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پرسپولیس، ذوب آهن 
و استقالل خوزستان 

در راه موفقیت
مجله کنفدراسیون فوتبال آسیا به 
قهرمانان  لیگ  رقابت های  بررسی 

آسیا پرداخته است.

دود غلیظ و آلودگی 
هوا به چشم 

آموزش و پرورش 
ééنژادéخانی

شرکت نفت اعالم کرد:

سیاست فروش نفت 
ایران تغییر نمی کند

نفت و انرژی

مجلس

ورزش
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فدریکا موگرینی، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا؛

به برجام پایبندیم
فدریـکا موگرینـی مسـئول سیاسـت خارجـی 
اتحادیـه اروپـا دیـروز تاکیـد کـرد کـه توافـق 
مهمـی  بسـیار  توافـق  )برجـام(  ای  هسـته 
بخصـوص بـرای امنیـت اروپـا اسـت و اتحادیه 

اروپـا بـر اجـرای آن ادامـه خواهـد داد.
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جهانگیری تاکید کرد: از بین بردن زمینه هرگونه فساد

افزایش بهره وری بنگاه های خصوصی ضروری است

تکالیف جـدید دولت 
در بـرنامه شـشم

عالوه  تا  شده  مکلف  دولت  توسعه،  ششم  برنامه  اساس  بر 
روز،   ۳۰ از  کمتر  بازنشستگان  پرداختی  حداقل  ترمیم  بر 
ساالنه ۱۰۰هزار نفر را در مناطق آزاد استخدام کند.بر این 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  برنامه  الیحه  اساس، 
فرهنگی کشور که اهداف ۵ سال آینده کشور را هدفگذاری 

و پیش بینی می کند...

سرطانهایی که از مدارس 
شروع می شود

ولی  است  نوجوانان  در  رایج  رفتاری  غذایی  وعده های  حذف 
از  قبل  به خصوص  فرآورده ها،  این گونه  و  چیپس  مصرف 
وعده های غذایی، به دلیل ایجاد سیری کاذب دانش آموزان را 
از خوردن غذاهای اصلی که باید مواد مغذی مورد نیاز رشد 

را تأمین کنند، بازمی دارد.

سبک زندگیاقتصادی
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مهندسی دیپلماسی باید 
منهای آمریکا باشد

سه مشکل ساختاری 
»سالمت«

دوره گرانی نفت 
رسید
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مجمع  صحن  اینکه  به  اشاره  با  رضایی  محسن 
تشخیص مصلحت نظام تا مشخص شدن ریاست 
جدید مجمع از سوی مقام معظم رهبری تشکیل 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  گفت:  نمی شود، 
دستگاه مستشاری برای نظام است و تعیین ریاست 
آن از اختیارات مقام معظم رهبری است و ما منتظر 

اعالم ایشان هستیم.
مجمع  دبیر  خبری  نشست  در  رضایی  محسن 
ساختمان  در  دیروز  که  نظام  مصلحت  تشخیص 
مجمع برگزار شد در مورد برگزاری کمیسیون های 
از  بعد  گفت:  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
یک هفته تعطیلی در مجمع و پس از هفت روز 
رفسنجانی  هاشمی  آیت ا...  ملکوتی  درگذشت  از 
جلسات کمیسیون ها بر اساس آیین نامه ها برگزار 

خواهند شد.
کارنامه  ارائه  به  نشست  این  در  رضایی  محسن 
رفسنجانی  هاشمی  آیت ا...  فعالیت های  ساله   2۰
و  کرد  اشاره  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  در 
یادآورشد: در طول 2۰ سال ریاست مجمع توسط 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی ۱6۵۱ جلسه کمیسیون 
آیت ا...  و  است  شده  تشکیل  دایمی  و  تخصصی 
هاشمی دو کمیسیون نظارت و زیربنایی را شخصاً 

اداره کردند.

مجمع  صحن  و  عمومی  جلسه   429 افزود:  وی 
داشتیم که آیت ا... هاشمی خودشان این جلسات 

را اداره کردند.
به  اشاره  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
 2۰ طول  در  رفسنجانی   هاشمی  آیت ا...  اینکه 
سال با عشق و عالقه در مسئولیتی که مقام معظم 
رهبری به ایشان سپرده بودند با پرکاری و دلسوزی 
فعالیت کردند، خاطرنشان کرد: در طول 2۰ سال، 
۳۵ موضوع مهم کشور سیاست گذاری شد از جمله 

سیاست های اصل 44، اقتصاد مقاومتی، چشم انداز 
آینده ایران و... .

اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام  با بیان  وی 
به عنوان دستگاه مستشاری عالی نظام به حساب 
می آید، گفت: ۱66 طرح و الیحه اختالفی بین مجمع 
و شورای نگهبان و حدود 4۰۰ ماده اختالفی بین 
مجلس و شورای نگهبان در طول 2۰ سال گذشته در 

مجمع حل و فصل و گره گشایی شده است.
اد      امه د      ر صفحه 3

محسن رضایی: صحن مجمع تشخیص تا اسفند تشکیل می شود

تقویت بنیه دفاعی مورد وثوق آحاد ملت است
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح پیرامون آخرین وضعیت سیستم های دفاعی و موشکی جمهوری اسالمی 
توان  از  بهره گیری  با  تعریف شده  و دکترین های  تدابیر  نیروهای مسلح در چارچوب  اظهار کرد:  ایران 
امروز  در شرایط  و  برند  می  پیش  به  را  عزیزمان  برای کشور  امنیت  ارتقاء  و  دفاعی  برنامه های  داخلی، 

وضعمان از همیشه بهتر است.

هشدار اوباما به ترامپ درباره برجام
بـاراک اوبامـا رئیـس جمهـوری آمریکا در نخسـتین سـالگرد توافق هسـته ای )برجام( به دولـت دونالد 
ترامـپ رئیـس جمهـوری منتخـب ایـن کشـور، هشـدار داد کـه این پیمـان را نمی تـوان به آسـانی لغو 

کـرد و نسـبت به جنـگ ترجیح پذیر اسـت.

بازتاب جنایت آل خلیفه

 صفحه 2بحرین بی ثبات شد
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کالم  نور

محمد هاشمی : علت رحلت آیت 
ا... هاشمی ، ایست قلبی بود

پس از افزایش شایعات و طرح موضوعات بی اساس 
درباره علت و چگونگی درگذشت آیت ا... هاشمی 
در رسانه های بیگانه ، محمد هاشمی بصورت 

رسمی و جدی به این شایعات پاسخ داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پس از مطرح 
شدن شایعات متعدد و افزایش مباحث بی اساس 
و بدون سند در رابطه با علت و چگونگی درگذشت 
با  گفتگو  در  هاشمی  ، محمد  هاشمی  ا...  آیت 
خبرگزاری صداو سیما، به صورت کامل پاسخ این 

سواالت و شایعات مطرح شده را داد . 
بود  نفری  نخستین  نکته  این  بر  تاکید  با  وی 
که در کنار آیت ا... هاشمی حاضر شد با تاکید 
بر تالش تیم پزشکی در احیاء آیت ا... هاشمی 
گفت : باوجود تالش های تیم پزشکی برای احیا، 
متاسفانه موفق نشدند و این نشان می داد که 
آقای هاشمی قبل از انتقال به بیمارستان رحلت 
کردند و هیچ آثاری از خفگی ، کبودی و .... وجود 
نداشت. محمد هاشمی با تاکید بر صحت اعالم 
:  آن  تیم پزشکی مبنی بر ایست قلبی گفت 
چیزی که پزشکان اعالم کردند ایست قلبی بوده، 
این اعالم صحیح و درست بوده است و معاندان 
هم سعی می کنند با طرح موضوعاتی، تفرقه و 

شبهه ایجاد کنند.

بخش تعاون نباید نادیده گرفته شود

تعاون، دولتی و خصوصی سه رکن  بخش های 
اقتصادی کشور هستند که در سیاست های کلی 
نظام، تاکید بسیاری به خصوص بر اهمیت بخش 
از  است.   اقتصاد مردمی شده  به عنوان  تعاون 
اهمیت این بخش،  همین بس که در حال حاضر 
حدود 2۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰  میلیونی 
کشور در ۱۱۰ هزار تعاونی فعال کشور عضویت 

دارند. 
تعاونی های کشور در ۱2۰ رشته شغلی فعالیت 
تولیدی،  گروه های  در  آنها  عمده  که  می کنند 
دانش بنیان  و  نقل  و  حمل  مسکن،  خدماتی، 
حضور دارند و حدود 2 میلیون از اشتغال کشور 
در این بخش متمرکز شده است؛  با این وجود 
سهم تعاون از اقتصاد ملی بسیار ناچیز و اکنون 
حدود ۱9 درصد از هدفگذاری عقب است. بخش 
تعاون در کنار بخش های دولتی و خصوصی یکی 
رغم  به  به شمار می رود که  اقتصادی  ارکان  از 
تکلیف دولت برای افزایش سهم آن به 2۵ درصد 
از اقتصاد ملی تا پایان سال 94 )پایان برنامه پنجم 
توسعه(، این سهم در حال حاضر حدود 6 درصد 
است؛ هر چند نرخ های ۵ و 6 درصد هم برای این 

سهم مطرح می شود. 
هفته گذشته مجلس در جریان بررسی الیحه 
برنامه ششم توسعه، تکلیف برنامه پنجم را عینا 
در برنامه ششم توسعه تکرار کرد که بر اساس 
آن، دولت مکلف شد با همکاری اتاق های ایران 
و تعاون حداکثر تا پایان اجرای برنامه)۱4۰۰(، 
تمهیدات قانونی الزم جهت دستیابی سهم تعاون 
در اقتصاد به 2۵ درصد و البته با رویکرد کارآفرینی، 
اشتغال زایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و 

متوسط و دانش بنیان را به عمل آورد. 
در حالی مجلس سهم تعاون از اقتصاد ملی را 2۵ 
درصد تعیین کرد که دولت در الیحه پیشنهادی 
برنامه ششم، سهم این بخش را ۱۰ درصد کمتر 
از پیش بینی برنامه پنجم توسعه، یعنی ۱۵ درصد 
هدفگذاری کرده بود تا تحقق آن امکانپذیر باشد. 
با این حال، نمایندگان مجلس در جریان بررسی 
این تبصره این سهم را به 2۵ درصد افزایش دادند. 
اما نکته قابل تامل اینکه با وجود پیشبینی سهم 
2۵ درصدی تعاون از اقتصاد، هیچ اعتباری طی ۵ 
سال گذشته به این بخش پرداخت نشده است.به 
گونه ای که از سال 9۰ و همزمان با ادغام وزارت 
مستقل تعاون با وزارتخانه های »رفاه« و »کار و 
امور اجتماعی« تاکنون، میزان تخصیص بودجه به 
بخش تعاون صفر بوده است.  به گفته کارشناسان 
علت پیشنهاد سهم ۱۵ درصدی تعاون از اقتصاد 
و  بود  هدف  این  تحقق  ششم،  برنامه  در  ملی 
احتمال عملیاتی شدن آن به شرط تامین بودجه 
وجود داشت. متاسفانه مهمترین مشکل بخش 
این  اگر  است که  بودجه  تعاون عدم تخصیص 
منابع تامین نشود، حتی سهم ۱۵ درصدی بخش 

تعاون هم تحقق نمی یابد.
تعداد تعاونی های ثبت شده در کل کشور ۱6۰ 
هزار تعاونی است؛ اما به دلیل مشکالت اقتصادی 
تعداد زیادی از این تعاونی ها تعطیل شده و در 
در سطح کشور  تعاونی  هزار  حال حاضر ۱۱۰ 

فعالیت می کنند. 
پیش از این، رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به 
سهم حدود ۷ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی 
گفته بود: بر اساس قانون، قرار بود سهم تعاون از 
اقتصاد ملی در برنامه پنجم توسعه به 2۵ درصد 
از اقتصاد ملی برسد؛ اما متاسفانه در حال حاضر 
فاصله زیادی بین سهم فعلی و هدفگذاری قانون 
وجود دارد. البته بخش عمده این ناکامی، عدم 
اجرای قوانین، احکام برنامه های چهارم و پنجم 
توسعه و همچنین سیاست های کلی اصل 44 

قانون اساسی است. 

بـاراک اوبامـا رئیـس جمهـوری آمریـکا 
در نخسـتین سـالگرد توافـق هسـته ای 
)برجـام( بـه دولـت دونالد ترامـپ رئیس 

جمهـوری منتخـب ایـن کشـور، هشـدار 
ایـن پیمـان را نمـی تـوان بـه  داد کـه 
جنـگ  بـه  نسـبت  و  کـرد  لغـو  آسـانی 

ترجیـح پذیـر اسـت.
به گـزارش اسوشـیتدپرس از واشـنگتن، 
اوبامـا که دوره ریاسـت جمهوری هشـت 
سـاله وی روز جمعـه به پایان می رسـد، 
افـزود: ایـن توافقنامـه محصول سـال ها 
همـکاری میـان ایران و 6 قـدرت جهانی 
و نـه فقـط میان ایـاالت متحـده و تهران 

است.
بـه ادعـای وی، راه حـل دیپلماتیـک که 
مانـع دسـتیابی ایـران بـه سـالح هسـته 
ای می شـود، نسـبت به برنامـه نامحدود 
هسـته ای ایـران یـا وقوع جنـگ دیگری 

در خاورمیانـه، ترجیـح دارد. 
ژانویـه   2۰ جمعـه  روز  کـه  ترامـپ 
خواهـد  قـدرت  بـه  مـاه(  بهمـن  )اول 

جریـان  در  بـار  چنـد  تاکنـون  رسـید، 
انتخابـات  مبـارزات  سـخنرانی های 
ریاسـت جمهـوری خود وعده داده اسـت 
کـه یـا واشـنگتن را از ایـن توافـق خارج 
کـرده و یـا دوبـاره دربـاره آن مذاکـره و 

کنـد. تجدیدنظـر  آن  در 
éééکار éدر éمجددی éمذاکره éهیچ

نخواهدéبود
وزیـر  معـاون  عراقچـی  عبـاس  سـید 
خارجـه و رئیـس سـتاد پیگیـری برجـام 
در واکنـش بـه این نـوع اظهـارات گفت: 
هیـچ مذاکـره مجـددی در کار نخواهـد 
بـود و همانطـور کـه گفتیـم اگـر آنهـا را 
برجـام را پـاره کننـد، این سـمت هم آن 

را آتـش خواهـد زد.

هشدار اوباما به ترامپ درباره برجام

خبر

تکذیب ممنوع  الخروج بودن 
نخستین هواپیمای ایرباس

در مدار چند درجه دیروز اخباری درباره تکذیب ممنوع  الخروج 
افزایش  ایرباس، رای مثبت ترکیه به  بودن نخستین هواپیمای 
قدرت اردوغان و درخواست مقامات سابق آمریکا از ترامپ برای 

همکاری با منافقین را می خوانید:
وشهرسازی،  راه  وزارت  رسانی  واطالع  ارتباطات  مرکز  رییس 
ایرباس A۳2۱ جدید هواپیمایی  بودن  دو خبر ممنوع  الخروج 
ایران ایر و ممنوعیت جابجایی افراد منتسب به نهادهای مشمول 

تحریم با این هواپیما را تکذیب کرد.
»سیدقاسم بی نیاز« با بیان اینکه متاسفانه اخبار کذب درباره 
مجازی دست به دست می شود،  فضای  در  هما  هواپیمای جدید 
هواپیما  این  خرید  تخریب  در  سعی  جریانی  متأسفانه  گفت: 

به عنوان یک دستاورد پسابرجامی دارد.
جدید   ۳2۱ ایرباس  بودن  ممنوع  الخروج  خبر  همچنین  وی 
هواپیمایی ایران ایر را به  طور کامل کذب دانست و یادآور شد: 
ایر  ایران  تصمیم  داخلی  مسیرهای  در  هواپیما  این  بکارگیری 
نیامده و  است و اصاًل چنین مسائلی در قرارداد خرید هواپیما 
ایران ایر به هر صورت که صالح بداند می تواند از هواپیما استفاده 
کند. فقط به دلیل تصمیم های بخش های بازرگانی ایران ایر این 

هواپیما فعال در مسیرهای داخلی پرواز می کند. 
از مدت ها پیش درباره  راه و شهرسازی  افزود: وزارت  نیاز  بی 
نوسازی و ارتقای ایمنی تمامی ناوگان چهارحوزه حمل و نقل 
برنامه ریزی کرده است و به زودی شاهد رونمایی از برنامه های 

این وزارتخانه در این حوزه خواهیم بود.
ééبرجامéتوافقéباéهاéتحریمéآوارéازéرهایی

دبیرخانه  خارجی  سیاست  پیشین  معاون  موسویان«  »حسین 
برجسته  تحلیلگران  گوید:بین  می  ملی  امنیت  عالی  شورای 
سنگین  »آوار  از  ایران  برجام،  با  که  دارد  وجود  اجماع  جهان 
ترین تحریم های تاریخ معاصر« جان سالم بدر برد.این مذاکره 
کننده پیشین هسته ای ایران و استاد و پژوهشگر ارشد فعلی 
دانشگاه پرینستون آمریکا در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار 
ایرنا در سالگرد یکسالگی اجرای برجام؛ ۱۰ تاثیربرجام را برمی 
شمارد و مربع ضد ایران در واشنگتن را شامل البی صهیونیسم، 
و  آمریکایی  تندرو  کاران  نومحافظه  تکفیری،  اعراب  البی 
اپوزیسیون برانداز با مرکزیت منافقین می داند. وی می افزاید: 
پس از انتخابات آمریکا و قبضه قدرت به دست جمهوریخواهان، 
بر تهران بدون نقض  بر مبنای فشار  ایران  طرح های مربع ضد 
برجام تغییر پیدا کرد تا از این مسیر، ایران را عصبانی و وادار 
به نقض برجام کنند و دوباره شرایط گذشته اجماع بین المللی 

علیه ایران را احیا کنند.
ééاردوغانéقدرتéافزایشéبهéترکیهéمجلسéمثبتéرای

قانون  بررسی پیش نویس  از  نخستین مرحله  ترکیه در  مجلس 
قانون، که  این  به آن رای مثبت داد.  اساسی جدید آن کشور، 
پیرامون آن »بحث های داغی« شکل گرفته ، در صورت تصویب 
شد.  خواهد  گذاشته  همه پرسی  به  پیش رو،  روزهای  در  نهایی 
به  مجلس  عضو   ۵۵۰ از  نماینده   4۸۱ گزارش،  این  طبق 
نمایندگان  قانون اساسی جدید رای مثبت داده اند.  پیش نویس 
مخالفت  خلق ها«،  دمکراتیک  »حزب  و  »جمهوری خواهان« 
این  دوم  بررسی  بودند.  کرده  اعالم  پیش نویس  این  با  را  خود 
نتیجه ای  نمی رود  انتظار  که  انجام می شود  دیگر  روز  دو  طرح، 
به جز تصویب نهایی داشته باشد. تصویب نهایی آن، دوباره، به 
»عدالت  حاکم  نمایندگان حزب  دارد.  نیاز  رای  دست کم ۳۳۰ 
و توسعه« در مجلس، ۳۱۷ نفر هستند. در نهایت نیز در آغاز 
بهار به همه پرسی گذاشته می شود. قانون اساسی جدید می تواند 
ترکیه  سیاسی  نظام  در  نزدیک  آینده  در  ساختاری  تغییراتی 
به وجود آورد که از جمله مشهورترین آنها، افزایش قدرت »رجب 

طیب اردوغان« رئیس جمهوری آن کشور عنوان شده  است.
ééپاکستانéدرéقطریéشاهزادگانéبهéمسلحانهéحمله

پس از انتشار گزارش ها در مورد رسوایی های اخالقی شاهزادگان 
قطری در پاکستان به بهانه شکار پرنده، کاروان این شاهزادگان 
در ایالت بلوچستان مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. افراد مسلح 
خیل  موسی  منطقه  در  قطری  شاهزادگان  کاروان  به  ناشناس 
ایالت بلوچستان پاکستان حمله کردند.افراد مسلح شب گذشته 
پلیس  فرمانده  قطری،  شاهزادگان  کاروان  بر  گشودن  آتش  با 
محلی پاکستان و دو مقام امنیتی دیگر را زخمی کردند. »محمد 
یاسر« یکی از مقامات محلی بلوچستان گفت که در این حمله 
داون  گزارش  است.به  نرسیده  آسیبی  قطری  شاهزادگان  به 
و  منتقل شدند  بیمارستان  نزدیک ترین  به  نیوز، زخمی شدگان 

مهاجمین نیز موفق به فرار شدند.
éééسابق éمقامات éدرخواست éمنافقین éبا éترامپ éهمکاری

آمریکایی
سابق  مقام  ده ها  بار  این  ایرانی،  ضد  نگاری های  نامه  ادامه  در 
و  نوشتند  نامه  ترامپ  دونالد  به  آمریکایی  نظامی  و  دولتی 
ایران شدند.فاکس  علیه  منافقین  با گروهک  خواستار همکاری 
نیوز گزارش داد؛ این گروه خواستار پایان حکومت دینی در ایران 
اینها  می داند،  تروریستی  را  گروه  این  ایران  درحالیکه  و  است 
ایران کمک  با  عراق  در جنگ  آمریکا  به  که  همانهایی هستند 
ایران  برنامه هسته ای  کردند و همانهایی هستند که در افشای 
نقش داشتند.در بخشی از این نامه می خوانیم؛ چمهوری اسالمی 
ایران منافع استراتژیک آمریکا را هدف قرار می دهد و سیاستها 
و اصول ما و متحدانمان در منطقه را به چالش می کشد. برای 
احیای نفوذ و اعتبار آمریکا در جهان، واشنگتن باید سیاستهای 
سابق  شهردار  جولیانی  رودی  را  نامه  دهد.این  تغییر  را  خود 
نیویورک، سناتور سابق خوزه لیبرمن، ژنرال هیو شلتون، رئیس 
ستاد مشترک ارتش آمریکا در دولت کلینتون و چند نفر دیگر 

امضا کرده اند.

خروج هلی شات
 از منطقه پرواز ممنوع با شلیک پدافند هوایی

معاون قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء گفت:  هلی شات )پرنده 
بدون سرنشین بسیار سبک( که وارد محدوده پرواز ممنوع شده 

بود با شلیک پدافند هوایی از این منطقه خارج شد.
امیر الهامی در گفت وگوی تلویزیونی اظهار کرد: پدافند پس از 
رویت هلی شات شلیک خود را آغاز کرد اما پس از خارج شدن 
این ریزپرنده از محدوده پرواز ممنوع برای تامین امنیت مردم 

تیراندازی خاتمه یافت.
وی در ادامه افزود: هیچ مورد خاص و نگران کننده ای نیست و 
همه چیز آرام است و آنچه ما رویت کردیم تهدید خاصی برای 
ما محسوب نمی شد. این شلیک ها صدای هوشیاری و آمادگی 

پدافند هوایی است.

مدار چند درجه - سیاسی

مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  جلسه 
دیروز به ریاست معاون اول رییس جمهور 

برگزار شد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش 
ارایه شده در این جلسه در خصوص میزان 
از  پس  سالهای  در  کشور  اقتصادی  رشد 
بهره  افزایش  ضرورت  بر  اسالمی،   انقالب 
وری بنگاه های دولتی، عمومی و خصوصی 

تاکید کرد.
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  رییس 
رشد  در  اقتصادی  بزرگ  های  بنگاه  نقش 
و  ساخت  خاطرنشان  را  کشور  توسعه  و 
ضوابط  و  ها  چارچوب  تدوین  خواستار 
ها  بنگاه  این  مدیریت  واگذاری  برای  الزم 
به مدیران توانمند، مجرب و متخصص شد.

جهانگیری افزود: افزایش تولید و بهره وری 
ستاد  کار  دستور  در  اقتصادی  های  بنگاه 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و باید در این 

زمینه برنامه ریزی منسجم صورت پذیرد.
دبیرخانه  گزارش  به  اشاره  با  سپس  وی 
نیمه  عمرانی  های  واگذاری طرح  از  ستاد 
موانع  رفع  بر  خصوصی،  بخش  به  تمام 
تاکید  واگذاریها  در  تسریع  برای  رو  پیش 

و خاطرنشان کرد: با توجه به انتظار مردم 
بویژه مناطق محروم  استانهای مختلف  در 
تمام  نیمه  های  طرح  تکمیل  برای  کشور 
برای  مطمئنی  راهکارهای  است  ضروری 
مرتفع کردن عوامل بازدارنده واگذاری این 

طرح ها تدوین شود.
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  رییس 
انجام  ریزی  برنامه  براساس  کرد:  تصریح 
باید  مقاومتی  اقتصاد  چارچوب  در  شده 

بخش  به  تمام  نیمه  عمرانی  طرح   2۵۰۰
موضوع  در  اما  شود  واگذار  خصوصی 
واگذاریها عالوه بر در نظرگرفتن توانمندی 
و صالحیت بخش خصوصی باید زمینه بروز 

هرگونه فساد نیز از بین برود.
دولت  اینکه  بیان  با  همچنین  جهانگیری 
منتشر  مشارکت  اوراق  سود  بازپرداخت 
باز  مقرر  زمان  در  و  کرده  تعهد  را  شده 
دولت  اعتبار  گفت:  کرد،  خواهد  پرداخت 

باید نزد بخش خصوصی و مردم حفظ شود 
مطمئنی  راهکارهای  خصوص  این  در  و 

طراحی شده است.
در این جلسه که وزرای نیرو، نفت، صنعت، 
اقتصادی  امور  کشور،  تجارت،  و  معدن 
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  دارایی،  و 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و روسای 
و  اداری  و  بودجه  و  برنامه  سازمان های 
استخدامی کشور،  معاونین حقوقی، علمی 
سازمان  رییس  جمهور،  رییس  فناوری  و 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، 
رییس  و  جمهور  رییس  اقتصادی  مشاور 
داشتند؛  حضور  ملی  توسعه  صندوق 
های  شاخص  از  گزارشی  ستاد  دبیرخانه 
و  اقتصادی  بزرگ  های  بنگاه  در  مدیریت 
عوامل  بررسی  از   گزارشی  همچنین 
بازدارنده و پیش برنده واگذاری طرح های 

تملک دارایی های سرمایه ای ارایه کرد.  
کنون  تا  ستاد  دبیرخانه  گزارش  اساس  بر 
در سطح  عمرانی  تمام  نیمه  پروژه   ۱۳۳۰
ملی و استانی واگذار شده و فراخوان برای 
۱6۰۷ طرح نیمه تمام دیگر نیز داده شده 

است.

جهانگیری تاکید کرد: از بین بردن زمینه هرگونه فساد

افزایش بهره وری بنگاه های خصوصی ضروری است

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح پیرامون 
و  دفاعی  های  آخرین وضعیت سیستم 
اظهار  ایران  اسالمی  جمهوری  موشکی 
کرد: نیروهای مسلح در چارچوب تدابیر 
و دکترین های تعریف شده با بهره گیری 
و  دفاعی  برنامه های   ، داخلی  توان  از 
را  عزیزمان  کشور  برای  امنیت  ارتقاء 
امروز  شرایط  در  و  برند  می  پیش  به 

وضعمان از همیشه بهتر است.
مسعود  سید  پاسدار  سرتیپ  سردار 

حکومت  که  حالی  در  گفت:   جزایری 
را  ایران  اسالمی  جمهوری  شرور،  های 
مورد تهدید قرار می دهند، ما چاره ای 
جز تقویت بنیه دفاعی خود نداریم و این 
مسئولین  و  ملت  آحاد  وثوق  مورد  امر 

است.
یا  فرد  است  ممکن  افزود: البته  وی 
به  روی جهل  از  که  باشند  هم  افرادی 
موافق  دیگری  مساله  هر  یا  و  موضوع 
تقویت بنیه دفاعی کشور از جمله ارتقا 
سیستم های موشکی نباشند که حساب 

آن ها از ملت جدا است.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در پایان 
تاکید کرد  : هیچ رابطه ای بین برجام 
و امور دفاعی کشور وجود ندارد و اصوال 
مساله دفاع در مذاکرات هسته ای جایی 
نداشته است و مسئولین کشور و اعضا 
توجه  این مساله  به  مذاکره کننده  تیم 
 ۵+۱ در  مقابل  های  طرف  به  و  داشته 

نیز تفهیم شده بود.

و  اقتصادی  امور  وزیر   
و  ها  تحریم  گفت:  دارایی 
ارز  نرخ  شدید  های  تکانه 
شرایط را برای فعالیت بنگاه 
های اقتصادی کشور سخت 
نگه  سرپا  برای  اما  کرده 
داشتن آنها باید کمک ها به 

شکل منطقی باشد.
»علی طیب نیا« دیروز در 
نشست  سومین  و  شصت 
شورای گفت و گوی دولت 
اتاق  و بخش خصوصی در 
بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران گفت: در شرایط کنونی 
اقتصاد کشور به دنبال سر پا نگه داشتن 

بنگاه های اقتصادی کشور هستیم.
و  انحالل  مسوول،  این  گفته  به 
خروج  برای  عاملی  ورشکستگی 
و  فعالیت  گردونه  از  ناتوان  شرکت های 
توقف بهره وری و کارایی آنها به شمار 

و  ها  تحریم  مانند  عواملی  اما  رود  می 
برای  ارزی فعالیت را  تکانه های شدید 

همه بنگاه ها سخت کرده است.
تولید  موانع  رفع  قانون  داد:  ادامه  وی 
بنگاه ها  نگه داشتن  پا  برای سر  تالشی 
ها  کمک  همه  خواهیم  می  اما  بود 

منطقی باشد.

طیب نیا: کمک به بنگاه های اقتصادی 
باید منطقی باشد

جوان  اعدام سه  در  خلیفه  آل  رژیم  اقدام 
همراه  به  بسیاری  های  واکنش  بحرینی 

داشته است.
جنایت  این  به  اعتراض  در  بحرین  مردم   
حکومت آل خلیفه دیروز چند خیابان را در 

منامه پایتخت مسدود کردند.
نیروهای رژیم آل خلیفه تظاهرکنندگان را 

در منطقه »علی« سرکوب کردند.
را  اعدام  احکام  این  اجرای  اروپا  اتحادیه 
عقب گردی خطرناک در زمینه حقوق بشر 

در بحرین توصیف کرد. 
سازمان حقوق بشر اعدام این سه جوان را 
صورت  به  افراد  این  کرد  اعالم  و  محکوم 
عادالنه محاکمه نشده بودند و اعتراف هایی 
زیر  است  شده  گرفته  افراد  این  از  که 

شکنجه بوده است.
نشانه  را  این سه جوان  اعدام  بحرین  علما 
دیکتاتوری  حکومت  پایان  مرحله  آغاز 

دانستند. 
علما در بیانیه خود اعالم کردند اعدام این 
سه جوان ریشه های سرکشی و طغیان را 
از بیخ و بن بر می کند و قاتل را با قصاص 

تحت پیگرد قرار می دهد.

خواهان  خود  بیانیه  در  بحرین  علمای 
برای  مشروع  ابزارهای  تمامی  بکارگیری 

افزایش خشم مردم شدند.
کل  دبیر  معاون  الدیهی  حسین  شیخ 
جمعیت الوفاق تاکید کرد آنچه در بحرین 
رژیم  فکر  طرز  دهنده  نشان  دهد  می  رخ 
به  آنها  که  دهد  می  نشان  و  است  حاکم 
دنبال پیگیری گزینه های خونین و امنیتی 

هستند. 
باقر درویش مسئول رسانه ای انجمن حقوق 
بشر بحرین گفت: شیوه تصفیه فیزیکی که 
علیه این سه جوان به کار گرفته شد امری 
سابقه دار است. وی تاکید کرد رژیم بحرین 
اقدام  المللی  از حمایت بین  با برخورداری 

های امنیتی خود را تشدید کرده است. 
نشست  که  زمانی  از  گفت:  درویش  باقر 
همکاری  های  شورای  کشورهای  مشترک 
ترزا  و  شد  برگزار  انگلیس  با  فارس  خلیج 
سفر  بحرین  به  انگلیس  وزیر  نخست  می 
امنیتی  فشارهای  دامنه  بحرین  رژیم  کرد 

خودرا افزایش داده است.   
جوان  سه  این  اعدام  کرد  اعالم  ا...  حزب 
های  حل  راه  ایجاد  برای  فرصتی  هرگونه 

سیاسی برای بحران را از بین می برد.
حزب ا... رژیم بحرین و رژیم های عربی و 
را  رژیم آل خلیفه  کشورهای غربی حامی 

مسئول این اعدام ها دانست.
حزب ا... در بیانیه خود خواهان بزرگترین 
فعالیت برای اعالم همبستگی با خون های 

بیگناه و فداکاری های ملت بحرین شد.
ویولت داغر رئیس کمیته عربی حقوق بشر 
تونس، پادشاه بحرین را مسئول اعدام این 
سه فعال بحرینی دانست. وی در گفتگو با 
شبکه تلویزیونی المیادین بر ضرورت تداوم 
قرار  پیگرد  برای تحت  پرونده  آوری  جمع 

دادن مرتکبان جنایت در بحرین شد.
ویولت داغر گفت: باید با صدای بلند آنچه 
را در بحرین می گذرد به جهانیان منتقل 
قرار  پیگرد  تحت  باید  بحرین  رژیم  کنیم. 

