند و برق رسانی 
به روستاهای 10 تا 20 خانوار را از جمله مسوولیت های این شرکت 
عنوان کرد. فهام بخش نخست هوشمندسازی شبکه برق کشور است 
بهره  برای  تی(  )آی سی  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  آن  در  که 
برداری بهتر از شبکه برق استفاده می شود و عالوه بر آن امکان ارتباط 

دو طرفه با مشترکان فراهم خواهد شد.

  ایرانی ها بازهم در میان 4۰ چهره تأثیرگذار 
پتروشیمی دنیا قرار گرفتند

  
تأمین  پتروشیمی  و  گاز  و  نفت  گذاری  سرمایه  شرکت  مدیرعامل 
)تاپیکو( و مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس به فهرست 40 چهره موثر 

برتر صنعت پتروشیمی جهان راه یافتند. 
نشریه آی سی آی اس )ICIS( که مرجع تعیین کننده قیمت جهانی 
محصوالت پتروشیمی و صنایع باالدستی و پایین دستی آن به شمار 
می آید، هر سال در گزارشی 40 چهره برتر صنعت پتروشیمی جهان را 
که بیشترین تاثیر را در این صنعت داشته اند، معرفی می کند و در سال 
جاری میالدی، برای دومین بار، نام پیوندی نیز در این فهرست قرار 
داده شده است.پیوندی در این گزارش به عنوان بیست و نهمین مدیر 
تأثیر گذار و جریان ساز صنعت پتروشیمی در جهان معرفی شده است. 

پارسال رتبه مهندس پیوندی در این گزارش 20 بوده است.
از سوی دیگر، در گزارش امسال برای نخستین بار نام عادل نژاد سلیم، 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، نیز با رتبه ۳1 در این فهرست جای 
آلمانی  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس  زاکرت،  است.ماتیاس  شده  داده 
اختصاص داد  به خود  را  رتبه نخست  یاد شده  لنکسس در فهرست 
و  اینئوس  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس  رتکلیف،  جیم  او،  از  پس  و 
اندرو لیوریس، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت داو کمیکال، 

رتبه های دوم و سوم را داشتند.

حجم بارش های کشور به 4۰ میلی متر رسید 
بیشترین میزان بارش ها در ایستگاه دیناسرا در استان مازندران با 7۶1 
میلیمتر و کمترین میزان بارش ها در ایستگاه های چابهار و هوشنگ 
سروان در سیستان و بلوچستان و جنت آباد جنگل در خراسان رضوی 

با صفر میلیمتر به ثبت رسیده است. 
بر اساس این گزارش، حجم بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری 

تا روزشنبه 4 دی ماه، به 40 میلی متر رسید.
آب  منابع  مدیریت  از سوی شرکت  ارائه شده  آمار  آخرین  اساس  بر 
ایران، این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت 
با ۶۳ میلی متر بارش،۳7 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی 

گذشته با 9۳ میلی متربارش، 57 درصد کاهش نشان می دهد.
این گزارش می افزاید: بیشترین بارش در ۶ حوضه آبریز اصلی کشور 
مربوط به حوضه آبریز دریای خزر با 1۳4 میلی متر بارش بوده که در 
مقایسه با سال آبی گذشته ۳1 درصد و در مقایسه با متوسط 48 ساله، 

یک درصد کاهش داشته است.

مؤسسه وود مکنزی پیش بینی کرد 

تولید نفت ایران
 به 5.7 میلیون بشکه می رسد
مؤسسه وود مکنزی پیش بینی کرد ایران تا سال 
2020 در قالب قراردادهای جدید بین 2 تا 1۳ 
میلیارد دالر سرمایه خارجی در بخش باالدستی 
جذب کند و تولید نفت ایران تا سال 2025 به 

5.7 میلیون بشکه در روز برسد. 
بر اساس این گزارش، در حالی که ایران قصد دارد 
کار واگذاری 49 پروژه نفت و گاز به سرمایه گذاران 
خارجی را بر اساس مدل جدید قراردادهای انرژی 
آغاز کند و تا سال 2020 حداقل 80 میلیارد دالر 
سرمایه خارجی جذب نماید، موسسه انگلیسی وود 
مکنزی معتقد است این رقم بسیار کمتر از پیش 

بینی های ایران خواهد بود.
ایران کلیات قراردادهای جدید نفت و گاز خود را 
در نوامبر 2015 اعالم کرده و 49 پروژه باالدستی 
نفت و گاز را به خارجی ها پیشنهاد نموده است. 
مناقصه   2017 سال  اوایل  در  دارد  قصد  ایران 

مربوط به این پروژه ها را برگزار نماید.
در مدل جدید قراردادهای نفت و گاز، حاکمیت 
ایران بر ذخایر هیدروکربنی اش حفظ می شود 
اما در عین حال تمام هزینه های مستقیم و غیر 
مستقیم پرداخت می گردد و هزینه های تامین 
اختصاص  به  بستگی  ها  پروژه  عملیاتی  و  مالی 
بخشی )حداکثر 50 درصد( از تولیدات یا عایدات 

بر مبنای قیمت روز فروش نفت خواهد داشت.
همایون فلکشاهی، تحلیلگر پروژه های باالدستی 
خاورمیانه در موسسه وود مکنزی گفت: »ما انتظار 
در سال 2017  توجهی  قابل  نداریم که سرمایه 
وارد بخش باالدستی ایران شود. اما در این سال 
چند قرارداد مهم در کشور امضا خواهد شد که 
جنوبی،  پارس  فاز 11  به  مربوط  آنها  مهمترین 

آزادگان جنوبی و فرزاد ب خواهد بود.«

قیمت جهانی نفت افزایش یافت 
در معامالت کم رونق پیش از کریسمس، قیمت 
هفتگی  معامالت  درپایان  آمریکا  خام  نفت 
روزجمعه به باالترین رقم 17 ماه گذشته رسید، 
هرچند که با توجه به انتظار بازار برای مشاهده 
چگونگی آغاز کاهش تولید اوپک افزایش قیمت 

چندانی در بازار رخ نداد. 
بر اساس این گزارش، در معامالت کم رونق پیش 
از کریسمس و تعطیالت سال نوی میالدی، قیمت 
روز  پایان معامالت هفتگی  آمریکا در  نفت خام 
رسید،  گذشته  ماه   17 رقم  باالترین  به  جمعه 
هرچند که با توجه به انتظار بازار برای مشاهده 
تولید  و سایر  اوپک  تولید  آغاز کاهش  چگونگی 
کنندگان، قیمت نفت افزایش قابل توجهی نداشت.
به رغم رسیدن قیمت نفت خام آمریکا به باالترین رقم 
17 ماه گذشته، قیمت ها در روز جمعه تغییر زیادی 
را شاهد نبود.  روز جمعه به مناسبت فرا رسیدن بازار 

کریسمس بازارها اندکی زودتر تعطیل شد.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
در پایان معامالت  روز جمعه با 11 سنت، معادل 
0.2 درصد افزایش به 55 دالر و 1۶ سنت رسید. 
قیمت نفت خام آمریکا نیز با افزایشی 7 سنتی، 
معادل 0.1 درصدی این هفته را با قیمت 5۳ دالر 
و 2 سنتی به پایان برد که باالترین رقم از جوالی 
تگزاس  وست  نفت  بود.قیمت  تاکنون   2015
اینترمدییت آمریکا برای پنجمین هفته در طی 
۶ هفته گذشته افزایش یافت و حدود 22 درصد 
نسبت به اواسط ماه نوامبر رشد داشت. به عقیده 
تحلیلگران این افزایش قیمت عمدتا ناشی از توافق 

اوپک برای کاهش تولید بوده است.
فیل دیویس، تحلیلگر بازار نفت گفت: »بازار در 
روز جمعه کم رونق بود و حجم معامالت و نوسان 

قیمت چندان قابل توجه نبود.«

کوتاه از انرژی نفت در جهان

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی با تشریح 
ضریب  افزایش  و  توسعه  مناقصه   20 برگزاری 
مرکزی  مناطق  در  گاز  و  نفت  میادین  بازیافت 
ایران گفت: تاکنون بیشترین تفاهم نامه همکاری 

با روسها امضا شده است. 
سلبعلی کریمی درباره جزئیات برگزاری مناقصات 
جدید نفت و گازی ایران، گفت: هم اکنون برنامه 
توسعه 20 میدان نفت و گازی در مناطق مرکزی 
ایران با مشارکت شرکت های بزرگ بین المللی در 

دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اعالم 
اینکه به منظور توسعه میادین نفتی قرار است 10 
مناقصه بین المللی برگزار شود، تصریح کرد: بر این 
اساس طرح های افزایش ضریب بازیافت با اولویت 
شرکت های  به  عراق  با  نفتی  مشترک  میادین 

صاحب صالحیت بین المللی واگذار خواهد شد.
تفاهم  امضای  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
ارتقای  و  تولید  افزایش  انجام مطالعات  نامه های 
ضریب بازیافت برخی از میادین نفتی غرب ایران 
با شرکت هایی همچون گازپروم نفت، تات نفت، 
لوک اویل، زابرژنفت روسیه، »او ام وی« اتریش، 
پترومینای  مالزی،  پتروناس  آلمان،  وینترزهال 
اظهار داشت:   ،... و  تایلند  نفت  اندونزی، شرکت 

نفتی شامل  قرارداد توسعه 10 میدان  به زودی 
میادین پایدار غرب و شرق، دهلران، چشمه خوش، 
دالپری، آبان، دانان، دالپری، نفت شهر و سومار با 

شرکت های ایرانی و خارجی امضا خواهد شد.
به گفته مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی 
توسعه  همکاری  نامه  تفاهم  بیشترین  تاکنون 
میادین نفتی مناطق مرکزی ایران با شرکت های 

روسی امضا شده است.
این عضو هیات مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی 
با یادآوری اینکه هدف از توسعه این میادین نفتی 
افزایش 100 هزار بشکه ای تولید نفت خام کشور 
است، افزود: بر اساس برآوردهای اولیه برای توسعه 
این 10 میدان نفتی باید حدود 2 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری انجام شود.

توسعه  کنار  در  اینکه  بیان  با  کریمی همچنین 
میادین نفتی، اجرای طرح توسعه ۶ میدان گازی در 
حوزه زاگرس جنوبی از دیگر برنامه های توسعه ای 
صنعت گاز در دوران پسابرجام است، تاکید کرد: در 
شرایط فعلی ظرفیت تولید گاز در مناطق مرکزی 

ایران حدود ۳00 میلیون مترمکعب در روز است.
اعالم  با  مناطق مرکزی  نفت  مدیرعامل شرکت 
اینکه هم اکنون توسعه ۶ میدان جدید گازی شامل 
سفید زاخور، هالگان، دی، تنگ بیجار، پاژن، مدار 
و خارتنگ از برنامه های توسعه میادین گازی در 
حوزه زاگرس جنوبی و مناطق مرکزی کشور است، 
بیان کرد: در کنار توسعه میادین جدید، افزایش 
تابناک،  گازی  میدان  چهار  در  بازیافت  ضریب 
شانول، وراوی، هما با نصب تاسیسات تقویت فشار 
گاز هم از برنامه های اولویت دار بوده که به دنبال 
جذب سرمایه گذاری از طریق اجرای پروژه های 

EPCF هستیم.
تا  اکنون 8  اینکه هم  بیان  با  این مقام مسئول 
10 دستگاه دکل حفاری در میادین نفت و گاز 
مناطق مرکزی کشور مشغول به فعالیت هستند، 
در  این دکل ها  از  زیادی  تعداد  کرد:  خاطرنشان 

میادین مشترک نفتی با عراق مستقر شده اند.

روس ها، رکورداِر بیشترین مشارکت نفتی با ایران

معاون فناوری و روابط بین الملل پژوهشگاه 
فرهنگ  ارتقای  ضرورت  بر  نفت  صنعت 
این  در  پژوهشی  یافته های  تجاری سازی 
صنعت تاکید و برگزاری جشنواره پژوهش 
و فناوری صنعت نفت را در این زمینه موثر 

عنوان کرد. 
منصور بزمی با اشاره به نزدیکی هفتمین 
صنعت  فناوری  و  پژوهش  دوره جشنواره 
مغتنمی  فرصت  را  جشنواره  این  نفت، 
برای جهت گیری فعالیت های پژوهشی در 
مسیر مأموریت ها، راهبردها و اولویت های 

پژوهشی وزارت نفت دانست.
امر پژوهش و  به  نهادن  ارج  با  وی گفت: 
فناوری و تجلیل از فعاالن برتر این حوزه، 
نهادینه  در مسیر  تواند  این جشنواره می 
بسترسازی  فناوری،  و  پژوهش  امر  کردن 
یافته های  تجاری  سازی  فرهنگ  ارتقا  و 
از علم  ثروت  تولید  نهایت  و در  پژوهشی 

گام بر دارد. 
معاون فناوری و روابط بین الملل پژوهشگاه 
صنعت نفت ادامه داد: پژوهشگران بسیاری 
سال ها با تالش در آزمایشگاه ها و واحد های 
پروژه های  سلسله  انجام  با  نیمه صنعتی 
به دستاورد های  راه دستیابی  در  منسجم 
پژوهشی و فناورانه تالش کرده اند تا نقش 
خود را در صنعت نفت به خوبی ایفا کنند 
می افتد  اتفاق  فضایی  در  موضوع  این  و 
صنعت  در  شده  انجام  پژوهش های  که 
توسعه  و  صنعت  معضل  حل  برای  نفت 
فناوری های مورد نیاز آن تعریف و دنبال 

می شود.

با  نفت  صنعت  پژوهشگاه  وی،  گفته  به 
شرکت 21 داوطلب در حوزه های گوناگون، 
پژوهشگران، فناوران، کارشناسان پژوهشی، 
پروژه های پژوهشی و مرکز پژوهشی برتر 
همچون سنوات گذشته فعال ترین سازمان 

در این عرصه بوده است. 
معاون فناوری و روابط بین الملل پژوهشگاه 
در  پژوهش  که  این  بیان  با  نفت  صنعت 
نفت در ارزش آفرینی مستمر برای ذینفعان 
با توسعه فناوری  و ارائه راهکارهای فناورانه 
تعریف می شود، افزود: توجه به امر پژوهش 
دو چندان  اهمیت  زمانی  نفت  صنعت  در 
از  بتواند  پژوهشی  سازمان  که  می یابد 
مراحل ایجاد ایده و تفکر خالقانه و تعریف 
تا  پیاده سازی  و  طراحی  فناوری،  مفهوم 
مستمر  بهبود  مسیر  در  اصالح  و  ارزیابی 
با ارائه راهکارهای فناورانه نقشی برجسته 
ایفا کند. بزمی گفت: بدیهی است که غنای 
و  رصد  به  وابسته  جشنواره هایی  چنین 

ایجاد  همچون  شاخص هایی  بروز رسانی 
تفکر خالقانه و توسعه فناوری و افزون بر 
آن لحاظ هر یک از بازخوردهای محصول 
فناورانه در مسیر تجاری سازی در هر یک 

از دستاورد های منتخب جشنواره است.
منتخبان  که  آنجا  از  شد:  یادآور  وی 
نفت  صنعت  فناوری  و  پژوهش  جشنواره 
فرهیخته،  انسانی  نیروی  دسته  سه  در 
مراکز  و  منتخب  پژوهشی  پروژه های 
تالش  می شوند،  معرفی  برتر  پژوهشی 
نگرش  با  مضاعف  حمایت  منظور  به 
در  انسانی  نیروی  کارآمد  برنامه ریزی 
برای  ارزش آفرینی  پژوهشی،  سازمان های 
ارتقا  برای  تالش  پژوهشی،  پروژه های 
و  جهانی  عرصه  در  برتر  پژوهشی  مراکز 
از  قدر دانی  و  کارگروهی  ترویج  همچنین 
تیم های پژوهشی می تواند در اولویت های 
آینده جشنواره پژوهش و فناوری صنعت 

نفت قرار گیرد. 

معاون فناوری و روابط بین الملل پژوهشگاه نفت:

  فرهنگ تجاری سازی یافته های پژوهشی در نفت باید ارتقا یابد

شرکت ملی هولدینگ انرژی قرقیزستان از ایران دعوت 
کرد تا در نیروگاه های برق آبی بخش باالدستی آبریز 

رودخانه نارین این کشور سرمایه گذاری کند. 
متخصصان شرکت هولدینگ انرژی قرقیزستان گفتند: 
در جریان مجمع تجاری مشترک ایران و قرقیزستان، 
شرکت ملی هولدینگ انرژی قرقیزستان از ایران دعوت 
کرد تا در نیروگاه های برق آبی  بخش باالدستی آبریز 
رودخانه نارین این کشور و از جمله نیروگاه کامبار آتا 

1 سرمایه گذاری کند.
آبی  برق  تولید  ظرفیت  گفتند،  متخصصان  این 
قرقیزستان 142 میلیارد کیلووات ساعت برق برآورد 

شده است.
متخصصان قرقیزستانی گفتند: »امروزه ما  تنها از 10 
درصد ظرفیت این بخش استفاده می کنیم. رودخانه 
نارین شاهرگ اصلی آبی قرقیزستان است. استفاده از 
اوچ  آبی  برق  نیروگاه  احداث  با  رودخانه  این  ظرفیت 
کورگان آغاز شده است. قرقیزستان مجموعا دارای 17 

نیروگاه برق آبی است.«
به گفته این متخصصان: »ساخت این نیروگاه ها بخش 
رود.  به شمار می  قرقیزستان  منابع  توسعه  از  مهمی 
مطالعه امکان سنجی برای نیروگاه برق آبی کامبار آتا 1 
آماده شده است. برق تولید شده از نیروگاه کامبار آتا در 
کل طول سال قابل فروش خواهد بود. در فصل تابستان 
برق این نیروگاه می تواند به خارج از قرقیزستان نیز 

صادر شود.«
به گفته متخصصان قرقیز، مجموعا ۶۳ نیروگاه برق آبی 
کوچک با ظرفیت تولید 257 مگاوات برق در این کشور 

قابل احداث است.

ایران برای ساخت نیروگاه 
برق آبی در قرقیزستان 

دعوت شد 

افزایش قیمت نفت که با نشست یکصد و هفتاد 
با نشست  اوپک )10 آذرماه( کلید خورد  و یکم 
اوپکی ها و غیراوپکی )20 آذرماه( ادامه یافت؛ قیمت 
نفت خام سنگین در هفته منتهی به 1۶ دسامبر 

بیشترین افزایش را به خود اختصاص داد. 
قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به 
1۶ دسامبر )2۶ آذرماه( با یک دالر و چهار سنت 
بشکه  برای هر  و 8۶ سنت  به 51 دالر  افزایش 
از  ایران  نفت خام سبک  میانگین قیمت  رسید، 
ابتدای امسال تاکنون 40 دالر و ۶0 سنت برای هر 
بشکه بوده است.قیمت نفت خام سنگین ایران با دو 
دالر و دو سنت افزایش به 51 دالر و 70 سنت برای 

هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت نفت خام سنگین 
ایران امسال تاکنون ۳8 دالر و ۶8 سنت برای هر 
بشکه بوده است.قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته 
مورد بررسی، به 51 دالر و 94 سنت برای هر بشکه 
رسید که نسبت به هفته پیش از آن، یک دالر و 25 
سنت افزایش نشان می دهد.به گزارش مدیریت کل 
امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، قیمت نفت خام 
دبلیو تی آی آمریکا در هفته منتهی به 1۶ دسامبر 

با 9۶ سنت افزایش، 51 دالر و 9۳ سنت برای هر 
بشکه معامله شد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال با یک 
دالر و 1۶ سنت افزایش، 5۳ دالر و ۶0 سنت برای 
هر بشکه معامله شد. قیمت نفت خام شاخص دوبی 
و عمان به ترتیب با یک دالر و 41 و یک دالر و ۳4 
سنت افزایش به 52 دالر و 52 و 5۳ دالر و 1۳ 

سنت برای هر بشکه رسید.

نفت خام سنگین ایران رکوردار 
افزایش قیمت شد 



یکشنبه 5 دی 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3386اقتصادی11

احتمال نهایی شدن قرارداد اجاره هواپیما از روسیه
هیچ یک از شرکت های هواپیمایی ایرانی هنوز اقدام رسمی برای خرید 
هواپیمای مسافرتی سوخو 100 روسیه نداشته اند اما مذاکراتی برای اجاره 
چند فروند هواپیما از آنها آغاز شده است.علی عابدزاده رییس سازمان 
از  هواپیمایی کشوری درباره آخرین وضعیت خرید هواپیمای سوخو 
سوی شرکت های ایرانی، اظهار کرد: همان طور که سازمان هواپیمایی 
پیش از این بارها اعالم کرده هرگونه درخواستی برای خرید و وارد شدن 
هواپیماهای جدید را بررسی می کند تا در صورت نهایی شدن مجوزهای 
فنی الزم شرایط برای ورود آنها به وجود بیاید.وی ادامه داد: تاکنون 
هیچ یک از شرکت های ایرانی درخواست رسمی برای خرید هواپیمای 
سوخو 100 نداشتند و از این رو سازمان نیز شرایط آن را در این حوزه 
بررسی نکرده است.رییس سازمان هواپیمایی کشوری از توافق ابتدایی 
یک شرکت ایرانی برای اجاره چند فروند سوخو100 خبر داد و گفت: 
سازمان هواپیمایی در مذاکرات برای خرید و اجاره هواپیما به طور مستقیم 
ورود نمی کند و از این رو ما اطالعات جزیی از این فرآیند نداریم، اما ظاهرا 
یکی از شرکت های هواپیمایی ایرانی توافقی برای اجاره چند فروند سوخو 
انجام داده است.عابدزاده با بیان این که در صورت نهایی شدن این توافق 
سازمان هواپیمایی بررسی های الزم را برای سنجش شرایط این هواپیما 
انجام می دهد، تاکید کرد: هر هواپیمایی  که قصد ورود به آسمان ایران را 
داشته باشد باید مجوزهای فنی الزم را اخذ کند و سازمان شرایط را برای 
این موضوع فراهم خواهد شد.به گزارش ایسنا، در طول ماه های گذشته 
شرکت هواپیماسازی سوخو در روسیه بارها اعالم کرده توافق هایی برای 
فروش هواپیما به شرکت های ایرانی داشته است که البته تمامی این ادعاها 

از طرف مقام های ایرانی تکذیب شده است..
 

 اقتصاد کالن
مرکز مطالعات کاربردی مالی اسالمی افتتاح شد

مرکز مطالعات کاربردی مالی اسالمی، با هدف مطالعه و بررسی ابزارهای 
مالی از دیدگاه فقهی و شرعی، امکان به کارگیری ابزارهای مالی جدید را 
در بازار سرمایه فراهم کرده است.  مرکز مطالعات کاربردی مالی اسالمی با 
حضور شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای کمیته 
فقهی، اساتید مطرح حوزه و دانشگاه و صاحبنظران مالی اسالمی و اقتصاد 
اسالمی در استان قم افتتاح شد.این مرکز از طریق برگزاری جلسات و 
نشست های تخصصی با صاحبنظران و با هدف مطالعه و بررسی ابزارهای 
مالی از دیدگاه فقهی و شرعی، امکان به کارگیری ابزارهای مالی جدید را 

در بازار سرمایه فراهم  آورده است .
 