گیرند و نباید اجازه داد از زیر بار مسئولیت 
بگریزند. 

خارجه  وزارت  سخنگوی  قاسمی  بهرام 
ایران، سران بحرین را مسئول این اقدام ها 
دانست و در خصوص عواقب این اقدام ها 
به آنها هشدار داد. وی تاکید کرد این اعدام 
ها ثابت کرد رژیم آل خلیفه به دنبال راه 
بحران  از  خروج  برای  آمیز  مسالمت  حلی 
سیاست  گرفتن  پیش  در  بر  بلکه  نیست 
سرکوبگرانه و کشتار معترضان بیگناه اصرار 

می ورزد. 
بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس تنها 
در  و  کاماًل  کشور  که  سخن  این  بیان  به 
همه شرایط با مجازات اعدام مخالف است 
بسنده کرد و اقدام رژیم آل خلیفه در اعدام 

جوانان بحرینی را محکوم نکرد.

بازتاب جنایت آل خلیفه

بحرین بی ثبات شد

سردار جزایری: تقویت بنیه دفاعی مورد 
وثوق آحاد ملت است
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آلودگي هوا، نقض حقوق شهروندي است
ééنیازéاحمديéحسین

در حالي طبیعي ترین حق هر شهروند که استشمام هواي پاک است، در 
کالن شهرهاي ایران پایمال میشود که داشتن هواي پاک و محیط زیست 
سالم یکي از مولفه هاي نسل چهارم حقوق بشر محسوب و در منشور 
حقوق شهروندي رییس جمهور بر آن تاکید کرده، به نحوي که چنین 
حقي در دایره شمول حقوق طبیعي آحاد شهروندان قرار مي گیرد؛ اگرچه 
بسیاري از حقوقدانان معتقدند به لحاظ ارتباط هواي پاک و برخورداري از 
زیست سالم با حیات و زندگي انساني جزء نسل اول حقوق بشر قرار مي 
گیرد. این اصل مورد پذیرش همه کشورهاي جهان قرار گرفته و در قالب 
حقوق ملت در قوانین اساسي تنظیم و از کرامت و جایگاه واالیي برخوردار 
است. زیرا زیست سالم و برخورداري از محیط پاک را به عنوان پایه حیات 
انساني قرار دادهاند و هرگونه تهدید این حق به مثابه نقض حقوق شهروندي 
و حقوق بشر قلمداد مي شود، همچنانکه اصل پنجاهم قانون اساسي ایران 
این امر را به زیبایي بیان میدارد. مقررات حقوق بینالملل و اسناد بینالمللي 

و داخلي این امر را مورد توجه و تاکید قرار داده اند.
مطابق اصل نخست اعالمیه استکهلم »انسان از حقوقي بنیادین براي داشتن 
آزادي و برابري و شرایط مناسب زندگي در محیط زیستي که به او اجازه 
زندگي با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است« بر این اساس حق 
برخورداري از هواي سالم و پاک و عاري از آلودگي براي شهروندان جزء 
الینفک زندگي قرار گرفته و تضمین آن در راستاي حق بر محیط زیست 
سالم جزو حقوق اولیه هر شهروند قرار مي گیرد و در این راستا حق بر هواي 
پاک از زیر مجموعه هاي حق بر محیط زیست سالم به شمار مي رود و 

در برخي قوانین بر »حق تنفس بر هواي پاک« صحه گذاشته شده است.
بر اساس این امر هر شهروندي حق دارد در هوایي پاک و سالم تنفس کند 
و دولت ها مکلف به اتخاذ تدابیري براي تضمین آن هستند. همچنانکه در 
ایران اصل پنجاهم قانون اساسي این تکلیف را بر عهده همگان قرار داده 
است. اعالمیه جهاني حقوق بشر ۱94۸ داشتن زندگي سالم و محیط پاک 
را حق همه آحاد بشر مي داند. ماده سوم و محتواي مواد 2۵ و 2۷ این 

اعالمیه بیانگر این موضوع است.
همچنین حق بر حیات از حقوق ذاتي هر شخص انساني است که باید به 
موجب قانون حمایت شود و مجددا این حق در اسناد حقوق بشري مورد 

تاکید قرار گرفته است.
در خصوص ارتباط این حق با محیط زیست نیز پیوندي ظریف برقرار است 
و مي توان گفت که حیات هر انساني بستگي به کیفیت محیط زیست او 
دارد و این موضوع هم شامل »صرف حیات« و هم شامل »کیفیت حیات« 
مي شود و در هر دو بعد با محیط زیست ارتباط دارد و در زمینه آلودگي 
هوا و حق بر حیات نیز میتوان اینگونه استدالل کرد که با توجه به اهمیت 
عنصر هوا در زندگي انسان ها رابطه مستقیمي بین حفاظت از هوا در برابر 
آلودگي و حق بر حیات وجود دارد و به عبارت دیگر وجود عنصر هوا مرتبط 
با صرف حیات و نبودن آلودگي در آن مرتبط با کیفیت حیات است؛ بنابراین 
براي تعیین حداقلي از کیفیت زندگي و حیات براي شهروندان لزوم مقابله 
با آلودگي هوا اهمیت ویژهاي دارد. دولت ها وظیفه فراهم آوردن بستر و 
محیط پاک براي شهروندان خود را دارند و دسترسي به زندگي سالم و 
داشتن محیط زیست پاک و هواي عاري از هر نوع آلودگي جزء حقوق 
فطري و طبیعي آنان است. از سوي دیگر بر این اساس هر شهروندي حق 
دارد در هوایي پاک و سالم تنفس کند و دولت ها مکلف به اتخاذ تدابیري 

براي تضمین آن هستند.
در نظام حقوقي ایران قوانین و مقرراتي براي داشتن هواي پاک تصویب و 
دولت را به فراهم آوردن شرایط و بسترهاي داشتن هواي پاک ملزم و بر 
پیشگیري و مقابله با آلودگي و هر اقدام مخربي که موجب بر هم خوردن 
تعادل و تناسب محیط زیست شهروندان میشود تاکید و ملزم نموده است 
که مي توان به ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست 2۸ /۳/ ۵۳ 
اشاره کرد. از دیگر سو قانونگذار در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسالمي مساله 
آلودگي هوا را جرم انگاري کرده است و آلودگي هوا را امري مجرمانه تلقي 
کرده است. در کل نظام حقوقي ایران آلودگي هوا را جرم انگاري کرده است 
و واقعیت مساله این است که آلودگي هوا به علت تهدیدات جدیاي که علیه 
بهداشت و سالمتي و محیط زیست سالم شهروندان دارد، نقض حقوق 

شهروندي و بشر تلقي مي شود.

آزادسازی بخشهای دیگری از موصل
نیروهای عراقی به طور کامل کنترل محله الکندی را در ساحل شرقی شهر 
موصل مرکز استان نینوا در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، 

جدیدترین اخبار مربوط به آزادسازی موصل عراق به شرح زیر است.
شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد: نیروهای مسلح عراق به طور کامل 
کنترل محله الکندی را در ساحل شرقی شهر موصل مرکز استان نینوا در 
دست گرفتند. منابع رسانه ای در عراق از اقدام گروه تکفیری صهیونیستی 

داعش در برکنار کردن فرماندهانش در شرق شهر موصل خبر داد. 
به گزارش شبکه تلویزیونی الحدث، رسانه های عراقی اعالم کردند همزمان 
با پیشروی نیروهای مسلح این کشور در شهر موصل، داعش فرماندهان 
نظامی خود را در ساحل شرقی این شهر برکنار کرد. داعش این فرماندهان 
را وادار کرد تا مانند جنگجویان عادی در خط مقدم در نبردها با نیروهای 
عراقی شرکت کنند. شاهدان در موصل از ایجاد فضای بی اعتمادی و نبود 
امنیت در بین اعضای داعش خبر دادند. داعش همچنین برای پنهان کردن 
اسرار نظامی اش، مقرهای اصلی خود را در دانشگاه موصل پیش از عقب 
نشینی از آن، آتش زد. بعضی از خبرها هم حاکی از بروز درگیری بین 

بعضی از افراد مسلح در شرق شهر موصل است. 
شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد: نیروهای عراقی ساختمان ورزشگاه 
در شرق موصل را به طور کامل به کنترل خود در آوردند. نیروهای عراقی 

مدرسه الفتوه در نزدیکی جسر العتیق در شرق موصل را نیز آزاد کردند.
طالب شاغاتی فرمانده عملیات مشترک عراق اعالم کرد نیروهای یگان 
طالیی ارتش عراق در جریان آزادسازی بخش شرقی موصل تاکتیک های 
جدیدی به کار بسته است. وی خاطرنشان کرد تنها پنج محله در شرق 
موصل به دست نیروهای داعش است. نیروهای عراقی محله های اندلس و 

کفائات دوم را پس از نبردهای شدید با تروریست های داعش آزاد کردند.
المیادین گزارش داد: ارتش عراق از دانشگاه موصل به سمت منطقه قصور و 
محله الشرطه به حرکت در آمده است. نیروهای ارتش عراق به شدت مراقب 
هستند که نیروهای انتحاری داعش علیه نیروهای ارتش عراق عملیاتی 

انجام ندهند. 

واریز 90 میلیارد تومان سرانه به حساب مدارس

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه آموزش و پرورش از واریز 9۰ میلیارد تومان 
سرانه به حساب مدارس خبر داد و گفت: 2۰ میلیارد تومان سرانه دیگر نیز تا 

پایان این هفته به حساب مدارس واریز می شود.
منصور مجاوری در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: از ۱۷۰ 
میلیارد تومان اعتبار مصوب برای سرانه مدارس تاکنون ۱۱۰ میلیارد 
به  تومان  میلیارد   9۰ مبلغ  این  از  و  یافته  تخصیص  اعتبار  تومان 

مدارس ابالغ شده است.
وی گفت: امیدواریم مابقی سرانه در یکی و دو ماه آینده در اختیار مدارس قرار 

گیرد تا پرداخت صد درصدی مدارس را تا پایان امسال داشته باشیم.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه آموزش و پرورش افزود: طبق اعتبار مصوب 
آموزش و پرورش ۸۰ میلیارد تومان سرانه دیگر باید تا پایان سال تحصیلی در 

اختیار مدارس قرار گیرد.
وی از پرداخت مطالبات کارخانجات تولید شیر به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان 
خبر داد و گفت: توزیع شیر با ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار باقی مانده آغاز شده 

است و تاکنون دانش آموزان برخی استان ها نیز شیر دریافت کرده اند.
مدیر کل دفتر برنامه و بودجه آموزش و پرورش گفت: انعقاد قرارداد با 
کارخانجات تولید شیر در تهران نیز نهایی شده است و توزیع شیر در شهر 

تهران از پایان این هفته آغاز می شود.

یاد د اشت

طرح چهار ماده ای ایران 
برای پایان بحران سوریه

دبیر شورای عالی امنیت ملی از ارائه طرح سیاسی 
چهار ماده ای ایران برای پایان دادن به بحران در 
سوریه مشتمل برآتش بس فوری، اجرای اصالحات، 
شکل گیری گفتگوهای داخلی و برگزاری انتخابات 
فراگیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، 
با »فصلنامه مطالعات  علی شمخانی در مصاحبه 
یا  آمریکا  این که  تهران« گفت:  سیاست خارجی 
برخی دیگر از کشورها تالش کنند به جای مردم 
سوریه تصمیم بگیرند یا بگویند چه کسی حق نامزد 
شدن دارد یا ندارد، مغایر با اصول دموکراسی و حق 

تعیین سرنوشت ملّتهاست.
وی با اشاره به اینکه امروز آمریکا در کنار کشورهائی 
مانند عربستان با بهانه قرار دادن حقوق مردم سوریه 
در صدد حذف سوریه از محور مقاومت است تاکید 
کرد؛ دموکراسی در سوریه در مقایسه با وضعیت 
سایر کشورها و استانداردهای خاورمیانه، بسیار بهتر 

از کشورهای مورد حمایت آمریکاست.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اهمیت 
راهبردی پیروزی های ارتش سوریه در شرق حلب 
گفت: آزادسازی مقتدرانه حلب و پاکسازی اطراف 
دمشق از طریق عملیات نظامی و مصالحه سیاسی، 
گواه موفقیت راهبرد مشترک سوریه، ایران، روسیه و 
جبهه مقاومت در برابر ائتالف های تبلیغاتی جبهه 

آمریکایی است.
ای  گونه  به  حلب  سیاسی  جغرافیای  افزود؛  وی 
است که هر طرف در آن پیروز گردد، قادر است 
سایر صحنه ها را به نفع خود مدیریت و آرام نماید. 
عالوه بر آن، این پیروزی اسرار نهفته ای را از کمک 
مستقیم برخی کشورها به جبهه تروریسم آشکار 
ساخت که تا پیش از آن کشورهای حامی گروه های 

تکفیری از پذیرش آن طفره می رفتند.
امروز  جنگ  اینکه  بیان  با  شمخانی  دریابان  امیر 
در سوریه از حیث حمایت های عربی و غربی، بی 
شباهت با جنگ تحمیلی هشت ساله علیه جمهوری 
اسالمی ایران نیست تاکید کرد؛ در جنگ تحمیلی، 

دنیا با تمام ظرفیت هایش در کنار صدام بود .
در سوریه نیز ائتالف هایی از ۸۰ کشور یا ۳۰ کشور 
تحت عناوینی چون دوستان سوریه شکل گرفت که 
از تأمین سالح، پول و برگزاری دوره های آموزشی 

برای گروه های تروریست مضایقه نکردند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه تأکید کرد: 
به هم ریختگی نظم موجود در منطقه، هزینه همه 
رژیم  دستاوردهای  به  و  داده  افزایش  را  کشورها 
صهیونیستی خواهد افزود.  وی در این زمینه یادآور 
چارچوب  در  اسد  بشار  و  سوریه  از  حمایت  شد: 
راهبرد جمهوری اسالمی ایران برای حراست از جبهه 
مقاومت و مقابله با تروریسم صورت می گیرد و تا 
زمانی که دولت سوریه احساس نیاز کند، جمهوری 

اسالمی ایران پشت سر سوریه ایستاده است.
حفظ  برای  سالح  کارگیری  به  افزود:  شمخانی 
امنیت، از جمله حقوق مصرح دولتهاست، اّما استفاده 
از اسلحه توسط گروه های مخالف، مورد تأیید هیچ 
کشور و مرجع قانونی نیست از این رو نباید انتظار 
داشت، نظام سوریه گروه های مسلح مورد حمایت 

کشورهای بیگانه را فقط موعظه کند. 
وی تصریح کرد: بشار اسد از محبوبیت خوبی در 
کشور  این  مردم  نگاه  از  و  است  برخوردار  سوریه 
او  اقتصادی،  و  امنیتی  فشارهای سیاسی،  باوجود 
توانسته در بحران اخیر ایستادگی کند. اگر غربی ها 
از  چرا  ندارد،  مردمی  پایگاه  اسد  بشار  معتقدند 

کاندیداتوری مجدد او نگرانند؟
وی در پاسخ به سوالی در مورد آینده سوریه گفت: 
نحوه شکل گیری روندهای سیاسی و تفاهم طیف های 
مختلف داخلی آینده سوریه را تعیین خواهد کرد. همه 
طرفها بطور همزمان باید به مهار جریان تروریسم، قطع 
کمکهای خارجی به آنها و گفتگوهای ملّی بیندیشند. 
ما این روند را بهترین شیوه برای پایان دادن به بحران 
این کشور ارزیابی می کنیم و طی سالهای گذشته نیز 

همین روند را تعقیب کرده ایم.
وجود  به  اشاره  با  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
تجزیه  برای  غربی  کشورهای  سوی  از  طرحهایی 
منطقه یادآور شد: کشورهائی مانند ترکیه و عربستان 
سعودی باید تکلیف خودشان را روشن کنند، آیا از 
روند تجزیه در سوریه و کشورهای اسالمی استقبال 
می کنند؟ آیا عربستان از شعله ور شدن آتش تجزیه 

در منطقه مصون است؟ 
جمهوری  تصورها،  برخی  وجود  با  داد:  ادامه  وی 
اسالمی ایران نه تنها در پی سقوط آل سعود نیست، 
بلکه مایل به مهار تالشها برای سرنگونی حکومت 
عربستان است. سقوط آل سعود هیچگاه به معنای 
جایگزینی یک حکومت مطلوب نخواهد بود؛ در پی 
سقوط آل سعود، به احتمال زیاد ، عربستان تجزیه و 
تفکر منحط افراطیـ  داعشی بر بخش های مهمی از 

این کشور حاکم خواهد شد.
جمهوری  گفت؛  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
گری  افراطی  رشد  برابر  در  همواره  ایران  اسالمی 
ایستادگی و از وحدت سرزمینی کشورهای منطقه 
دفاع می کند چراکه تجزیه کشورها را زمینه ساز 
حاکمیت تفکر تروریستی بر سرزمین های اسالمی 
راهبردی جهان  منافع  با  این رخداد  داند که  می 
اسالم در تعارض است. وی افزود: متأسفانه در مقابل 
شاهدیم که پیامد سیاست های منطقه ای حاکمان 
سعودی در سوریه و یمن عمالً تقویت گروه های 

تروریستی و یارگیری از میان آنهاست.

استعفای مسجد جامعی از شورای 
شهر تهران

احمد مسجد جامعی عضو چهارمین دوره شورای 
اسالمی شهر تهران از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسجد جامعی در 
نامه ای به چمران رئیس شورای شهر تهران اعالم 
کرده است با توجه به پیشنهاد رئیس جمهور مبنی 
بر ادای وظیفه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
به این وسیله استعفای خود را از عضویت در شورای 
شهر تهران تقدیم می کنم.  درخواست استعفای احمد 
مسجد جامعی از شورای شهر تهران در یکی از جلسات 

آینده شورا بررسی و نتیجه آن اعالم خواهد شد .

خبر

برخی  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رییس 
پیرامون  رسانه ای  فضاسازی های 
جمله  از  قضایی  دستگاه  رسیدگی های 
برجسته سازی برخی اقدامات نظیر اعتصاب 
غذای متهمان یا محکومان و مواردی از این 
و  ها  فضاسازی  این  که  کرد  تاکید  دست 
وصف  اینکه  بر  عالوه  رسانه ای  فشارهای 
قوه  کار  بر  تاثیری  هیچ  دارد،  مجرمانه 
دعاوی  به  عادالنه  رسیدگی  در  قضاییه 

نخواهد داشت.
مسئوالن  جلسه  در  آملی الریجانی  آیت ا... 
قانون  طبق  کرد:  تصریح  قضایی،  عالی 
و  تظلمات  مرجع  قضاییه  قوه  اساسی، 
عادالنه  رسیدگی  و  است  مردم  شکایات 
به شکایات و دعاوی، وظیفه ذاتی دستگاه 
به  وظیفه  این  ایفای  که  است  قضایی 

مقدماتی نیاز دارد.
که  نکته ای  داد:  ادامه  قضاییه  قوه  رییس 
در  گاهی  که  است  این  دانیم  می  ما  همه 
مسیر رسیدگی های قضایی یا اجرای احکام، 
ایجاد کنند که در  موانعی  تالش می کنند 
تالش ها،  این  بزرگترین  از  یکی  ما  دوران 
کشورهای  و  قدرت  اصحاب  های  دخالت 
ها  سازمان  ها،  رسانه  طریق  از  بیگانه 
همچون  واقع  در  که  است  نهادهایی  و 
استکباری عمل  برای کشورهای  ابزارهایی 

می کنند.
ها  رسانه  اینکه  بیان  با  الریجانی  آملی 
می  ایفا  را  تاثیرگذاری  و  مهم  نقش  امروز 
کنند، اظهار کرد: یکی از نقش های منفی 
برخی رسانه ها دخالت های نابجا در مسیر 
که  است  قضایی  های  پرونده  به  رسیدگی 
موجب  که  صورتی  در  ها  فضاسازی  این 
اخالل در رسیدگی قضایی شود، جرم است.

آنجا  از  افزود: متاسفانه  قوه قضاییه  رئیس 
که کشورهای غربی اینگونه تاثیرات رسانه 
ای را در کشورهای مختلف مشاهده کرده 
اند، تالش دارند که همین تجربه را در مورد 
بر  و  گیرند  کار  به  نیز  اسالمی  جمهوری 
همین اساس از ابتدا هجمات زیادی علیه 
قوه  همچون  نظام  مهم  نهادهای  و  ارکان 

قضاییه و شورای نگهبان بعمل آورده اند.
غربی  کشورهای  گمان  الریجانی،  آملی 
بر  مبنی  آنها  به  وابسته  های  رسانه  و 
جمهوری  قضایی  دستگاه  تاثیرپذیری 
را  فضاسازی ها  قبیل  این  از  اسالمی 
گفت:  و  کرد  توصیف  فاحش  اشتباهی 
که  است  داده  نشان  همواره  قضاییه  قوه 
قاطعانه، شجاعانه و بدون توجه به دخالت 
موکد  تاکید  می کند.  عمل  بیرونی  های 
اینجانب به همه کسانی که به نحوی درگیر 
جمله  از  هستند  قضایی  های  رسیدگی 

دادستان  ها،  دادگستری  محترم  روسای 
های محترم و قضات شریف این است که 
در جریان رسیدگی ها هیچ اعتنایی به فضا 
سازی های رسانه ای نداشته باشند و کار 
خود را صرفاً بر مدار قانون، شرع و تقوای 

الهی انجام دهند.
به  نباید  ما  تاکید کرد:  قوه قضاییه  رییس 
با فشار رسانه  کسانی که گمان می کنند 
ای می توانند منویات خود را اعمال کنند 
که  کنند  می  تصور  گاهی  بدهیم.  مجالی 
پیرامون  وسیع  و  گسترده  فضاسازی  با 
از  مواردی  یا  زندانی  یک  غذای  اعتصاب 
این دست می توانند در روند رسیدگی های 
در  بگذارند  تاثیر  اجرای حکم  یا  و  قضایی 
قانونی  نه وجهة  اقداماتی  حالی که چنین 
تاثیری  نیز  رسیدگی  مسیر  در  نه  و  دارد 

خواهد داشت.
استانداردهای  به  اشاره  با  الریجانی  آملی 
در  بشری  حقوق  مدعیان  برخی  دوگانه 
که  کسانی  همان  کرد:  اظهار  زمینه  این 
ها  هجمه  این  زندانی  یک  اعتصاب  برای 
نظام  نهادهای  و سایر  قضاییه  قوه  علیه  را 
ندارد  اهمیتی  هیچ  برایشان  دارند  می  روا 
که در حال حاضر ده ها و صدها انسان بی 
گناه اعم از زن و کودک زیر آتش جنایات 

جنایتکاران سعودی کشته می شوند.
ایستادگی  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رییس 
که  اقداماتی  برابر  در  قضایی  دستگاه 
باطن،  در  اما  دارند،  بشری  ظاهری حقوق 
اسالمی  جمهوری  نظام  علیه  و  سیاسی 
میان  این  در  کرد:  خاطرنشان  هستند، 
باید  هستند  هجمه  مورد  که  نهادهایی 
هر  به  باشند.  داشته  بیشتری  هوشیاری 
حال دستگاه قضایی در فتنه ۸۸ به میدان 
آمد، در برخورد با جاسوسان محکم ایستاد 
و علیه کسانی که می خواهند راه را برای 
نفوذ غرب به کشور باز کنند اقدام می کند. 
همین اقدامات موجب شده است تا هدف 

هجمه های بسیار ناجوانمردانه قرار بگیریم 
اما قوه قضاییه به فضل الهی با اقتدار این 

مسیر را ادامه خواهد داد.
آملی الریجانی افزود: من به همه  مسئوالن 
محترم قضایی عرض می کنم که اگر در پی 
به  قدمی  کوچکترین  ها  هجمه  و  فشارها 
عقب برداریم، آنها به این نتیجه می رسند 
که با فشار رسانه ای می توانند موجب عقب 
نشینی قوه قضاییه شوند و بر همین اساس 
قطعا هجمه های بیشتری خواهند داشت؛ 
ها  میلیون  صرف  با  غربی  کشورهای  زیرا 
دالر به دنبال بازده مطلوب هستند، ولی ما 
نباید مجال بدهیم که به این هدف دست 

پیدا کنند.
از مقام معظم  با تشکر  رییس قوه قضاییه 
رهبری به دلیل فرمایش اخیرشان مبنی بر 
قضاییه  قوه  یک  قدردان  باید  اینکه »همه 
را  سخنان  این  باشیم«،  شجاع  و  قاطع 
که  داد  اطمینان  و  خواند  کننده  دلگرم 
عمل  مسیر  همین  در  قضایی  دستگاه 

خواهد کرد.
قضات  اینکه  بر  تاکید  با  الریجانی  آملی 
هیچ  به  قضایی  عالی  مسئوالن  و  شجاع 
منفعالنه  عمل  و  مجامله  اهل  عنوان 
همواره  ما  همه  افتخار  گفت:  نیستند، 
سر  بر  گاه  هیچ  و  است  مردم  به  خدمت 

منافع مردم کوتاه نخواهیم آمد.
آملی الریجانی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به تمدید »قانون اضطرار ملی 
روزهای  واپسین  در  ایران  علیه  آمریکا« 
ریاست جمهوری باراک اوباما، تصریح کرد: 
جمهوری  ریاست  آخر  روزهای  در  اوباما 
تمدید  ایران  علیه  را  مقرراتی  مدام  خود 
می کند که خیلی از آنها نقض برجام نیز 
محسوب می شود. این اقدامات نشانگر آن 
است که آمریکا بر خالف تصورات بسیاری 
با یک عهد و مقاوله  که گمان می کردند 
شد،  خواهد  عوض  رفتارش  المللی  بین 

با  مقابله  که  را  خود  قدیمی  مسیر  همان 
جمهوری اسالمی است ادامه می دهد و با 
وجود اینکه  اجرای برجام اقتضائاتی دارد، 
روح  با  الاقل  که  شود  می  اعمالی  مرتکب 

برجام در تضاد است.
اتفاقات  این  مجموعه  قضاییه،  قوه  رییس 
رهبر  بینی  صحیح  پیش  دهنده  نشان  را 
اعتماد  قابل  غیر  بر  مبنی  انقالب  معظم 
بودن آمریکا دانست و تاکید کرد: ما قطعا 
باشیم  داشته  فعالی  خارجی  سیاست  باید 
منهای  باید  ما  دیپلماسی  مهندسی  اما 
در  آمریکا  متاسفانه  شود.  طراحی  آمریکا 
چنان  است؛  نبوده  اعتماد  قابل  کجا  هیچ 
که در جریان سوریه نیز شاهد بودیم مکررا 
با روس ها بر سر برخی امور توافق کردند 

اما نشان دادند که قابل اعتماد نیستند.
جمهوری  اینکه  بیان  با  الریجانی  آملی 
های  سرمایه  و  نیروها  به  باید  اسالمی 
اجرای  لزوم  بر  کند،  اعتماد  خود  درونی 
اقتصاد  به  مربوط  های  سیاست  صحیح 
مقاومتی تاکید کرد و افزود: تنها راه برون 
رفت از اضطراب ناشی از عهد شکنی های 
آمریکا و غرب، اتکا به توان داخلی و تدبیر 
و  ها  ظرفیت  نیروها،  صحیح  مدیریت  و 

سرمایه های درونی کشور است.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان 
معترض  بحرینی  جوان  سه  شهادت  خود، 
محکوم  را  خلیفه  آل  ظالمانه  اقدامات  به 
این  شهادت  تسلیت  و  تبریک  با  و  کرد 
روشنی  خط  شهادت  گفت:  جوان  سه 
به  طریق  آن  طی  در  شیعیان  که  است 
موالی  کرده اند.  اقتدا  معصومین)ع(  ائمه 
نمونه  الحسین)ع(  اباعبدا...  حضرت  ما 
ظهور  منصه  به  را  شهادت  از  نظیری  بی 
ابیطالب  بن  ما علی  اول  امام  و  آوردند  در 
)علیه السالم( نیز در سجده عشق و محراب 
ائمه اطهار  عبادت به شهادت رسید. سایر 
نیز به شهادت رسیده اند و این نشان می 
و  منطقی  عقالنی،  مذهبی  که شیعه  دهد 
قابل دفاع است و در مقابل ظلم ایستادگی 
می کند و امروز اعمال آل خلیفه در بحرین 

مصداق بارز ظلم است.
بحرین  رژیم  اینکه  بیان  با  آملی الریجانی 
حتی حق رای را که کمترین توقع حقوق 
بشری در جهان امروز است از مردم دریغ 
می کند، ایستادگی مردم بحرین را آزمونی 
بشر  حقوق  مدعی  کشورهای  برای  بزرگ 
حقوق  نداهای  چرا  کرد:  اظهار  و  دانست 
بشری در مورد بحرین به گوش نمی رسد؟ 
این  مسمع  و  مرئا  در  بازار  و  کوچه  مردم 
شهادت  به  آنها  های  سالح  با  و  مدعیان 

می رسند اما هیچ صدایی بلند نمی شود.

رییس قوه قضاییه:

مهندسی دیپلماسی باید منهای آمریکا باشد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر پایبندی 
به توافق هسته ای گفت: اروپا به تالش خود برای رعایت و 

اجرای دقیق این توافق بسیار مهم ادامه خواهد داد.
اتحادیه اروپا بر اجرای دقیق و پایبندی به توافق هسته ای 

گروه پنج به عالوه یک با ایران تاکید کرد. 
اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی  فدریکا 
این مطلب را از آغاز نخستین نشست وزیران امور خارجه 

اتحادیه اروپا در سال جدید میالدی اعالم کرد. 
موگرینی گفت: دیروز نخستین سالگرد آغاز اجرای توافق 
هسته ای ایران بود. اجرای این توافق شامل تعهدات هسته 
ای ایران و همچنین عزم راسخ جامعه بین المللی از جمله 
اتحادیه اروپا برای اجرای کامل تعهدات خود بر اساس این 

توافق است. 
وی گفت: ما پس از یک سال شاهد اثرات این توافق در 
روابط ایران و اتحادیه اروپا بوده ایم که بسیار مهم است 
بوده  اقتصادی دو طرف  افزایش تجارت و روابط  و شامل 
که  این  اثبات  با  را  سال  نشست  نخستین  بنابراین  است. 
دیپلماسی موثر است و نتیجه می دهد آغاز و تاکید می 
اجرای  و  رعایت  برای  خود  تالش  به  اروپا  اتحادیه  کنیم 
دقیق این توافق بسیار مهم ادامه خواهد داد و بزرگترین 

دلیل این کار حفظ امنیت خود ماست.    
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین اعالم کرد: 
در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا به طور ویژه به 

تحوالت سوریه پرداخته خواهد شد. 
موگرینی گفت: وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا را در خصوص فعالیت هایی که با همکاری قدرت های 
منطقه ای در مورد سوریه انجام می دهیم توجیه خواهم 
کرد. در مورد مذاکراتی که هفته گذشته در ژنو به ویژه با 
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و همچنین استفان 
دی میستورا و وزیر امور خارجه ترکیه برگزار کردم نیز به 
وزیران امور خارجه توضیح خواهم داد. ما در مورد فرایند 
صلح خاورمیانه نیز گفتگو خواهیم کرد و به روابط اتحادیه 
اروپا با گروه چهارجانبه و دوستان عرب خود می پردازیم.