 حمل ونقل
پیشرفت 4۰درصدی طرح ایمنی جاده ها

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به پیشرفت40تا 
45 درصدی طرح ایمنی جاده ها، گفت: پیش بینی می شود که این طرح 
تا پایان دولت یازدهم نهایی شده و به تصویب برسد.محمد شکرچی زاده 
افزود: این طرح بخش های مختلفی دارد و وظایف دستگاه های مرتبط  
در آن به خوبی مشخص شده است.شکرچی زاده با اشاره به پیشرفت 40 
تا 45 درصدی طرح ایمنی جاده ها، اظهار داشت: تالش می کنیم تا پایان 
دولت یازدهم این طرح را نهایی کرده و به تصویب برسانیم تا در دستور 
کار تمامی دستگاه ها قرارگیرد.به گفته رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی، با وجود هماهنگی تمامی دستگاه ها با یکدیگر در بحث ایمنی 
جاده ها، هنوز برخی موضوعات مسئول خاصی ندارد که در طرح ایمنی 
جاده ها، وظیفه هر بخش را با همکاری تمامی دستگاه ها و متخصصان امر 
مشخص کردیم.وی اظهار داشت: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
برای تدوین این طرح با تمامی دستگاه ها از جمله نیروی انتظامی، سازمان 
راهداری، ستاد وزارتخانه و مجموعه های درمانی کشور  در ارتباط است.

 
 کشاورزی

تولید1۰۰ درصد پنبه مورد نیاز کشور تا افق 14۰4
مجری طرح پنبه وزارت جهادکشاورزی گفت: در نظر داریم طبق برنامه 
تا افق 1404 ، 100 درصد نیاز پنبه کشور از تولیدات داخلی تامین شود.

ابراهیم هزار جریبی پیش بینی کرد تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه 
پنبه مورد نیاز کشور به میزان 292 هزارتن با عملکرد تولید 2 هزار و 
894 کیلوگرم در هر هکتار، معادل 70 درصد در داخل تولید شود.وی 
اظهار داشت:ششم توسعه از 100 هزار هکتار پیش بینی سطح زیر کشت 
پنبه، 40 هزار هکتار کشت نشایی و ۶0 هزار هکتار کشت مستقیم انجام 
خواهد شد.مجری طرح پنبه کشور، افزایش بهره وری و عملکرد تولید 
را از مزایای کشت نشایی برشمرد و گفت: با کشت نشایی یک یا دوبار، 
سمپاشی نیز کاهش می یابد و مبارزه با آفات در سطح کوچکی از خزانه 

صورت می گیرد.
 

 پایان برداشت زعفران در کشور
نایب رئیس شورای ملی زعفران از پایان برداشت این محصول در کشور و 
افزایش 42 درصدی صادرات آن در سال  جاری خبر داد.غالمرضا میری 
از پایان برداشت زعفران در کشور خبر داد و اظهار داشت: برداشت این 
محصول 15 آذرماه به پایان رسید؛ ضمن اینکه اعالم آمار دقیق تولید 
باید توسط متولیان امر انجام شود.وی، شرایط بازار این محصول را مورد 
اشاره قرار داد و افزود: خوشبختانه شرایط بازار مطلوب و قیمت ها به ثبات 
رسیده است.نایب رئیس شورای ملی زعفران، حداقل قیمت طالی سرخ 
را 4میلیون و ۶00 هزارتومان و حداکثر ۶ میلیون تومان اعالم کرد وبه 
مهر  گفت: این قیمت هایی است که ما محصول را از کشاورزان خریداری 
می کنیم.میری، درباره صادرات زعفران از کشور نیز اضافه کرد: بر اساس 
آمار گمرک، صادرات طالی سرخ از کشور تا پایان مهرماه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی 42 درصد 

افزایش دارد.
 

ارز وسکه
آخرین قیمت ها در بازار سکه و دالر

در بـازار شـنبه  دالر آمریـکا معـادل 4010 تومـان و سـکه تمـام 
طـرح جدیـد بیـش از یـک میلیـون و 152 هـزار تومـان فروختـه 
می شـود.به گـزارش ایسـنا، در بازار شـنبه هر گرم طـالی 18 عیار 
بیـش از 11۳ هـزار تومان اسـت. نیم و ربع سـکه بـه ترتیب ۶05 و 
۳22هـزار تومـان عرضـه می شـوند.هر اونـس جهانی طال نیـز برای 
معامـالت در بازارهـای جهانـی بیـش از 11۳4 دالر داد و سـتد 
می شـود.در بـازار ارز، یـورو 4278 تومـان، پونـد انگلسـتان 4910 

تومـان و لیـر ترکیـه 11۶7 تومـان قیمـت دارند.

معضل همچنان پابرجاست
وام های بانکی باز هم بلوکه شد

بانک ها که در پرونده آنها پرداخت وام های چند 
صدور  یا  و  صوری  وثیقه های  با  میلیاردی  صد 
ضمانت نامه های کالن برای کارتن خواب ها دیده 
می شود، برای اعطای یک وام خرد تا 25 درصد 
آن را بلوکه کرده و بر ادامه این سیاست غیرقانونی 
بانکی  تسهیالت  پرداخت  دارند.در  اصرار  خود 
همچنان چالش های بسیاری وجود دارد؛ چه از 
طرف بانک ها و چه گیرندگان تسهیالت. از سویی 
بانک ها در پرداخت تسهیالت و تامین مالی اقتصاد 
با تنگنای مالی مواجه بوده و نمی تواند از تکالیف 
خود به سهولت برآید و از سوی دیگر مشتریان 
آنها تحت فشار قرار گرفته اند.در جریان دریافت 
تسهیالت از بانک ها ظاهرا گرفتن وام های کالن 
راحت تر از وام های خرد است، چرا که یک مشتری 
عادی برای دریافت یک وام حتی 10 میلیونی با 
باالی  سود  تا  ضامن  آوردن  از  بسیار،  موانع 
وثیقه گذاری  همه  از  مهم تر  شاید  و  بازپرداخت 
وام  از  بخشی  است.بلوکه  مواجه  وام  از  بخشی 
اعطایی به مشتریان ماجرای جدیدی نیست، اما 
غیر قانونی است. بانک ها برای پرداخت وام تا 25 
درصد آن را در زمان اعطا بلوکه کرده و نزد خود 
تا پایان دوره بازپرداخت نگه می دارد بدون آنکه 
به مشتری برای سپرده کردن این مبلغ سودی 
بپردازد. در نهایت عالوه بر سود رایج تسهیالت 
بانکی از این مبلغ نیز سودی دریافت کرده که 
باالتر  از حد معمول  در مجموع سود تسهیالت 
می رود، آنهم در شرایطی که بخشی از پول او را 
پرداخت نکرده و به طور ناقص وام را اعطا کرده اند. 
با اینکه بانک ها هم دالیل خاص خود را در این 
رابطه داشته و عدم تناسب سود بانکی در سپرده 
و تسهیالت را بهانه قرار می دهند، اما در کل این 
روند غیرقانونی بوده و طبق دستور بانک مرکزی 
آنها حق وثیقه نگه داشتن بخشی از وام اعطایی را 
ندارند.سخت گیری بانک ها برای پرداخت وام های 
خرد در شرایطی نمی تواند قابل توجیه باشد که 
دوران  در همین  و حتی  پرونده هایشان  در  آنها 
اخیر و شاید اکنون مواردی دارند که مبالغ کالنی 
را به طرف هایی پرداخته اند که گاها نه وثیقه ای 
داشته اند و یا عمدتا صوری و با باندبازی بوده است.

 
   بازار سرمایه

ادامه نوسان شاخص کل بورس
 در کانال 8۰ هزار واحدی

این  بهادار  اوراق  بورس  معامالت  روز  اولین  در 
هفته شاخص کل افت 89 واحدی را تجربه کرد، 
اما همچنان در کانال 80 هزار واحدی باقی  ماند. 
همچنین آیفکس امروز چهار واحد افت کرد و به 
رقم 8۶7.8 رسید. دماسنج بازار سرمایه در اولین 
این  در  تهران  بهادار  اوراق  بورس  معامالت  روز 
هفته نزدیک به 89 واحد افت کرد و به رقم 80 
هزار و 1۶1 واحدی قرار گرفت. اما شاخص کل 
و  هزار  عدد 15  و  رفت  باال  واحد  وزن ۳2  هم 
829 واحدی را تجربه کرد.عالوه بر این شاخص 
بازار آزاد شناور ۶0 واحد پایین رفت و رقم 88 
هزار و 788 واحدی را تجربه کرد. شاخص بازار 
دوم نیز پس از 74 واحد افت رقم 57 هزار و ۳0 
واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار دوم پس از 
12۳ واحد افت به رقم 1۶9 هزار و 8۶1 واحدی 
رسید.نماد شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان 
با 18 واحد تاثیر منفی در شاخص کل بیشترین 
نقش را در نوسانات نماگر بازار سرمایه داشت. در 
این نماد بیش از 9۶ درصد از عرضه ها مربوط به 
سهامداران حقوقی بود به طوری که سه میلیون و 
7۳ هزار سهم توسط حقیقی ها به فروش رسید 
و یک میلیون و 85 هزار سهم توسط حقوقی ها 

خریداری شد.
 

 صدور 23 کد سرمایه گذار خارجی
 در یک ماه

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه )سمات( از صدور 2۳ کد 
سهامدار خارجی جدید در آذرماه 95 خبر داد. 
محمدرضا محسنی افزود: 9 سهامدار حقیقی از 
لهستان،  آذربایجان،  آمریکا، سوییس، جمهوری 
با  قبل  ماه  نفر(   ۳( افغانستان  و  عراق  چین، 
پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، کد معامالتی 
اظهار داشت  را دریافت کردند.وی  فعالیت خود 
: 14 سرمایه گذار حقوقی خارجی از کشورهای 
شرکت(،   ۳( افغانستان  و  امارات  گرجستان، 
اندونزی، چین، عمان، آلمان و سوئد آذرماه امسال 
کد سهامداری خود را از شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اخذ کردند تا تعداد سرمایه گذاران حقوقی 
خارجی فعال در بازار سرمایه ایران به عدد 141 
برسد.نخستین کد سهامدار خارجی بازار سرمایه 
آلمانی  شرکت  یک   7۳ سال  ماه  آبان  را  ایران 
دریافت کرد و تاکنون 7۶9 کد سهامدار خارجی 

در این بازار صادر شده است.