ادééééééامهéازéصفحه1
در  اینکه  بیان  با  نظام   مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
طول 2۰ سال ریاست حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
کشور  معضل  نظام هشت  مصلحت  تشخیص  مجمع  در 
آسیب شناسی و حل شدند، گفت: یکی از هشت معضل 
مهم کشور موضوع ثبات مدیریت بانک مرکزی و سیاست 
پولی کشور بوده است که در مجمع تشخیص با ریاست 

آیت ا... هاشمی حل وفصل شده است.
وی با اشاره به اینکه آیین نامه نظارت  طی سال های اخیر 
به مجمع سپرده شده بود و دو مورد نظارتی در این سال ها 
از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است، 
به 2۰ سوال استفساریه پاسخ  این مدت  تصریح کرد: در 
داده شده است و پنج برنامه توسعه اقتصادی سیاست گذاری 
شده و برنامه ششم در دستور کار دولت و مجلس است که 
سیاست های کالن آن در مجمع بررسی و خدمت مقام معظم 

رهبری پیشنهاد شده بود.
محسن رضایی افزود: در طول 2۰ سال گذشته دبیرخانه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با برگزاری ۱۱ هزار جلسه 
کارشناسی و کمیسیون پشتیبانی با مجمع تشخیص همراهی 

و همکاری داشته اند.
وی خاطرنشان کرد: کارنامه 2۰ ساله سیاست گذاری مستقالنه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام که بعد از انقالب برای اولین 
بار در ایران بدون دخالت آمریکا و انگلیس سیاست های کالن 
کشور تنظیم شده کامالً روشن است و مجموعه سیاست های 
کالن راهنمای خوبی برای مجلس ها و دولت های آینده است 

که در چارچوب آن برای کشور برنامه ریزی کنند.
محسن رضایی در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی درباره 
برگزاری صحن مجمع تشخیص  و  ریاست جدید مجمع 
مصلحت نظام، گفت: هنوز تصمیمی برای ریاست مجمع 
گرفته نشده است و تعیین ریاست مجمع تشخیص به عنوان 
دستگاه مستشاری برای نظام از اختیارات مقام معظم رهبری 
است و منتظر اعالم ایشان هستیم. بنابراین صحن مجمع تا 

تعیین ریاست جدید آن تشکیل نمی شود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد احتمال برگزاری 
صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از تعیین ریاست 
جدید، گفت: در حال حاضر موضوع و دستورالعمل فوری 
مطرح نیست که بخواهیم صحن داشته باشیم و حتماً جلسه 

تشکیل دهیم.
پاسخ  نظام همچنین در  دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
به سوالی در مورد آخرین جلسه مجمع با حضور آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی و موضوعات مطرح شده در آن جلسه، 
گفت: روز یکشنبه که خدمت ایشان بودیم موضوعات مهمی 
مطرح شد که محرمانه هستند اما جمع بندی جلسه این 
بود که اگر بخواهیم کار بزرگی در کشور انجام دهیم همه 
مسئولین کشور باید هماهنگ با هم و همراه با سیاست های 
کلی ابالغی از سوی رهبری حرکت کنند تا پشتیبانی مردم 

و رهبری را داشته باشیم. یعنی بدون پشتیبانی مردم و 
رهبری نمی توان کارهای بزرگی در کشور انجام داد.

رضایی همچنین در مورد رویکرد مجمع در دور بعدی فعالیت 
آن، تصریح کرد: احکام جدید و رویکردهای مجمع از سوی 
مقام معظم رهبری مشخص خواهند شد، بنابراین نمی توانیم 
از طرف خودمان رویکرد خاصی را اعالم کنیم و با توجه به 
اینکه زمان تمدید عضویت اعضای مجمع از سوی رهبری 
نزدیک است طبق روال مقام معظم رهبری هر پنج سال 
رویکردهای مجمع را مشخص می کند. البته احتمال می دهم 
مقام معظم رهبری بر موضوع نظارت تأکید بیشتری داشته 

باشند.
پاسخ  در  نظام همچنین  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
هاشمی  آیت ا...  که  خاصی  برنامه های  مورد  در  سوالی  به 
رفسنجانی برای آینده مجمع تشخیص مدنظر داشتند، گفت:  
ایشان به من مأموریت دادند طرح صرفه جویی ملی را تهیه 
کنم تا خدمت رهبری ارائه کنیم. یعنی معیارهایی را برای 
جلوگیری از حیف و میل در کشور مورد بررسی قرار دهیم 
و سیاست های کلی مربوط به صرفه جویی به ویژه در حوزه 
انرژی مشخص شود و دستور این کار را به بنده داده بودند که 

آن را پیگیری خواهیم کرد.
ایران  سیاسی  سپهر  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
از  باید  رفسنجانی،اظهارکرد:  هاشمی  آیت ا...  از  بعد 
حضور مردم در مراسم تشییع پیکر رییس فقید مجمع 
را بشنویم  پیام و صدای مردم  تشخیص مصلحت نظام 
چرا که حضور مردم در این مراسم نمایش باشکوهی از 
وحدت ملی ما پیرامون رهبری بود، بنابراین جناح های 
سیاسی و دولتمردان باید پیام ملت ایران را بشنوند و آن 

را در سپهر سیاسی ایران تقویت کنند.
محسن رضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ریاست 
جدید مجمع تشخیص قبل از ششم اسفندماه یعنی زمان 
پایان دوره  پنج ساله فعالیت این دوره مجمع مشخص خواهد 
شد و آیا تا آن زمان صحن مجمع تشکیل نمی شود، گفت: 
باألخره تا آن زمان صحن مجمع تشکیل خواهد شد و در 
مورد ریاست نیز رهبری تصمیم خواهند گرفت، پس بهتر 

است که صبور باشیم.

محسن رضایی: صحن مجمع تشخیص تا اسفند 
تشکیل می شود

اتحادیه اروپا: به برجام پایبندیم
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سرانه کافی برای مقابله با آسیب های اجتماعی
 وجود ندارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید براختصاص سرانه 
با آسیب های اجتماعی، تشکیل شورای عالی را  برای مقابله  کافی 

اقدامی موثر درمقابله با مشکالت اجتماعی خواند.
همایون هاشمی درخصوص مصوبه مجلس مبنی بر تشکیل شورای 
اجتماعی،گفت:  آسیب های  کاهش  در  آن  تاثیر  و  اجتماعی  عالی 
در  ها  دستگاه  میان  یکپارچگی  اجتماعی  عالی  شورای  تشکیل  با 
اجتماعی  موضوعات  برای  برنامه ریزی  و  راهبری  مدیریتی،  سطوح 
اجتماعی یک  عالی  تشکیل شورای  اینکه  می آید، ضمن  وجود  به 
آرمان قابل قبول طبق تاکیدات رهبری برای مقابله با آسیب های 

اجتماعی است.
شورای  درمجلس  تکاب  و  دژ  شاهین  میاندوآب،  مردم  نماینده 
اسالمی با اشاره به اینکه شورای عالی اجتماعی یکی از بخش های 
در  مجلس  مصوبه  افزود:  شود،  می  محسوب  کشور  وزارت  تابعه 
تشکیل شورای عالی اجتماعی با هدف مقابله با مشکالت و آسیب 
ها یک اقدام کم نظیر طی ادوار گذشته مجلس است، البته در دوره 
مدیریتی پیشین سازمان بهزیستی گزارش جامعی از میزان آسیب 
های اجتماعی و چگونگی مقابله با آن مطرح شد و درآن مقطع نیز 
های  آسیب  بحث  برای  مستقل  سازمان  یک  تشکیل  بینی  پیش 

اجتماعی به عمل آمد.
وی تشکیل شورای عالی اجتماعی را اقدام موثری در جهت کاهش 
ترین  کم  طورحتم  به  کرد:  تصریح  و  دانست  جامعه  آسیب های 
بهره وری تشکیل شورای عالی اجتماعی درکوتاه ترین زمان ایجاد 
اجرای  و  راهبری  در  موثر  و  متولی  های  سازمان  میان  هماهنگی 
مثال  عنوان  به  است،  اجتماعی  های  آسیب  مختلف  موضوعات 
درحال حاضر زیرمجموعه ستاد مبارزه با مواد مخدر 9 وزارتخانه و 
دستگاه قراردارند که در بحث مقابله با مواد مخدر و کاهش اعتیاد 

فعالیت می کنند.
هاشمی با بیان اینکه مهم ترین موضوع پس ازتشکیل شورای عالی 
با آسیب های  برای مقابله  اجتماعی اختصاص منابع الزم و کافی 
آسیب های  کاهش  برای  مسئوالن  اقدامات  گفت:  است،  اجتماعی 
موضوع  این  برای  سرانه ای  هیچ  و  بوده  ضعیف  تاکنون  اجتماعی 
درنظر گرفته نشده است، بنابراین با تشکیل سازمان یا شورای عالی 
اجتماعی تنها یک قدم به جلو برداشته شده و در گام بعدی برای 

مقابله با آسیب های اجتماعی باید سرانه درنظرگرفته شود.
پیشگیری  اینکه  به  اشاره  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
مهم ترین اقدام در جلوگیری از به دام افتادن افراد در آسیب های 
اجتماعی است، افزود: ضمن اینکه پس ازپیشگیری اختصاص سرانه 
برای بازتوانی ضروری است، بنابراین باید برای مقابله با آسیب های 

اجتماعی دربودجه منابع مشخصی را درنظرگرفت.
تشکیل  اینکه  بیان  با  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
شورای عالی اجتماعی هزینه ها را افزایش نمی دهد، تصریح کرد: 
اگر دولت با مجلس وشورای عالی انقالب فرهنگی در تجمیع ردیف 
با آسیب های  مقابله  برای  آنها  دار شدن  نشان  و  ای  بودجه  های 
به کاهش آسیب های  توان  و همکاری کند، می  تعامل  اجتماعی 

اجتماعی درمدت زمان کوتاه تری امیدوار بود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، درجریان بررسی الیحه برنامه ششم 
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند به منظور سیاست گذاری 
برنامه ها در زمینه آسیب های اجتماعی، شورای عالی  و هماهنگی 

اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود.

اعتراض شدید نماینده کرمانشاه
 به نحوه واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه

عضو کمیسیون  انرژی مجلس  شورای اسالمی 
با بیان اینکه افراد و شرکت های ورشکسته ای را 
برای خرید این پاالیشگاه آورده اند که مورد تایید 
قرار نگرفته اند، گفت: از رئیس سازمان بازرسی 
کل کشور و وزارت اطالعات تقاضا داریم که به 
این موضوع ورود پیدا کنند و برخورد شدیدی با 

متخلفین و دالالن داشته باشند.
احمد صفری  ملت؛  خانه  از خبرگزاری  نقل  به 
با بیان اینکه مطلع شدیم که برخی قصد دارند 
تاریخی  دیرینه،  قدمتی  با  کرمانشاه  پاالیشگاه 
معتبر و با درآمدی خالص که چندین سال در 
خصوصی  بخش  به  را  است  بوده  نظام  خدمت 
واگذار کنند، اظهار داشت: این پاالیشگاه سرمایه 
که  پرسنل  نفر  هزار  از  بیش  با  و  است  ملی 
هرکدام نان آور خانواده ای هستند، نباید اجازه 

دهیم که به سرنوشتی نامعلوم دچار شود.
شورای  مجلس  در  کرمانشاه  مردم  نماینده 
اسالمی با اشاره به اینکه متاسفانه آمار بیکاری 
دارد،  وجود  کرمانشاه  استان  در  سرسام آوری 
سازمان  رئیس  حسینی  پوری  آقای  کرد:  بیان 
خصوصی سازی کشور قصد دارد با واگذاری این 
پاالیشگاه، استان کرمانشاه آمار بیکاری بدتری 

داشته باشد.
عضو کمیسیون  انرژی مجلس  شورای اسالمی 
با بیان اینکه افراد و شرکت های ورشکسته ای را 
برای خرید این پاالیشگاه آورده اند که مورد تایید 
قرار نگرفته اند، ادامه داد: عده ای زمین خوار و 
رانت خوار به دنبال این هستند که پاالیشگاهی 
بخش  به  بدی  شیوه  به  زمین  هکتار   94 با  را 

خصوصی واگذار کنند.
در  زمین  هکتار   94 این  اینکه  بیان  با  صفری 
مرکز استان قرار دارد که قیمت هر متر زمین 
تومان  میلیون   4 تا  کارشناسان  نظر  اساس  بر 
نیز ارزیابی شده است، متذکر شد: این افراد به 
این  اگر  ندارند،  دیگر  هدفی  خواری  زمین  جز 
شرکت در طول سال متضرر شده چرا شرکت 
های خصوصی به دنبال خرید و سرمایه گذاری 

در آن هستند.
وی افزود: از رئیس سازمان بازرسی کل کشور و 
وزارت اطالعات تقاضا داریم که به این موضوع 
ورود پیدا کنند و برخورد شدیدی با متخلفین و 

دالالن داشته باشند.
عضو کمیسیون  انرژی مجلس  شورای اسالمی 
انتظار  نظارتی  نهادهای  همه  از  اینکه  بیان  با 
با رانت خواران برخورد داشته باشند  داریم که 
تا فساد اقتصادی گسترش نیابد و درس عبرتی 
برای همه رانت خواران شود، گفت: از استاندار 
کرمانشاه به عنوان باالترین مقام اجرایی استان 
تقاضا داریم که به این موضوع ورود پیدا کنند و 

بررسی کاملی داشته باشند.

خبرخبر

حافظه  کنیم.  می  فراموش  زود 
یاد  به  تا  دهد  نمی  یاری  آنقدر  ما 
آوریم چه برنامه هایی داشتیم، چه 
کارهایی برای رفع آلودگی هوا قرار 
شعار  با  گاهی  دهیم.  انجام  بود، 
با  گاهی  خودروها،  کردن  سوز  گاز 
آخر  در  اما  مرغوب.  بنزین  واردات 
این موضوع با کمک خداوند بزرگ 
هوا  کردن  جابجا  و  باد  وزش  با  و 

آلودگی مقطعی حل می شود.
اگر  که  شده  ای  گونه  به  وضعیت 
از سال، آلودگی دامن تهران  ماهی 
و دیگر شهرها را نگیرد و یا پایتخت 
به عنوان کالنشهر و یا شهر صنعتی 
آلوده نباشد، باید تعجب کرد. نفس 
ولی  افتد  می  شماره  به  شهروندان 
این وضعیت عادت کرده  به  همگی 
ایم. دیگر کسی از مسئوالن محیط 
مسئول  نهادهای  دیگر  یا  و  زیست 
انتظار ندارد، راهکاری اساسی برای 

رفع این مشکل ارائه دهد. نهایت آن است که 
می  خانه  در  یا  و  رویم  می  بیرون  ماسک  با 
مانیم. خیلی هم که به ما فشار بیاید، دست به 
فردا  دامن خدا می شویم که »خدایا می شه 
هوا بهتر بشه«. این نهایت کاری است که انجام 
می دهیم. اما به محض باال رفتن شاخص های 
آالیندگی که معلوم نیست، استانداردش را چه 
شده  تعطیل  مدارس  کند،  می  تعریف  کسی 
تکلیف  آنوقت  مانند.  می  خانه  در  کودکان  و 
مادران و پدران شاغل نیز مشخص می شود یا 
مرخصی می گیرند و مانند آنان در خانه می 
مانند و یا فرزند خود را به همسایه و دوست و 
آشنا سپرده و یا بدست خدا می سپارند و به 

محل کار خود می روند. 
این تمام راه حلی است که شهروندان در یک 
می  انجام  و  رسد  می  ذهنشان  به  آلوده  روز 
روش  این  با  ابد  تا  توان  راستی می  به  دهند. 
زندگی کرد؟ کسی به فکر دانش آموزانی  که 
در هوای آلوده مجبورند در خانه بمانند و وقت 
این  حل  برای  راهکاری  تا  بوده  کنند،  تلف 

معضل بیابد؟ 
وضعیت دانش آموزانی که به مدرسه نمی روند 
چه  مانند  می  عقب  خود  درسی  ساعت  از  و 
خواهد شد؟  تا کنون کارشناس و یا مسوولی 
را نیافته ایم که را حل مناسبی ارائه کند. برای 
داشتن شهر پاک هوای پاک باید چه کار کرد؟
بجای  هستیم،  سازی  فرهنگ  نیازمند  اگر   
سیما  و  در صدا  بیهوده  و  اساس  بی  تبلیغات 
چند  تا  بپردازند.  مشکالت  این  حل  به  کمی 
با  باید  ما  پرورش  و  آموزش  نظام  دیگر  سال 
آلودگی هوا بجنگد. هر چند بحث آلودگی هوا 
پایتخت و کالن  نیم قرن است که  به  نزدیک 

تعطیلی  ولی  داده،  قرار  تآثیر  تحت  را  شهرها 
برخی  وجود  نیست.  مناسبی  راه حل  مدارس 
فراهم  را  بی کفایت و سودجو معضالتی  افراد 
کردند که نه تنها به جسم و جان مردم آسیب 
ندارد.  نیز رحم  آنان  روان  و  به روح  بلکه  زده 
دچار  ما  کشور  همچون  بسیاری  کشورهای 
راهکارهای  اما  هستند،  و  بوده  هوا  آلودگی 
از  مانع  تا حدودی  اند که  ارائه کرده  مناسبی 

گسترش این معضل شده است.
کلیدی  مسئولیت  که  افراد  برخی  خیانت 
بوده  اوضاع  بهبود  مدعی  و  داشته  برعهده  را 
و  عملکرد  نحوه  از  اطالعاتی  کوچکترین  اند، 
بهبود اوضاع زیست محیطی ارائه نداده و خود 
آشفته  اوضاع  این  بر  تا  دانند  نمی  موظف  را 

آلودگی هوا پایان دهند.
خطرناک ترین  از  یکی  تهران،  هوای  آلودگی 
اعتراف  طبق  شهرهاست،  هوای  آلودگی  انواع 
تا  هوا  »آلودگی  محیط زیست   سازمان 
۸۰درصد، ناشی از تردد خودروهاست« که این 
موضوع کامال درست است. بنابراین زمانی  که 
منبع آلودگی شناسایی شد چرا رفع نمی شود؟
و  خوب  روز  یک  وقتی  افتد  می  اتفاقی  چه 
آن  فردای  و  کنیم  می  تجربه  را  آلوده  کمتر 
روز هوا تیره و تار شده و سیستم های هشدار 
دهند؟  می  نشان  را  ناسالم  وضعیت  دهنده 
چگونه ممکن است هوا اینگونه تغییر ناگهانی 
اگر مطلبی است که کارشناسان  باشد.  داشته 
از آن آگاهند و حرفی نمی زنند خیانت است 
شهرهای  در  هوا  آلودگی  چتر  آینده.  نسل  به 
آن  شوم  سایه  و  شده  گسترده  کشور  بزرگ 

سرک می کشد. 
اگر در این کشور کارشناسی آگاه به امور داریم، 

پس چرا راه حل مناسبی ارائه نمی دهند؟ اگر 
پیشرفته  تجربه کشورهای  از  توان  نیست می 
تلف  و وقت  استفاده کرد. دست دست کردن 
کردن نتیجه ای جز نابودی نسل آینده ندارد. با 
تعطیل کردن مدارس که بهانه ای جز آلودگی 

هوا نداریم تا کی باید ادامه دهیم؟
دیگر وقت آزمون و خطا نیست. سالها در پی 
های  هزینه  مردم  خودروها  کردن  سوز  گاز 
شکست  با  حال  و  شدند  متحمل  هنگفتی 
مواجه شد. نتیجه آن دودی بود که به چشم 
میزان  از  درستی  آمار  کسی  چرا  رفت.  مردم 
تلفات کودکان و فرزندان کالنشهرها ارائه نمی 

دهد؟
بزرگ  از مشکالت شهر های  یکی  آلودگی هوا 
به ویژه در فصولی از سال است که وارونگی هوا 
اتفاق می افتد و معموال با توصیه هشداردهنده 
مشکالت  تشدید  و  بروز  از  پیشگیری  برای 
تنفسی بویژه برای گروه های آسیب پذیر همراه 
سالمت  حفظ  فکر  به  کسی  کمتر  اما  است، 
شیمیایی  آلودگی  با  مواجهه  در  چشم هایش 
ناشی از دود خودروهاست در حالی که تماس 
جدی  مشکل  آلوده،  هوای  با  چشم  مستقیم 

دیگری است که نباید نادیده گرفته شود.
خروج خودروهای فرسوده، موتورسیکلت ها و... 
همه هزینه بر، سخت، دارای مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی است، اما در این میان آسان ترین 
کار آن است که نهادهای مسئول مسئولیت ها 
بر  شهرداری  بیاندازند.  یکدیگر  گردن  بر  را 
گردن  بر  زیست  محیط  زیست،  محیط  گردن 
وزارت بهداشت و این چرخه تکرار می شود، اما 
انداختن مشکالت بر گردن یکدیگر مشکلی را 

حل نمی کند.

ذرات  خصوص  در  بهداشت  وزیر  آقای 
معلق هوا که سرطان زا اعالم شده، چه 
سازمان  محترم  رئیس  اید؟  کرده  کار 
به  آغاز  ابتدای  در  که  زیست  محیط 
زبده  کارشناسان  از  استفاده  مدعی  کار 
و  هوا  آلودگی  رفع  امور  در  کارکشته  و 
عملکرد  چه  اید؛  بوده  محیطی  زیست 
اید؟  داشته  خصوص  این  در  مثبتی 
همگی  هوا  آلودگی  امر  در  که  آقایانی  
باید پاسخگو باشید؛ تعطیلی مدارس راه 
مدارس  باید  کی  تا  است؟  مناسبی  حل 
تعطیل شده و فرزندان این سرزمین وقت 
تلف کنند؟ در این زمینه چه کرده اید؟ 
چه احساسی دارید؛ وقتی مدارس تعطیل 
می شود؟ چرا واقعیت های آلودگی هوا 
به مردم گفته نمی شود. آمار مرگ و میر 
واقعیت ها  با  چرا  هوا  آلودگی  از  ناشی 
تعطیلی  که  مسوولی  ندارد؟  مطابقت 
آموزش  زیان  ضرر  با  مساوی  را  مدارس 
و پرورش عنوان می کند چرا فریاد نمی 

زند؟
اگر به راستی کاری از دست کسی برنمی آید؛ 
چرا بیهوده بودجه صرف کرده و وقت مردم را 
می گیرید؟ به اندازه کافی از علم و آگاهی عقب 
این اجازه ندهید فرزندان  از  ایم، بیشتر  مانده 
این مرز و بوم به جای تحصیل و آگاهی وقت 

خود را به بطالت سپری کنند. 
مدتهاست  که زنگ خطر سوء مدیریت برخی 
شنوایی  گوش  اما  درآمده  صدا  به  مسووالن 

برای شنیدن آنها نیست.
مشکل  حل  راه  تنها  اخیر  سال  چند  طی 
در  دانند  می  مدارس  تعطیلی  را  هوا  آلودگی 
حالی که همین امر بسیاری از معلمان و دانش 

آموزان را با مشکل مواجه کرده است.
نقش آموزش در کنار پرورش روز بروز کمرنگ 
دانش  از  بسیاری  انگیزه  امر  و همین  تر شده 
می  کاهش  علم  تحصیل  به  نسبت  را  آموزان 

دهد.
ارائه  راهکاری  باید  بحران  این  از  خروج  برای 
کرد تا برای همیشه این مشکل حل شود؛ چرا 
که تبعات تعطیلی مدارس در آینده تحصیلی 

دانش آموزان بسیار سنگین خواهد شد.
آموزان  دانش  تحصیلی  وضعیت  که  حالی  در 
با وجود هزینه های سنگین اقتصادی بردوش 
از  ناشی  پیامدهای  کند،  می  سنگینی  مردم 

تعطیلی مدارس انکار ناپذیر است.
اگر امروز به فکر راه حل مناسبی نباشیم، فردا 
مرگ  از  پس  نوشدارویی  مانند  راهکار  ارائه 
آلودگی  از  ناشی  سهراب است و دود تعطیلی 

هوا تنها به چشم آموزش و پرورش می رود.

دود غلیظ و آلودگی هوا به چشم آموزش و پرورش 
خانی نژاد 

آگهی ثبتی
آگهی ماده سه قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آقای محمدعلی علیزاده  فرزند سعید درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک ۱۱4 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳ کرمانشاه معروف به 
امرود صفر علی که از آقایان بهرام وکیلی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه 92  – 4۳۳  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
شماره  ۱۳9۵6۰۳۱6۰۰۷۰۰۱۵۱4  رأی  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع 
مورخ  ۳۰ / 9 / ۱۳9۵ ، حکم به صدور سند مالکیت یک باب انباری وحیاط وصل 
به آن به مساحت 9۸ / ۱4۱  متر مربع بنام آقای محمدعلی علیزاده صادر نموده 
است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان وراث حسین وکیلی می باشد لذا مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 
یکماه 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 علی علیزاده  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  2۸  /   ۱۰  /  ۱۳9۵  تاریخ انتشار دوم  ۱۳  /   ۱۱ /  ۱۳9۵

دادنامه
کالسه:9۵،42۱         پرونده  کل:۱۳9۵،۷،۱4-2۳94         ثبت 

دادنامه:۱۳9۵،9،۱۳-۵۵۱ 
خواهان:فرهاد حیدری  فرزند پایار   آدرس:سرپل ذهاب خ معلم روبروی آژانس 

دانشمند
محمد     فرزند  برزگر  2-فرشید  علیمراد  فرزند  امیری  محمد  خواندگان:۱- 

آدرس:مجهول المکان
خواسته:الزام به انتقال سند مالکیت یک دستگاه سواری مدل ۸۳ به شماره انتظامی 
26۳ و۱2 ایران 29 مستند به قولنامه مورخه 94،۳،۱۱ با احتساب هزینه دادرسی
شورا بابررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت ازخداوند 

متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.
))رای شورا(((

درخصوص دعوی آقای فرهاد حیدری بطرفیت آقایان ۱-محمد امیری 2- فرشید 
انتقال سند مالکیت یک دستگاه سواری مدل  به  الزام خواندگان  برزگر بخواسته 
۸۳ به شماره انتظامی 26۳ و۱2 ایران 29 مستند به قولنامه مورخه 94،۳،۱۱ با 
احتساب هزینه دارسی،شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ومستندات ابرازی 
از جمله فتوکپی مصدق قولنامه مورخه 94،۳،۱۱ واستعالم به عمل آمده از دایره 
شماره گذاری سرپل ذهاب وشهادت شهود تعرفه شده در جلسه رسیدگی مورخه 
9۵،9،۳ وباعنایت به اینکه خواندگان علی رغم آگهی وقت دادرسی ازطریق یکی 
اند والیحه ای  نیافته  از روزنامه های کثیراالنتشار دروقت رسیدگی شورا حضور 
این مرجع دعوی مطروحه  فلذا  ننموده است  ارائه  هم تحت عنوان دفاع خویش 
را وارد تشخیص مستند به ماده ۱۰ و2۳۷ و۳62 ق.م ماده ۵۱9 ق.آ.د.م  خوانده 
ردیف دوم آقای فرشیدبرزگر را ملزم به حضور در یکی ازدفاتر اسناد رسمی وسند 
مبلغ  پرداخت  به  نمایدوهمچنین  انتقال  حیدری  فرهاد  آقای  خواهان  بنام  را 
هشتصدوپنجاه وهفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می 
نمایدونسبت به پرداخت ردیف اول مستند به بند 4 ماده ۸4 ق.آ.د.م قرار رد دعوی 
وی صادر واعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و به مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در 

محاکم محترم عمومی شهرستان سرپل ذهاب می باشد.
رونوشت برابر با اصل واداریست- دبیر شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری 

سرپل ذهاب
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری سرپل ذهاب-سعید خدرویسی

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

آقای جهانگیر رستمی فرزند صالح بیگ درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک 2۵۵۵فرعی  ۱2۰از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف 
به که از آقای بهرام صدیقی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه 9۳ – ۱۷ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی  برابر رأی اصالحی شماره ۱۳9۵6۰۳۱6۰۰۷۰۰۱4۸۵ تاریخ 2۵  
/  9  / ۱۳9۵  حکم به صدور سند مالکیت یکباب خانه به مساحت ۷۰ / ۱4۵ متر 
مربع به نام آقای جهانگیر رستمی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان اخوان صدیقی  می باشد لذا مراتب دریک نوبت 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، 
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 جهانگیر رستمی 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   2۸   /  ۱۰ / ۱۳9۵

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای عبداله رضایی دارای شناسنامه شماره ۳۳6۰۱۷۳۷۷۵ بشرح دادخواست به کالسه  
۷2۷،9۵ از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان 
نادر رضائی  بشناسنامه ۵  در تاریخ 9۵،9،۳۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-عاشیه رضائی ش ش ۳۳6۰24۸۱6۳صادره از سرپل ذهاب )همسر متوفی(

2-رضا رضائی ش ش ۳۳6۰262۱2۳ صادره از سرپل ذهاب 
۳-عبداله رضائی ش ش ۳۳6۰۱۷۳۷۷۵ صادره از سرپل ذهاب

4-فیض اله رضائی ش ش۳۳6۰۱۷۳۷9۱ صادره از سرپل ذهاب
۵-امید رضائی ش ش ۳۳6۰۱۷۳۸۰۵ صادره از سرپل ذهاب
6- قادر رضائی ش ش ۳۳6۰262۱۳۱ صادره از سرپل ذهاب

۷-محمد رضائی ش ش ۳۳6۰2۸۵6۵4 صادره از سرپل ذهاب)فرزندان ذکور متوفی(
۸-آمنه رضائی ش ش ۳۳6۰۱۷۳۷۳2 صادره از سرپل ذهاب

9-طوبی رضائی ش ش ۳۳6۰۱۷۳۷4۰ صادره از سرپل ذهاب
۱۰-فاطمه رضائی ش ش ۳۳6۰۱۷۳۷6۷ صادره از سرپل ذهاب

از سرپل ذهاب)فرزندان دختران  پروین رضائی ش ش ۳۳6۰۱۷۳۷۸۳ صادره   -۱۱
متوفی(

ضمنا متوفی غیراز وارث فوق ورثه دیگری ندارد.
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورای حل اختالف سرپل ذهاب تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
اعضای شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

آگهی حصر وراثت
دادخواست  دارای شناسنامه شماره ۵969۵۷۵۰۸9  شرح  فیضی   خانم صورت 
به کالسه 2/4۱6/9۵ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده شادروان وزیر یاری به شناسنامه ۵969۵۱۰۵۱۳  در تاریخ ۵ / ۱۰/ 

۱۳9۵ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :
           ۱۳۳۳/۱۰/۱۰ متولد         ۵969۵۷۵۰۸9 ملی    شماره  فیضی     ۱.صورت 

نسبت  مادر متوفی
2امیر یاری          شماره ملی      ۵969۷۳۸۸۵9        متولد ۱ / 6 /۱۳۵۳        

نسبت برادر متوفی 
       ۱۳۵۰ /  6 / قلعه    شماره ملی    ۵969۷۳۸۵۳۰     متولد ۱  یاری  ۳فوزیه 

نسبت  خواهر متوفی 
         ۱۳64/  ۱ / متولد ۱  ملی   ۵9699۵92۱9     قلعه      شماره  یاری  4چینی 

نسبت خواهر متوفی
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا و صیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان روانسر -خرمی

آگهی ثبتی
آگهی ماده سه قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آقای عبدالرحمن اله ویسی  فرزند محمود درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
را از پالک  ۱۰6فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به 
بویسان جار که از آقای رستم محمدی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه  9۳ -  ۱49 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
 ۱۳9۵6۰۳۱6۰۰۷۰۰۱۵۰4 شماره  رأی  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع 
مورخ ۳۰ / 9 / ۱۳9۵  ، حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۱۱ 
/۱4۳ متر مربع به نام آقای عبدالرحمن اله ویسی صادر نموده است و نام مالکین 
اولیه پالک مزبور آقایان محمد محمدنیا می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵روز 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 عبدالرحمن اله ویسی 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     2۸  /  ۱۰ /   ۱۳9۵  
تاریخ انتشار دوم   ۱۳ /  ۱۱  /  ۱۳9۵  

آگهی مفقودی
ایران انتظامی  شماره  به  و   ۱۳۸۸ مدل  پراید  تاکسی  سبز  برگ  و  کمپانی   سند 

 S۱4۱22۸۸۰۱2۵26 62-۸۳۷ت44 و به شماره موتور ۳۰۳۵6۷6 و به شماره شاسی 
به نام رضا شریفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

بابل

آگهی مفقودی
و  ۷2-6۵4ل2۸  ایران  انتظامی  شماره  به   ۱۳۸۵ مدل  پیکان  وانت  سبز  برگ 
شماره موتور ۱۱2۸۵۰۰29۷۵ و شماره شاسی ۱2۱۸۳9۸2 به نام نصراله اسدی 

بابلرکابدارکالیی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

اگهی ابالغ
حسین  )آقای  دژآمودپرشین  ساختمانی  شرکت  به  ودادخواست  دادرسی  وقت   

احمدی وجواد ولی ماال( .
خواسته  به  دادخواستی  فرد   واحدی  بهنام  وکالت  با  نیا  ابراهیم  فریبرز  آقای   
اعتراض به رای داوری به  شماره۵۸6۱-۷4به تاریخ ۱۵/6/9۵ وابطال رای داوری به 
شرح متن دادخواست به طرفیت شرکت ساختمانی دژآمودپرشین ۱-آقای حسین 
داشته  نوشهرتقدیم  دادگاه عمومی حقوقی  ماال(به شعبه دوم  احمدی وجوادولی 
که به کالسه 9۵۰6۵۱ ثبت ووقت رسیدگی به تاریخ 26/2/96 ساعت ۱۰ صبح 

تعیین گردیده است. 
 با توجه به این که  خوانده فعال مجهول المکان می باشدبنا به تقاضای خواهان 
ودستور دادگاه به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار  درج می گردد تاخوانده مذکور  با مراجعه به دفتر 
دادگاه   نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر جلسه دادرسی شرکت ویا 
الیحه دفاعیه خود را با تعیین محل اقامت خویش تنظیم وبه دادگاه تقدیم نماید. 