خبر خبر

دولت یازدهم درحالی از رسیدن به رشد اقتصادی 
7.4 درصد در شش ماهه نخست سال خبر داده اند 
که نمایندگان مجلس شورای اسالمی معتقدند که 
این آمار نه تنها ناشی از تولید نبوده که بوی تند 
نفت از آن به مشام می رسد.یک هفته از اعالم آمار 
رشد اقتصادی توسط مسئوالن دولتی کشور می 
گذرد، ولی هنوز باور کردن عدد مورد نظر برای 
اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی دشوار به نظر می 
رسد.رئیس جمهور در سی امین کنفرانس وحدت 
اسالمی و در حضور رهبر معظم انقالب، به بیان 
وضعیت رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال 95 
پرداخت و اعالم کرد که رشد اقتصادی شش ماهه 
اول امسال 4/7 درصد بوده است.بعد از سخنان 
وی، مسئوالن بانک مرکزی نیز در خبری کوتاه بر 
روی پایگاه اطالع رسانی خود، اعالم کردند که رشد 
اقتصادی شش ماهه اول امسال 4/7 درصد بوده اما 
جزئیات آن بعدا منتشر خواهد شد.از سوی دیگر 
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
رشد اقتصادی در سه ماهه دوم امسال را با نفت 2/8 
و بدون نفت ۶ درصد اعالم کرده است. به گفته وی، 
رشد اقتصادی نیمه اول با نفت 4/۶ درصد و بدون 
نفت ۳/4 درصد بوده است. رشد اقتصادی اعالمی از 
سوی نوبخت با آمار بانک مرکزی، تفاوت عمده ای 
دارد.در همین رابطه، ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک 
مرکزی هم در واکنش به سخنان روحانی، این رشد  
را به افزایش تولید و صادرات نفت ربط داد و با 
تأکید بر رشد 4/5 درصدی اقتصاد دربهار امسال،در 
کانال تلگرامی خود توضیح داد:با بهبود شرایط و 
گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور 
آثار سیاست های به کار گرفته شده، رشد اقتصادی 
در تابستان امسال 2/9 درصد و در شش ماهه اول 
سال جاری 4/7 درصد تحقق پیدا کرد.در ادامه، 
وزیراقتصاد و امور دارایی نیز با دفاع از اعالم نرخ 
رشد اقتصادی 4/7 درصدی از سوی همکاران خود 
در دولت،به خانه ملت  گفت: هم اکنون نرخ رشد 
همچنان که  یافته  افزایش  مختلف  دربخش های 
مثبت شدن نرخ رشد دربخش مسکن به خوبی 
درجامعه دیده می شود و در بخش های مختلف نیز 
نرخ رشد رضایت بخش است.حال، شاید این سوال 
مطرح شود که آیا مردم در ۳.5 سال اخیر آمار 
درصدی  اقتصادی 7.4  رشد  و  رقمی  تک  تورم 
مورد نظر دولتمردان را در زندگی خود می کنند؟ 
پاسخ این است که آنها نشانی از این رشداقتصادی 
را در زندگی خود حس نمی کنند.آنها معتقدند 
که با وجود این آمار خیره کننده در اقتصاد کشور 
نباید جوان بیکار داشته باشند و شاهد گران شدن 

کاالهای اساسی خود نباشند..
 رشد اقتصادی باید درحوزه

 صنعت و کشاورزی خود را نشان دهد
اقتصادی 4/7  اعالم رشد  درباره  بهمنی  محمود 
درصد از سوی رئیس جمهور و تائید این آمار از 
این  بانک مرکزی گفت:من نمی دانم که  سوی 
اعالم  و  استخراج  ماخذی  چه  از  و  چگونه  آمار 
شده است که اگر براساس آمار بانک مرکزی بوده 
باید مبنای آن نیز مشخص شود که چه شاخص 
هایی منجر به این رشد شده است.نماینده مردم 
شورای  درمجلس  طالقان  و  ساوجبالغ،نظرآباد 
رشد  این  است  ممکن  اینکه  بیان  با  اسالمی 
اقتصادی مربوط به جهش ناگهانی قیمت نفت بوده 
است،افزود:درغیر این صورت رشد اقتصادی،دفعتا 
ممکن نیست.بهمنی درخصوص آمار اعالم شده از 
سوی سخنگوی دولت مبنی اینکه رشد اقتصادی 
در سه ماه دوم سال جاری با احتساب قیمت نفت، 
2/8 درصد و بدون آن، ۶ درصد بوده است، ادامه 
داد: این آمار با آمار 4/7 درصد مغایر است،اگرچه 
خوشبختانه قیمت نفت افزایش پیدا کرده و میزان 
صادرات نیز باال رفته و می تواند به رشد اقتصادی 
کمک کند؛ولی ما باید میزان رشد اقتصادی را در 
بخش کشاورزی و صنعت مشاهده کنیم،چراکه 
ایجاد اشتغال می  این حوزه است که در کشور 
کند و دارای اهمیت است.عضوکمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:رشد قیمت 
قیمت،مشکل  رشد  این  است؛ولی  خوب  نفت 
اساسی ما را حل نمی کند و نمی توانیم تنها روی 
آن حساب کنیم ؛بلکه ما اگر بتوانیم رشد اقتصادی 
بخش کشاورزی،صنعت و صادرات خود را باال ببریم 

می توان گفت به رشد اقتصادی دست یافته ایم.
رشداقتصادی که مردم احساس می کنند، 

با آمار 7.4 درصدی متفاوت است
اعالم  به  اشاره  با  سیدحسن حسینی شاهرودی 
از  نیمه نخست سال 95  رشد 7.4 درصدی در 
سوی بانک مرکزی گفت: اعالم رشد 7.4 درصدی 
اغراق آمیز است، البته شاید با ورود پول های ناشی 
از فروش نفت چنین اتفاقی رخ داده باشد،در ۶ ماه 
نخست سال جاری فروش نفت از مرز 2 میلیون 
بشکه گذشت، در حالی که سال گذشته کمتر از 
یک میلیون بشکه در روز بود و ممکن است با 
فروش نفت و تزریق پول به بازار این رشد ایجاد 
شده باشد، اما رشد حاصل از تولید نبوده و حاصل 
از درآمد نفت است.نماینده مردم شاهرود و میامی 
درمجلس شورای اسالمی،با بیان اینکه دالیل رشد 
باید تفکیک شده و شفاف سازی شود،افزود:درحوزه 
صنعت و تولید رشدی مشاهده نشده و اتفاق خاصی 
نیفتاده است و این آمار رشد ناشی از بازگشت پول 
های نفتی است و رشدی که مردم احساس می 

کنند، با آمارهای اعالمی متفاوت است.
افزایش رشد و کاهش نرخ بیکاری
 در کف جامعه مشاهده نشده است

حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه افزایش رشد و 
کاهش نرخ بیکاری در کف جامعه مشاهده نشده 
است،ادامه داد:نرخ بیکاری نباید تامین حداقل های 
معیشت یک شهروند باشد،بلکه اگر نرخ را پایین 
اعالم می کنند، مبنای کارکرد دو ساعت در هفته 
را مالک عمل قرار می دهند.وی یادآور شد: این 
2ساعت کار حداقل های نیاز یک شهروند را نمی 

تواند تامین کند و نمی تواند معیار صحیح و درستی 
برای کاهش نرخ بیکاری باشد.

افزایش نرخ رشد نیازمند اصالح مشکالت تولید 
و فرآیند تولید است

حسینی شاهرودی باتاکید براینکه برای افزایش 
تولید  فرآیند  و  تولید  مشکالت  باید  رشد  نرخ 
اصالح شود،یادآور شد:گره کار دردست صنعت و 
تولید داخلی است و اگر مقرر شده اقتصاد کشور 
پویا شود، باید توجه به سمت داخل بیشتر شده و 
موانع تولید باید رفع شود،هرچند برای رفع موانع 
موانع  رفع  این  شده،اما  تشکیل  کارگروه  تولید 
موانع  است  ممکن  افزود:گاهی  است.وی  موقتی 
بانکی،مالیاتی و بیمه اِی تولید رفع شود،اما تعداد 
موانع تولید زیاد است که باید روی آنهاهمت شود و 
هیئت دولت باید در مقررات، قوانین، آیین نامه ها و 
رویه ها ورود پیدا کرده و ساختار آنها را اصالح کند.
نگاه از خارج  و برجام باید به سمت داخل برگردد

این نماینده مردم درمجلس شورای اسالمی،با تاکید 
براینکه نگاه از خارج باید به سمت داخل برگردد، 
ادامه داد:حدود سه سال و نیم نگاه ما به خارج بود و 
اینکه برجامی به سرانجام برسد و متاسفانه این سه 
سال ما را عقب نگه داشت،حال زمان آن فرارسیده 
که ما به خارج پشت کرده و نگاهمان به داخل 
باشد و اگر از ۳ سال پیش نگاهمان همراه به خارج 
به داخل بود،اکنون اتفاقات بهتری برای کشور رخ 
اقتصادی  کمیسیون  رییسه  داد.عضوهیئت  می 
مجلس شورای اسالمی،تصریح کرد:موانع داخلی 
و  وتوسعه  بیکاری  رفع  راهکار  و  شود  رفع  باید 
رشد اقتصادی،حمایت از تولید داخلی و رفع موانع 
داخلی و رقابت پذیر شدن کاالهای تولیدی است.
کاهش وابستگی به نفت رشد اقتصادی پایدار 

را به دنبال دارد
جهانبخش محبی نیا با اشاره به اعالم رشد 4/7 
درصد رشد اقتصادی در شش ماهه نخست سال از 
سوی دولت و اینکه قیمت نفت چقدر در این رشد 
تاثیر داشته است، گفت: مسلما قیمت نفت در آمار 
اعالم شده بیشترین اثر را در رشد اقتصادی کشور 
داشته و این موضوع قابل کتمان نیست.وی افزود: 
متاسفانه یکی از ایرادات اساسی اقتصاد ما در یک 
صدسال اخیر چه قبل و چه بعد از انقالب اسالمی 
این بوده که رشد اقتصادی ما نوعی رابطه خطی 
با نفت پیدا کرده است و ما همواره تحت تاثیر با 
این پیوند بوده ایم.نماینده مردم میاندوآب،شاهین 
دژ و میاندوآب درمجلس شورای اسالمی تصریح 
نفت  به  کشور  بودجه  پیوند  و  وابستگی  کرد: 
همین  به  و  نیست  اقتصادی  و  معقول  پیوندی 
دلیل  است که دولت های ما را در دنیا به عنوان 
دولتی رانتیر معرفی می کند.نایب رئیس کمیسیون 
برنامه،بودجه و محاسبات مجلس بابیان اینکه اگر 
بخواهیم به رشد اقتصادی پایدار و مطمئن دست 
پیدا کنیم حتما باید مسئله کاهش وابستگی نظام 
مالی و بودجه به نفت را کاهش دهیم، خاطرنشان 
کرد: به نسبت این کاهش باید وجوه پایدار درآمدی 
پیدا کنیم بتواند تمام شاخص ها از جمله ارزش 

پول ملی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
رشد اقتصادی 7.4 درصدی متوازن نیست

اقتصادی  رشد  درخصوص  فرشادان  سیدمهدی 
7.4 درصدی اعالم شده گفت: رشد اقتصادی که 
برای نیمه نخست سال جاری اعالم شده ،ناشی 
مردم  است.نماینده  بوده  نفت  فروش  افزایش  از 
و کامیاران در مجلس شورای  سنندج، دیواندره 
قدری  به  باید  اقتصادی  داد: رشد  ادامه  اسالمی 
باشد که تاثیرات مثبت آن در تمامی بخش های 
افزود: درحالی  اقتصادی کشور مشهود باشد.وی 
رشد اقتصادی باالی 7 درصد اعالم می شود که 
همچنان رکود و بیکاری در اقتصاد کشور مشهود 
است و کیفیت زندگی اکثریت خانوارها از لحاظ 
معیشتی و درآمدی مناسب نیست.فرشادان تصریح 
کرد:البته بخشی از رشد اقتصادی اعالم شده ،عالوه 
بر افزایش قیمت نفت،متاثر از رشد بخش کشاورزی 
نیز  این بخش  در  اینکه  دلیل  است؛به  بوده  نیز 
وضعیت تولید برخی محصوالت خوب بوده است.
این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:باید براساس 
اقتصادی  برنامه ریزی ها رشد  سیاستهای کلی 
کشور به نحوی در تمامی حوزه ها باشد و این 
رشد اقتصادی باید رشدی متوازن و پایدار باشد.
عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس 
آمارهای  افزود:زمانی مردم رشد  اسالمی  شورای 
به  مردم  زندگی  در  که  پذیرند  می  را  اقتصادی 

افزایش اشتغالزایی و درآمد بینجامد.
رشد اقتصادی 7.4 درصد آمار مقایسه ای

 با زمان مشابه در سال 94 است
رشد  اعالم  به  بااشاره  آقاپورعلیشاهی  معصومه 
نخست  ماهه  شش  در  درصدی   4/7 اقتصادی 
سال و پیش بینی رشد 8 درصدی در الیحه برنامه 
ششم گفت:رشد اقتصادی ما تازه پس از این همه 
تالش در ۳ سال اخیر از منفی به مثبت تبدیل شده 
است وعدد اعالم شده آمار مقایسه ای است.وی 
افزود:با اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و 