در غیراین صورت دادگاه غیابا رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهدنمود.
منشی شعبه دوم دادگاه حقوقی نوشهر -سمانه خلج

آگهی قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 

شهرستان ساری 
تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ۱و  مواد  دستور  به  نظر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱۳9۰/9/2۰ امالک متقاضیانی که در هیات 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان ساری مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد 
امالک متقاضی واقع در قریه گلچین و سنگریزه پالک 

۳۳9۰ اصلی بخش یک 
به ششدانگ یک قطعه  بابائی نسبت  ۱-آقای محمد 
زمین با بنای احداثی بمساحت۱۰4/۵۰ متر مربع با 

کسر سهم وقف 
پالک  پی  کیله  سوما  قریه  در  واقع  متقاضی  امالک 

۳422 اصلی بخش یک 
ششدانگ  به  نسبت  کردخیلی  محمدی  قلی  2-رضا 
یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت294/4۰متر 

مربع 
امالک متقاضی واقع در قریه شریف آباد پالک ۳42۸  

اصلی بخش یک 
یک  ششدانگ  به  نسبت  آزمون  رضا  حمید  ۳-آقای 
متر  بمساحت2۰4/4۰  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه 

مربع 
پالک  مشهدیکال  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

۳442 اصلی بخش یک 
4-آقای سید محمد اسمعیلی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت۱۳۵ متر مربع 
به ششدانگ یک  نسبت  افراپلی  بابائی  آقای مجتبی 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت۸۳/۷۰ متر مربع 
امالک متقاضی واقع در قریه گیله کال پالک ۳44۵ 

اصلی بخش یک 
۵-خانم محرم راه شب دیز نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت۱۵94 متر مربع 
دسته  قاضی  میانرود  قریه  در  واقع  متقاضی  امالک 

پالک ۳4۵۳ اصلی بخش یک 
6-آقای موسی طالبی نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین با بنای احداثی بمساحت۱۰۷/۵۰ متر مربع 
امالک متقاضیان واقع در قریه قرق پالک ۳۱ اصلی 

بخش دو 
خانم  و  رضائی  شیوا  خانم  و  رضائی  رضا  ۷-آقای 
دانگ  دو  به   نسبت  یک  هر  خاریکی  فالح  خدیجه 
احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  از ششدانگ  مشاع 

بمساحت ۱4۰/4۰ متر مربع 
یک  به ششدانگ  نسبت  قاسمیان  عباسعلی  ۸-آقای 
متر  بمساحت۱64/۸۵  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه 

مربع 
امالک متقاضی واقع در قریه باالدزاء پالک ۱42 اصلی 

بخش سه 
9-آقای رحیم هاشمی نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین با بنای احداثی بمساحت2۱۳/2۰ متر مربع 
پل گردن پالک ۱44  قریه  در  واقع  متقاضی  امالک 

اصلی بخش سه 
مهدی  آقای  فرعی   ۱۱9۷ پالک  از  ۱۰-قسمتی 
قربانزاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی بمساحت24۳/9۰ متر مربع خریداری از عزیز 

ا... ذوقی مالک رسمی 
امالک متقاضی واقع در قریه آزاد گله پالک ۳ اصلی 

بخش 4 
به ششدانگ  بجاربنه نسبت  ۱۱-آقای مهرداد رجبی 
بمساحت2۳۳/6۵  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 

متر مربع 
امالک متقاضیان واقع در قریه کاسگر محله پالک 2 

اصلی بخش ۵ 
از پالک ۵6۰ فرعی آقای بهراد ذبیحی  ۱2-قسمتی 
نیا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
شرکت  از  خریداری  مربع  متر  بمساحت26۱/۱۰ 

تعاونی کارکنان دولت ساری مالک رسمی 
کتی  زار  پنبه  مرز   ... قریه  در  واقع  متقاضی  امالک 

پالک ۱۳ الی ۱۵ اصلی بخش ۵ 
۱۳-عباسعلی ملک محمدی عراقی نسبت به ششدانگ 
بمساحت۸9۵/۰۵  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 

متر مربع 
امالک متقاضیان واقع در قریه قاجار خیل پالک 2۵ 

اصلی بخش ۵ 
۱4-خانم اشرف السادات برناسی نسبت به ششدانگ 

یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت22۰/2۰ 
متر مربع 

اصلی   ۱ پالک  میانا  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 
بخش 29 

۱۵ – آقای روح اله شمسی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت۵۰9 متر مربع 

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  موجب  به  لذا 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی و کثیر االنتشار در 
شهرها منتشر و در روستا ها رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
در  و  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  باید  باشند  داشته 
اعتراض  دوماه  تا  محل  در  الصاق  تاریخ  از  روستاها 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
دادگاه  به  دادخواست  تقدیم   به  مبادرت  اعتراض 
دادخواست  تقدیم  گداهی  و  نماید  محل  عمومی 
صورت  این  در  که  دهد  تحویل  محل  ثبت  اداره  به 
دادگاه  قطعی  حکم  ارائه  به  موکول  ثبت  اقدامات 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده 
۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که 
قبال اظهار نامه ثبت پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای 
هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود 
به صورت  تحدید  و  نوبتی  آگهی  اولین  در  را  مراتب 
همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی 
منتشر  اختصاصی  صورت  به  را  حدود  تحدید  آگهی 

می نماید 
تاریخ انتشار نوبت اول 9۵/۱۰/2۸

 تاریخ انتشار نوبت دوم 9۵/۱۱/۱۳ 
مهدی داودی رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
ساری م. الف 9509073 
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امیدواری »موالوردی« 
برای بهبود شرایط زنان

جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
گفت: تاکنون هیچ منعی برای حضور زنان در 
می  آنان  و  نبوده  جمهوری  ریاست  انتخابات 

نام کنند. انتخابات ثبت  این  برای  توانستند 
نشست  حاشیه  در  موالوردی  شهیندخت 
ریاست  خانواده  و  زنان  امور  اندیشی  هم 
جمهوری با مدیران کل امور بانوان و خانواده 
و  پرسش  جلسه  در  کشور،  های  استانداری 
آیا  که  شد  پرسیده  سوالی  اظهارکرد:  پاسخ 
یا  است  فرصت  اکنون  موضوع  این  طرح 
تبلیغ که باید در جواب گفت که این یکی از 
تمام  به  انتخابات است که  سیاست های ملی 

کشور ابالغ شده است.
شورای  سخنگوی  کرد:  خاطرنشان  وی 
نگهبان اعالم کردند که زنان می توانند برای 

نام کنند. انتخابات ریاست جمهوری ثبت 
اکنون  کلی  طور  به  داد:  ادامه  موالوردی 
به  و  بررسی  را  سیاسی  رجل  های  شاخصه 
صورت شفاف اعالم می کنند تا کمتر با حرف 

و حدیث هایی که وجود دارد مواجه باشیم.
برای  زنان  اضافه کرد: در دوره هایی که  وی 
کردند،  نام  ثبت  جمهوری  ریاست  انتخابات 
به  شدند  می  صالحیت  رد  زنان  اگر  حتی 
این  مهم  اما  است  نبوده  آنها  بودن  زن  خاطر 
بررسی  مراحل  در  که  ببینیم  باید  که  است 

های چه اتفاقی رخ خواهد داد.
در  کار  بندی  تقسیم  از  ادامه  در  موالوردی 
و  کرد  انتقاد  اجتماعی  های  آسیب  حوزه 
افتاد جایگاه آسیب های  اتفاق که  این  گفت: 
اجتماعی بسیار تضعیف شده است به ویژه در 
و  نشینی  حاشیه  طالق،  اعتیاد،  آسیب  چهار 
این  مفاسد اخالقی که در حوزه زنان است و 
موضوع در دستور کار شورای اجتماعی است.
درباره  هم  انتقادهایی  اینکه  بیان  با  وی 
دارد،  وجود  زن  فرمانداران  نشدن  انتصاب 
یک  فرماندار،  انتصاب  عدم  سیاست  افزود: 

است. نانوشته  سیاست 
شیوه  این  به  اکنون  اما  کرد:  خاطرنشان  او 
کشور  های  استان  از  یکی  در  اخیرا  و  نیست 
و  شد  منصوب  فرماندار  عنوان  به  زن  یک 
این  در  همچنان  جمهوری  ریاست  امیدواریم 
انتصاب ها به حوزه زنان توجه داشته باشند.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده 
حمایت  سند  درباره  اقدام  چند  اکنون  گفت: 
دست  در  زنان  افزایی  توان  سند  و  اجتماعی 
اجتماعی  کمیسیون  در  اینها  که  است  انجام 

دولت مطرح است.
زنان  ملی  کنگره  برگزاری  به  همچنین  وی 
زنان  معاونت  افزود:  و  کرد  اشاره  ایران  موفق 
این  با  معنوی  حوزه  در  ارگان  یک  عنوان  به 
کنگره  این  برگزاری  اما  دارد  همکاری  کنگره 

بود. پرحاشیه  بسیار 
او اضافه کرد: در این کنگره و برخالف نامش 
در  ویژه  اقدامات  با  مدیر  مردان  از  است  قرار 

حوزه زنان تقدیر شود.
موالوردی همچنین از برگزاری نشست تجلیل 
در  جمهوری  رئیس  حضور  با  موفق  بانوان  از 
زهرا)س(خبر  فاطمه  حضرت  تولد  و  زن  روز 
داد و گفت: تالش می کنیم دبیرخانه دائمی 
همین  به  و  کنیم  تصویب  را  زن  هفته  برای 
از  تا  شوند  می  شناسایی  موفق  زنان  منظور 

آنان تجلیل شود.

مصوبه مجلس برای کمک به 
اشتغال و ازدواج جوانان

یـک عضو کمیسـیون فرهنگی مجلس شـورای 
اسـالمی با اشـاره به مصوبـات برنامه ششـم در 
حـوزه جوانان ابـراز امیدواری کـرد که با کمک 
وزارت ورزش و جوانـان ایـن مصوبـات در طول 

اجـرای قانـون برنامه ششـم، اجرایی شـود.
خوشـبختانه  کـرد:  اظهـار  سیاوشـی  طیبـه   
رئیسـه  هیـات  تلفیـق،  کمیسـیون  کمـک  بـا 
مجلـس و تـالش اعضـای کمیسـیون فرهنگـی 
و همچنیـن کمـک فکـری فراکسـیون جوانـان 
و مسـاعدت بخـش جوانـان وزارت ورزش، بنـد 
الحاقـی بـه الیحـه برنامـه ششـم بـرای ارتقـاء 

وضعیـت جوانـان بـه تصویـب رسـید.
وی  بـا بیـان اینکـه در گذشـته در برنامه هـای 
توسـعه موضـوع جوانـان کمتر مـورد توجه قرار 
گرفتـه بـود، یـادآور شـد: مصوبه مجلـس باعث 
دلگرمـی جوانـان بـه ویـژه کمـک بـه اشـتغال 
می شـود  نهـاد  مـردم  سـازمان های  و  جوانـان 
و در راسـتای کمـک بـه سـرانه بیمـه ازدواج و 

حمایـت از سـازمان های مـردم نهـاد اسـت.
نماینـده مـردم تهـران ادامـه داد: مـا بانک هـا 
و موسسـات مالـی و اعتبـاری را مکلـف کردیم 
بخشـی از تسـهیالت قـرض الحسـنه خـود را 
در  و  دهنـد  اختصـاص  ازدواج  تسـهیالت  بـه 
ایـن مصوبـه نقـش نظارتـی مجلـس هـم برای 
ضمانـت اجـرای ایـن قانـون پیش بینـی شـده 

. ست ا
ایـن عضـو کمیسـیون فرهنگی مجلـس یادآور 
شـد: منبع تامیـن اعتبار این مصوبـه یک پنجم 
از مـاده ۸۸ الیحـه برنامـه ششـم توسـعه در 
مـورد مالیـات بـر دخانیـات اسـت کـه مجموع 
اعتبـار آن ۱۵۰۰ میلیـارد تومـان دیـده شـده 
و یـک پنجـم نیـز از محـل مـاده ۱۰9 الیحـه 
برنامـه ششـم، در خصـوص اختصـاص بیسـت 
وهفـت صـدم درصـد مالیـات بـر ارزش افزوده 
بـرای توسـعه ورزش همگانی اسـت که مجموع 
آن نیـز ۱4۰۰ میلیـارد تومان پیش بینی شـده 

ست. ا
سیاوشـی در پایـان اظهـار کـرد: امیدواریـم بـا 
اجرایـی شـدن ایـن مصوبـه در برنامـه ششـم 
توسـعه، شـاهد توانمندسـازی جوانان و تقویت 
و ارتقـاء جایـگاه  آنـان در طـول برنامـه ششـم 

باشیم. توسـعه 

گورخوابي را سیاسي نکنیم؛
 کارتن خوابها حمایت مي خواهند

در حالي که طي روزهاي اخیر گورخواب هاي 
شده  تبدیل  ها  رسانه  یک  تیتر  به  شهریار 
اما موضوعي که در البه الي سیاسي   بودند 
کاري ها پنهان ماند، همان ضرورت رسیدگي 
به وضعیت کارتن خوابها در شهرهاي سراسر 

کشور است.
در حالي روزهاي سرد زمستان را پشت سر 
مي گذاریم که برخي همنوعان ما به دلیل 
مشکالت اقتصادي و معیشتي به زندگي در 
زیر سقف هاي کاغذي روي آورده و از هیچ 
و هر  نیستند  برخوردار  نیز  حمایت خاصي 

لحظه انواع تهدیدها و خطرات بهداشتي و جاني در کمین ایشان است؛ 
همانطور که به مرور زمان خود آنها نیز منشاء بسیاري از مشکالت امنیتي 

و اجتماعي شده اند.
کارتن خوابها یکي از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و محدودیت هاي 
معیشتي و اقتصادي آنها را به سمت و سویي سوق داده که به زندگي 
اجباري در پارکها و زیر پلها روي بیاورند و در این بین وظیفه سنگین انساني 
بر دوش مردم و مسئوالن قرار دارد و نباید با بي تفاوتي از کنار ایشان بگذریم 

و آنها را در چنین شرایطي تنها بگذاریم.
مسئوالن باید ساز و کاري را فراهم کنند که این افراد در اماکن مشخصي 
ساماندهي شده و تنها حمایت مادي و معنوي قرار گیرند و در صورت ابتال به 
اعتیاد و سایر بیماریها مورد غربالگري و تحت درمان قرار گیرند و همچنین 
زمینه الزم براي بازگشت ایشان به آغوش جامعه مهیا شود؛ این یک رسالت 

انساني و اخالقي است و باید مورد توجه قرار گیرد.
گورخوابي که احساسات عمومي را جریحه دار کرد، مشتي از خروار است 
و از مثال هاي این آسیب در جامعه کم مشاهده نمي شود و زمان آن 
رسیده تا مشکالت و آسیب هاي اجتماعي با جدیت بیشتري دنبال شوند 
و برخي مسئوالن نیز از خواب غفلت برخیزند و به تکالیف خود در این 

راستا عمل کنند.
در بین کارتن خوابها افرادي مشاهده مي شوند که در حوزه هاي مختلف 
داراي انگیزه و تخصص هستند و از استعداد الزم براي بازگشت به چرخه 
زندگي عادي برخوردار مي باشند و جا دارد که ساماندهي و حمایت از 
آنها با نگاهي انساني و قانوني صورت پذیرد تا بار سنگیني از دوش جامعه 

برداشته شود.
همچنین از رسانه ها و گروه هاي مختلف انتظار مي رود که به گورخوابي 
و کارتن خوابي و سایر مشکالت اجتماعي و فرهنگي برچسب سیاسي و 
جناحي نزنند تا بستر حل دغدغه ها و مشکالت کشور در بستر همدلي و 
همزباني فراهم شود؛ چرا که این قبیل آسیب ها در تمام دولتها مشاهده 
شده و منحصر به زمان و مکان خاصي نیستند اما بي شک هر دولت و 
مسئولي که براي رفع آنها گام هاي اساسي بردارد، مستحق دریافت مدال 

افتخار است و تا سالها در ذهن و فکر مردم باقي مي ماند.
قانون در زمینه حمایت از آسیب یدگان اجتماعي، معتادین و بي خانمانها از 
شفافیت و صراحت لهجه الزم برخوردار است و تنها نیاز به تشدید اقدامات 
اجرایي احساس مي شود و به راستي در این شب هاي سرد و یخبندان هیچ 
وجدان و نیت پاکي نمي پذیرد که تعدادي مرد و زن شب را در کنج خیابانها 
و در گورستانها و پارکها به سر کنند و این یعني یخبندان عاطفه هاي انساني 

و فصل یخ زدگي قانونمداري.
امید است شرایط به گونه اي مدیریت شود تا کارتن خوابها به عنوان یک 
اصل غیرقابل انکار اجتماعي در معادالت مدیریتي لحاظ شوند و شاهد آن 
باشیم که آنها نیز یک به یک به آغوش جامعه بازگردند و جامعه اسالمي 
مان هر روز بیشتر از دیروز در مسیر رونق، تعالي و شکوفایي قرار گیرد و در 
این مسیر از توان حداکثري سرمایه هاي اجتماعي و انساني بهره مند شویم.

آري؛ روز ها و شب های فصل سرما برای خود داستان ها دارد. فصل سرما 
برای قشر مرفه فصل اسکی و خوش گذرانی و برای افراد سطح پایین فصل 
یخ زدگی، مریضی و درماندگی است. در سال های اخیر اخبار متعددی 
به گوش  و...  آسیب ها  زنانه شدن  اجتماعی،  آسیب های  افزایش  درباره 
می رسد. حضور شبانه کارتن خواب ها در سطح شهر به ویژه در فصول 
سرد سال موجب افزایش مشکالت فرهنگی، امنیتی و اجتماعی می شود؛ 

همان طور که ممکن است به افزایش مرگ و میر کارتن خواب ها بینجامد. 
بر این اساس، قانون، شهرداری ها را مکلف به احداث فضایی تحت عنوان 
»گرمخانه« با چارچوب ها و قواعد مشخص کرده است. چون با توجه به 
کاهش شدید دما در نیمه دوم سال و احتمال مرگ کارتن خواب ها در اثر 
یخ زدگی و گرسنگی، فعالیت گرمخانه ها موجب در امان ماندن افراد بی 
خانمان می شود و به تقویت امنیت اجتماعی و کاهش آسیب های فرهنگی 

نیز کمک شایاني مي کند.

یادداشتخبر

در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
گفت:  کشور  مشکالت حوزه سالمت  خصوص 
اداری  ساختار  در  حوزه  این  چالش  مهمترین 
است و چندپارچگی و پراکندگی، آسیب های 

زیادی را به سالمت کشور وارد کرده است.
درروز  که  هاشمی  زاده  قاضی  حسن  دکتر 
علوم  تحقیقاتی  جشنواره  دومین  و  بیست 
از  همچنین  گفت،  می  سخن  رازی  پزشکی 
ضرورت افزایش تخت های آموزشی بیمارستان 
ها از طریق استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی خبر داد و گفت: باید حداقل 

2۰ هزار تخت آموزشی در کشور ایجاد کرد.
با بیان این که در حال حاضر بیمارستان  وی 
آموزشی به معنای تعریف شده نداریم و بیشتر 
در  پژوهش  کرد:  اظهار  اند،  شده  درمانی  آنها 
با  نیز  آموزش  که  کند  می  پیشرفت  صورتی 
این  در  و  باشد  داشته  پیشرفت  همان سرعت 
صورت است که ما شاهد توسعه پایدار پژوهش 

در کشور خواهیم بود. 
از  بسیاری  اخیر  دهه  دو  در  افزود:  هاشمی 
شده  تبدیل  درمانی  مراکز  به  آموزشی  مراکز 
اند و با این اقدام امکان فعالیت موثر اساتید و 

پژوهشگران فراهم نیست. 
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: به طور کلی از 
نظر زیرساخت ها شاهد کم توجهی مزمن در 

حوزه بهداشت و درمان هستیم. 

وزیر بهداشت به مشکالت حوزه سالمت کشور 
اشاره کرد و گفت: از جمله مشکالت این حوزه 
استقالل دانشگاه ها است؛ بخش های مختلف 
مشابه  ها  دانشگاه  که  هستند  عالقمند  دولت 
این  که  شوند  دیده  دولتی  های  دستگاه  بقیه 

موضوع به صالح نیست. 
انقالب  تا   ۱۳۱۳ سال  از  کرد:  اظهار  هاشمی 
اسالمی، دانشگاه ها مستقل دیده شدند اما بعد 
از انقالب در برخی از سال ها استقالل نسبی 
دانشگاه ها پذیرفته نشده است که این موضوع 

باید محقق شود. 
ها  دانشگاه  دهیم  اجازه  باید  کرد:  تاکید  وی 
صاحب  بتوانند  مالی  و  اداری  های  بخش  در 
و  باشند  ثروت  خلق  و  نوآوری  و  مدیریت 
امیدوارم این بخش از گزند آسیب ها دور بماند. 
و  کرد  اشاره  دیگری  موضوع  به  هاشمی 
ساختار  در  حوزه  این  چالش  مهمترین  گفت: 
و  چندپارچگی  و  است  کشور  سالمت  اداره 
سالمت  به  را  زیادی  های  آسیب  پراکندگی، 

کشور وارد کرده است. 

استقالل  کنار  در  بتوانیم  اگر  کرد:  اظهار  وی 
دانشگاه ها و اصالح ساختار اداره حوزه بهداشت 
به توسعه زیرساخت های آموزشی توجه کنیم، 
و  تحقیقات  برای  تر  روشن  مسیری  حتما 

پژوهش کشور را شاهد خواهیم بود. 
پژوهش سرعت  امر  اینکه  به  اشاره  با  هاشمی 
خوبی پیدا کرده است، گفت: آمارها در حوزه 
های  فعالیت  آمار  و  یافته  افزایش  پژوهش 
مسرت  و  امیدوارکننده  تحقیقاتی  و  پژوهشی 
در  را  منطقی  رشد  که  طوری  به  است  بخش 

این حوزه شاهد هستیم. 
صیانت  پژوهشگران  انتظار  اینکه  بیان  با  وی 
پژوهشی  دستاوردهای  از  قضائیه  قوه  و  دولت 
در طول این سال ها است، افزود: دولت و قوه 
قضائیه باید با افراد متقلب برخورد قاطع داشته 
تقلبات  همچون  موضوعاتی  شاهد  تا  باشند 

علمی در کشور نباشیم. 
با  خوارزمی  جشنواره  دوره  دومین  و  بیست 
تاکید بر امر ارتقای کیفی تحقیقات و فناوری 
در سطح ملی و بین المللی آغاز شد تا ضمن 
نهادن  ارج  با  پژوهش،  واالی  اهداف  پیگیری 
فضای  ایجاد  و  پژوهشگران  واالی  مقام  به 
 باطراوت تحقیقاتی و تشویق محققان جوان و 
دانشجو، ارتقای جایگاه کشور در تولید علم در 

زمینه های علوم پزشکی محقق شود. 

وزیر بهداشت تشریح کرد:

سه مشکل ساختاری »سالمت«

30سال اشتغال زنان
  برای بازنشستگی عادالنه است!

در  مجلس  مصوبه  به  اشاره  با  زنان  امور  کارشناس  یک 
خدمت  سابقه  سال   2۰ با  زنان  بازنشستگی  خصوص 
گفت: اگر خانمی  بخواهد ۳۰ سال از عمر خود را در بازار 
مادری  عنوان  تحت  خداوند  که  چیزی  کند  سپری  کار 
قرار  الشعاع  است، تحت  داده  قرار  او  نهاد  در  و همسری 

می گیرد.
بر  مبنی  مجلس  اخیر  مصوبه  مورد  در  حسینی  گلسا 
بازنشستگی زنان شاغل با حداقل 2۰ سال سابقه خدمت 
و بدون محدودیت سنی، گفت: با توجه به اینکه در جامعه 
ما درصد زیادی از زنان شاغل هستند و گروه های عظیمی 
وارد کار شدند قاعدتا این در کنار وظایفی مانند همسری 

و مادری قرار می گیرد.
وی ادامه داد: زنی که می خواهد وارد محیط کار شود اگر 
تمام دغدغه خود را بر روی کار منعطف کند و ۳۰ سال 
از عمر خود را بخواهد در بازار کار سپری کند چیزی که 
خداوند در نهاد او قرار داده تحت عنوان مادری و همسری 

تحت الشعاع قرار می گیرد.
این کارشناس امور زنان به فارس اظهار داشت: زنان ما هم 
می توانند در محیط کاری حضور پیدا کنند در شرایطی 
که به وظایف زنانه و مادرانه آنها لطمه ای وارد نشود یک 
قالب  در  را  آن  برخی  که  پذیرفته شود  دارد  بانو دوست 
مادری، همسری و عده ای آن را در قالب حضور در اجتماع 

تعریف می کنند.

تشکیل مجمع ملی خیرین ازدواج
 در سال آینده

و  ورزش  وزارت  خانواده  تعالی  و  ازدواج  دفتر  کل  مدیر 
ازدواج  پایان سال جاری مجمع خیرین  تا  جوانان گفت: 
در سطح استان ها و در سال آینده در سطح ملی تشکیل 

می شود.
اجرایی  دستورالعمل  و  اساسنامه  افزود:  صبحی  ناصر 
مختلف  استان های  به  ازدواج  خیرین  مجمع  تشکیل 
ثبت  را  مجمع  این  استان  دو  تاکنون  و  است  ابالغ شده 

و راه اندازی کرده اند.
وی در ادامه گفت: ادارات کل ورزش و جوانان استان ها، 
خیرین استان خود را شناسایی و از آنان برای شرکت در 
جلسات  دعوت می کنند. مدارک داوطلبان برای حضور در 
می شود سپس  تهیه  آنان  از  لیستی  و  مجمع جمع آوری 

انتخابات برگزار و برای ثبت مجمع اقدام می شود.

توزیع میوه شب عید از 20 اسفند

از  تهران  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
برای  پرتغال  تن  و ۵۵۰۰  تن سیب  ذخیره سازی ۱۸۰۰ 

تنظیم بازار شهروندان تهرانی خبر داد.
امامی در تصمیم مصوبات جلسه ستاد تنظیم بازار استان 
تاکیدات  به  توجه  با  گفت:  خبرنگاران  در جمع  و  تهران 
بازار شب عید استان تهران،  استاندار تهران برای تنظیم 
نگرانی  هیچ گونه  و  شده  گرفته  نظر  در  الزم  تمهیدات 
برای تامین مایحتاج روزهای پایانی سال وجود ندارد، لذا 
پروتئینی  مواد  و  تامین میوه شب عید  نگران  شهروندان 

نباشند.
وی افزود: براساس آمار مصرف کاالهای اساسی شب عید، 
ذخیره سازی با ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته 
انجام شده است به طوری که در حال حاضر برای تنظیم 
و  سیب  تن   ۱۸۰۰ سال  پایانی  ایام  برای  ویژه  به  بازار 

۵۵۰۰ تن پرتغال ذخیره شده است.
تاکید  تهران  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
کرد: سایر اقالم نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ نسبت به 
سال گذشته با ۱۰ درصد افزایش ذخیره سازی شده است.
امامی در تشریح زمان عرضه این محصوالت گفت: توزیع 
میوه شب عید از 2۰ اسفندماه سال جاری آغاز خواهد شد 
اما از دهم لغایت بیستم اسفندماه عرضه این محصوالت 
قطعا  شد.  خواهد  انجام  نیز  شده  برپا  نمایشگاه های  در 
اقالم پرمصرف و ویژه شب عید در این نمایشگاه ها عرضه 

می شود.

اداری  تحول  و  تشکیالت  اداری،  امور  مدیرکل 
نظام  اجرای  ادامه  از  پرورش  و  آموزش  وزارت 

رتبه بندی معلمان در سال 96 خبر داد. 
با  حسینی  ،سیدحسن  زمان  پیام  گزارش  به 
اشاره به اجرایی شدن نظام رتبه بندی معلمان از 
نیمه دوم سال 94، اظهار کرد: به منظور اجرای 
نظام رتبه بندی معلمان، ۱۳۵۰ میلیارد تومان 
در شش ماهه دوم سال 94 و ۳ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان در بودجه سال جاری تخصیص 

یافته است.
افزایش حقوق معلمان در سه سال  وی میزان 
اخیر دولت تدبیر وامید را کم سابقه دانست و 
افزود: در اجرای نظام رتبه بندی به طور میانگین 
حدود 4۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشته ایم 
چرا که بیشتر افراد در رتبه های خبره و عالی 

قرار دارند.
به  اشاره  با  تشکیالت  و  اموراداری  مدیرکل 
نیروها  دهی  سامان  در  بندی  رتبه  نظام  تأثیر 
و  موعد  از  پیش  بازنشستگی  کرد:  خاطرنشان 
ابتدایی که در  اضافه شدن پایه ششم به دوره 
راستای اجرای نظام ۳-۳-6  انجام شد، موجب 
اجرای  با  اما  ابتدایی شد  دوره  در  نیرو  کمبود 

نظام رتبه بندی، برخی کارکنان ترغیب شدند تا 
در دوره ابتدایی مشغول به کار شوند.

برای  بندی  رتبه  نظام  کرد:  تصریح  حسینی 
نیروهای دارای سابقه بیشتر از 6 سال اجرا می 
شود و در چهار گروه؛ پایه، ارشد، خبره و عالی 
شغل،  حق  درصد  و۵۰   ۳۵،2۵،۱۵ ترتیب  به 
زمان  هر  در  افراد  و  ایم  داشته  حقوق  افزایش 

که شرایط جدیدی را کسب کنند از مزایای رتبه 
اجرای  ادامه  از  شوند.وی  می  برخوردار  باالتر 
افزود:  و  داد  بندی در سال96 خبر  رتبه  طرح 
هر ساله قسمتی از بودجه  آموزش وپرورش به 
نظام رتبه بندی اختصاص می یابد و افزایش آن 
نیز تابع افزایش ساالنه بودجه  آموزش وپرورش 
است، پیش بینی می شود در سال 96، حدود 4 

هزار میلیارد تومان به نظام رتبه بندی تخصیص 
یابد.

آموزش  وزارت  و تشکیالت  اموراداری  مدیرکل 
برنامه ششم  در  که  آنچه  به  اشاره  با  وپرورش 
توسعه درخصوص رتبه بندی معلمان آمده است، 
اجرای سند تحول آموزش وپرورش،  گفت: در 
ایجاد  برای معلمان  »نظام سنجش صالحیت« 
خواهد شد و براساس شاخص های تعریف شده 
در این  نظام، افراد موردارزیابی قرار می گیرند 
ارزیابی  الزم،  های  شایستگی  احراز  از  پس  و 
رتبه  نهایت  در  تا  یابد  می  ادامه  ها  مستمرآن 
بندی که در سند تحول آورده شده، محقق شود.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی 
کرد:  تصریح  وپرورش، حسینی  آموزش  وزارت 
طی  نیازمند  صالحیت،  سنجش  نظام  اجرای 
شدن  آماده  از  پس  که  است  فرآیندی  شدن 
طرح مذکور در آموزش وپرورش به هیئت دولت 
از تصویب درکمیسیون مربوطه،  ارسال و پس 
مجلس  به  الیحه  قالب  در  شدن  قانونی  برای 
فرستاده می شود و در صورت تصویب، اجرایی 
خواهد شد که البته گذر از این مراحل، زمان بر 

خواهد بود.

نظام رتبه بندی معلمان  ادامه دارد 

با  تهران  غرب  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
بیان اینکه ماده ۷۵ قانون کار از زنان شاغل 
 ۷۵ ماده  اگر  البته  گفت:  می کند  حمایت 
سخت  مشاغل  در  زنان  حضور  کار،  قانون 
و زیان آور را منع کرده، اما استثناهایی نیز 
نظیر  نظام سالمت  وجود دارد که کارکنان 
از  »خبرنگاران«  همچنین  و  »پرستاران« 

این مشاغل  زنان در  این جمله اند و حضور 
بالمانع است.