شرایطی که از خرداد امسال فراهم شد و تغییرات 
بنگاه های کوچک و متوسط،چرخ اقتصاد کشور 
مردم  است.نماینده  آمدن  در  حرکت  به  درحال 
اینکه  با بیان  شبستر درمجلس شورای اسالمی 
افزایش  جز  به  که  رسیده  نتیجه  این  به  دولت 
تولید برای سهم بازار و تحریک تقاضا راه دیگری 
وجود ندارد،خاطرنشان کرد:در این خصوص از اهرم 
های بسیار خوبی از جمله جذب سرمایه گذاری 
خارجی استفاده شده و سعی کرده ایم موانع آن 
را مرتفع کنیم؛اما تنها نمی شود به سرمایه گذاری 
خارجی اکتفا کرد.آقاپورعلیشاهی با تاکید براینکه 
رشد اقتصادی با اشتغال متفاوت است و به دلیل 
افزایش نرخ بیکاری  حاکم بودن شرایط رکود،با 
مواجه هستم،افزود:متاسفانه ما حتی نمی توانیم 
جایگاهی برای شغل های جدید ایجاد کنیم  و 
اگر بتوانیم همین شغل های ایجاد شده موجود 
را نیز حفظ کنیم،کار بزرگی انجام داده ایم.این 
نماینده مجلس دهم تصریح کرد:باید درکنار تولید 
سهم بازار را نیز لحاظ کرد و سهم بازار چیزی جز 
صادرات به کشورهای همسایه و دنیا نیست که به 
حمدهلل اولین گام در این زمینه با برجام برداشته 
شد و مابقی راه نیز تالش مردم و بخش خصوصی 

را می طلبد که فرصت سازی کنیم.
کم کم با درآمد حاصل از نفت

 باید خداحافظی کنیم
از بابت  وی ادامه داد:در حال حاضر این شرایط 
در  کاال   کیفیت  و  گذاری  برای سرمایه  امنیت 
کشور مهیاست؛به ویژه کیفیت درصنایع غذایی 
روز به روز باال می رود و با رقابتی که در بخش 
خصوصی بوجود آمده  درحال حاضر با کشورهایی 
همچون ترکیه و کشورهای اطراف کشورمان رقابت 
می کنیم.عضوکمیسیون اقتصادی مجلس تصریح 
کرد:مثال دراستان آذربایجان شرقی و در بخش 
شیرینی و شکالت کامال در به دست آوردن سهم 
بازار کشورهای همسایه رقیب جدی هستیم که 
گمرکی  تسهیالت  و  یارانه  از  بتوانیم  امیدواریم 
استفاده کرده و سهم صادرات کاالهای غیرنفتی 
با  باید کم کم  افزایش دهیم؛چراکه  نیز  را  خود 

درآمد حاصل از نفت خداحافظی کنیم.
مردم باید آثار رشد اقتصادی را در زندگی 

روزمره خود لمس کنند
محمد فیضی با اشاره به اعالم رشد اقتصادی ۶ 
ماهه 4/7 رصد و پیش بینی رشد 8 درصدی تا 
این  برنامه ششم توسعه کل کشور گفت:  پایان 
آمار از سوی مسئول اول اجرایی کشور و نهادی 
رسمی همچون بانک مرکزی اعالم و تائید شده 
است از این رو تا سندی مغایر با آن نباشد،باید 
و  اردبیل،نیر،نمین  مردم  بپذیریم.نماینده  را  آن 
سرعین درمجلس شورای اسالمی باتاکید براینکه 
باید بتوانیم تا پایان پنج ساله برنامه ششم رشد 
اقتصادی متوسط سالیانه 8 درصد را حفظ کنیم 
براساس  بود،افزود:البته  که  کار دشواری خواهد 
سیاست های ابالغی و اسناد باالدستی کشور ما 
باید به این میزان از رشد اقتصادی دست پیدا کنیم.
وی تصریح کرد:اگرحتی دولت عدد 8 درصد رشد 
اقتصادی را در برنامه پیشنهاد نمی داد،از سوی 
مجلس باید به دولت تکلیف می شد که به این 

8 درصد برسد.
رکود در بازار همچنان باقیمانده است

فیضی تاکید کرد:هرچند دولت توانسته در مهار 
تورم موفق عمل کند،اما هنوز شاهد باقی ماندن 
رکود در بازار هستیم،البته کارهایی در این زمینه 
انجام شده اما نمی دانیم چرا مردم آن را لمس 
نمی کنند؛در حالی که این اقدامات باید به گونه 
ای انجام شود که  مردم آثار آن را در زندگی خود 
احساس کرده و بینند که رونقی اتفاق می افتد.
وی در پاسخ به این سئوال که چه میزان از رشد 
اقتصادی 7.4 درصدی را وابسته به قیمت نفت می 
دانید؟ گفت:تنها نفت نیست و نفت یکی از اجزاء 
است ،اما به عنوان مثال باید تاثیر عوامل دیگری از 
جمله اعطای تسهیالت به صنایع متوسط و کوچک 
راکد یا نیمه فعال که از رشد فیزیکی باالی ۶0 
درصد برخوردار بودند را در  رسیدن به این رشد 
اقتصادی محاسبه کرد.عضوکمیسیون برنامه،بودجه 
و محاسبات مجلس شورای اسالمی با تاکید براینکه 
سیاست های انقباضی در ابتدای دولت به خوبی 
پیش رفت و اجازه نداد در جامعه نقدینگی ایجاد 
شود و تورم مهار شد،تصریح کرد: سیاست های 
انبساطی دولت پیش تدبیری خاصی را می طلبد 

تا بتوانیم شاهد رونق اقتصادی در جامعه باشیم.
رشد 7.4 درصدی ناشی از افزایش

 درآمدهای نفتی است
 7.4 رشد  اعالم  به  اشاره  با  گرمابی  حمید 
درصدی در نیمه نخست سال 95 ازسوی بانک 
ناشی  بیشتر  درصدی   7.4 مرکزی،گفت:رشد 
گازی  میعانات  و  نفتی  درآمدهای  افزایش  از 
است،درحالی که ایران سال گذشته به دلیل وجود 
تحریم ها در اقتصاد نفت مشکل داشت،درسال 
به  ها  تحریم  رفع  دلیل  به  نفت  جاری صادرات 

صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرد و رشد را 
در پی داشته است.نماینده مردم نیشابور و فیروزه 
بانک  اینکه  بیان  اسالمی،با  شورای  درمجلس 
مرکزی و مرکز آمار باید نرخ رشد را به تفکیک 
اعالم کنند،تا بتوان تصویر واضح تری از اقتصاد و 
تولید داشت، افزود:خروج از رکود و افزایش اشتغال 
از مهم ترین مسایل کنونی اقتصاد کشور است و 
دولت باید مشوق های الزم را به بخش تولید ارائه 

کند،اما متاسفانه درحال حاضر ابزار آن را ندارد.
دولت بار مالیاتی واحدهای تولیدی 

را در شرایط رکودی کاهش دهد
گرمابی با تاکید براینکه درشرایط رکودی دولت 
باید بارمالیاتی واحدهای تولیدی را کاهش دهد، 
ادامه داد:کماکان سایه تحریم ها از بخش صنایع 
و تولیدی کشور به دلیل بدعهدی های آمریکا رفع 
نشده است و قطعا اگر سرمایه گذاری خارجی با 
اطمینان سرمایه خود را وارد کشور کند، در رشد 
اقتصادی کشور تاثیر می گذارد.وی بابیان اینکه 
های  بدعهدی  به  را  جهانی  جامعه  باید  ایران 
کشورهای  شد:  کند،یادآور  واقف  ها  آمریکایی 
مختلف منتظر سرمایه گذاری به صورت مستقیم 
و فاینانس دربخش های مختلف اقتصادی ایران 
هستند و ایران باید از این طریق حجم سرمایه 
گذاری ها را درکشور توسعه دهد.عضوکمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی،با تاکید 
براینکه کسب اعتماد الزم در جامعه بین الملل 
برای سرمایه گذاری در کشور و ارتباط باکشورها 
درعرصه بین المللی امری ضروری است،تصریح 
برای سرمایه گذار  امنیت  و  قوانین  در  کرد:ثبات 
و  شود  تامین  باید  و  است  مهم  بسیار  خارجی 
همچنین دولت طرح هایی همانند حمایت از صنایع 

متوسط و کوچک را با جدیت پیگیری کند.
رشد 7.4 درصدی در سفره درآمدی مردم 

یافت نمی شود
اعالم رشد 7.4 درصدی  به  اشاره  با  ملکی  ولی 
در نیمه نخست سال 95 از سوی بانک مرکزی 
گفت:رییس جمهور درحضور مقام معظم رهبری 
که  کرد  استناد  مرکزی  بانک  گزارش  و  آمار  به 
درجامعه  و  کرد  تکیه  توان  نمی  رقم  این  روی 
با  و  کرد  احساس  را   7.4 رشد  این  توان  نمی 
مردم  ندارد.نماینده  همخوانی  جامعه  اتفاقات 
بیان  اسالمی،با  شورای  درمجلس  شهر  مشکین 
اینکه باید به میانگین رشد 7.4 درصدی به گونه 
تردید نگریست،افزود:در برخی شرکت ها همانند 
خودروسازی و دربرخی بخش ها همانند کشاورزی 
و تولید گندم رشد داشته ایم،اما درمورد میانگین 
جای بحث وجود دارد و باید به آمار و اطالعات دقیق 
توجه کرد.وی با تاکید براینکه رشد 7.4 درصدی 
درسفره مردم احساس نمی شود،ادامه داد:ممکن 
است شرکت ها رشد درآمدی داشته باشند،اما تمام 
سود ناشی از رشد درآمدی را تقسیم نکرده و به 
جامعه تزریق نمی کنند،بلکه زیان های انباشته ی 
سنوات گذشته را پوشش می دهند.ملکی با تاکید 
براینکه رشداقتصادی باید منجر به افزایش درآمد 
و اشتغال شود،یادآور شد: اقتصاد هرکشوری برای 
تحقق اهداف رفاه شهروندان و همچنین کمک به 
و حذف  اقتصادی  درآمد  افزایش  و  ثروت  تولید 
شکاف اقتصادی و اجتماعی باید به رشد مطلوبی 
درتولیدناخالص داخلی برسد؛البته مشروط به اینکه 
بازارهای  در  مثبت  تحول  نتیجه  رشد  نرخ  این 
باشد.عضوکمیسیون  پول  و  سرمایه  و  کاال،کار 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی،با تاکید 
براینکه نرخ رشد اقتصادی برای هر کشوری مهم 
به  کند  می  تالش  کرد:هرکشوری  است،تصریح 
نرخ باالتری دست یابد تا عالوه بر پوشش نیازها 
و رفاه اقتصادی شهروندان خود،جایگاه اثربخشی را 

دراقتصاد منطقه ای و جهانی افزایش دهند.
مردم باید شیرینی رشد اقتصادی را 

در زندگی خود احساس کنند
محمدرضا امیرحسنخانی با اشاره به اعالم رشد 
اقتصادی 4/7 درصد در شش ماهه نخست سال 
جاری از سوی دولت گفت:این خبر،خبر مسرت 
بخشی است که آقای رئیس جمهور اعالم کردند 
4/7 درصد رشد اقتصادی داشته ایم،اما دولت باید 
برنامه ای داشته باشد که شیرینی این رشد،زیر 
ما  حداقل  این  که  شود  احساس  مردم  دندان 
مردم  ایم.نماینده  ندیده  را  آن  هنوز  نمایندگان 
فردوس،سرایان، طبس و بشرویه درمجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه البته شاید این رشد اقتصادی 
تازه شروع شده و طول می کشد تا آثار آن نمایان 
شود،افزود:شاید در بعضی از حوزه ها همچون نفت 
این اتفاق افتاده است،اما نفت در حوزه خشکی 
همچون فردوس و طبس در استان خراسان جنوبی 
نقشی ندارد.حسنخانی تصریح کرد:همه مردم باید 
این رشد اقتصادی را به طور ملموس مشاهده کنند 
و امیدواریم که مردم نیز حاصل این تالش های 
اقتصادی دولت را ببینند.وی تصریح کرد: اصرارما 
این است که در جایی همچون خراسان جنوبی 
با توجه به بحران های مختلف همچون نشست 
زمین،سرمازدگی و خشکسالی امیدواریم دولت به 
ما نیز که در منطقه ای محروم واقع شده ایم کمک 
کرده و بتواند متقابال از ظرفیت های این منطقه 
استفاده کرده و آن ها را به کار گیرد.امیرحسنخانی 
تاکید کرد:همچنین امیدواریم که در مجلس نیز 
بتوانیم کمک کنیم تا دولت برای مردم نوعی رشد 
اقتصادی به ارمغان آورد که آن ها این موضوع را 
با همه وجود خود لمس و درک کنند و تنها این 
شاخص ها در آمار و اطالعات خالصه نشود.عضو 
هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه قسمت عمده رشد اقتصادی 
گردد،افزود:بخش  برمی  نفت  فروش  به  کشور 
دیگری از آن نیز مربوط به سایر شاخص هااست، 
شاخصی که تغییر نکرده و در سراسر کشور نیزمی 
است که  باشد،شاخص ساختمان  ملموس  تواند 

رشد چندانی نداشته است.