ناهید حیدری ، درباره قانون مشاغل سخت 
و زیان آور و بیمه شدگان تحت پوشش این 
زیان آور  و  اظهار کرد: مشاغل سخت  قانون 
مشاغلی  به  پیداست  نامش  از  که  همانطور 
دلیل  به  شده  بیمه  که  می شود  اطالق 

اشتغال در آنها توان جسمی اش را از دست 
می دهد و به همین دلیل  ارائه حمایت های 
اجتماعی پس  تامین  در سازمان  زودهنگام 
از طی فرآیندهای کاری برای وی فراهم می 
مشاغل  گفت:  ایسنا  با  گفتگو  در  شود.وی 
سخت و زیان آور مصوبات خاص خودش را 
دارد و به دو دسته مشاغل گروه الف و ب 
تقسیم بندی می شود که مشاغل بند »ب« 
و  سخت  ماهیتا  خبرنگاری  حرفه  همچون 
به دلیل  آورند و مشاغل گروه »الف«  زیان 
شرایط خاص حاکم بر فضای فیزیکی کارگاه 
و عدم استفاده از نکات ایمنی ممکن است 

باعث فرسایش جسمانی کارگر شوند.
مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ 
با بیان اینکه کارفرمایان موظف به اصالحات 
محیط کار هستند گفت: هرچند سال یکبار 
باید اصالحات در محیط کار صورت پذیرد، 
چون  ذیربط  دستگاه های  راستا  همین  در 
رصد  آن  بر  کار  وزارت  و  بهداشت  وزارت 

می کنند و آالینده ها را می سنجند.
شدگان  بیمه  مجموع  از  افزود:  حیدری 
مشمول  درصد   ۳۸ ما  بگیران  مستمری  و 
قانون مشاغل سخت و زیان آورند و علت آن 

پوشش  تحت  های  کارگاه  عموما  که  است 
اداره کل غرب کارگاه های صنعتی هستند.

مشاغل  در  زنان  حضور  منع  درباره  ی 
این ممانعت  آور گفت: علت  زیان  و  سخت 
به شرایط  توجه  با  زنان  که  است  بوده  این 
فیزیکی و جسمانی نباید در مشاغل سخت 
و زیان آور به کار گرفته شوند، البته همانطور 
باید  کارفرمایان  قانون  طبق  شد  گفته  که 
ظرف مدت دو سال نسبت به برطرف کردن 
آالینده های محیطی کارگاه خود اقدام کنند 
برخی  سوی  از  موضوع  این  متاسفانه  که 

کارفرمایان  رعایت نمی شود.
تهران  غرب  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
چنین  در  زنان  اینکه حضور  بیان  با  بزرگ 
وارد  لطمه  آنها  سالمتی  به  محیط هایی 
زنان  از  کار   قانون  ماده ۷۵  می کند گفت: 
 ۷۵ ماده  اگر  البته  می کند،  حمایت  شاغل 
سخت  مشاغل  در  زنان  حضور  کار،  قانون 
استثناهایی  اما  کرده،  منع  را  زیان آور  و 
سالمت  نظام  کارکنان  که  دارد  وجود  نیز 
از  خبرنگاران  همچنین  و  پرستاران  نظیر 
این مشاغل  زنان در  این جمله اند و حضور 

بالمانع است.

ممنوعیت بکارگیری زنان
 در مشاغل سخت و زیان آور

مریمéذاکي

ایران رتبه دهم دنیا در حوادث
از  ایران  گفت:  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس  و  کشور  وزیر  معاون 
لحاظ حوادث طبیعی گوناگون، رتبه دهم جهان و چهارم آسیا را دارد.
›اسماعیل نجار‹ در دیدار با نماینده ولی در استان و امام جمعه یزد 
افزود: امروزه با بکارگیری علم، خرد، اندیشه و عمل درست می توانیم 

خود را در برابر حوادث و بالیای طبیعی حفظ کنیم. 
وی با اشاره به عملکرد کشورهای جهان در برابر حوادث طبیعی اظهار 
کرد: متاسفانه مبحث مدیریت بحران را باور نداریم و به همین دلیل 

در زمینه آمادگی و ایمنی، خوب عمل نمی کنیم . 
نجار به ساخت و سازها در کشور اشاره و با بیان اینکه  باید به کیفیت 
در ساخت وساز و نظارت دقیق بر آن توجه ویژه داشته باشیم افزود: 
علت اصلی وجود و ادامه این مشکل ها نبود اعتقاد و باور نسبت به 
اهمیت آمادگی در مقابله با بحران است. وی به نقش ویژه و جایگاه 
علما و روحانیون در بحث فرهنگ سازی و آموزش اشاره و بر توجه به 
آموزه های دینی برای حفظ جان انسان ها از طریق روحانیون و علماء 
تاکید کرد. معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران عصر شنبه 
وارد یزد شد و طی دو روز ضمن بررسی خسارات ناشی از خشکسالی 
و سایر بالهای طبیعی، در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران 
استان و شهرستان ها شرکت و وضعیت آب و ریزگردها در استان را 

مورد بررسی قرار داد. 

تدوین سند کاهش آسیب  های اجتماعی
 فضای مجازی 

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز 
تا پایان سال  از تدوین سند کاهش آسیب اجتماعی فضای مجازی 
آخرین  در  گفت:  باره  این  در   ، شمیرانی  ا...  داد.قدرت  خبر  جاری 
با نظارت  البرز مقرر شد  جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان 
معاون سیاسی امنیتی استانداری و با حضور یکی از سازمان های مردم 
نهاد، گروهی از پژوهشگران علوم اجتماعی و دستگاه های مرتبط از 
جمله پلیس فتا جلسات کارشناسی برگزار و سند کاهش آسیب های 
اجتماعی فضای مجازی تا پایان سال جاری تدوین شود. وی افزود: 
دستگاه های  وظایف  مجازی،  فضای  اجتماعی  آسیب  کاهش  سند 
اجرایی را در قبال فضای مجازی و نقش سازمان های مردم نهاد در 

کاهش آسیب های این فضارا تبیین می کند.
در  مهمی  بسیار  اجتماعی  آسیب  خشونت،  اینکه  بیان  با  شمیرانی 
گذشته  سال  مسئله  این  حل  منظور  به  گفت:  است  البرز  استان 
با  که  کردیم  راه اندازی  البرز  استان  در  را  خشم  کنترل  کلینیک 

مشارکت سازمان های مردم نهاد مشغول فعالیت است.

خبر
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با صدایتان عکس ها را ویرایش کنید!
 

از این به بعد برای ویرایش عکس های مختلف نیازی به صرف وقت 
فراوان ندارید و تنها کافیست چند دستور صوتی صادر کنید تا عکس 

هایتان به شکل مطلوب ویرایش شوند.
به گزارش مهر به نقل از کوماندو، شرکت ادوب نمونه اولیه یک نرم 
افزار ویرایش عکس را عرضه کرده که عملکردی مشابه با بلندگوی 
برای  آنها  دستورات  افراد  صدای  شنیدن  با  و  دارد  الکسا  هوشمند 

ویرایش عکس را اجرا می کند.
این روزها طراحی محصوالتی که برای اجرای دستورات تنها نیاز به 
شنیدن صدای افراد دارند، روز به روز در حال افزایش است. اما این 

تحول بیشتر جنبه سخت افزاری داشته است.
که  فوتوشاپ  مشهور  افزار  نرم  سازنده  ادوب  شرکت  میان  این  در 
نام  به  افزاری  نرم  طراحی  از  بیفتد،  عقب  قافله  این  از  ندارد  قصد 
برای معرفی  و  داده  Interactive Agent for Editing خبر 

آن یک فایل ویدئویی هم در یوتیوب ارسال کرده است.
ادوب ساخت این نرم افزار را اولین گام در جهت طراحی نرم افزارهایی 

دانسته که ویرایش عکس را با کنترل صوتی انجام می دهند.
در این ویدئو مردی دیده می شود که سیستم کنترل صوتی را بر روی 
یک برنامه ویرایش عکس در تبلت آی پد فعال می کند. وی سپس 
از این برنامه می خواهد تا قاب بندی عکس را تغییر دهد، آن را برش 
بزند و تغییرات مختلف دیگری در آن ایجاد کند و برای انجام همه 

این امور تنها از صدای خود استفاده می کند.
وی حتی برخی از این تغییرات را با دستور صوتی لغو کرده و عکس 
را به حالت اول برمی گرداند. وی در نهایت با یک فرمان صوتی دیگر 
عکس را در یک شبکه اجتماعی به اشتراک می گذارد. این نرم افزار 
و مشخص  است  در دست طراحی  ها  تبلت  و  ها  برای گوشی  فعال 
نیست نسخه سازگار با رایانه های شخصی ان چه زمانی روانه بازار 
افزار در سال 2۰۱۷ در دسترس  نرم  این  انتظار می رود  می شود. 

عالقمندان قرار بگیرد.

تحقیقات نشان داد؛

عمر طوالنی با فلفل تند
 

محققان  متوجه شده اند خوردن فلفل تند عمر را طوالنی تر می کند.
اند  ، محققان کالج پزشکی الرنر در دانشگاه ورمونت  متوجه شده 
میر  و  مرگ  کلی  نرخ  کاهش  درصد   ۱۳ با  تند  قرمز  فلفل  مصرف 
مرتبط است. البته در دوران باستان نیز تصور می شد خوردن فلفل و 

ادویه، درمانی برای بیماری های مختلف است.
لیتن  بنجامین  و  راستا مصطفی چوپان دانشجوی پزشکی  درهمین 
بررسی  به »تحقیق سازمان  مربوط  اطالعات  پروفسور پزشکی  برگ 
بهداشت و تغذیه« را  که از ۱6 هزار شرکت کننده به دست آورده 
بودند با توجه به شاخص مصرف فلفل تند مطالعه کردند. این اطالعات 
طی 2۳ سال جمع آوری شده بود.  آنها متوجه شدند مصرف فلفل 
به  کم  تحصیالت  و  درآمد  با  جوان  سفیدپوست،  مردان  میان  تند 

کاهش کلسترول خون منجر می شود.
به طور دقیق مکانیزم فلفل  این تحقیق می گویند: هرچند  مولفان 
ثابت  قلبی هنوز  بیماری های  اثر  میر در  و  نرخ مرگ  برای کاهش 
نشده، اما به نظر می رسد کانال های TRP که دریافت کننده های 
اصلی عناصر تندی فلفل مانند کپسایسین )ماده اصلی در فلفل های 
داشته  مهمی  نقش  شده،  مشاهده  رابطه  در  احتماال  هستند،  تند( 
باشد. کانال های TRP گروهی از کانال های یونی هستند که در 

غشای پالسمایی سلول ها وجود دارد.
 به هرحال به گفته محققان فلفل قرمز برای بدن انسان مزیت های 
زیادی دارد. به عنوان مثال ماده کپسایسین نقش مهمی در مکانیزم 
و  کنند  می  جلوگیری  چاقی  از  که  دارد  مولکولی  و  سلولی  های 
همچنین جریان خون را تشهیل می کنند. از سوی دیگر فلفل حاوی 
خاصیت های آنتی میکروبیال است که به طور مستقیم روی محیط 

معده فرد تاثیر می گذارد.  

مزایای بی نظیر استفاده از واقعیت مجازی 
در آموزش

استفاده از واقعیت مجازی در آموزش می تواند بسیار مفید و جذاب 
باشد. امروزه زمانی که صحبت از واقعیت مجازی پیش می آید همه 
ذهن ها به سمت بازی های رایانه ای معطوف می شود اما بازی ها یکی 

از ساده ترین کاربردهای این ابزار هزاره جدید است.
بخش آموزش در هر کشوری می تواند از این فناوری در کالس های 
فناوری  از  می توانند  که  رشته هایی  مهمترین  کند.  استفاده  درس 
واقعیت مجازی استفاده کنند، علوم پایه و ریاضیات هستند. بسیاری 
انتزاعی هستند و  این رشته ها تدریس می شوند  از مفاهیمی که در 
درک آنها به خودی خود پیچیدگی زیادی برای دانشجویان به همراه 
دارد و استفاده از فناوری واقعیت مجازی می تواند به فهم درست این 

مطالب کمک شایانی کند.
قابلیت  این  از  استفاده  با  می توانند  نیز  پزشکی  دشته  دانشجویان 
اقدام به عمل های جراحی و آزمایش های مختلف پزشکی کنند با این 
تفاوت که نه هزینه خاصی از نظر استفاده از تجهیزات پزشکی وجود 
خواهد داشت و نه در صورت بروز اشتباه جان کسی به خطر می افتد.

براساس تحقیقات انجام شده در موسسه »بررسی انگیزش آموزشی« 
در آمریکا استفاده از این فناوری باعث شرکت فعال تر دانشجویان در 
مباحث کالسی و افزایش تمرکز آنها شده است به طوری که تقریبا 
هیچ دانشجویی نبوده است که در رابطه با موضوع مورد بررسی در 

کالس اظهار نظر نکرده باشد.
مهمترین ویژگی استفاده از این فناوری در کالس های دانشگاه این 
است که دانشجویان حین درس تئوری در واقعی ترین حالت ممکن 
با مسائل عملی آشنا می شوند و این موضوع در تعمیق آموخته های 

آنها بیشترین تاثیر را خواهد داشت.
برابر  هزاران  مطالب  جذابیت  مجازی  واقعیت  از  استفاده  با  مطمئنا 
زمانی خواهد بود که دانشجویان در برابر یک پرده نمایش پاورپوینت 

می نشینند.

با خواص درمانی ژل رویال آشنا شوید

محقق طب اسالمی در چهارمحال و بختیاری گفت: ژل رویال بسیار 
مغذی و نیرو بخش است و از گذشته های دور به عنوان اکسیر جوانی 

و مایه حیات در طب باستان استفاده می شد.
به تولید عسل  افرا اظهار کرد: فعالیت زنبورها منحصر  امین  محمد 
نبوده و محصوالتی همچون ژل رویال نیز تولید می کنند که تاکنون 
مطالعات وسیع بر روی این ماده اعجابانگیز صورت گرفته و خواص 

درمانی متعدد آن به اثبات رسیده است.
از  و  است  بخش  نیرو  و  مغذی  بسیار  رویال  ژل  افزود:  وی 
طب  در  حیات  مایه  و  جوانی  اکسیر  عنوان  به  دور  گذشته های 
باستان استفاده می شد.این محقق طب اسالمی مصرف این ژل را 
و کارساز دانست و گفت: ژل  بیماری های عصبی مفید  در درمان 
طبیعی،  هورمون های  از  زیادی  مقادیر  بودن  دارا  علت  به  رویال 
چرب  اسیدهای  برخی  و  فولیک  اسید  ب،  ویتامین  معدنی،  مواد 
درمان  و  میگرن  دردهای  کاهش  و  بیماری های عصبی  درمان  در 

افسردگی موثر بوده است.

گوناگون

در  رایج  رفتاری  غذایی  وعده های  حذف 
این گونه  نوجوانان است ولی مصرف چیپس و 
فرآورده ها، به خصوص قبل از وعده های غذایی، 
از  را  ایجاد سیری کاذب دانش آموزان  به دلیل 
مغذی  مواد  باید  که  اصلی  غذاهای  خوردن 

مورد نیاز رشد را تأمین کنند، بازمی دارد.
به گزارش تسنیم، در حال حاضر مصرف زیاد 
غذاهای چرب و سرخ شده، انواع فست فودها و 
نیز مصرف زیاد نمک از جمله مشکالتی است 
که در الگوی غذایی دانش آموزان وجود دارد.

خون  فشار  برای  را  زمینه  نمک  زیاد  مصرف 
زیاد  مصرف  می کند.  فراهم  بزرگسالی  در  باال 
روغن و چربی عالوه بر باال بردن چربی خون 
و بیماری های قلبی و عروقی، به دلیل دریافت 
نیز  چاقی  و  وزن  اضافه  سبب  زیاد  کالری 

می شود.
وعده  سه  بر  عالوه  مدرسه  سنین  کودکان 
در  دارند.  نیاز  نیز  میان وعده  به  اصلی  غذایی 
ساعت   6 تا   4 هر  باید  کودکان  سنین،  این 
حد  در  خون  قند  غلظت  نگهداشتن  برای 
طبیعی، غذا بخورند تا فعالیت سیستم عصبی 
بماند. در  باقی  و عملکرد مغز در حد مطلوب 
ذخیره  مسئول  که  کبد  سنین،  این  کودکان 
به  آن  آزادسازی  و  گلیکوژن  به صورت  گلوکز 
حدود  برای  تنها  است،  نیاز  صورت  در  خون 
بنابراین  می کند،  ذخیره  گلیکوژن  ساعت   4
دانش آموزان در این سنین به خوردن غذا در 
وعده های بیشتر نیاز دارند و باید بین صبح تا 
ظهر و نیز بین ظهر تا شب میان وعده مصرف 

کنند.
برای پیشگیری از فشار خون باال و بیماری های 
در  چاقی  و  وزن  اضافه  و  عروقی  و  قلبی 
بزرگسالی، میان وعده دانش آموزان باید شامل 
نیازهای  تأمین  بر  عالوه  که  باشد  غذایی  مواد 
تغذیه ای، کم نمک و کم روغن و کم شیرین نیز 

باشند.
به این دلیل موادی چون چیپس، چوب شور ، 
فرآورده های غالت حجیم شده و سایر تنقالت 
چرب و شور و شیرین میان وعده های مناسبی 
نیستند. میان وعده ها باید عالوه بر دارا بودن 
اصلی  گروه  چند  یا  یک  از  غذایی،  ارزش 
انجیر  از  استفاده  باشند.  شده  تهیه  غذایی 
خشک، توت خشک، نخودچی، کشمش، انواع 
زردآلو  برگه  نمک،  بدون  و  بونداده  مغزهای 
نارنگی،  پرتقال،  سیب،  نظیر  میوه ها  انواع  و 

سبزیجاتی   ... و  شیرین  لیمو  زردآلو،  هلو، 
نظیر هویج، کاهو، خیار و ساندویچ هایی مانند 
انواع کوکو و کتلت، نان  نان و پنیر و سبزی، 
خرما  و  کم نمک  پنیر  و  نان  حلواشکری،  و 
غذایی  برنامه  در  میان وعده  به عنوان  می تواند 

دانش آموزان قرار گیرد.
ساندویچ هایی که در منزل تهیه می شود، عالوه 
بر ارزش غذایی باال، کم هزینه بوده و به راحتی 

در دسترس اکثریت خانواده ها قرار دارد.

وعده ها و میان وعده های نامنظم
در  رایج  رفتاری  غذایی  وعده های  حذف 
نوجوانان است. حذف وعده صبحانه در دانش 
آموزان بسیار شایع است و با عواقب نامطلوبی 
تمرکز  کاهش  چاقی،  و  وزن  اضافه  قبیل  از 
ناکافی  دریافت  و  ضعیف  درسی  عملکرد  و 
است.  همراه  کلسیم  به خصوص  مغذی  مواد 
را  خود  غذایی  وعده  یک  که  آموزانی  دانش 
حذف می کنند، در پاسخ به گرسنگی اغلب از 
لحاظ  از  که  می کنند  استفاده  میان وعده هایی 
و  پایین هستند  فیبر  و  معدنی  مواد  ویتامین، 

سرشار از چربی، شکر و نمک می باشند.

مصرف بی رویه تنقالت غذایی کم ارزش
انواع  مثل  تجاری  تنقالت  از  برخی  متأسفانه 
بی رویه  به طور  حجیم شده  غالت  فرآورده های 
مصرف  آموزان  دانش  و  کودکان  توسط 
فرآورده ها،  این  و  چیپس  مصرف  می شوند. 
به دلیل  غذایی،  وعده های  از  قبل  به خصوص 
ایجاد سیری کاذب دانش آموزان را از خوردن 
نیاز  مورد  مغذی  مواد  باید  که  اصلی  غذاهای 

رشد را تأمین کنند، بازمی دارد.
از سوی دیگر نمک موجود در آنها ذائقه را به 
خوردن غذاهای شور عادت می دهد. مطالعات 
افزایش  و  نمک  بین مصرف  رابطه  انجام شده 
اثبات  به  را  بزرگسالی  دوران  در  فشارخون 
به  را  آموزان  باید دانش  والدین  است.  رسانده 
نخودچی کم نمک  مثل  تنقالت سنتی  مصرف 
پسته  بادام،  گردو،  کشمش،  نمک،  بدون  یا 
انواع بونداده و بدون نمک(، گندم برشته،  )از 
برنجک، عدس برشته شده، توت خشک، انجیر 
سفره  سر  و  کنند  تشویق  برگه ها  و  خشک 

گازدار  نوشابه های  به جای  و  را حذف  نمکدان 
برای افراد خانواده از دوغ کم نمک و بدون گاز 

استفاده کنند.

اثرات زیانبار مصرف غذاهای
 پرنمک و شور

در  سدیم  کننده  تأمین  و  ماده ضروری  نمک 
انتقال جریانات عصبی  انسان است. سدیم در 
و انقباض عضالنی نقش دارد. اگرچه نمک یک 
۵ــ۳  حدود  و  است  بدن  برای  ضروری  ماده 
مرباخوری(  قاشق  یک  یا  )نصف  روز  در  گرم 
مورد نیاز است، اما اضافه دریافت آن خطرات 
آن  از  خون  فشار  افزایش  که  دارد  عمده ای 
جمله است. ثابت شده است که مقدار مصرف 
جامعه  در  قلبی  سکته  شیوع  میزان  با  نمک 
و  سدیم  و  نمک  زیاد  دریافت  است.  مرتبط 
سبب  پرنمک  و  شور  تنقالت  و  غذا  مصرف 
دفع  و  شده  کلیه  از  کلسیم  بازجذب  کاهش 
عامل  خود  که  می دهد  افزایش  را  آن  ادراری 
پوکی  و  استخوانی  تراکم  کاهش  در  مهمی 

استخوان است.

مصرف  با  نیز  معده  سرطان  به  ابتال  خطر 
جلوگیری  می یابد.  افزایش  پرنمک  غذاهای 
دوران  از  نمک  باالی  دریافت  زیانبار  اثرات  از 
کودکی و سنین مدرسه باید شروع شود. دانش 
انتخاب  باید سعی کنند که در هنگام  آموزان 

مواد غذایی، نوع کم نمک آن را برگزینند.

اثرات زیانبار مصرف غذاهای پرچرب
دانش  غذایی  برنامه  در  چربی ها  اگرچه 
خاصیت  و  باال  انرژی  تولید  به علت  آموزان 
اهمیت  حائز  طعم دهندگی  و  سیرکنندگی 
را  امگا۳  مثل  مفیدی  چربی های  و  هستند 
تأمین  است  ضروری  بسیار  سالمت  برای  که 
حاوی  غذایی  مواد  از  برخی  اما  می کنند، 
دلیل  به همین  و  نامطلوب هستند  چربی های 
نباید زیاد استفاده شوند. امروز بسیاری از مواد 
بازار به خصوص مواد غذایی  غذایی موجود در 
حاوی  نیمه آماده(  یا  )آماده  شده  فرآوری 
مقادیر زیادی روغن و چربی های مضر هستند.
کالباس،  سوسیس،  )مثل  فودها  فست  انواع 
پیتزا، همبرگر و سیب زمینی سرخ شده( دارای 
که  هستند  زیاد  نمک  و  شده  اشباع  چربی 
قلبی  بیماری های  بروز  و  عروق  انسداد  تنگی، 

عروقی را به دنبال دارند.

رعایت نکات ذیل در تغذیه دانش 
آموزان حائز اهمیت است:

ــ مصرف فست فودها را بسیار محدود کنید.
ساالد  یا  سبزی  انواع  فودها،  فست  کنار  ــ 
مصرف شود. به جای خیارشور از گوجه فرنگی، 

خیار، کاهو و سایر سبزیجات استفاده شود.
نوشیدنی های  از  گازدار  نوشابه های  به جای  ــ 
سالم تر مثل دوغ کم نمک و بدون گاز استفاده 

شود.
ــ به جای سیب زمینی سرخ شده از سیب زمینی 

تنوری استفاده شود.
ــ هنگام مصرف غذا از نمکدان استفاده نشود.
و  پفک  چیپس،  انواع  مثل  شور  تنقالت  ــ 
هستند  زیادی  نمک  حاوی  که  شور  چوب 

مصرف نشوند.
خام  و  بونداده  مغزهای  و  آجیل  انواع  از  ــ 
به جای انواع پرنمک و شور آنها استفاده شود.

ــ سس مایونز و سس کچاپ که حاوی نمک 
)سدیم( زیادی است کمتر استفاده شود.

چه کنیم در بزرگسالی فشارخون و بیماری  قلبی نگیریم

سرطانهایی که از مدارس شروع می شود

سالهاست که در رسانه ها صحنه هجوم مردم به فروشگاه های 
آمریکا را مشاهده می کنیم. مردم برای ورود به فروشگاه هجوم 
می برند و تقریبا هر آنچه که می توانند خرید می کنند. این 
تصاویر در واقع نشان دهنده همان black Friday  یا جمعه 
سیاه آمریکایی هاست. بلک فرایدی یا جمعه سیاه، جمعه پس 
از روز شکرگزاری یا »تنکزگیوینگ« )Thanksgiving( در 

آمریکا است که معموال با حراج های بزرگ ساالنه همراه است.
فروشگاهها در این روز معموال بهای اجناس خود را به طرزی 
باور نکردنی کاهش می دهند و همین امر باعث هجوم خریداران 
به فروشگاهها می شود. به طوری که مردم از شب قبل جلوی 
مراکز خرید می خوابند و با وجود اینکه این روز تعطیل نیست، 
های  خرید  دنبال  به  روز  این  در  که  دارند  حق  کارمندان  اما 

خود بروند.
اما تفاوت این آخرین جمعه ماه نوامبر با سایر روزها چیست؟ 
در Black Friday اجناس فروشگاه ها تخفیف های عمده 
ای می خورند. برای مثال شما می توانید یک سینمای خانگی 
هم  تخفیف  این  کنید.  خریداری  قبل  روز  قیمت  نصف  با  را 
شامل وسایل الکترونیکی و هم غیر الکترونیکی است.  از نظر 
در  ها  فروشنده  که  هایی  تکنیک  بازاریابی  علم  و  روانشناسی 
این روز به کار می برند باعث می شود آنها فروش فوق العاده 

ای داشته باشند.

تخفیف دادن ایراد دارد؟
هیچ کس با تخفیف مشکل ندارد و در ظاهر امر این فروشگاه ها 
صرفا تخفیفاتی را برای کاالهای خود درنظر می گیرند ولی بد 
نیست بدانید این سبک تخفیف نوعی از الگوهای مصرف گرایی 
نوین محسوب می شود.توسعه انواع فروشگاههای بزرگ )مواد 
غذایی، اسباب منزل، پوشاک، وسایل الکتریکی و ...( در زیر یک 
سقف، مردم را به مصرف گرایی انبوه عادت داد. افراد در محیطی 
قرار می گرفتند که کاالهای متنوع را در یک جا جلوی چشمان 
خود می دیدند. هم زمان، مدگرایی بوجود آمد که بر اساس آن 
کاالها برای دوره های معینی )یا محدودی( تبلیغ و استفاده می 
شدند. مردم به این سمت هدایت می شدند که کاالها را در زمان 
محدودی استفاده کنند. مصرف گرایی می بایستی سهل و آسان 
گردد. پس ابزار مصرف گرایی باید مهیا می شد. در این جوامع 
وسایل ارتباط جمعی به مهمترین ابزار مدگرایی و تبلیغ برای 
کاالها تبدیل شدند. دو نوع ابزار مصرف گرایی در جوامع رواج 
پیدا کرد: نخست حراج های پی در پی کاالها و دیگری اشاعه 

کارتهای اعتباری.

های  بهانه  به  سال  یک  طول  در  یافته،  توسعه  کشورهای  در 
متعدد حراج کاالها وجود دارد . در حراج کاالها، از یک روان 
شناسی استفاده می شود و آن ایجاد احساس نیاز کاذب است 
. مشتری جنسی را که در حراج می بیند، فکر می کند که نیاز 
دارد، در حالی که اگر حراج نبود چنین احساسی به او دست 
نمی داد. در واقع با ابزارهای نوین مصرف گرایی توسط حراج 
های پیاپی نیاز کاذب ایجاد شده و از سوی دیگر با ترویج کارت 

های اعتباری توانایی خرید مصنوعی القا می شود.
نکته جالب اینکه اغلب کاالهایی که در این حراجی ها شامل 
تخفیف های اساسی می شوند، کاالهای الکترونیک و پوشاک 
است. که هر دو این محصوالت شدیدا تحت تاثیر ُمدگرایی بوده 
و تقریبا هر سال و شاید هرماه محصوالت جدید در این حوزه ها 

عرضه می شود تا حس نیاز شما را تحریک کند.

کپی برداری ایرانی ها این بار برای بلک فرایدی
هرچند که کمپانی های غربی برای ترویج و تبلیغ بلک فرایدی 
سال  پایان  به  »نزدیکی  همچون  هایی  گزاره  از  هستند  ناچار 
استفاده  میالدی«، »تسهیل خرید کریسمس« و موارد مشابه 
با عنوان »برگزاری  ایرانی صرفا  اما برخی فروشگاههای  کنند؛ 
بلک فرایدی همزمان با دیگر کشورهای دنیا« اقدام به برگزاری 
بلک فرایدی ایرانی کرده اند! یعنی اینجا دیگر مهم نیست که 
چرا قرار است حراج ویژه برگزار شود! همین که در غرب بلک 
فرایدی برگزار می شود، کافی است تا در ایران هم برای 6 آذرماه 

روز بلک فرایدی راه اندازی کنیم!
یک شرکت فروش اینترنتی در تبلیغاتی گسترده روز 6 آذر را 
برگزاری حراج  به  اقدام  و  ایرانی معرفی کرده  فرایدی«  »بلک 
اکثرا  گسترده کرده است. حراجی که مشابه مدل های غربی 

شامل محصوالت الکترونیک و البسته است.
در شرایطی که اصلی ترین نگرانی کشور »نفوذ« در حوزه سبک 
زندگی بوده و مسئولین کشور مکررا نگرانی خود را از این موضوع 
عنوان می کنند؛ شاهد آن هستیم که یکی از ناپسندترین سنت 
های غربی بدون هیچ توجیه اقتصادی وارد کشور شده است. 
سنتی که جز الگوبرداری کورکورانه از فرهنگ غربی هیچ مزیت 
دیگری ندارد و البته اگر مسئولین جدی حساسیت جدی در 
این زمینه نداشته باشند این سنت غلط در سالهای آینده بجای 
گسترده  صورت  به  فرایدی«  بلک  اینترنتی  »فروش  برگزاری 
کریسمس  و همچون »جشن  برگزار شده  در شهرهای کشور 
مسلمانان« و »جشن ولنتاین ایرانی« باید شاهد برگزاری این 

سنت در سطح شهر باشیم.