نمایندگان مجلس در خصوص رشد اقتصادی 7.4 درصدی مطرح کردند:

سـهم تـولید بـاز هـم دیـده نـشد

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن 
و ساختمان استان تهران با بیان اینکه افزایش 42 
درصدی قیمت تمام شده مسکن آینده بدی را 
برای مسکن رقم خواهد زد گفت: در شرایط رکود 
این عوامل برای عرضه و تولید مسکن بازدارنده 

هستند.حسن محتشم در پاسخ به این سئوال که 
افزایش هزینه های ساخت و ساز این روزها موجب 
است  شده  مسکن  سازندگان  از  بسیاری  گالیه 
گفت: قیمت های خدمات عوارض و صدور پروانه  و 
خدمات سازمان نظام مهندسی و سایر خدماتی که 
به ساختمان تعلق می گیرد قاعدتاً هر افزایشی که 
پیدا کند بر قیمت تمام شده مسکن تأثیرگذار است 
و در شرایط فعلی که رکود در بخش مسکن حاکم 
است این عوامل، عوامل بازدارنده ای برای عرضه و 

تولید مسکن است.
وی افزود: این رشد هزینه های ساخت و ساز نقطه 

آغازی بد برای آینده مسکن خواهد بود، به خاطر 
اینکه رکود مسکن داریم و رونق نیست و خرید 
و فروش صورت نمی گیرد عوامل بازدارنده ای مثل 
افزایش عوارض ساخت و ساز و خدمات و مالیات ها 
که  نامتعارف  بیمه های  و  اجرائیه  برگه های  یا  و 
بیمه ها صادر می کنند، نه تنها به تولید مسکن 
کمک نمی کند بلکه موجب کاهش تولید مسکن 

می شود.
محتشم خاطر نشان کرد: کاهش تولید مسکن 
در شرایطی که ساالنه نیاز به یک میلیون واحد 
مسکونی داریم و در حال حاضر حدود 400 هزار 

متقاضی  انباشت  افزایش  موجب  است،  مسکن 
مسکن می شود و زمانی که اقتصاد کالن کشور 
وارد رونق شود، نقدینگی وارد بخش مسکن شده 
و قیمت ها به صورت مضاعف افزایش می یابد.وی 
ادامه داد: ما نسبت به این وضعیت هشدار می دهیم 
و مسئوالن در این شرایط که بخش مسکن در 
با مشوق های الزم  را  انبوه سازان  اگر  است  رکود 
تشویق به ساخت و ساز نمی کنند، حداقل عوامل 
بازدارنده تولید مسکن را افزایش ندهند.محتشم 
گفت: عوامل بازدارنده تولید مسکن آینده بدی را 
برای قیمت مسکن رقم خواهد زد و عدم توازن 

قدرت خرید موجب می شود که واحدهای ساخته 
شده به فروش نرود.رئیس انجمن صنفی کارفرمایی 
انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران ادامه 
داد: کمبود مسکن و عدم خرید از سوی متقاضیان 
باعث خواهد شد واحدهای ساخته شده وارد بازار 
اجاره شود و اجاره بها نیز به دلیل افزایش تقاضا 
فارس  گزارش  یابد.به  افزایش  اجاره نشینی  برای 
،محتشم اضافه کرد: در دوره ای که دولت تصمیم 
گرفته است یک مقدار رونق وارد اقتصاد کند، اگر 
این رونق وارد بخش مسکن شود نمی توان جلوی 

افزایش قیمت مسکن را گرفت.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران:

 قیمت تمام شده مسکن
 42 درصد افزایش داشت



الصحه واالمان نعمتان مجهولتان    سالمتی 
آنان  وجود  که  هستند  دونعمت  وامنیت 
درمیان مردم )پوشیده شده( ناپیدا ومخفی 

است. 
زندگی  یک  ملزومات  ترین  ازضروری 
وامنیت حاکم  نظم  همانابرقراری  اجتماعی 

برآن است.
دستگاه قضایی درکشور ما که مرجع عدالت 
شهروندان  دعاوی  به  رسیدگی  و  خواهی 
رود  می  شمار  به  قوا  مهمترین  از  است 
متخلفان  با  برخورد  شکایات،  پیگیری 
به  عدالت  اجرای  و  حق  احقاق  ودرنهایت 
اطاله  از  جلوگیری  و  ممکن  شکل  بهترین 
اجتماعی  امنیت  ارتقاء  و  افزایش  دادرسی، 
بی شک مرهون زحمات شبانه روزی و بی 
شائبه قضات دستگاه قضایی است بویژه به 

ودانش  ازعلم  قضات  برخورداری  تناسب 
وصالبت  ناپذیری  وخستگی  وافر  قضایی 
دادرسی  درفرایند  وسرعت  ودقت  وتالش 
پیشبرد  قضایی  برمسائل  کامل  واشرافیت 
اهداف دستگاه قضا ورضایت مندی جامعه 

از ثمرات بارز آن است.
داشتن  با  جوانرود  دادگستری  خوشبختانه 
آنان  راس  در  وحکیم  ومدبر  بصیر  قضات 
شش  از  که  آبادی  خسرو  مراد  حاج  آقای 
عدالت  دستگاه  سکاندار  تاکنون  قبل  سال 
دراین شهرستان است متخلق زبده خصایل 
وصفات نیکوی عدالت خواهی – حق جویی 
ومهر ورزی ،بصرت ودانش قضایی-حکمت-

سنگینی  احکام  درصدور  تدبیر-قاطعیت 
به  که  اجتماعی  وامنیت  نظم  برای مخالن 
امنیت و برقراری نظم درزمان تصدی خود 

موجب  اند  بخشیده  خاصی  اقتدار  تاکنون 
وخوشنامی  مردم  اکثریت  مندی  رضایت 
دردستگاه  مافوق  مسئولین  و  آنان  درمیان 
را  دیگری  زرین  برگ  اند  شده  قضا 
درخدمات صادقانه خویش به ثبت رسانیده 
بزرگی  نعمت  را  ایشان  وجود  مردم   که 
است  شده  ارزانی  برآنان  که  دانند  می 
خدا  خلق  به  مردخدمت  بزرگ  این  درنزد 
افضل عبادت بوده وسیادت وبزرگی را فقط 
که  برماست  اکنون  دانند  می  درخدمت 
دعای  وضمن  نهاده  ارج  را  ایشان  زحمات 
از  ایشان  عمر  وطول  سالمتی  برای  خیر 
را  وی  افزون  روز  توفیقات  احدیت  درگاه 

خواستاریم.
امیر ابراهیمی سرپرست روزنامه پیام 

زمان در استان کرمانشاه

تـقـدیـر  و  تـشـکر

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
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دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر گفت: 
سال گذشته در جشنواره فجر بیش از ٦0 درصد 

افزایش مخاطب داشتیم.
به گزارش پیام زمان ، نشست مشترک محمد 
حمزه زاده رییس سازمان سینمایی حوزه هنری 
و محمد حیدری دبیر سی و پنجمین جشنواره 
فیلم فجر به منظور تبادل نظر و هم اندیشی 
سینمایی  رویداد  این  برگزاری  ابعاد  تشریح  و 
برگزار شد. محمد حیدری دبیر سی و پنجمین 
جشنواره فیلم فجر در این نشست به تشریح 
این دوره جشنواره فجر  برنامه ها و بخش های 
پرداخت و گفت: نقطه اشتراک و تفاهم در همه 
بخش های سینمایی  که  مراکزی  و  سازمان ها 
از  فیلم  جشنواره های  همین  دارند،  هنری  و 
جمله جشنواره فیلم فجر است. این جشنواره 
از بزرگترین رویدادهای فرهنگی و هنری کشور 

است که در ایام دهه فجر برگزار می شود.
دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر خاطر 
نشان کرد: تجربه نشان داده که اگر نقطه قوتی 
در این جشنواره باشد در سطح کالن به نفع 
فرهنگ و سینمای ملی ما است و خدای ناکرده 
و  فراگیر  این آسیب  اگر آسیبی هم رخ دهد 
ملی خواهد بود.وی تصریح کرد: جشنواره فیلم 
شورای  یک  و  دائمی  دبیرخانه  نیازمند  فجر 

سیاستگذاری حداقل ٥ ساله است.
حیدری با اشاره به برگزاری این رویداد سینمایی 
ظرفیت  و  شناسی  آسیب   و  گذشته  دوره  در 
شناسی آن توسط کارگروه تخصصی اظهار کرد: 
سال گذشته در جشنواره فجر بیش از ٦0 درصد 
افزایش مخاطب داشتیم. تمهیداتی ایجاد کردیم 
تا مردم با متن جشنواره پیوند خوردند و قطعا، 
امسال با بهره گیری از تجارب دوره گذشته در 

همه امور کارشناسی تر ورود می کنیم.
وی با اشاره به این نکته که جشنواره فجر یک 
جریان عظیم فرهنگی و هنری است، عنوان کرد: 
قطعا از تجربه سال گذشته استفاده می کنیم 
تقویت  جشنواره  رشد  و  استعالیی  روند  تا 
شود. برنامه ریزی ما امسال به گونه ای است تا 
حاشیه های اندکی که سال گذشته شاهد بودیم 
کرد:  عنوان  سینمایی  مدیر  نیفتد.این  اتفاق 
جشنواره فجر بعد از سه دهه و اندی دیگر خود 
را به اثبات رسانده و از االن به بعد باید دغدغه 
کیفیت داشته باشد و اسیر اسامی نشود و تمام 
تالشمان بر این است از حواشی کم کنیم و بر 

کیفیت جشنواره اضافه کنیم.
حیدری با اشاره به حوزه هنری ادامه داد: با توجه 
به سابقه حوزه هنری در فضاهای فرهنگی و 
هنری کشور، این نهاد می تواند نقش پررنگی در 

برگزاری جشن بزرگ سینمای ایران داشته باشد.
دبیر جشنواره فیلم فجر گفت: جشنواره فیلم 
فجر در جایگاهی قرار گرفته است که باید سلیقه، 
کیفیت و جایگاه واالی سینما و سینماگران ایران 
را لحاظ کند.محمد حمزه زاده نیز در این نشست 
با بیان اینکه جشنواره فیلم فجر ویترین ساالنه 
تولیدات سینمای ایران است، گفت: این جشنواره 
از یک  سو چون عصاره یک سال جنب و جوش و 
تکاپوی سینماگران و فیلمسازان در آن رونمایی 
این  چون  دیگر  سوی  از  است،  مهم  می شود 
رویداد سینمایی در دهه مبارک فجر و جشن 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار می شود از 
جایگاه و حساسیت مضاعفی برخوردار می شود و 

باید هوشمندانه از آن مراقبت کرد.
بنیادی  نیازمند  فجر  جشنواره  وی،  گفته  به 

مستقل است تا روند فعالیت آن بر اساس برنامه 
ریزی بلندمدت عملیاتی شود و مثل وضعیت 
فعلی تابع نوعی شتابزدگی و سالیق شخصی 
و مقطعی نباشد.رییس سازمان سینمایی حوزه 
هنری تصریح کرد: جشنواره فجر در کنار همه 
شور و هیجان و فضایی اجتماعی که رقم می زند 
باید از نظر ارزش گذاری آثار و فیلم ها مواظبت 
آن  در  اسالمی  انقالب  بوی  و  رنگ  تا  شود 
اشاره  با  زاده  باشد.حمزه  ملموس  و  محسوس 
به نقش تاثیرگذار و کارآمد این رویداد سینمایی 
و  پناهگاه  می تواند  فجر  کرد: جشنواره  تأکید 
پایگاهی برای سینمای انقالب و حرکتی مبتنی 
بر گفتمان انقالب اسالمی باشد و این نیازمند 
اعمال مدیریت شخص دبیر و سیطره اش بر روند 

امور بخش های مختلف است.

دبیر جشنواره فیلم فجر:

 جشنواره در سال گذشته رشد 60 درصدی مخاطب داشت

فیلمبرداری »اسرافیل« پایان یافت

فیلمبرداری فیلم سینمایی »اسرافیل« جدیدترین ساخته 
آیدا پناهنده با بازی مریال زارعی و هدیه تهرانی در شمال 

کشور به پایان رسید.
آن  زمان  هم  تدوین  و  »اسرافیل«  فیلمبرداری  پایان  با 
توسط هایده صفی یاری، نسخه نهایی این اثر سینمایی تا 

چند روز آینده تحویل دفتر جشنواره می شود.
کشور  شمال  در  ماه  آبان  اول  سینمایی  فیلم  این 
فیلمبرداری خود را آغاز کرد و بیش از ۷0 درصد تولید 

آن در مازندران انجام شد.
و  عاطفی  نیازهای  و  ها  چالش  درباره  »اسرافیل«درامی 
آمده  فیلم  این  داستان  در خالصه  و  است  انسانی  روابط 
است.  بازگشته  داشت  دوست  را  ماهی  که  مردی  است: 
دختری که بهروز را دوست دارد باز می گردد... مرده گان 

زنده می شوند.
سام،  رحیمی  پوریا  العابدین،  زین  هدی  بازغی،  پژمان 
علی  زاده،  جعفر  سودابه  عمرانی،  علی  رضوی،  سهیال 
شیدایی فر، فریماه حسینی پور و یوسف بختیاری دیگر 

بازیگران فیلم سینمایی »اسرافیل« هستند.
»اسرافیل« به تهیه کنندگی مستانه مهاجر و نویسندگی 

مشترک ارسالن امیری و آیدا پناهنده تولید شده است.

کنسرت فرزاد فرزین
 در آستارا لغو شد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی آستارا از لغو کنسرت 
تصمیم  به  بنا  شهرستان،  این  در  فرزین  فرزاد  موسیقی 

موسسه برگزار کننده آن خبر داد.
ابوطالب جوان عصر جمعه با اعالم این خبر  گفت: کنسرت 
از ساعت  روز )سوم دی(  بود  قرار  فرزین  فرزاد  موسیقی 
١8 تا 2۳ شب در تاالر ملک نیای آستارا برگزار شود، به 
دلیل مصادف بودن با فصل امتحانات نوبت اول مدارس و 
استقبال ضعیف مردم، با تصمیم موسسه فرهنگی و هنری 

اندیشه مدرن گیل به عنوان مجری آن کنسرت لغو شد.
وی افزود: پیشتر مجوز این کنسرت برای اجرا در آذر ماه 
حاکم  سبب  به  اما  بود  شده  صادر  آستارا  شهرستان  در 
برگزاری  از  پس  شهرستان  این  در  معنوی  فضای  شدن 
شد  گرفته  تصمیم  آذر،  هفدهم  در  شهدا  بزرگ  یادواره 
این کنسرت با اندکی فاصله در سوم دی ماه برگزار شود.

جوان با اشاره به اینکه بلیت های کنسرت موسیقی فرزاد 
شهرستان  در  ریال  هزار   900 تا  هزار   ٥00 بین  فرزین 
های  بلیت  پول  کرد:  اضافه  رسید،  می  فروش  به  آستارا 
برگزار  موسسه  توسط  مزبور  کنسرت  در  رفته  فروش  به 
کننده به مردم برگردانده خواهد شد. فرزاد فرزین خواننده 
موسیقی پاپ به جز خوانندگی تجربه ترانه سرایی، آهنگ 

سازی و بازیگری را نیز در کارنامه هنری خود دارد.

ساخت عروسک های جدید
 برای »کاله قرمزی«

پخش  جدول  در  که  قرمزی«  »کاله   مجموعه   عوامل 
این  است،  گرفته  قرار  سیما  دو  شبکه  نوروزی  برنامه های 
روزها در حال ساخت عروسک های جدید برای این مجموعه 
هستند.در ابتدای ساخت مجموعه ی »کاله قرمزی« عروسک 
کاله قرمزی به عنوان شخصیت اصلی محسوب می شد، ولی 
رفته رفته شخصیت های دیگر نقش پررنگ تری گرفتند، حال 
باید دید عروسک های جدید هم محبوبیت این عروسک ها را 

خواهند داشت.
»عزیزم ببخشید«، »بچهٔ فامیل دور« و »دیو« جزو آخرین 
عروسک هایی بودند که سال 9۳ به جمع عروسک های »کاله 
قرمزی« پیوستند. عزیزم ببخشید، فرزند لطفاً نام شخصیت 
عروسکی است که از نوروز ١۳9۳ در مجموعه کاله قرمزی 
توسط فامیل دور به مخاطبان معرفی شد. بچهٔ فامیل دور هم 
نام شخصیتی عروسکی از مجموعه تلویزیونی کاله قرمزی 
است که نخستین بار در کاله قرمزی 9۳ به روی آنتن آمد.
دیو نیز مانند ببعی )١۳90( و جیگر )١۳9١( عیدی بی بی به 
کاله قرمزی بود.کاله قرمزی از عروسک هایی است که با چند 
نسل از مخاطبان سیما همراه بوده است و همه ساله با اتفاقات 
تازه ای به تلویزیون می  آید. این مجموعه سال گذشته به دلیل 
مسائل مالی شبکه دو سیما به تولید نرسید اما امسال »کاله 
قرمزی« به تهیه کنندگی حمید مدرس و کارگردانی و اجرای 

ایرج طهماسب نوروز از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

فیلم حوض نقاشی 

یادها و خاطرها در زمان امروز یادی می کند از فیلم حوض نقاشی 
فیلمی به کارگردانی مازیار میری است و در آن شهاب حسینی، نگار 
جواهریان ، فرشته صدرعرفایی، سپهراد فرزامی،سیامک احصائی و 
الهام کردا بازی کرده اند. این فیلم در صدر آرای تماشاگران سی و 

یکمین جشنواره فیلم فجر قرار داشت.
خالصه داستان:مریم و رضا با آدم های دیگر فرق دارند، آن هم 
نه یک فرق ساده، بلکه بسیار بزرگ و آن ها باید تالش کنند تا به 
دیگران ثابت کنند این تفاوت بزرگ را با معجزه عشق حل کرده  اند.

یادها و خاطره ها در زمان .....

آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست 
 چشم میگون لب خندان دل خّرم با اوست

گرچه شیرین دهنان پادشهانند ولی 
 او سلیمان زمان است که خاتم با اوست

امروز با حافظ

گردهمایی شاعران انقالب در حافظیه

برنامه های ششمین جشنواره شعر انقالب را که هفتم و هشتم دی ماه 
در شیراز برگزار می شود .

جشنواره  ششمین  خبری  نشست   ، زمان  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
بین المللی شعر انقالب شنبه چهارم دی ماه، در حوزه هنری برگزار شد.

در این مراسم، مرتضی امیری اسفندقه دبیر هنری این جشنواره در 
سخنانی عنوان کرد، هر چند که به باور ما شعر تعریف ناپذیر است اما 
شعر انقالب تعریف دارد و این تعریف در سه دهه گذشته گسترده تر شده 
است. در دهه های نخستین انقالب اسالمی ما در شعر انقالب اسالمی با 
موضوعی مانند بیداری اسالمی مواجه بودیم اما امروزه اوضاع خاورمیانه  
به شکلی است که شعر انقالب باید به روی موضوعاتی خاص تر متمرکز 
شود. امروزه وقتی صحبت از عدالت و انسانیت می کنیم، گستره شعر 
انقالب خودش را نشان می دهد و می بینیم که این شعر نه ایران و 

پایتختش که به جهان تسری پیدا می کند.
وی در همین زمینه افزود: وقتی صحبت از شعر آئینی هم می کنیم 
منظورمان دیگر تنها شعر محدود به مسائل آئینی نیست. هر چه در 
ایران عزیز به عنوان آئین معرفی شده و منافاتی با اصول انسانیت ندارد و 
مبانی الهی ما را زیر سوال نمی برد در این حوزه تقسیم می شود. بسیاری 
از آئین های ما مذهبی نیستند و ریشه در مبانی معنوی ما دارند. شعر 
آئینی را نباید صرفا  شعر مذهبی دانست. آئین شب یلدای ما ایرانیان 
نیز در قالب شعر می تواند شعری آئینی خلق کند. در حوزه دفاع مقدس 

نیز شعر درباره دفاع از هر امر مقدسی را باید شعر دفاع مقدس بدانیم.
اسفندقه افزود: با چنین تعاریفی ما در این جشنواره تالش داشتیم تا شعر 

انقالب را بر پشت بام بلندتری بنشانیم.
دبیر علمی ششمین دوره جشنواره شعر انقالب در ادامه به آمار آثار 
رسیده به این دوره از جشنواره پرداخت و گفت: پس از انتشار فراخوان 
تا امروز، 8۷4 اثر از 20١ شرکت کننده در همه بخش ها به دبیرخانه 
رسیده که شامل 244 مجموعه شعر در همه قالب ها، ٥99 تک اثر در 
همه قالب ها و ۳١ اثر پژوهشی بوده است. این آثار در نهایت به صورت 
تفکیکی در بخش مجموعه شعر شامل ١40 اثر سنتی و ١04 اثر 
نیمایی در داوری ها لحاظ شد و در بخش تک اثر نیز ۳2١ شعر سنتی 
و 2۷8 شعر نیمایی توانست به مرحله نهایی داوری راه پیدا کند. در 
بخش پژوهش نیز 2٥ مقاله و ٦ کتاب به مرحله نهایی داوری راه پیدا 
کرد. به گفته اسفندقه انتخاب نهایی برگزیدگان جشنواره نیز در بخش 
شعر سنتی از میان ١0 تک اثر و ٥ مجموعه اثر و در بخش نیمایی از 
8 تک اثر و 4 مجموعه اثر و در بخش پژوهش نیز از میان یک کتاب 

و ۳ مقاله انتخاب خواهند شد.
وی داوران این دوره از جشنواره را نیز در بخش شعر نیمایی مصطفی 
علیپور، محمد رضا عبدالملکیان و علی محمد مودب و در بخش شعر 
سنتی نیز محمد علی بهمنی، محمد کاظم کاظمی و محمود حبیبی 
کسبی و در بخش پژوهش نیز سعید یوسف نیا، عبدالحمید ضیایی و 