»بلک فرایدی« 
جدیدترین سوغات نفوذ فرهنگی

فراموش  را  خود  وظایف  والدین  از  برخی  گاهاً 
مجازی  فضاهای  در  فرزندان  تربیت  و  کرده 

می شود انجام 
ابزارها  از  بسیاری  مانند  که  وسیله ای  اینترنت 
یا  خوب  و  دارد  منفی  و  مثبت  جنبه های 
استفاده ی  نوع  به  تکنولوژی  این  بودن  بد 
علی  پدیده  این  البته  دارد،  بستگی  کاربران 
به  دستیابی  قبیل  از  مناسبی  فرصت های  رغم 
ما  برای  که  دانش  تولید  و  توسعه  اطالعات، 
به  ما  برای  نیز  را  تهدیدهایی  می کند  فراهم 
اما نخستین و شاید خطرناک ترین  همراه دارد، 
استفاده های  موجب  که  اینترنت  منفی  اثر 
اعتیاد  می شود  پدیده  این  از  جوانان  نادرست 
از  برخی  راستا  همین  در  است  اینترنتی 
فردی  می گویند:  باره  این  در  جامعه شناسان 
اینترنت  از  هفته  در  ساعت   ۱9 از  بیش  که 
البته  و  است  اینترنت  به  معتاد  کند،  استفاده 
وسیله  این  از  ساعت   ۳ تا   2 هفته  در  فرد  اگر 
که  فردی  و  است  معمولی  کاربر  کند  استفاده 
۵.۸ ساعت  اینترنت به  از  میزان استفاده ی وی 
آسیب  بررسی های  مورد  باید  برسد  بیشتر  یا 

گیرد. قرار  شناسانه 
مجازی  فضاهای  البته  و  اینترنت  از  استفاده 
از  برخی  اخیر در میان  به قدری در چند سال 
والدین  از  برخی  گاهاً  که  کرده  نفوذ  خانواده ها 
وظایف خود را فراموش کرده و تربیت فرزندان 
تهیه ی  با  و  می شود  انجام  مجازی  فضاهای  در 
را  بار مسئولیت  فرزندان  برای  تلفن همراه  یک 

می کنند. ساقط  خود  گردن  از 

فضاهای مجازی و اختالل در کارهای 
خانواده ها

این  در  ارتباطی  نوین  تکنولوژی های  ظهور   
را  خانواده  کارکردهای  از  بسیاری  سال  چند 
خود  که  تحوالتی  است  کرده  اختالل  دچار 
در  اساسی  و  عمیق  دگرگونی های  بروز  منشأ 

هستند. خانوادگی  ارزش های  و  روابط  نوع 
تمامی  در  که  است  موضوعی  اینترنت  مبحث 
و  به جامعه  و محدود  داشته  جوامع موضوعیت 
ویژگی های  دلیل  به  نمی شود،  خاص  اقلیتی  یا 
پدیده  این  بودن  نو  و  مجازی  فضاهای  خاص 
برای  کافی  امکان  و  فرصت  والدین  از  بسیاری 
را  آن  کاربردهای  و  معنا  این  دقیق  شناخت 
مناسب  آشنایی  عدم  و  نیاورده اند  دست  به 
روزمره  استفاده  مقابل  در  و  فضا  این  با  آن ها 
فضای  که یک  است  باعث شده  آن  از  فرزندان 
برای  خانه  داخل  در  خصوصی  و  محرمانه 
و  دغدغه  بدون  آن ها  و  شود  ایجاد  فرزندان 
و  رفته  مختلف  سایت های  به  ناظر  احساس 

می کنند. جستجو 
رابطه  حوزه  در  مجازی  فضاهای  گسترش 
وجود  به  تغییراتی  نیز  والدین  و  فرزندان 
کاهش  به  می توان  جمله  از  که  است  آورده 
ارتباط  کاهش  مرجع،  عنوان  به  خانواده  نقش 
رشد  دلیل  به  نسلی  شکاف  فرزند،  با  والدین 
و  فرزندان  بین  حریم  رفتن  بین  از  تکنولوژی، 
والدین، ایستادن در برابر یکی از والدین یا هر 
اساس  بر  و  متأسفانه  و  برد  نام  می توان  را  دو 
سبد  که  کرد  عنوان  می توان  موارد  این  تمامی 
تغییرات  دچار  ایرانی  خانواده های  فرهنگی 
ترویج  نوعی  به  همگی  که  است  شده  فراوانی 
به  جامعه  در  را  غربی  و  مدرن  زندگی  سبک 
زندگی  از  شیوه  این  که  است  داشته  همراه 
فرهنگ  در  بی سامانی  می شود  سبب  شک  بی 

کند. پیدا  رسوخ  کشور 
فضاهای  اهمیت  به  توجه  با  است؛  گفتنی 
فن  به  نیز  ایران  در  جوامع  توسعه  در  مجازی 
شده  زیادی  توجه  ارتباطات  و  اطالعات  آوری 
است، اما آسیب های جدی در این زمینه وجود 
که  است  ضروری  و  الزم  اساس  همین  بر  دارد 
و  یابی  ریشه  را  معضل  این  مربوطه  مسئوالن 

برآیند. آن  رفع  درصدد 
جوان é:منبع

سبد فرهنگی خانواده های ایرانی 
با چه چیزی پر شده است؟
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آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز و تسلسل اسناد مالکیت دفتر خانه ای کامیون باری ولوو N۱۰ ده چرخ 
مدل ۱۳۵۷ و شماره انتظامی ایران ۷2-44۸ع۱۸ و شماره موتور TD۱۰۰A۱۰۵۳۰6۷۱۰ و شماره 

شاسی N۱۰2264۰ به نام امید حسینی قادیکالئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
دانشجویی 92۱2۳۳64  به شماره  امیرعباس  فرزند  قلمبر  اینجانب حسین  دانشجویی  کارت 
الکترونیک  برق-  رشته  کارشناسی  مقطع  در   ۱۳۷4 ۰۰۱۷۸42۱۸2ت.ت  شناسنامه  شماره 

مفقود گردیده، فاقد اعتبار است.
بهشهر

مفقودي 
 ۷۳۸ پالک  شماره  به   ۱۳94 مدل  روغني  سفید  دي  اس  پژو2۰6  کمپاني  سند 
شاسي   ۱6۳B۰۱۵۳۱42 موتور  شماره  رحمن  اکبري  جواد  بنام   ۸2 ایران   ۱6 م 

NAAP4۱FE4FJ2622۳۸مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی 
احتراما به اطالع می رساند شاکی آقای رجبعلی کافتری و متهم آقای سید علی اصغر حسینی 
مقدم شکایت شاکی دایر بر کالهبرداری جهت رسیدگی پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان نکا مطرح است کالسه پرونده نیبت گردیده است بعلت مجهول 
المکان بودن متهم آقای و به دخواست شاکی  و به تجویز ماده ۱6۵ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور بازپرسی شعبه اول دادسرای نکا یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن در شعبه 
اول بازپرسی دادسرای نکا مراجعه و در صورت عدم حضور متهم پس از یک بار از انتشار آگهی 

اقدام قانونی معمول خواهد شد م. الف 9۵2۱۳
شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نکا 

آگهی ثبتی 
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بابل
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بابل 

معرفی برترین ورزشکاران کشتی های سنتی

اسامی برترین ورزشکاران رشته های سنتی در سال 9۵ از سوی 
فدراسیون کشتی اعالم شد.

فدراسیون  سنتی  ورزشکاران  برترین  اسامی  ایسنا،  گزارش  به 
زاده  صادق  جابر  که  شد  اعالم   94-9۵ فنی  سال  در  کشتی 
آقایان  سنتی  رشته های  مجموع  در  ورزشکار  برترین  بعنوان 
آلیش  های  رشته  در  ورزشکار  برترین  بعنوان  ریاحی  عاطفه  و 
نیز  میرزاپور  احمد  همچنین  شدند.  انتخاب  بانوان  گراپینگ  و 
بعنوان  نیز  پهلوانی و عاطفه ریاحی  برترین کشتی گیر  بعنوان 
برترین ورزشکار در رشته های آلیش و گراپلینگ معرفی شدند.

استویچف هنوز گزینه ایران است

استویچف باز هم گزینه هدایت تیم   ملی والیبال شد.
به  گزارش  ایسنا، در حالی که پیش از این راسودین استویچف 
شده  خارج  ایران  والیبال  تیم   ملی  هدایت  گزینه های  جمع  از 
بود، اما به نظر می رسد محمدرضا داورزنی بار دیگر با این گزینه 

مذاکره خود را آغاز کرده است.
عالوه بر استویچف، کوالکویچ صربستانی گزینه هدایت تیم   ملی 
ایران  در  استویچف  حضور  شدن  منتفی  از  بعد  است.  والیبال 
سکوی  روی  ایران  رفتن  قول  نمی توانست  او  که  دلیل  این  به 
المپیک را بدهد، داورزنی اعالم کرده بود که استویچف به صورت 
باید  است.  نشده  خارج  تیم   ملی  گزینه های  فهرست  از  کامل 
منتظر ماند تا مشخص شود داستان انتخاب سرمربی تیم   ملی 

والیبال ایران به جا ختم می شود.

مهران حاتمی سرمربی تیم بسکتبال ایران 

در جلسه کمیته فنی دیروز فدراسیون بسکتبال مهران حاتمی 
به عنوان سرمربی تیم ملی ایران انتخاب شد.

رفت  ایران  از  باوئرمن  دیریک  اینکه  از  پس  ایسنا،  گزارش  به 
فدراسیون بسکتبال مهران شاهین طبع را به عنوان سرمربی تیم 
ملی انتخاب کرد که او این سمت را نپذیرفت و دیروز فدراسیون 
سرمربی  حاتمی  مهران  خود  فنی  کمیته  جلسه  در  بسکتبال 
کنونی تیم بسکتبال شهرداری تبریز را به عنوان سرمربی تیم 

ملی برای رقابت های غرب آسیا انتخاب کرد.
اردوی تیم ملی بسکتبال ایران دوم بهمن آغاز خواهد شد.

ملی  تیم  فنی  کادر  در  حضور  سابقه  این  از  پیش  حاتمی 
بزرگساالن را دارد و در سال 2۰۱2 نیز تیم ملی جوانان را به 

جام جهانی جمهوری چک برد.

مدرسان سوئیسی اسکی در راه ایران

مدرسان برجسته اسکی سوییس جهت تدریس آخرین متدهای 
مربیگری به ایران سفر می کنند.

به  گزارش  ایسنا  ، مدرسان برجسته  سوییسی رشته اسکی جهت 
تدریس آخرین متدهای مربیگری در ورزش اسکی و آموزش آن 

روز جمعه اول بهمن ماه به ایران می آیند.
ایران  این مدرسان سوییسی که به دعوت فدراسیون اسکی به 
سفر می کنند شیوه آموزش و مربیگری سوییسی را به مربیان 
مجمع  در  ایران  عضویت  ساز  زمینه  تا  می دهند  انتقال  ایرانی 

جهانی مربیان اسکی ISIA را فراهم آورند.
و  مربیگری  تدریس  جهت  پایلت  ویسنت  و  امبرسین  لوریس 
آموزش اسکی آلپاین و الساندرو آلبریو جهت تدریس در رشته 

اسنوبرد به ایران سفر خواهند کرد.

رقابت های بوکس آزاد کشور برگزار می شود

آزاد  برگزاری رقابت های بوکس  از  نایب رئیس فدراسیون بوکس 
در صورت استقبال خوب ورزشکاران از این مسابقه ها خبر داد.

به  کشور  آزاد  بوکس  رقابت های  برگزاری  درباره  حسینی  روح ا... 
را صادر کردم. در  رقابت ها  این  برگزاری  اجازه  بنده  ایسنا گفت: 
قطعا  شود  رقابت ها  این  برگزاری  از  خوبی  استقبال  که  صورتی 
این مسابقه ها برگزار خواهد شد. حضور در این رقابت ها به صورت 
به  این رقابت ها  از  امیدوارم که استقبال خوبی  داوطلبانه است و 

عمل آید.
روز  داد: طی چند  ادامه  رقابت ها  این  برگزاری  نحوه  مورد  در  او 
آینده شرایط ثبت نام را اطالع رسانی خواهیم کرد. ورزشکارانی 
تکمیل  با  می توانند  دارند  مسابقه ها  این  در  به حضور  تمایل  که 
مجموعه  در  رقابت ها  این  شوند.  حاضر  رقابت ها  این  در  شرایط 
شهید شیرودی تهران در سالن شهید همت برگزار خواهد شد که 

موقعیت بسیار خوبی برای بوکسورها است.
نایب رئیس فدراسیون بوکس با بیان اینکه  هدف از برگزاری این 
باال  و  بوکسورها  برای  مبارزه ها  تعداد  افزایش  کشور  در  رقابت ها 
بردن آمادگی آنها است خاطر نشان کرد: همه بوکسورهای جهان 
در سال چندین مبارزه انجام می دهند در حالی که بوکسورهای ما 
تنها ۵ یا 6 مبارزه انجام می دهند که بسیار ناامید کننده است و 
باید تعداد مبارزات آنها افزایش یابد. هدف ما هم از این رقابت ها 
شرایط  در  آنها  دادن  قرار  و  بوکسورها  مبارزات  تعداد  بردن  باال 

مسابقه است.
حسینی درباره اهداف  فدراسیون از برگزاری این رقابت ها ادامه داد: 
می خواهیم ملی پوشان را هم در این رقابت ها شرکت دهیم چون هر 
بوکسور باید به طور معمول هر هفته یک مبارزه داشته باشد ولی، به 
طور کلی نورم مبارزه در ایران ۵ درصد نورم جهانی هم نیست. مربی 
کوبایی هم برگزاری این مبارزه را برای تقویت آمادگی بوکسورها مهم 
و تأثیرگذار می داند. هدف دیگر فدراسیون را می توان استعداد یابی 

و نخبه یابی از این رقابت ها دانست.
او در پایان سخنان خود افزود: می خواهیم با برگزاری این مسابقه ها 
بوکسورهای جوان را در کنار بوکسورهای بزرگسال به کار ببریم 
تا از لحاظ روحی در شرایط خوبی قرار بگیرند. از همه این مسائل 
 ۳۰ حداقل  میانگین  بطور  بوکسور  هر  باید  که  است  این  مهم تر 
مبارزه در سال داشته باشد که این میانگین در کشور ما تنها ۵ 

یا 6 بازی است.

آمار ضعیف پپ گواردیوال 
در منچسترسیتی

سرمربی اسپانیایی فیروزه ای های شهر منچستر، 
به ثبت  این تیم  ضعیف ترین آمارهایش را در 

رسانده است.
برتر  لیگ  در  منچسترسیتی  گزارش  ایسنا،  به  
انگلیس با چهار گل مغلوب اورتون شد. سیتی 
تحت هدایت پپ گواردیوال تنها در پنج ماه، هفت 
شکست را تجربه کرده است که این موضوع باعث 
صدرنشین  چلسی  امتیازی  فاصله ۱۰  در  شد 
قرار بگیرد. آمار ضعیف گواردیوال یکی از بدترین 
آمارهای او در زمان مربیگری اش است. او تنها یک 
بار بیش از این شکست را تجربه کرده است و آن 
به فصل ۱۵ – 2۰۱4 برمی گردد. گواردیوال در آن 
زمان هدایت بایرن مونیخ را بر عهده داشت و در 

یک فصل، در ۱۰ بازی شکست خورد.
سه  ژانویه  تا  بارسلونا  همره  به  گواردیوال  آمار 
شکست در فصل ۰9 – 2۰۰۸ )هفت باخت در 
تمام فصل(، دو باخت در ۱۰ – 2۰۰9 )چهار 
شکست در مجموع(، دو باخت در فصل ۱۱ – 
2۰۱۰ )6 شکست در مجموع( و یک باخت در 
فصل ۱2 – 2۰۱۰ )چهار شکست در مجموع(.

همچون  ضعیفی  آمار  نیز  مونیخ  بایرن  در  او 
گواردیوال  بایرن  است.  نداشته  منچسترسیتی 
باخت   6(  2۰۱۳ – در فصل ۱4  دو شکست 
در مجموع(، دو شکست در فصل ۱۵ – 2۰۱4 
در  شکست  پنج  فصل(،  تمام  در  باخت   ۱۰(

فصل گذشته )پنج باخت در مجموع(.
شکست برابر اورتون از جنبه دیگری برای سرمربی 
از  یکی  گواردیوال  چون  بود  دردناک  اسپانیایی 
سنگین ترین شکست هایش را در دوران مربیگری 
تجربه کرد. او در فصل ۱4 – 2۰۱۳ لیگ قهرمانان 
بر صفر مغلوب رئال  بایرن چهار  اروپا به همره 
مادرید شد و در این فصل با سیتی در نوکمپ چهار 
گل دریافت کرد. این دومین شکست سنگین تیم 

گواردیوال در یک فصل است.

امیدواری سرمربی قطر برای 
شکست ایران

سرمربی تیم   ملی فوتبال قطر با وجود این که 
تیمش در انتخابی جام جهانی در شرایط سختی 
قرار دارد اما امیدوار به صعود است. او امیدوار 

است که بتواند برابر ایران به پیروزی برسد.
در  قطر  فوتبال  تیم   ملی  گزارش  ایسنا،  به  
همگروه  ایران  با   2۰۱۸ جهانی  جام  انتخابی 
است. این تیم عملکرد ناامید کننده ای در دور 
در  بازی خود  پنج  در  قطر  است.  داشته  رفت 
دور رفت تنها چهار امتیاز به دست آورد و در 
رده پنجم جدول رده بندی جای دارد. این تیم 
سوم  برگشت  دور  در  خود  بازی  نخستین  در 

فروردین ماه از ایران پذیرایی خواهد کرد.
خورخه فوستاتی، سرمربی تیم   ملی فوتبال قطر 
امید زیادی برای صعود به جام جهانی روسیه 
دارد. او بعد از چند هفته تعطیلی به کشور قطر 
بازگشت و تیمش را آماده یک دیدار دوستانه 

برابر مولداوی کرد.
این مربی اروگوئه ای گفت : امیدوارم که بعد از 
دیدار برابر ایران و ازبکستان در شرایط خوبی 
جدول  در  خود  جایگاه  و  باشیم  داشته  قرار 
امید  که  بگویم  باید  تغییر دهیم.  را  رده بندی 
زیادی برای صعود به جام جهانی داریم. مطمئن 
باشید که اگر امید نداشتم در خانه می نشستم.
او ادامه  داد:  قبول دارم که صعود به جام جهانی 
سخت است اما من امیدوار هستم و دلیلی ندارد 
روز هشتم  در  از دست دهم.  را  امید خود  که 
مارس دیدار دوستانه با یک تیم که در سطح تیم  
 ملی ایران باشد برگزار خواهیم کرد. در جدول 
این  ولی  است  شده  سخت  شرایط  رده بندی 

توانایی را داریم که وضعیت خود را بهتر کنیم.
با  ایران  فوتبال  تیم   ملی  رده بندی  جدول  در 
یازده امتیاز در صدر قرار دارد. کره جنوبی با ۱۰ 
و ازبکستان هم با 9 امتیاز به ترتیب در رده های 
دوم و سوم جای دارند. سوریه با پنج و قطر هم 
با چهار امتیاز در رده سوم و چهارم هستند و 

چین هم با دو امتیاز قعرنشین است.

خبرخبر

مجله کنفدراسیون فوتبال آسیا به بررسی 
پرداخته  آسیا  قهرمانان  لیگ  رقابت های 

است.
فصل جدید رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
این  در  حاضر  تیم های  و  شده  قرعه کشی 

مرحله حریفانشان را شناخته اند.
در همین راستا مجله کنفدراسیون فوتبال 
این  در  حاضر  تیم های  بررسی  به  آسیا 

مرحله پرداخته است:
éé:خوزستانéاستقال

استقالل خوزستان بعد از این که در پایان 
فصل 2۰۱4 – 2۰۱۵ در پلی آف در لیگ 
برتر ابقا شد، فوتبال ایران را با یک شوک 
گذشته  فصل  در  توانست  و  کرد  روبرو 
در  را  قهرمانی  عنوان  و  ساز شود  شگفتی 

لیگ ایران به نام خود ثبت کند.
فعالیت  از سال 2۰۱۱  استقالل خوزستان 
کرده  آغاز  حرفه ای  صورت  به  را   خودش 
است. بعد از دو سال فعالیت در دسته دوم 
به لیگ برتر ایران صعود کرد. این تیم در 
با  سختی  رقابت  و  می کند  فعالیت  اهواز 

در  تیم  دارد. هر دو  فوالد  همشهری خود 
ورزشگاه غدیر فعالیت می کنند.

éé:آهنéذوب
قهرمان جام حذفی فوتبال ایران با برتری 
توانست  پنالتی   ضربات  در  استقالل  برابر 
برای  و  کند  دفاع  خود  قهرمانی  عنوان  از 
کند  کسب  را  قهرمانی  این  بار  چهارمین 

لیگ  به  صعود  نیز  بار  پنجمین  برای  و 
قهرمانان آسیا را تجربه کند.

ذوب آهـن بعـد از این که در سـال 2۰۰4 
در مرحلـه گروهـی از لیگ قهرمانان آسـیا 
حذف شـد در سـال 2۰۱۰ بـه فینال لیگ 
قهرمانـان آسـیا صعـود کـرد کـه در فینال 
بـه تیـم سـئونگنام بـا نتیجـه  سـه بـر یک 

شکسـت خورد.
یک  به   2۰۱۱ سال  در  همچنین  آنها 
چهارم نهایی این رقابت ها نیز صعود کردند. 
طرف  از  سپاهان  همراه  به  هم  آهن  ذوب 

شرکت های فوالد و آهن حمایت می شود.
éé:éپرسپولیس

تیـم بـزرگ فوتبـال ایـران بـرای ششـمین 
بـار جـواز حضـور در لیـگ قهرمانـان آسـیا 
را کسـب کـرد. آنهـا بـا نایـب قهرمانـی در 
لیـگ توانسـتند بـه این مهـم دسـت یابند. 
جـام  دوره  اولیـن  قهرمـان  پرسـپولیس 
برنـدگان آسـیا در سـال ۱99۱ اسـت کـه 
سـه بـار توانسـته اسـت بـه دور دوم لیـگ 
قهرمانان آسـیا راه یابد. آخرین بار در سـال 
2۰۱۵ بـود کـه برابـر الهالل شکسـت خود 
و از صعـود بـه مرحلـه بعـدی آن بـاز ماند.

پر  لیگ  در  قهرمانی   9 با  پرسپولیس 
و  است  ایران  فوتبال  تیم  افتخارترین 
بازیکنان بزرگی همچون علی کریمی، علی 
را  دایی، علی پروین و مهدی مهدوی کیا 

پرورش داده است.

گزارش مجله AFC ازلیگ قهرمانان آسیا؛

پرسپولیس، ذوب آهن و استقالل خوزستان در راه موفقیت

مهاجم تیم ملی فوتبال در گفت وگو با مجله 
AFC از مقایسه خود با نیستلروی، رسیدن 
به رکورد گلزنی علی دایی و شرایط تیم ملی با 

کی روش صحبت کرد.
کی روش،  کارلوس  که  این  از  بعد  سال  دو 
سرمربی تیم   ملی فوتبال ایران، سردار آزمون 
را مهاجم اول خود معرفی کرد حاال این بازیکن 
توانسته نامی برای خود در بین بزرگان دست و 
پا کند. درخشش این بازیکن در لیگ قهرمانان 
در  ایران  تیم   ملی  با  خوب  عملکرد  و  اروپا 
انتخابی جام جهانی روسیه باعث شده تا سردار 

آزمون به بازیکنی بزرگ تبدیل شود.
در بین جمعیت زیاد در ورزشگاه آزادی چهره 
سردار آزمون را می توان دید که خود گویای 
همه چیز است و نیازی به توصیف آن نیست. 
او می گوید دیدید من برنده شدم؟ بهتان که 
گفته بودم! این جمالت بعد از یکی از مهم ترین 
بازی های ایران در سال از طرف آزمون بیان  
شد. جایی که تیم   ملی ایران موفق شد کره 
جنوبی را در ورزشگاه آزادی شکست دهد و 
این  در  کرد.  باز  را  کره  دروازه   آزمون  سردار 
بازی همه از تقابل آزمون و سون هیونگ مین 
صحبت می کردند که در نهایت این آزمون بود 

که توانست برنده این جدال باشد.
در جهنم ورزشگاه آزادی سون هیونگ مین 
سردار  این  و  شد  دفن  کره  بازیکنان  همراه 
آزمون بود که بازیکن سابق هامبورگ، لورکوزن 
و تاتنهام را کنار زد و ستاره تیمش در این بازی 
شد. او گل مهمی برای تیم   ملی ایران به ثمر 
رساند که شاید بتواند راه تیم   ملی ایران را برای 

صعود به جام جهانی هموار کند.
سردار آزمون به این گل نیازی نداشت تا خودش 
را به عنوان یک استعداد شگرف در فوتبال ایران 
نشان دهد. او دو سال پیش در جام ملت های 
آسیا استرالیا برای اولین بار در سطح ملی مطرح 
شد. مهاجمی با اعتماد به نفس باال که در خط 

حمله تیم   ملی فوتبال ایران می درخشید.

در بازی با قطر بود که سردار آزمون یکی از 
زیباترین گل های جام را به ثمر رساند. گلی 
که تحسین کارلوس کی روش را بر انگیخت و 
درباره آن گفت : یک گل فوق العاده  با حرکت 
منحصر به فرد از آزمون به ثمر رسید. شبیه 
همان گل هایی که رود فان نیستلروی به ثمر 
بهترین  با  خیلی  البته  کی روش  می رساند. 
که  زمانی  و  نیست  غریبه  دنیا  مهاجمان 
دستیار فرگوسن در منچستریونایتد بود، با 

این مهاجم کار کرد.
سردار آزمون درباره مقایسه با نیستلروی به مجله 
فوتبال آسیا، گفت : البته این طور مقایسه ها کار 
من را سخت می کند و وظیفه ام را به عنوان یک 
بازیکن خیلی سخت تر می کند. وقتی یک مربی 
بزرگ همچون کی روش بازیکن جوانی مثل من 
را در یک نشست خبری با رود فان نیستلروی 
مقایسه می کند، افتخار بزرگی برای من است. 
کار  نیستلروی  فان  رود  با  کارلوس کی روش 
کرده و از توانایی های او آگاه است و می داند که 
توانایی های من در چه حدی است. به همین 
خاطر این جور مقایسه ها برایم افتخار است. 
ما مهاجمان خیلی بزرگی در تیم   ملی داریم. 
مثل کریم انصاری فرد و رضا قوچان نژاد. تمام 
این بازیکنان، بازیکنان بزرگی هستند و افتخار 
فکر  می کنم.  بازی  کنارشان  در  که  می کنم 
می کنم خیلی از این بازیکنانی که نام آنها را بردم 
درخشش واقعی خودشان را هنوز در تیم   ملی 
نشان نداده اند. نمی توانیم فراموش کنیم که ایران 
کشوری بزرگ با ۸۰ میلیون جمعیت است و 
ظرفیت زیادی وجود دارد. استعدادهای فوتبالی 
زیادی در ایران است و من معتقدم که می توانیم 

مهاجمان خوبی داشته باشیم.
مهاجم جوان ایرانی امسال در لیگ قهرمانان 
به  با گل هایی که  و  پا کرد  به  اروپا کوالک 
رساند  ثمر  به  مونیخ  بایرن  و  اتلتیکومادرید 
باعث شد تا به روستوف کمک کند تا به لیگ 

اروپا برسد.

سرمربی تیم   ملی کشتی فرنگی با بیان این 
که اجباری برای حضور فرنگی کاران المپیکی 
حد  تا  گفت:  نیست،  ملی  تیم  اردوی  در 
در  المپیکی   نفرات  از  استفاده  قصد  امکان 

جام جهانی را ندارم.
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  اشکانی  علی 
علت دعوت از فرنگی کاران  المپیکی به دور 
جدید تمرینات تیم   ملی، اظهار کرد: هدف 
ما از دعوت کشتی گیران به اردوی تیم   ملی 
این بود که از روند تمرینات و رقابت با سایر 
کشتی گیران عقب نمانند و بدانند که کادر 
فنی تیم ملی آن ها را فراموش نکرده است. 
با آن ها در تماس هستم و چند نفر از این 
کشتی گیران نیز خواستار حضور در تمرینات 
تیم   ملی شدند. البته من شرایط سنی آنها را 
درک می کنم و می دانم در شرایطی هستند 
آینده خود  قاطعانه در مورد  که نمی توانند 
تصمیم گیری کنند و ما باید آن ها را درک 
کنیم. خودم کشتی گیر بودم و این شرایط 
را پشت سر گذاشتم و می دانم که فشار زیاد 
بر روی این کشتی گیران وارد شده و نیاز به 
استراحت دارند تا با آمادگی هر چه  بیشتر بار 

دیگر کشتی را آغاز کنند.
این  به  پاسخ  در  تیم   ملی کشتی  سرمربی 
اردوی  در  المپیکی  نفرات   اگر  که  سوال 
جدید تیم   ملی  که از امروز )دوشنبه( آغاز 
می شود حضور پیدا نکنند، چه برخوردی با 
برای  اجباری  هیچ  گفت :  شد،  خواهد  آنها 
تا  تیم   ملی  اردوی  در  کشتی گیران  حضور 
زمان اردوی مرحله نهایی انتخابی تیم   ملی یا 
مسابقات آسیایی نیست. اگر هر کشتی گیری 
در اردوی مرحله نهایی انتخابی تیم   ملی که 
سال آینده است، حضور پیدا نکند، قطعا کنار 
خواهیم گذاشت، اما حضور کشتی گیران در 

اردوی فعلی اجباری نیست.
چرا حضور  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
کشتی گیران  المپیکی در این اردو که برای 

جهانی  جام  در  حضور  جهت  سازی  آماده 
است، اجباری نیست، گفت : ما تا حد امکان 
قصد نداریم از نفرات  المپیکی در رقابت های 
جام جهانی استفاده کنیم و شاید فقط از یک 
فرنگی کار المپیکی در این رقابت ها استفاده 
کنیم چرا که هدف ما اعزام یک تیم کامال 
است. قطعا کشتی گیران  رقابت ها  به  جوان 
جوانی  عین  در  می توانند  که  داریم  خوبی 
جانشینان خوبی برای بزرگان کشتی فرنگی 
احتیاج  زمان  و  فرصت  به  اما  شوند،  ایران 
دارند تا با کسب تجربه هر چه  بیشتر خود 

را نشان بدهند.
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  ادامه  در  اشکانی 
حضور  برای  کشتی گیران  وضعیت  آخرین 
در جام تختی، اظهار کرد: با توجه به حضور 
سه تیم ایرانی در این مسابقات سعی کرده اند 
که از تمام پتانسیل  کشتی فرنگی ایران تا 
حد امکان استفاده کنند و کشتی گیران برتر 
مسابقات قهرمانی کشور و رقابت های عمومی 
را در این مسابقات به میدان بفرستند، چرا 
که معتقدم جام تختی میدان بسیار خوبی 
و  است  جوان  کشتی گیران  محک  برای 
کشتی گیران باید بدانند که به دقت عملکرد 
آنها در این مسابقات مورد بررسی کادرفنی 
تیم   ملی قرار خواهد گرفت و تمام سعی ما 
در  حضور  برای  را  بهترین ها  که  است  این 
مرحله نهایی انتخابی تیم   ملی به اردو دعوت 
کنیم، چرا که هدفمان برگزاری مرحله نهایی 
کشتی گیران  حداقل  با  تیم   ملی  انتخابی 

است.
وی در پایان درباره علت غیبت امیر قاسمی 
منجزی، فرنگی کار سنگین وزن تیم   ملی ، 
گفت :  در این سه ماه او در مسابقات زیادی  
حضور پیدا کرده و تشخیص دادیم قاسمی 
منجزی در جام تختی به روی تشک نرود 
او عازم  و ان شاء ا... در صورت صدور روادید 

تورنمنت پاریس خواهد شد.

اشکانی: در جام جهانی با تیمی جوان 
شرکت می کنیم

آزمون: می خواهیم با کی روش 
به دور دوم جام جهانی برسیم
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فرودگاه سردار جنگل فرصتی برای 
تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه   

با  دیدار  در  رشت  شهرستان  جدید  فرماندار 
سردار  فرودگاه  گیالن،  استان  فرودگاه  مدیرکل 
تعامل  جهت  مناسبی  فرصت  را  رشت  جنگل 
اقتصادی با کشورهای حوزه قفقاز و تحقق توسعه 

پایدار دانست.
آقایی مدیرکل فرودگاه  مهندس غالمرضا کریم 
فرمانداری شهرستان رشت  در  با حضور  گیالن 
و  این شهرستان  فرماندار جدید  با  دیدار  ضمن 
جنگل  سردار  فرودگاه  ایشان،  انتصاب  تبریک 
رشت را موقعیتی ممتاز برای مرکز گیالن دانست 
و گفت: از این فرودگاه به نه مسیر پروازی از جمله 
پنج مسیر پروازی به جنوب کشور پرواز داریم و 
متاسفانه فعال از یک سوم ظرفیت این فرودگاه 
جهت پرواز استفاده می شود و امیدواریم با فراهم 
افزایش  شاهد  گردشگری  زیرساختهای  شدن 

پروازهای فرودگاه گیالن باشیم.
سردار  فرودگاه  وسعت  گیالن  فرودگاه  مدیرکل 
جنگل رشت را در مقایسه با فرودگاههای سایر 
مراکز استانها کوچک دانست و افزود:با تملک ۱6۰ 
هکتار از اراضی اطراف فرودگاه سردار جنگل رشت 

می توان طرح توسعه فرودگاه را اجرایی کرد.
این  در  نیز  رشت  شهرستان  جدید  فرماندار 
فرودگاه  کل  مدیر  از حضور  تشکر  دیدار ضمن 
سردار  فرودگاه  پروازهای  اخیر  گیالن،افزایش 
و  دانست  تحسین  قابل  را   رشت  جنگل 
گفت:فرودگاه سردار جنگل رشت فرصت مناسبی 
جهت تعامل اقتصادی با کشورهای حوزه قفقاز و 

تحقق توسعه پایدار است.