محمد رضا سنگری معرفی کرد.
فرهنگی  موسسه  معاون  زرویی  محمد  نشست خبری  این  ادامه  در 
سپهر سوره هنر نیز در سخنانی عنوان کرد: مراسم افتتاحیه این دوره از 
جشنواره روز هفتم دی ماه در شهر شیراز  و در جوار آرامگاه حافظ  آغاز 
و پس از آن در همان روز نیز شب شعر بزرگ انقالب با حضور 2٥ شاعر 
برجسته کشور  و نیز شاعرانی از لبنان، سوریه، عراق، پاکستان، کویت، 

آذربایجان و پاکستان برگزار می شود.
زوریی افزود: محفل ادبی دیدار مهر نیز نخستین جلسه خود را  که از 
این پس هر ماه برگزار خواهد شد، در این جشنواره برگزار می کند و در 
آن جمعی از شاعران انقالب در حرم شاه چراغ جلسه شعری برگزار و طی  
آن از کتاب »امین شعر انقالب« شامل راهکارهای عملی رهبر معظم 
انقالب برای گسترش و تقویت زبان فارسی که توسط محمد حسن 
مقیسه تدوین شده است، رونمایی خواهد شد. همچنین کتاب »سکوت 
تازه ترین شعرهای شاعران عرب در حوزه  سرشار از هیاهو« شامل 
بیداری اسالمی با آثاری از شاعران فلسطین، سوریه، لبنان، عراق، 
کویت، مصر و یمن و مراکش که توسط موسی بیدج و فائزه جمالی 

گردآوری و ترجمه شده نیز در این مراسم رونمایی می شود.
وی همچنین از برپایی مراسم تجلیل از سه شاعر برجسته انقالب 
شامل مرحوم نصراله مردانی، سید محمود سجادی و قادر طهماسبی 

در این جشنواره خبر داد.
در پایان این نشست خبری امیری اسفندقه در پاسخ به سوالی درباره 
نیز گفت:بنده در معدل گیری  این جشنواره  داوران  انتخاب  نحوه 
داوران و حتی در جلسه رای گیری آنها حضور نداشتم اما همه آثار 
را خودم یک بار دیگر خوانده ام. شیوه کار من معلمی است و اقتضا 
انتخاب  نیز  البته داوران  می کند که در نظر داوران دخالتی نکنم. 
شخص من نبوده اند بلکه آثارشان بوده که آنها را به ما معرفی کرده 

است.
جشنواره های  تمامی  افزود:  نیز  زرویی  محمد  زمنیه  همین  در 
حوزه هنری دارای یک شورای سیاستگذاری است که از ابتدای هر 
جشنواره تشکیل و فرآیند اجرای جشنواره را به پیش می برند. درباره 
جشنواره شعر انقالب نیز ما با تشکیل این شورا و با اتفاق نظر و 

گرفتن نظر دبیر، داوران را انتخاب کردیم.

خبر

رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست . 
فردوسی خردمند 

سخن حکیمانه

سرگذشت کوانتوم 
در ۴0 موقعیت تاریخی

کتاب »سرگذشت کوانتوم« که »جیم بگوت« 
کرده  روایت  موقعیت   40 در  را  آن  تاریخچه  

است، به فارسی ترجمه و منتشر شد.

و  مسرت  داستان  موقعیت،  در 40  کتاب  این   
چالش های  و  شورانگیز  موفقیت های  نومیدی، 
روایت  حاضر  حال  تا  سال ١900  از  را  عمیق 
می کند؛ سرگذشت فیزیکدانان بزرگی چون پالنک، 
شرودینگر، هایزنبرگ، بور، اینشتین، فاینمن، گلمن، 
 واینبرگ، بل، لگت و هیگز. اما موضوع اصلی این 
اثر، خود فیزیک و کشف مفاهیم بسیار زیبا و 
هیجان انگیزی است که جهان علم تا کنون شاهد 

آن بوده است.
است:  گفته  اخیر  کتاب  درباره  اتکینز  پیتر 
»مطالعه پژوهش تاریخی جیم بگوت درباره ظهور 
اسرارآمیزترین و در عین  حال موفق ترین نظریه 
قرن بیستم بسیار لذت بخش است. کتاب او ساده و 
روشن، هیجان انگیز، آموزنده و کامل است و پرده از 
اسرار دوره ای انقالبی در علم مدرن و شخصیت های 

تأثیرگذار آن برمی دارد.«
فیزیک  نوبل  جایزه  برنده  لگت،  ج.  آنتونی 
کتاب  »این  است:  گفته  اثر  این  درباره   200۳
مهم ترین  از  برخی  شرح  به  کنجکاوی برانگیز 
در  کوانتومی  فیزیک  سرگذشت  موقعیت های 
بستر تاریخی و اجتماعی آن می پردازد. نویسنده 
با تسلط کافی از عهده روایت کارهای کالسیک 
ماکس پالنک و پیشرفت های اخیر در حوزه هایی 
چون الکترونیک ابررسانا و نظریه ریسمان برآمده 
واقع  در  کوانتوم«  »سرگذشت  است.«کتاب 
گرامیداشت نظریه ای شگفت انگیز اما به کلی آزارنده، 
از زمان والدتش در کوره های ساخت چینی آالت 
در  سیاه  تابش جسم  مطالعه  در  استفاده  مورد 
سال ١900 گرفته تا وعده فعال کردن رویدادهای 
کوانتومی جدید در برخورددهنده بزرگ هادرون 
واقع در سرن، حدود یک قرن بعد از تاریخ فوق 
است. این سرگذشت در چهل »موقعیت« مهِم 
کشف حقیقت یا عطف در مسیر پیشرفت نظریه 

روایت می شود.

در بازار کتاب

در  »فروشنده«  فیلم  غیرقانونی  عرضه ی  پی  در 
فضای اینترنتی، پخش کننده این فیلم در شبکه 
نمایش خانگی تاکید کرد تا دالیل انتشار غیرقانونی 
نشود،  فرهادی مشخص  اصغر  ساخته ی  آخرین 

فیلم را در شبکه نمایش خانگی عرضه نمی کند.
اسدزاده مدیر تصویر گستر »پاسارگاد« در  علی 
گفت وگویی با ایسنا درباره ی انتشار غیرقانونی فیلم 
یک  شد:  یادآور  اینترنتی  فضای  در  »فروشنده« 
ماه پیش، از یکی از شهرستانها نسخه ای با عنوان 
»بازبینی سینمایی« به دست ما رسید و در همان 
مقطع آقای فرهادی این نسخه را به ارشاد تحویل 
دادند و از همان روز ستاد صیانت در حال پیگیری 
است اما تاکنون خبر رسمی نشده است، در عین 

حال که سرنخ هایی پیدا کرده اند.
او ادامه داد: ما منتظر نظر وزارت ارشاد بودیم که 
سه شنبه ی گذشته به یک باره متوجه شدیم که 
این فیلم در فضای اینترنتی هم منتشر شده است 
و همچنان منتظر نظر وزارت ارشاد هستیم و تا 
چگونگی این اتفاق به ما پاسخ داده نشود، فیلم 
نمایش خانگی عرضه  در شبکه  بطور رسمی  را 
نخواهیم کرد.به گفته ی او؛ طی چند ماه گذشته؛ 
فیلم های »یک دزدی عاشقانه« و »ابد و یک روز« 
نسخه ی بازبینی شان همچون »فروشنده« درآمد و 
چند وقت قبل تر نیز فیلم های دیگری چون »اژدها 
»بارکد«  »ناهید«،  »ملبورن«،  می شود«،  وارد 
نسخه های دیگرشان بصورت غیرقانونی عرضه شد.

فعال نسخه ی رسمی »فروشنده« عرضه نمی شود

»دل دیوانه« پنجشنبه 2 دی ماه در شهرستان 
رامسر استان مازندران کلید خورد و در نخستین 
فاطمه  و  آرا  فرمان  بهمن  فیلمبرداری،  روز 
معتمدآریا  در مقابل دوربین فرشاد محمدی 

حاضر شدند.
 نهمین ساخته بهمن فرمان آرا که تهیه کنندگی 
و نگارش فیلمنامه آن را نیز خود برعهده دارد 
ترک  از  پس  که  است  نویسنده ای  ماجرای 
آسایشگاه روانی متوجه دگرگونی ها و تغییرات 
جهان اطرافش شده و بر پریشانی های درونی اش 

افروده می شود.
نصیریان،  علی  حاتمی،  لیال  دیوانه«؛  »دل   در 
علی مصفا، رویا نونهالی، صابر ابر، مریم بوبانی، 
پانته آ پناهی ها و کامیار فرجاد به ایفای نقش 

می پردازند.
از: جانشین  عبارتند  فیلم  این  عوامل  دیگر 
حیدری  ماهان  طرح:  مجری  و  تهیه کننده 

مانفرد  برنامه ریز:  و  کارگردان  اول  دستیار   ،
اسماعیلی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، 
مدیر صدابرداری: ساسان نخعی، طراح صحنه: 
کیوان مقدم، طراح لباس: سارا سمیعی، طراح 
تولید:  مدیر  میرکیانی،  مهرداد  پردازی:  چهره 
گنجوی،   عباس  تدوینگر:  مشاری،  وحید 
جواد  تدارکات:  مدیر  پژمان،  احمد  آهنگساز: 
طراح  رشیدی،  غزل  صحنه:  منشی  راهزانی، 
مسعود  عکاس:  مشکی،  ساعد  لوگو:  و  تیتراژ 
اشتری، تصویربردار پشت صحنه: الی حیدری، 
دستیاران کارگردان: سمیه میرشمسی و پرگل 
هاشم نیا، دستیار اول فیلمبردار: بهمن نادیاب، 

مشاور رسانه ای: عسل عباسیان.
 پیش بینی می شود که فیلمبرداری »دل دیوانه« 
که در دومین روز زمستان آغاز شده، تا نیمه های 
این فصل ادامه خواهد داشت. این فیلم توسط 
عباس گنجوی به طور همزمان تدوین می شود.

»دل دیوانه« کلید خورد

»میهایی ایگنات« کارتونیست رومانیایی است که 
در آثارش به نقد نظام سرمایه داری می پردازد؛ وی 
در یکی از آثارش به داستان دخترک کبریت فروش 

پرداخته است.
»میهایی ایگنات« کاریکاتوریست رومانیایی است 

سال  در  که 
سفر   ١99٦
دنیا  دور  به 
برنامه  را 
و  کرد  ریزی 
بعد  سال  سه 
برنده  آن  از 
جایزه اول مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور 
آیدین دوگان در آنکارا ترکیه شد اما جایزه ای که 
شهرت  او  برای  شد  برنده  »حریت«  مسابقه  در 

جهانی به همراه آورد.

با  و  است  داستانی  طنز  خالق  ایگنات  میهایی 
خلق آثار هنری گرافیکی قدرتمند و مختلف با 
عنوان هایی متفاوت می تواند به موضوع ها نزدیک 
شده و آثاری قصه مانند تا تمثیل، از تقلید آثار تا 

آثار خالق و مبتکرانه را به وجود آورد.
آثار هنری میهایی ایگنات تاکنون در مجموعه هایی 
موزه  تهران،  معاصر  هنرهای  موزه  جمله  از 
کاریکاتور استانبول، وارسا، و مجموعه آثار موسسه 
مونترال،  کارتون  نمایشگاه  لگنیکا،  ساتیریکون 
کانادا، دوساالنه کاریکاتور سیارا، برزیل به نمایش 

گذاشته شده است.

حکایت دیگری از دخترک 
کبریت فروش در اثر

 کارتونیست رومانیایی