بهره برداری از 1048 طرح 
اشتغالزایی و خودکفایی در لرستان  

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( لرستان 
ا... دهه فجر امسال  ۱۰4۸ طرح  گفت: در ایام 
اشتغالزایی و خودکفایی در استان به بهره برداری 

می رسد.
 جاسم محمدی فارسانی در جلسه ستاد هماهنگی 
دهه فجر استان بیان کرد: در ایام ا... دهه فجر باید 
اقتصاد مقاومتی در همه برنامه های ستاد دهه فجر 

لحاظ شود.
گرفته  نظر  در  برنامه های  باید  کرد:  اظهار  وی 
شده  توسط هر دستگاه اجرایی با رویکرد اقتصاد 

مقاومتی به انجام برسد.
این مسئول ادامه داد: در ایام ا... دهه فجر انقالب 
اسالمی ۱۰4۸طرح اشتغالزایی و خودکفایی امداد 

امام خمینی )ره( به بهره برداری می رسد.
اضافه  )ره(  امام خمینی  امداد  مدیر کل کمیته 
واحد   ۱۱6 مبارک  ایام  این  در  همچنین  کرد: 
این  پوشش  تحت  مددجویان  برای  مهر  مسکن 

نهاد افتتاح خواهد شد.

بهره برداری از بیمارستان کوثر سنندج
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان گفت: پروژه بیمارستان 
کوثر سنندج در مراحل پایانی قرار دارد و در آینده نزدیک افتتاح و به 

بهره برداری می رسد.
دکتر سیامک واحدی در جمع رسانه های جمعی استان در سنندج، 
افزود: بیمارستان ۵4۰ تخت خوابی کوثر سنندج با 9۵ درصد پیشرفت 

فیزیکی در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.
وی اضافه کرد: این واحد بیمارستانی دارای بخش های اتاق عمل، بخش 
دیالیز، اورژانس، درمانگاه، آزمایشگاه، بستری، رادیولوژی، کلینیک های 
تخصصی، CSR آمفی تئاتر و بخش های دیالیز، ICU رادیولوژی، 
پزشکی هسته ای و داروخانه و یایر بخش های اداری و پشتیبانی است.

بعنوان چشم  بلند مدت  و  کوتاه مدت  برنامه های  اعالم  وی ضمن 
اندازهای دانشگاه، اظهار داشت: برگزاری جلسات دانشگاه در قبل و 
یا بعد از وقت اداری، ایجاد طرح راهبردی جهت ساخت دانشکده های 
یکدست از لحاظ نمای ساختمانی، تمرکز هرچه بیشتر بر حوزه درمان 
به عنوان ویترین دانشگاه، تکمیل و راه اندازی پروژه عظیم مرکز پزشکی، 
درمانی و آموزشی کوثر در آینده نزدیک، اتمام سومین بخش پروژه 
مرکز پزشکی، درمانی و آموزشی توحید تا ۱۰ بهمن ماه سالجاری، 
ساخت کلینیک ویژه بیمارستان بعثت تا قبل از دهه فجر امسال و راه 
اندازی پروژه های در حال ساخت شهرستان های کامیاران، دهگالن، 
اقدام  در دست  برنامه های  مهم ترین  از جمله  دیواندره  و  قروه  بانه، 

دانشگاه می باشد.
در ادامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز گفت: با وجود 
یکسری مشکالت و نواقص در حوزه سالمت، حلقه درمان در استان 
کردستان تکمیل بوده و بجز تعدادی خاص ، موارد اعزامی و انتقال به 

خارج از استان نداریم.

برگزاری یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر البرز
البرز ۳۰ دیماه جاري  استان  برتر  کارآفرینان  یازدهمین جشنواره 
در استان البرز با حضور مسئوالن استاني و وزارت تعاون ،کارورفاه 

اجتماعي در سالن میالد شهرداري کرج برگزار می گردد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 
البرز، در این مراسم کارآفرینان برتر،نمونه و شایسته تقدیر استان 
در بخش هاي کشاورزی، صنعت وخدمات  مورد تجلیل قرار گرفته 
و دستاورهاي آنان در عرصه کارآفریني در استان معرفي مي گردد.
البرز  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  خلیلي  مهندس 
همچنین در این باره اظهار داشت: امسال222نفراز استان البرز برای 
حضور در این جشنواره در سامانه کارآفرینان ثبت نام کرده بودند که 

از این تعداد ۱4کارآفرین انتخاب شدند.
وی بابیان اینکه برگزیدگان این جشنواره پس از مرحله استانی به 
مرحله ملی راه پیدا می کنند در خصوص نحوه  انتخاب  کارآفرینان 
برتر بیان کرد: پس از ثبت نام کارآفرینان برای شرکت در جشنواره 
در مرحله اول اطالعات آن ها بر اساس شاخص ها و امتیازات وزارت 
خانه به صورت سیستمی موردبررسی قرار گرفته و پس از جمع بندی 
کسب  را  الزم  امتیازات  که  تعدادی  اطالعات  پاالیش  و  امتیازات 
نمودند مشخص و سپس بعد از بازدید داوران جشنواره  از محل و 
بررسی کارگروه علمی نفرات برتر انتخاب گردیدند. مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان البرز تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال 
است  شده  نامگذای  عمل  و  اقدام  مقاومتی  اقتصاد  سال  به عنوان 
با  تا  است  کارآفرینان  معرفی  برای  مناسبی  فرصت  جشنواره  این 

الگوسازی از سوي این کارآفرینان زمینه اشتغال ایجاد شود.

خبر خبر

گفت:  ایالم  استان  عشایری  امور  مدیرکل 
 2 اسالمی،  انقالب  فجر  دهه  ایام  با  هم زمان 
راستای  در  خورشیدی  پنل های   42۵ و  هزار 
تحقق  و  استان  عشایر  به  بهتر  خدمات  ارائه 

شعار اقتصاد مقاومتی توزیع می شود.
کمیته  نشست  در  سلیمی«  »علی  مهندس   
انقالب  فجر  دهه  ستاد  عشایری  و  روستایی 
و  فعالیت ها  کرد:  اظهار  استان  این  اسالمی 
دهه  عشایری  و  روستایی  کمیته  برنامه های 
برگزار  استان  این  در  خاصی  باشکوه  فجر 

می شود.
و  توانمندی ها  نمایشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
جشنواره  در  استان  عشایری  دستاوردهای 
برگزار  استان  این  در  روستایی  و  فرهنگی 
راحل  امام  که  همان گونه  افزود:  می شود، 
فرمودند »عشایر ذخایر انقالب هستند« همواره 
خدمات بسیاری به جامعه متناسب با جمعیت 

خود ارائه می دهند.
مدیرکل امور عشایری استان ایالم اضافه کرد: 
امور عشایری استان تمام توان خود را به کار 

بسته که در حد توان بتواند خدماتی در خور 
در  و  دهد  ارائه  عشایری  جامعه  به  شایسته  و 
ایام دهه فجر نیز در راستای ایجاد بستر نشاط 
و شادی آفرینی در مناطق عشایری برنامه های 
مرتبط  دستگاه های  سایر  تعامل  با  ویژه ای 

برگزار خواهد شد.
 42۵ هزار   2 توزیع  از  ادامه  در  سلیمی 
توانیر)  شرکت  طریق  از  خورشیدی  پکیج 
عشایری  جامعه  بین  در  برق(  نیروی  توزیع 
دهه  ایام  با  هم زمان  استان  روستایی  رو 

این  گفت:  و  داد  خبر  اسالمی  انقالب  فجر 
مسئوالن  حضور  با  خورشیدی  پنل  تعداد 
فجر  دهه  در  مراسمی  در  استان  اجرایی 
سال  شعار  به  توجه  با  که  می شود  توزیع 
مهمی  نقش  مقاومتی  اقتصاد  بحث  و  جاری 
و  عشایری  جامعه  از   حمایت  راستای  در 

روستایی استان دارد.
وی با بیان اینکه۸۵ درصد از هزینه این پنل 
های خورشیدی از طریق شرکت توزیع نیروی 
از  درصد   ۱۵ کرد:  ابراز  می شود،  تأمین  برق 
هزینه این پکیج های خورشیدی توسط عشایر 
می رود  انتظار  و  می شود  پرداخت  روستایی  و 
در  استان  عشایری  جامعه  از  درصد   2۵ که 
از پنل های خورشیدی  دهه فجر سال جاری 

بهره مند شوند.
مدیرکل امور عشایری استان ایالم یادآور شد: 
در  مهمی  بسیار  نقش  روستائیان   و  عشایر 
امید  و  دارند  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  راستای 
است که بتوان خدمتگزار خوبی برای این قشر 

از جامعه باشیم.

مدیرکل امور عشایری استان ایالم خبر داد:

توزیع بیش از 2 هزار پنل خورشیدی در بین عشایر

نشست  در سومین  آمره  مصطفی 
رسانه  اصحاب  با  خود  خبری 
شرکت  عملکرد  به  اشاره  با 
شهرک های صنعتی استان مرکزی 
شرکت  عملکرد  کرد:  عنوان 
شهرک های صنعتی استان مرکزی 
به دو بخش سخت افزاری در حوزه 
زیرساختی و نرم افزاری و در حوزه 
حمایت از صنایع کوچک و متوسط 

تفکیک می شود.
آمره ادامه داد: برنامه ها و اقدامات ما از سال 
زیرساخت  حوزه  در  است،  آغاز شده  گذشته 
باتوجه به اولویت ها و منابع مالی که در اختیار 
داشته ایم اولویت بندی کرده ایم و به انجام آنها 

پرداختیم.
وی تصریح کرد: سال گذشته در حوزه تکمیل 
زیرساخت ها تعداد 46 مناقصه عمومی به مبلغ 
قرارداد  تعداد ۷۵ مورد  و  ریال  میلیارد   4۸9
هم  امسال  همچنین  شد،  عقد  استعالمی 
قراردادهایی به مبلغ ۱6 میلیارد ریال به صورت 
 2۰ مبلغ  به  استعالمی  مورد   2۵ و  مناقصه 
زیرساخت ها  تکمیل  حوزه  در  ریال  میلیارد 

تنظیم شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
سپری  ماهه   9 در  کرد:  خاطرنشان  مرکزی 

به مبلغ  قراردادهایی  امسال در مجموع  شده 
6۱4 میلیارد ریال در حوزه تکمیل زیرساخت 
عقد شده است، برنامه های ما به گونه ای تنظیم 
از منابع دردسترس بیشترین  تا بتوانیم  شده 
بهره بری را داشته باشیم و اولویت این برنامه ها 
شرکت های  زیرساختی  نواقص  برطرف سازی 

مستقر در شهرک صنعتی بود.
مجموع  از  گذشته  سال  کرد:  بیان  آمره 
میلیارد   ۳۰۰ از  بیش  شده  عقد  قراردادهای 
ماهه   9 در  هم  امسال  و  شد  پرداخت  ریال 
در  پرداخت  ریال  میلیارد   ۳۰9 شده  سپری 
شهریورماه  از  داشته ایم،  زیرساخت  حوزه 
سال گذشته تا آذرماه امسال در مجموع 6۰۰ 
پرداخت  زیرساخت  حوزه  در  ریال  میلیارد 

انجام شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی خبرداد:

تخصیص50 درصد تسهیالت رونق به واحدهای 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان شهرک های صنعتی

در  سرعت  تعیین  دوربین   ۵2 گفت:  بوشهر 
محورهای استان بوشهر نصب شد.

ترافیک  شورای  جلسه  در  علم  حمیدرضا 
مدارس  سازی  ایمن  داشت:  اظهار  تنگستان 
در  که  است  مواردی  از  یکی  راه ها  حاشیه 
استان تاکید زیادی بر آن داریم و در این راستا 
و  عالئم  نصب  مانند  مختلفی  های  فعالیت 
چراغ چشمک زن در ۱4 مدرسه با هماهنگی 

آموزش و پرورش صورت گرفته است.
وی افزود: هفت مدرسه در حوزه فرهنگ سازی 
ایمنی با همکاری شرکت های آموزشی توسط 
افسران پلیس آموزش داده می شود که توانسته 

تاثیر خوبی داشته باشد.
راه  دوربرگردان های  اینکه  به  اشاره  با  علم 
در  کرد:  عنوان  است،  استاندارد  غیر  گادویی 
بحث روشنایی این مسیر نظر بر این است که 

روشنایی این راه اصالح وتکمیل کنیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
دوربین  دستگاه   ۵2 از  بیش  گفت:  بوشهر 
تعیین سرعت در محورهای استان نصب شده 
که دوربین تعیین سرعت در مسیرراه گادویی 
در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

عدد   ۵۰۰ جاری   سال  در  داد:  ادامه  وی 
مواصالتی  راه های  در  سرعت  ثبت  دوربین 
کشور نصب خواهد شد که تعداد ۳6 دستگاه  
های  جاده  سهم  سرعت  هوشمند  دوربین 

استان بوشهر است.
علم افزود: باتوجه به اینکه بیش از 9۰ درصد 
مرگ  به  منجر  که  موتورسیکلت ها  تصادفات 
می شود از نداشتن کاله ایمنی است تاکنون در 
از  بیش  موتورسیکلت ها در  ایمن سازی  حوزه 
هشت روستای تنگستان کاله ایمنی به صورت 

مجانی داده شده است.

52 دوربین کنترل سرعت در جاده های بوشهر

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به محسن اسماعیلی بازگیری فرزند حسن 

شماره بایگانی: 9۵۰66۳
خواهان/شاکی رحمان زرگر لنگوری دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محسن 
اسماعیلی بازگیری به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو و دستور موقت تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
شهرستان  مازندران-  استان  در  واقع  بابل  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱
بابل- میدان والیت- دادگستری شهرستان بابل کدپستی:4۷۱۳6۵۸۷۳9  ارجاع 
و به کالسه 9۵۰99۸۱۱۱۰۱۰۰6۳۷ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن در تاریخ  
۰۱/۱2/۱۳9۵ و ساعت  ۰۸:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  به دادگاه مراجعه و ضمن  از مفاد آن  اطالع 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 1 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان بابل- سارا قلمی اصفهانی

آگهی ثبتی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

فاقد  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و 
سند رسمی برابر رای شماره ۱۳946۰۳۱6۰۰۷۰۰2229  مورخ  ۱ / ۱۰ / 9۵  
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
سند رسمی مستقر در حوضه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای برهان محمودی به شماره شناسنامه 6۱6  صادره از روانسر فرزند 
محمدعلی کدملی ۵969۸۱۷۰2۳ درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری 
خود وصدور سند مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه ۳۵2 / 9۱تشکیل 
وبه هیات موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیات پس از رسیدگی برابر رای فوق 
مستندا به ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت 
ششدانگ یکدستگاه ساختمان را به مساحت -۳۵/ ۱۱۰مترمربع به نام آقای برهان 
کرمانشاه   ۱2 بخش  در  واقع  روانسر  اصلی  از۵۳   ...فرعی  پالک  از  از  محمودی 
)معروف به صالح آباد (واقع در روانسر صالح آباد کوچه آسو ۳ خریداری از آقای 
نبی مظفری و مع الواسطه از صالح ویسی فرزند زارع صاحب نسق فتحعلی پرمو 
می باشد صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود 
تا چنان چه کسانی که نسبت  صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
باید  معترض  گردد،لذا  ارسال  صالحه  دادگاه  به  تا  نمایند  دریافت  ورسید  تسلیم 
ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
انقضای مدت مذکوروعدم  وصول اعتراض  تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  
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  2۸ / ۱۰  / ۱۳9۵ 
تاریخ انتشار دوم ۳ ۱ /  ۱۱  /  ۱۳9۵

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان سیده سوسن مهرزاد و سیده سارا مهرزاد با وکالت رضا محققی دادخواستی 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تخلیه  خواسته  به  محفوظی  اکبر  خوانده  طرفیت  به 
شهرستان شهرستان تنکابن نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی 
تعیین گردیده که  به کالسه ۳/9۵۰۳۷۰ح  و  ارجاع  تنکابن  )حقوقی( شهرستان 
وقت رسیدگی آن بروز دوشنبه مورخ ۱۳96/۰2/۱۸ و ساعت 9:۳۰ تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از انتشار گهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواستع و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 957/95 مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان تنکابن 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواسته  به  دادخواستی  کاظم   فرزند  حیدری  رضا  آقای  خواهان  اینکه  به  نظر 
تسلیم  شعبه  این  در   - فرزند  بادی  رحمت  فالح  سمیر  طرفیت  به  وجه  مطالبه 
نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه ۸/۱222/9۵ ثبت و برای مورخه 
9۵/۱2/۳ ساعت 9 صبح سه شنبه  تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول 
آیین دادرسی  قانون  استناد ماده ۷۳  به  تقاضای خواهان  المکان بودن خوانده و 
به خوانده  و  االنتشار درج  روزنامه های کثیر  از  یکی  نوبت در  مراتب یک  مدنی 
ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه هشتم شورا حاضر و قبل از آن جهت 
به دفتر شعبه هشتم شورا مراجعه  ثانی دادخواست و ضمایم آن  دریافت نسخه 
اقدام  و  محسوب  شده  ابالغ  ضمایم  و  دادخواست  مفاد  اینصورت  غیر  در  نماید 

مقتضی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
خانم مرضیه آخوندی نسب امیری دارای شناسنامه شماره ۳ به شرح درخواستی 
که به کالسه ۱2/۱۵6۰/9۵  ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان شهربانو شاطری امیری به شماره شناسنامه ۱294 
در تاریخ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
فرزند  متولد ۱۳2۷ شماره ملی 2۰6۰۵۳۱۵۱9  امیری  ۱-عباس آخوندی نسب 

متوفی
2-نبی اله آخوندی نسب امیری متولد ۱۳22 شماره ملی 2۰6۳442۱۵۰ فرزند 

متوفی
۳-فاطمه آخوند پور امیری امیری متولد ۱۳۱۷ شماره ملی 2۰6۳4۳۰66۷ فرزند 

متوفی
4-مرضیه آخوندی نسب امیری متولد ۱۳22 شماره ملی 2۰6۳44۱۱9۷ فرزند 

متوفی
فرزند  ملی 2۰6۳4۵4۱۸۳  متولد ۱۳2۸ شماره  امیری  نسب  آخوندی  ۵-طوبی 

متوفی
فرزند  ملی 2۰6۳462۱۷۸  متولد ۱۳۳2 شماره  امیری  نسب  آخوندی  6-نجیبه 

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

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف بابل

دادنامه
کالسه پرونده :۷/4۳6/9۵ شماره دادنامه :۵۵2 -9۵/6/6

خواهان :بانک انصار 
خوانده: ۱- فاطمه رحمانی پیچا 2- احمد سیفی به آدرس: مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه 
رای قاضی شورا 

فاطمه   -۱ بطرفیت  نتاج  اسماعیل  طیبه  انصار  بانک  آقای  دعوی  خصوص  در 
رحمانی پیچا 2- احمد سیفی فرزند ۱- عباس 2- عبداله بخواسته مطالبه وجه به 
مبلغ بیست و شش میلیون و پانصد هزار ریال باستناد سه فقره سفته 9۱۰۳22 
خسارات  کلیه  بانضمام  شماره 9۵/2/۵-۱۸692۵  و چک  و ۰4۳499و۱۵6۷42 
دادرسی نظر به اظهارات خواهان و ارائه مستند دعوی تصویر مصدق سفته و چک 
و با عنایت به اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ نشر آگهی در وقت مقرر در جلسه 
شورا حاضر نشد و هیچگونه ایراد و تکذیبی به صحت و اصالت سند بعمل نیاورده 
لذا شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد ۳۱۳ و ۳۱4 و ۳۱۵ قانون 
تجارت تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و همچنین مستندا به مواد ۵۱۵ 
و ۱9۸ قانون آیین دادرسی مدنی  حکم به محکومیت خواندگان بصورت تضامنی 
بابت سفته های شماره ۱۵6۷42 و ۰4۳499 و 9۱۰۳22 به مبلغ سیزده میلیون 
ریال محکومیت خوانده ردیف دوم و مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت 
چک ۱۸692۵- 9۵/2/۵ بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 9۵/2/۵ و بابت سفته ها از تقدیم دادخواست 
9۵/4/26 لغایت اجرای حکم طبق شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی شهرستان بابل می باشد.
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف بابل- عباسعلی سواد کوهی

آگهی ابالغ
 دادخواست ووقت رسیدگی

داود  طرفیت  به  دادخواستی  قربانعلی  فرزند  خونساری   معصومه  خانم  خواهان 
برای  و  ثبت   9۵۰9۰۱ شماره  به  طالق  خواسته  به  اله   عزت  فرزند  خوانساری 
نامبرده  چون  و  گردیده  تعیین  رسیدگی  وقت   ۸:۳۰ ساعت   9۵/۱2/۱۱ مورخه 
مجهول المکان اعالم شده لذا بر حسب تقاضای خواهان و دستور دادگاه  و مستندا 
به ماده ۷۳ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی مراتب 
فوق یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج واز خوانده فوق الذکر دعوت 
میشود که در مورخ یاد شده در جلسه دادگاه حاضر شده و  ضمنا تا قبل از طول 
وقت رسیدگی میتواند به دفتر دادگاه مراجعه و بادریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم آدرس محل اقامت خودرا اعالم نماید در صورت عدم حضور دادگاه  مطابق 

مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م/ الف 229۳
مدیر دفتر شعبه چهارم حقوقی دادگستری شهرستان بهارستان 

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

فاقد سند رسمی 
قطعه یک ایالم 

۱.خانم مریم منصوری، فرزند عبدعلی  به کدملی 4۵29۷۷26۸۳  به استناد رای 
از ۸۰  مقدار 2۵ سهم  مورخ ۱۳9۵/۰9/2۸  شماره ۱۳9۵6۰۳۱۵۰۰۱۰۰2۷۵4 
سهم )ششدانگ( یک باب ساختمان، به مساحت 2۰4/۱۸ متر مربع، پالک شماره 
۳۷ فرعی از ۸96 اصلی، واقع در ایالم- خ صاحب الزمان- کوچه شهید عبدعلی 
منصوری، خریداری شده از محمد منصوری و سهم موروثی و منتسب به مالکیت 

تقی حمد قداری.
2. آقای مهر علی منصوری، فرزند عبدعلی  به کدملی ۵۸۱9۸۷949۱  به استناد 
از  رای شماره ۱۳9۵6۰۳۱۵۰۰۱۰۰2۷۷۱ مورخ ۱۳9۵/۱۰/۰۱ مقدار ۳۰ سهم 
به مساحت 2۰4/۱۸ متر مربع، پالک  باب ساختمان،  ۸۰ سهم )ششدانگ( یک 
الزمان- کوچه شهید  ایالم- خ صاحب  در  واقع  اصلی،  از ۸96  فرعی  شماره ۳۷ 
عبدعلی منصوری، خریداری شده از محمد منصوری و سهم موروثی و منتسب به 

مالکیت تقی حمد قداری.
۳. خانم فرخنده منصوری، فرزند عبدعلی  به کدملی ۵۸۱9۸۷9۵۰۳  به استناد 
از  رای شماره ۱۳9۵6۰۳۱۵۰۰۱۰۰2۷۷2 مورخ ۱۳9۵/۱۰/۰۱ مقدار 2۵ سهم 
به مساحت 2۰4/۱۸ متر مربع، پالک  باب ساختمان،  ۸۰ سهم )ششدانگ( یک 
الزمان- کوچه شهید  ایالم- خ صاحب  در  واقع  اصلی،  از ۸96  فرعی  شماره ۳۷ 
عبدعلی منصوری، خریداری شده از محمد منصوری و سهم موروثی و منتسب به 

مالکیت تقی حمد قداری.
 در صورتیکه اشخاص  ذینفع به رأی اعالم شده اعتراض داشته باشند می توانند 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  اصالحی  های  آگهی  مورد  در  ماه  دو  مدت  ظرف 
انتشار آگهی، اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف مدت 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 دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه 
است در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست را به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست .

تاریخ انتشار نوبت اول : 9۵/۱۰/2۸
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳ /9۵/۱۱

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

برگ اخطاریه
شماره پرونده :۵۱۸/۱6/9۵

نام اخطار شونده: محمد علی زارع مهذبیه –  مجهول المکان
نام اخطار دهنده: یونس عباسی 

محل حضور: حوزه ۱6 شورای حل اختالف گلستان- بعد از فلکه اول 
وقت حضور: روزدو شنبه  مورخ  9۵/۱2/9 ساعت ۱۵:۰۰ 

علت حضور:  رسیدگی 
شعبه 16 شورای حل اختالف بهارستان

دادنامه
شماره پرونده 4/۱62/9۵    شماره دادنامه:9۵/۳/۱۷-29۸ 

خواهان: حسین حسن پور با وکالت حمیدرضا حسن زاده – به آدرس: بابل خ شیخ 
طبرسی س پارسیان ط دوم دفتر وکالت 

خوانده: اسکندر مفیدی مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه

رای قاضی شورا- در خصوص دعوی حسین حسن پور با وکالت حسن زاده بطرفیت 
اسکندر مفیدی بخواسته مطالبه وجه بمبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باستناد سفته 
ابرازی  مستندات  و  تقدیمی  داخواست  مفاد  به  نظر  سری-م   ۰۸۸۷۰۸۵ شماره 
خواهان که داللت بر استقرار دین بمیزان و مبلغ خواسته بر عهده خوانده داشته و 
بقاء اصول مستندات مذکور در دست خواهان قرینه بر استحقاق وی در طلب وجه 
مزبور و استمرار دین بر ذمه خوانده دارد و خوانده نیز نسبت به دعوی مطروحه و 
مستندات ابرازی دفاع و ایرادی بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را صحیح و 
وارد تشخیص و خوانده را بپرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید سفته لغایت هنگام پرداخت آن 
و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم 
مینماید رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
بابل  نظرخواهی در محاکم حقوقی  قابل تجدید  برابر مقررات  این شورا و سپس 

میباشد.
قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف بابل- سید مرتضی حسینی

احضار متهم
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
9۵۱۰4۳2۸۸۰۰۰۰۳۰۳9  در پرونده کالسه 94۰99۸2۸۸22۰۱۰66  درمورد 
اتهام علی احمد محمدی  به اتهام اقامت غیر مجاز وتسبیب دریک فقره قتل غیر 
موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای  کار  درامور  تقصیر  بواسطه  عمدی 
به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  ۱۳9۵/۱2/2۱ ساعت ۰9:4۵ 
تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  
ودر اجرای مقررات مواد ۱۱۵و ۱۸۰  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م/الف 2۳۳2           
شماره بایگانی شعبه : 9۵۱۵۱۸  

منشی شعبه102 دادگاه کیفری2دادگستری شهرستان  اسالمشهر
 ) شعبه 102دادگاه جزایی سابق( 

ابالغ
خواهان / شاکی سید مجتبی موسوی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد 
بخش  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  امانت  در  خیانت  خواسته  به  فزونی 
دادگاه   ۱۰4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  کریم  رباط  شهرستان  بوستان 
کیفری دو شهرستان بهارستان  ) ۱۰4 جزایی سابق( واقع در جاده ساوه – کیلومتر 
2۵ – نسیم شهر- میدان هفت تیر- ابتدای بلوارخیرآباد – خیابان دادگستری – 
دادگستری شهرستان بهارستان ارجاع و به کالسه 94۰99۸29۸6۸۰۰۸۳۰ ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۱۱/2۰    و ساعت ۸:۳۰ تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و به در خواست خواهان / شاکی و به 
تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای 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 نشرآگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. م / الف 22۳۸ 
شعبه 104 دادگاه کیفری دو دادگستری  شهرستان بهارستان

 ) شعبه  104 دادگاه جزایی سابق( 

احضار متهم 
) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست ( 

  9۵۱4۸4/۱۰۱ کالسه  پرونده  در  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
بازرسان  به  الزم  ومدارک  اطالعات  ارائه  عدم  اتهام  به  وارسته  آقای جبیب  برای 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
به  عنایت  با  است.   گردیده  تعیین   ۰9:۰۰ ساعت   ۱۳9۵/۱2/۱4 مورخه   برای 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر اجرای مقررات مواد ۱۱۵و  مجهول 
۱۸۰  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل 

خواهد آمد.م/الف 2۳۳۳           
شماره بایگانی شعبه : 9۵۱4۸4   

منشی شعبه 101 دادگاه کیفری2 شهرستان  اسالمشهر – پوریا ادیبی



93402éشمارهééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé1395éدیé28éشنبهéهاسهéشهرستان

ارائه هزار فقره تسهیالت ازدواج
  در سال جاری در اردبیل

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان 
اردبیل گفت: در راستای توسعه قرض الحسنه و 
خدمت رسانی مطلوبتر به جوانان، شعبات استانی 
بانک قرض الحسنه مهرایران  مبلغ یکصد میلیارد 
هریک  به  ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت  ریال 
نام کنندگان سال جاری  از زوجین  برای ثبت 

اختصاص می دهد.
عقیل وکیلی در دیدار با فرماندار گرمی با بیان این 
مطلب گفت: ثبت نام کنندگان وامهای ازدواج که 
مراحل ثبت نام در سامانه بانک مرکزی را انجام 
داده اند از فردا می توانند با انتخاب نام این بانک  
به شعب مربوطه درسراسراستان  جهت تکمیل 
مدارک مراجعه و در چارچوب ضوابط و مقررات 

مربوطه نسبت به دریافت وام ازدواج اقدام کنند.
وی افزود: طبق سهمیه ابالغ شده ازسوی مدیریت 
بانک قرض الحسنه مهرایران از فردا آمادگی داریم 
هزار فقره تسهیالت وام ازدواج در اختیارزوجین 

در سطح استان قراردهیم.
اینکه  بیان  با  فرماندارگرمی هم  امامی  ادامه  در 
تعداد زیادی ازجوانان این شهرستان متقاضی وام 
ازدواج هستند، از بانک های عامل خواستار تسهیل 

پرداخت وام ازدواج شد.
وی  با اشاره به اینکه تسریع و تسهیل در پرداخت 
تسهیالت ازدواج از سوی مدیران بانکها باید به جد 
پیگیری شود، اضافه کرد: در پرداخت وام ازدواج 
انتظار  و  و منزلت جوانان حفظ شود  باید شأن 
طوالنی در پرداخت به جوانان برای شروع زندگی 

مشترک زیبنده نیست.

کشف محموله برنج قاچاق در بهمئی
توقیف  از  بهمئي،  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
خودروي حامل برنج خارجي قاچاق به ارزش بیش 

از ۱2۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس سرگرد »محمود 
این  امداد  یگان  ماموران  گفت:  پرور«  عدالت 
حوزه  در سطح  زني  حین گشت  در  فرماندهي 
استحفاظي شهر لیکک مرکز شهرستان بهمئي، 
یک دستگاه وانت نیسان به رانندگي شخصي به 

هویت معلوم مشکوک و خودرو را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسي از این خودرو  مقدار 24۰ 
کیسه برنج ۱۰ کیلوگرمي خارجي قاچاق کشف 

و توقیف شد.
خاطرنشان  بهمئي  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
قاچاق کشف  برنج  این مقدار  ریالي  ارزش  کرد: 
شده طي برآورد کارشناسان، ۱2۰ میلیون ریال 

است.
عدالت پرور بابیان اینکه پرونده مقدماتي در این 
زمینه تشکیل شد، اضافه کرد: خودرو به پارکینگ 
انتقال یافت و راننده این خودرو به همراه پرونده 

به مراجع قضایي معرفی شد.

توسعه اشتغال بانوان بوشهری  با طرح های ترسیب کربن
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر از توسعه اشتغال بانوان 

استان در قالب اجرای طرح های ترسیب کربن خبر داد.
سهیل مهاجری در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید معاون وزیر و رئیس 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از طرح های استان بوشهر، 
اظهار داشت: روند اجرای پروژه های ترسیب کربن با رویکرد توسعه 
مشارکت مردمی از مهم ترین بخش این بازدید بود که بسیار مورد توجه 
قرار گرفت. وی افزود: توسعه کارگاه هایی که به دنبال اجرای پروژه ترسیب 
کربن در بخش هایی از استان شاهد هستیم، اشتغال زایی بانوان بهمراه 
داشته است ویقینا این تجربه ماندگار انشا... بنا به توصیه رئیس سازمان در 

کل استان تعمیم خواهیم داد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر اضافه کرد: استفاده 
حداکثری از مشارکت مردمی در اجرای پروژه ها همواره مورد تاکید ما 
خواهد بود و تصمیم داریم با همکاری تشکل ها و سمن ها این ظرفیت را 
باالتر ببریم. وی گفت: رویکرد اقتصاد مقاومتی در پروژه های منابع طبیعی 
از دیگر مواردی بوده است که در این سفر مورد توجه معاون وزیر وزیر و 

معاون استاندار بوشهر وهیات همراه قرار گرفت.
این مقام مسئول با اشاره به دانش محور کردن عملیات ها و فرایندها 
درمنابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر، تالش در راستای حضور 
جمله  از  را  اداره  این  های  پروژه  در  مردمی  های  سازمان  حداکثری 
دستاوردهای مهم دولت یازدهم در راستای خدمت رسانی به این قشر 
مولد و تالشگر دانست. وی افزود: منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر 
از هر گونه ابتکارات، خالقیت ها و نوآوری های مردمی و NGO ها در 

بخش های مختلف مرتبط با این اداره استقبال می کند.
مهاجری با اشاره به نشستی که به اتفاق معاون وزیر و رئیس سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و هیئت همراه با استاندار بوشهر 
داشت، بیان کرد: مباحث راهبردی خوبی در این نشست مورد بحث 
وتبادل نظر قرار گرفت که انشا... با حمایت های الزم اجرایی خواهند شد.

ایجاد اشتغال 300 هزار نفری در فوالد مبارکه اصفهان
دکتر بهرام سبحانی با حضور در برنامه زنده رود شبکه تلویزیون اصفهان، 
بیست و چهارمین سالروز تاسیس مجتمع فوالد مبارکه در 2۳ دی ماه را 
به همه مردم و به ویژه کارکنان خدوم و فعاالن صنعت فوالد کشور تبریک 
گفت و افزود: حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی نقش ویژه ای در ساخت 
و راه اندازی این پروژه عظیم ملی داشتند که این پروژه به دست ایشان 
افتتاح شد و ایشان عاشق آبادانی کشور بودند و فقدان ایشان در هفته 
گذشته ضایعه ای برای مردم ایران بود و امیدواریم خداوند ایشان را رحمت 
کند. وی پروژه فوالد مبارکه اصفهان را افتخاری برای نظام اسالمی عنوان 
کرد و گفت: فوالد مبارکه اصفهان هم اکنون با سه برابر ظرفیت ابتدای راه 
اندازی خود مشغول به کار است و هم اکنون با دارابودن سه واحد فوالد 
سازی درکشور شامل فوالدمبارکه ، فوالد سبا در لنجان و کارخانه فوالد 
هرمزگان در بندرعباس و پروژه های متعدد دیگر در خراسان، کاشان 
و چهارمحال و بختیاری در حال حاضر بزرگترین واحد تولید فوالد در 
خاورمیانه و شمال آفریقا به حساب می آید. دکتر سبحانی به سایر فعالیت 
های این شرکت در عرصه های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی اشاره کرد و 
گفت: مدیریت باشگاه ورزشی و فرهنگی در رشته های مختلف، راه اندازی 
ورزشگاه نقش جهان و مساعدت در احداث پروژه های ملی همچون 
طرح مصلی اصفهان، موزه دفاع مقدس و راه اندازی پروژه های متعدد 
در شهرستان مبارکه از جمله اقدامات این مجتمع در این عرصه ها بوده 
است که به عنوان نمونه ورزشگاه نقش جهان طی 22 سال به بهره برداری 
نرسیده بود که در نهایت با سرمایه گذاری و مدیریت فوالد مبارکه، این 
پروژه در کمتر از ۱۸ ماه به عنوان زیباترین ورزشگاه کشور با استاندارهای 

بین المللی افتتاح شد.

خبر خبر

شهری  تونل  دومین  زمان؛  خبرنگار  کرج- 
ای  هزینه  با  کرج  )مهرویال(  کاشانی  محتشم 
وزیر  حضور  با  تومان  میلیارد   ۵۰۰ بر  بالغ 
برداری  بهره  به  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 

رسید.
 این مراسم با حضور وزیر ارتباطات و فن آوری 
اعضای شورای شهر،  البرز،  استاندار  اطالعات، 
شهردار و جمعی از مسووالن شهر کرج به بهره 

برداری رسید.
محمود واعظی در سفر یک روزه خود با افتتاح 
تونل شهری که به به طول 2.۷ کیلومتری که 
احداث  تومان  میلیارد  اجرایی  ۵۰۰  با هزینه 
عمرانی  های  طرح  احداث  اهمیت  به  شده 
هاي  طرح  اجراي  اهمیت  گفت:  و  پرداخت 
هاي  زیرساخت  تقویت  هدف  با  تنها  عمراني 
مدیران  و  مسئوالن  ویژه  اهتمام  با  شهري 
امروز  که  گیرد  می  صورت  استاني  و  شهري 
حوزه  در  چشمگیري  تحوالت  بروز  شاهد  نیز 

عمراني شهر بوده ایم.
توجه  با  پروژه  این  افتتاح  افزود:  واعظی 
اقتصاد  شعار  تحقق  در  مسووالن  تالش  به 
میان  تعامل  و  پیوستگی  نشانگر  مقاومتی، 
مدیریت شهری و شورای اسالمی شهر و دیگر 
نهادها از جمله استانداری در اجرای این طرح 
و  مشکالت  با  قطع  طور  به  که  است  عمرانی 

آسیب هایی نیز همراه بوده است.
اشاره  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
خاطر  تهران  با  همجواری  و  البرز  استان  به 
استان  در  که  پیشرفتی  گونه  هر  کرد:  نشان 

پیشرفت  برای  ای  پشتوانه  شود  حاصل  البرز 
و موفقیت بیشتر در تهران است.

گفت:  نیز  کرج  شهردار  مراسم،  این  ادامه  در 
مجموعه مدیریت شهري کرج با توجه به شعار 
سال و بنا به فرموده مقام معظم رهبري مبني 
بر تحقق »اقتصاد مقاومتي« در ورطه »اقدام و 
و  عمران  موضوع  به  اهمیت  همچنین  عمل«، 
آباداني شهر، سال 9۵ را سال شکوفایي عمراني 
تاکنون  نیز  این مهم  به  براي رسیدن  و  نامید 
یکهزار و 9۰۰ میلیارد تومان بودجه پیش بیني 
زیرگذر  از  برداري  بهره  و  افتتاح  است؛  کرده 
محتشم کاشاني با صرف بودجه ۵۰۰ میلیارد 

توماني نیز حاکي از تحقق این مهم است.
وضعیت  به  اشاره  با  ادامه  در  ترکاشوند  علی 
رکود  رغم  علي  کرد:  عنوان  کشور  اقتصادي 

است  توانسته  کرج  شهري  مدیریت  موجود، 
اجراي  شهري  و  استاني  نهادهاي  همکاري  با 
دستور  در  را  خدماتي  و  عمراني  هاي  پروژه 
غیر  تقاطعات  افتتاح  که  دهد  قرار  خود  کار 
هم سطح شهداي حصارک از جمله آن ها مي 
باشد؛ عالوه بر پروژه هاي افتتاح شده تا پایان 
تحویل  دیگر  عظیم  پروژه  چندین  نیز  سال 

شهروندان ایران کوچک مي شود.
بیان  با  همچنین  شهري  ارشد  مسئول  این 
سال  یک  کاشاني  محتشم  زیرگذر  اینکه 
و  رسید  برداري  بهره  به  مقرر  موعد  از  زودتر 
عظیم  هاي  جابجایي  آن  شدن  اجرایي  براي 
افزود:  گرفت،  صورت  شهري  تاسیسات 
همچنین خط ۵ قطار شهري کرج نیز در محل 

مذکور در حال راه اندازي مي باشد.

ترکاشوند با تاکید بر ضرورت مدیریت اقتصادي 
این  کرد:  خاطرنشان  شهري  هاي  پروژه  بر 
اقتصادي  با توجه به سیاست هاي  پروژه ملي 
کرد  هزینه  اساس  بر  و  کرج  شهري  مدیریت 
4۰ درصد بودجه نقدي و مابقي غیر نقدي به 

اجرا درآمده است.
مقرر  شد:  یادآور  شهري  ارشد  مسئول  این 
شده است با همکاري سایر نهادها با مجموعه 
مدیریت شهري کرج روگذري از سمت تقاطع 
محتشم کاشاني به سمت مهرشهر و پس از آن 
فرودگاه پیام احداث شود که این بزرگراه اصلي 
ها  بیني  پیش  و  به شهر شده  ورود  راه  ترین 
حاکي از آن است که این مهم تا 6 ماه آینده 

محقق مي شود.
ترکاشوند گفت: مدیریت شهري کرج عالوه بر 
مرتفع ساختن مشکالت در عرصه حمل و نقل 
نیز  کالنشهر  این  هواي  تلطیف  براي  ترافیکي 
است  گرفته  نظر  در  را  منسجمي  هاي  برنامه 
جنگلکاري  هکتار   ۵۰۰ از  برداري  بهره  که 
محدوده  در  واقع  غرب شهر  اراضي شمال  در 
پایان  تا  و  باشد  مي  آن  جمله  از  باغستان 

اسفندماه نیز احداث مي گردد.
بهره برداری  با  کرد:  نشان  خاطر  کرج  شهردار 
)مهرویال(،  کاشانی  محتشم  زیرگذر  پروژه  از 
مرکزی  هسته  ترافیک  از  عمده ای  بخش 
کالنشهر کرج به سمت آزاد راه تهران- کرج- 
طرح  این  همچنین  و  می شود  هدایت  قزوین 
ملی می تواند شمال و جنوب استان البرز را به 

هم متصل نماید.

با حضور وزیر ارتباطات در استان  البرز؛

پروژه تونل شهري »محتشم کاشاني« افتتاح شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: 
بهترین  از  یکی  مردمی  های  سرمایه  جذب 
راه ها برای توسعه هر کشوری است و بخاطر 
و  کشور  توسعه  برای  دولتی  منابع  اینکه 
بعنوان  روش  این  نیست،  کافی  هم  استان 
قرار  مسئوالن  نظر  مد  مناسب  راهکار  یک 

گرفته است.
محمد دره وزمی تاسیس بنیادهای توسعه و 
سرمایه گذاری مردمی در کردستان را الزم و 
ضروری دانست و افزود، قطره قطره سرمایه 
که  هنگفتی خواهد شد  مردم، سرمایه  های 
باعث رشد  اقتصادی  بنگاههای  تواند در  می 

و شکوفایی شود.
های  سرمایه  که  زمانی  نمود:  عنوان  وی 
گیرد  قرار  بانکی  تسهیالت  کنار  در  مردمی 
واحدهای  چرخ   حرکت  باعث  تواند  می 

تولیدی و بنگاههای اقتصادی شود.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
بانک  گزارش  به  توجه  با  گفت:  کردستان 
ایرانی به صورت سپرده  مرکزی، سرمایه هر 
ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی 
۱4میلیون و ۵۰۰هزار تومان به ازای هر نفر 
کردستان  استان  در  شاخص  این  که  است 
تومان  هزار  یکصد  و  میلیون   4 متاسفانه 
و  اوضاع  این  با  باز  افزود:  وزمی  دره  است. 
در  مردم  سرمایه  میزان  همین  با  و  احوال 
ماه  شهریور  پایان  تا  که  استان  های  بانک 
 2۰۰ و  هزار   6 بر  بالغ  رقمی  جاری،  سال 
تواند  گیرد، می  بر می  در  را  تومان  میلیارد 

موتور محرک، توسعه و پیشرفت باشد.
وی عنوان کرد: از مردم استان کردستان که 
در داخل استان و چه خارج از استان حضور 
دعوت  هستند  مالی  تمکن  دارای  و  دارند 
سرمایه  دادن  قرار  هم  کنار  در  با  کنم  می 

سرمایه  های  شرکت  تشکیل  و  خود  های 
گذاری توسعه ایی در جهت رشد و شکوفایی 

کردستان گام بردارند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
کردستان گفت: افرادی که دارای توان مالی، 
گذاری  سرمایه  تفکر  و  اقتصادی  دیدگاه 
هستند می تواند در امر سرمایه گذاری ورود 
هر  از  دولتی  بخش  بعنوان  ما  و  بکنند  پیدا 
گونه حمایتی که در توان داشته باشیم دریغ 
در  عزیزان  این  ورود  از  و  ورزید  نخواهیم 
بخش سرمایه گذاری استقبال خواهیم کرد.

سرمایه  از  جدای  کرد:  تصریح  وزمی  دره 
در  هم  اجتماعی  های  سرمایه  ریالی،  های 
است  اهمیت  حائز  و  گذار  تاثیر  توسعه  امر 
حیث  از  کردستان  استان  خوشبختانه  که 
بسیار  جایگاه  دارای  اجتماعی  های  سرمایه 
امر  به  تواند  می  مهم  این  که  است  خوبی 

توسعه کمک شایانی را بنماید.
وی خاطر نشان ساخت: با توجه به محدودیت 
گذاری،  سرمایه  امر  در  دولتی  بخش  های 
نباید منتظر این بخش ماند و اعتباراتی هم 
عمرانی  بخش  و  ساختها  زیر  بخش  به  که 
اختصاص داده می شد، اعتباراتی نیست که 
بتواند تحرک چشمگیری را ایجاد کند و این 
چند  اعتبارات  اگر  و  نیست.  بجا  هم  انتظار 
برابر هم شود باز نمی تواند سرانجام مطلوبی 

از لحاظ توسعه داشته باشد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
توسعه  استان  مردم  تا  گفت:  کردستان 
پیدا نخواهد  نباشند، کردستان توسعه  طلب 
بخش  ورود  راه،  تنها  توسعه  برای  لذا  کرد. 
و  داخلی  گذار  سرمایه  جذب  و  خصوصی 
خارجی است که می تواند استان را به نقطه 

مطلوب و مورد نظر برساند. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان تاکید کرد:

جذب سرمایه های مردمی در توسعه استان

اصالحیه آگهی مزایده عمومی 95/64
éبه é95/10/22éمورخé95/64éشمارهéمزایده éآگهیéپیرو
éبانکی éنامه éضمانتéشاملéالف éپاکت éرساند éمی éاطاع
éتعهدéفرمé+éمزایدهéپایهéکلéقیمتéدرصدé5éمیزانéبه
éشرحéبدینéالذکرéفوقéآگهیéوé.باشدéمیéمحضریéنامه

اصاحéمیéگردد.
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی

ابالغ
محمد  /متهمین  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نورانی  پرویز  شاکی   / خواهان 
رضا بهرامی نسب – تورج محمودی به خواسته مشارکت در کالهبرداری  تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان بخش بوستان شهرستان رباط کریم نموده که جهت 
جزایی   ۱۰4 بهارستان  )  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰4 شعبه  به  رسیدگی 
سابق( واقع در جاده ساوه – کیلومتر 2۵ – نسیم شهر- میدان هفت تیر- ابتدای 
بلوارخیرآباد – خیابان دادگستری – دادگستری شهرستان بهارستان ارجاع و به 
کالسه 94۰99۸29۸6۸۰۰۷۷۸  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳96/۰۳/۰2 
و ساعت ۱۰:۰۰  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و به 
در خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای 
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 نشرآگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م / الف 22۳9 
شعبه 104 دادگاه کیفری دو دادگستری  شهرستان بهارستان ) 104 جزایی سابق( 

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقا/ خانم ۱- جعفر یزدی ش ش 6 ، 2- علی یزدی نیگجه ش ش ۸69 ، ۳- مه 
جبین نبردی ینگجه ش ش4،  4- رقیه یزدی ینگجه ش ش ۱6، ۵- عزیزه یزدی 
یزدی  محمد   -۷  ،  26۰ نیگجه ش ش  یزدی  فضه   -6  ، نیگجه ش ش ۳49۷ 
ینگجه ش ش ۱2 ، ۸- حسین یزدی ینگجه ش ش ۷  به شرح دادخواست به 
کالسه 9۵2۱۸9/۷/9۵ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حدیقه طراری ینگجه بشناسنامه شماره ۱۰۳ در تاریخ 
۱۳94/۱۱/2۱ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : ……………………………………
۱-جعفر یزدی فرزند ستار ش ش 6 متولد ۱۳۳۵/۱/۱9 صادره از سراب، نسبت 

پسر متوفی
2-علی یزدی نیگجه فرزند ستار ش ش ۸69 متولد ۱۳4۷/2/۱۸ صادره از تهران، 

نسبت پسر متوفی
از  صادره   ۱۳۳2/6/2 متولد   ۱6 ستار ش ش  فرزند  ینگجه  نبردی  جبین  ۳-مه 

سراب، نسبت دختر متوفی
4-رقیه یزدی ینگجه فرزند ستار ش ش ۱6 متولد ۱۳4۰/۳/۳ صادره از سراب، 

نسبت دختر متوفی
۵-عزیزه یزدی نیگجه فرزند ستار ش ش ۳49۷ متولد ۱۳4۳/۳/۱ صادره از تهران، 

نسبت دختر متوفی
6-فضه یزدی نیگجه فرزند ستار ش ش 26۰ متولد ۱۳49/۳/۱ صادره از تهران ، 

نسبت دختر متوفی
۷-محمد یزدی ینگجه فرزند ستار ش ش ۱2 متولد ۱۳29/6/2۰ صادره از سراب، 

نسبت پسر متوفی
۸-حسین یزدی ینگجه فرزند ستار ش ش ۷ متولد ۱۳26/2/26 صادره از سراب، 

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

رئیس شعبه شوراي حل اختالف 7 499۳2 م/الف

احضار متهم 
نظر به اینکه خانم بهناز احدنژاد و آقای مجتبی طاهری به اتهام توهین از طرف 
این بازپرسی تحت تعقیب است وابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده است بدینوسیله دراجرای ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی درامور 
چهارم  درشعبه  آگهی  انتشار  ازتاریخ  ماه  یک  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  کیفری 
اتهام خویش  به  پاسخگویی  اسالمشهر جهت  وانقالب  بازپرسی دادسرای عمومی 
حاضر شود. درصورت عدم حضور پس از یک ماه ازتاریخ انتشار اقدام قانونی معمول 

خواهد شد. م/الف 2۳۳۰ 
شماره بایگانی شعبه : 9۵۰۵2۷ 

بازپرس شعبه چهارم دادسرای اسالمشهر – احمدیه 

آگهی فقدان
 / ازبین رفتن سند مالکیت 

) موضوع ماده ی ۱2۰ آ. ق . ثبت ( 
خانه  دفتر  از  استشهادیه  تسلیم  با   ) مالک  وکیل   ( پور  ابراهیم  غالمعلی  آقای 
اعالم  مورخه۱۳9۵/۸/26   وارده 44۱۷۵   به شماره  ودرخواستی  اسالمشهر   ۱۷
داشته سندمالکیت ششدانگ یک باب خانه بمساحت ۱۰6/۵  متر مربع قطعه اول 
تفکیکی به شماره پالک ۱42۰۸ فرعی از 42 اصلی مفروز ازپالک ۸۸۳۷ فرعی 
ثبت 29۷۵۵۱  ذیل  ان  وسندمالکیت  تهران   ۱2 بخش  در  واقع  مذکور  اصلی  از 
بنام علیرضا خداپرست ثبت  با سریال چاپی 69۰2۳۱  صفحه ۳۵۰ دفتر ۱2۵۳ 
وصادر گردیده است . سپس ششدانگ مع الواسطه بموجب سند قطعی ۱۰۰2۰۵ 
– ۱۳۷4/۱2/26 دفترخانه 2۳۱ تهران به توکل ابراهیم پور منتقل شده است که 
به علت اثاث کشی مفقود شده است لذا تقاضای صدور سند المثنی سندمالکیت 
اصالحی  ق.ثبت  نامه  ماده ۱2۰آیین  وفق  راستا  است. درهمین  رانموده  مذکور 
مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۸ مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی حقی 
برای خود بوده یا اعتراضی داشته باشد ازتاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز 
به این اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله ، اعتراض خود 
را تسلیم نماید. بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر قانونی 
ویاعدم ارائه اصل سندمالکیت یا سند معامله ، المثنی سند مالکیت پالک مذکور 

طبق مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد شد . م/الف 2۳4۷  
کفیل ثبت اسناد و امالک اسالمشهر – سادات حسینی 

احضار متهم
خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
---9۵۱۵۳۷/۱۰2 کالسه  پرونده  در    9۵۱۰4۳2۸۸۰۰۰۰۳۰6۵ شماره 
94۰99۸2۸۸22۰۱۰66  درمورد اتهام امیر برمکی  به اتهام توهین ومشارکت در 
ضرب و جرح عمدی با شکایت حسین حسینی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  ۱۳9۵/۱2/2۱ ساعت 
۰۸:4۵ تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم  ودر اجرای مقررات مواد ۱۱۵و ۱۸۰  قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م/الف 2۳۳۱          
شماره بایگانی شعبه : 9۵۱۵۳۷  

منشی شعبه102 دادگاه کیفری2دادگستری شهرستان  اسالمشهر ) شعبه 102دادگاه جزایی 
سابق

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  هفتم  شعبه   9۵۰99۸66۱۰۷۰۰۳۷۱ کالسه  پرونده 
نهایی شماره 9۵۰99۷66۱۰۷۰۰۸26-  تصمیم  آباد  دادگستری شهرستان خرم 
استان  نشانی  به  ابراهیم  فرزند  سلطانی  چشمه  فریدونی  محمد  آقای   : خواهان 
شهید  –خیابان  هکتاری   ۱2 ارتش  کوی  آباد   خرم  –شهرستان  لرستان 
موبایل   6۸۱66۸۸4۵۸ –کدپستی  هادی  امام  مسجد  از  باالتر  سیفی  فریدون 
۰9۱2۷۳6۳۰۱۸ – خواندگان : ۱-آقای محمدرضا بیرانوند نژاد 2- زهرا بیرانوند 
نژاد وراث مرحوم ماه طلعت رضوی ۳- رفعت بیرانوند نژاد 4-آقای احمد بیرانوند 
خواهر  رضوی  عزت  وراث  زاده  سیف  محمد  6-آقای  نژاد  بیرانوند  فریبا   -۵ نژاد 
بیرانوند  بهمن  نژاد ۸-آقای  بیرانوند  نزهت  اله رضوی ۷-آقای  عزیز  مرحوم سید 
مرحوم  قانونی  همسر  چدنی  معصومه   -9 المکان  مجهول  نشانی  به  همگی  نژاد 
خیابان   – آباد  خرم  –شهرستان  لرستان  استان  نشانی  به  رضوی  اله  عزیز  سید 
حافظ پالک۵96 – خواسته ها : ۱-مطالبه اجرت المثل 2-اعسار از پرداخت هزینه 

دادرسی ۳-تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله ( مالی غیر منقول 
رای دادگاه :در خصوص دادخواست آقای محمد فریدونی چشمه سلطانی فرزند 
نژاد  بیرانوند  2-بهمن  نژاد  بیرانوند  ۱-محمدرضا  خواندگان  طرفیت  به  ابراهیم 
۳-احمد بیرانوند نژاد 4-فریبا بیرانوند نژاد ۵-نزهت بیرانوند نژاد 6-رفعت بیرانوند 
نژاد ۷-محمد سیف زاده ۸-معصومه چدنی 9-زهرا بیرانوند نژاد به خواسته اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان 
و مشاهده مدارک و مستندات وی از جمله شهادت شهود که همگی حکایت از عدم 
تمکن مالی ایشان در پرداخت هزینه دادرسی  دارند و از طرفی با توجه به اینکه 
خواندگان با وجود ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و دفاعی 
در مقابل خواسته خواهان و یا دلیلی دایر بر رد ادعای ایشان ارایه ننموده اند لذا با 
این توصیف دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۵۰4 و ۵۰6 و ۵۱۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی 
صادر و اعالم می دارد اجرای احکام موظف می باشد که در هنگام اجرای حکم 
هزینه دادرسی را از خواهان وصول و به حساب خزانه عمومی دولت واریز نمایند 
رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قانون تجدید نظر خواهی 

در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد .
دادرس علی البدل دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد – محمد سپهوند.

متن آگهی 
المکان  به علت مجهول  تاریخ 9۵/۱۱/۳۰ ساعت 9 صبح  احتراما وقت رسیدگی 
بودن خوانده سامان سبزوار دریکی از روزنامه های کثیر انتشار نشر تا درموعد مقرر 

در شعبه 9 حاضر گردد .
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد – سمانه امیدی عبدلی 

دادنامه
پرونده کالسه 9۵۰99۸66۵۵6۰۰۰4۰ شعبه 6شورای حل اختالف مجتمع امام 
خمینی )ره( شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9۵۰99۷66۵۵6۰۰۱۷۰ 
خواهان : آقای علی اکبر نیک بخت فرزند محمد ابراهیم به نشانی لرستان – سراب 
آقای شهرام ملکی   : – خوانده  تراشکاری جنب دادگستری  –مغازه  دوره چگنی 
فرزند پرویز به نشانی تهران –م هروی خیابان ضابطی کوچه فرزاد پالک ۱6 واحد 

6 – خواسته : مطالبه وجه 
رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست علی اکبر نیک بخت به طرفیت شهرام 
شماره  به  ریال   ۳9/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  چک  مطالبه  خواسته  به  محمدی  ملکی 
2۱۳۳924۵۰۵ عهده بانک توسعه و تعاون به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک مورخ 9۳/4/24 صدور حکم و اجرای کامل 
آن به شرح دادخواست نظر به محتویات پرونده و مالحظه اصل چک به شماره 
مذکور گواهینامه عدم پرداخت مربوطه در جلسه رسیدگی و از طرفی وجود اصل 
را  اشتغال ذمه خوانده  بر  الذکر در ید خواهان داللت  به شماره فوق  الشه چک 
دارد و اینکه اصل بر بقاء دین بوده مگر خالف این به اثبات برسد بنابراین شورا با 
عنایت به جمیع مراتب پیش گفته دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به 
مواد ۱9۸-۵۰2-۵۰۳-۵۱۵-۵۱9-۵22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی در امور مدنی و مواد ۳۱۰-۳۱۱ -۳۱۳ قانون تجارت و تبصره 
الحاقی ماده 2 قانون صدور حکم بر محکومیت خوانده شهرام ملکی محمدی را به 
پرداخت مبلغ ۳9/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۱/۰۸۵/۰۰۰ ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخه 9۳/4/24 
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 رای صادره غیابی و ظرف بیست روزپس از ابالغ قابل واخواهی 
در این مرجع و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی شهرستان خرم آباد می باشد.
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – فرود رضایی .

متن آگهی 
خواهان / شاکی مهدی بابا بهاروندی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم بهمن 
مومن زاده به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه وجه سفته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
بلوار  انتهای  ولیعصر  خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9۵۰99۸66۱۰۱۰۰۸۵2 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۱2/۰۱ و ساعت ۰9:۰۰ تعیین شده است . به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم  و درخواست خواهان /شاکی و به تجویز 
ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

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

 هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون
اراضی و ساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  نامه   و ماده۱۳آیین 
موضوع  اول  شماره۱۳9۵6۰۳۳۱۰۵۵۰۰466۳هیات  رای  رسمی.برابر  سند  فاقد 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
پرویز ماهی فرزندعباس بشماره شناسنامه ۵۱۱درششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت۱4۸/۸2مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۳۵اصلی واقع سیدجمال 
خدابخش صفحه2۱۵دفتر۱۱4۳  عاودیک  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  الدین 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵روز 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت 

صادر خواهد شد.
محمدسلیمانی رییس ثبت اسنادو امالک نظرآباد

رای قاضی شورا
در خصوص دعوای آقای یوسفعلی معدن دار علیه آقای بهزاد مرادی به خواسته 
مطالبه اجور معوقه و هزینه دادرسی با توجه به استرداد دعوی از سوی خواهان لذا 
مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم 
اعتراض در دادگاههای  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  قرار صادره ظرف  میگردد 

عمومی حقوقی هشتگرد است. 
ابوالفضل آقا خانی-شورای حل اختالف هشتگرد

آگهی حصروراثت
خانم خدیجه عثمانی نام پدر شرهان بشناسنامه۱۱۱۸ماهشهر صادره از ماهشهر 
مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی 
شهرستان  9۵/۸/2۵در  درتاریخ  هندیجان   ۸4صادره  بشناسنامه  اسامنه  حدهن 
عثمانی  خدیجه  ۱-متقاضی  از  عبارتند  اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه  ماهشهر 
شماره شناسنامه ۱۱۱۸ماهشهر 2-علی عثمانی شماره شناسنامه ۱2۱24ماهشهر 
شماره  عثمانی   4-احمد  ۱2۱۸ماهشهر  شناسنامه  شماره  عثمانی  ۳-حمید 
شناسنامه  شماره  عثمانی  خدیجه  اناث  96۳ماهشهر،فرزندان  شناسنامه 
۱۱۱۸ماهشهر- اسمش قبال نوشته شده2-مریم عثمانی شماره شناسنامه ۱22۵ 
ماهشهر. اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا در یک نوبت آگهی مینماید 
آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  از متوفی  نامه  داردیا وصیت  اعتراض  تا هرکس 
ظرف یک ماه به شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهر کد۳ تقدیم دارد واال 
گواهی صادر وهروصیت نامه بجز سری ورسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه 

اعتبارساقط است.     شماره م الف:)۱6/۱2۵6(
حوزه مرکزی شورای حل اختالف ماهشهر کد3

احضار متهم 
آقای محمد رضا زهگشایی فرزند احمد در خصوص شکایت خانم فرشته  جناب 
صارمی فر فرزند حسن دایر بر مزاحمت تلفنی و توهین و فحاشی به علت مجهول 
اتهام  از  بودن شما در مورخه ۱۳9۵/۱2/۱4ساعت ۱۰ صبح جهت دفاع  المکان 
انتسابی در شعبه 6 بازپرسی دادسرای خرم آباد حاضر در غیر اینصورت در خصوص 

شما وفق قانون مقررات قرار صادر خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد  
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آگهی تحدید حدود 
نظر به اینکه ششدانگ تعدادی از امالک حوزه ثبتی 
نوشهر که تقاضای ثبت آنها را در راستای قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی پذیرفته 
شده و آگهی نوبتی آنها در اجرای ماده ۳ قانون مزبور 
اینگونه امالک  منتشر گردید و تاکنون تحدید حدود 
آگهی  مارالذکر  قانون  ماده ۱۳  بموجب  نیامده  بعمل 
صبح   9 ساعت  راس  ذیل  شرح  به  آن  حدود  تحدید 
محل  در  یکشنبه  روز   9۵/۱۱/۱۷ مورخ  اداری  وقت 
 9 ساعت  راس  ذیل  به  گیرد  می  صورت  ملک  وقوع 
یکشنبه  روز   9۵/۱۱/۱۷ مورخ  اداری  وقت  صبح 
و  مالکین  به  گیرد  می  صورت  ملک  وقوع  محل  در 
نمایندگان  یا  و  مجاورین و دارندگان حقوق احتمالی 
محل  در  مقرر  موعد  در  شود  می  اخطار  آنها  قانونی 
و  حدود  به  نسبت  چنانچه  یابند  حضور  ملک  وقوع 
حقوق ارتفاقی امالک مورد تحدید اعتراضی دارند می 
توانند پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت 
و  تسلیم  ثبت  اداره  به  کتبا  را  اعتراض خود  روز   ۳۰
رسید دریافت دارند و ظرف مدت یک ماه پس از آن 
اداره  به  و  اخذ  قضائی  محاکم  از  دعوی  گواهی طرح 
و  اعتراض  عدم  صورت  در  نمایند  تحویل  محل  ثبت 
انقضاء مدت  از  ارائه گواهی طرح دعوی پس  یا عدم 
قانونی اداره ثبت به تکلیف قانونی خود نسبت به صدور 

سند اقدام خواهد نمود 
امالک متقاضیان واقع در قریه سنگ تجن پالک 22 

اصلی بخش یک قشالقی 
ابراهیم هیقر  از 22 اصلی آقای  ۱-پالک 29۳ فرعی 
نژادی فرزند میر حاج نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین با بنای احداثی بمساحت ۱۸۸ متر مربع 
امالک متقاضیان واقع در قریه بندپی پالک 4 اصلی 

بخش دو قشالقی 
2-پالک ۱۱۳۸ فرعی از 4 اصلی آقای علی اصغر شیر 
خانی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ قطعه زمین 

با بنای احداثی بمساحت ۵4۵/۷۵ متر مربع 

۳-پالک ۱۱49 فرعی از 4 اصلی خانم مهناز گرمابدری 
فرزند روح اله بسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 

بنای احداثی بمساحت 2۱4/69 متر مربع 
4-پالک ۱۱۵۱ فرعی از 4 اصلی خانم طیبه آدم فرزند 
نعمت اله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 

احداثی بمساحت 246/66متر مربع 
۵-پالک ۱۱۵۸فرعی از 4 اصلی آقای علی محب علی 
با  زمین  قطعه  یک  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 

بنای احداثی بمساحت 2۸4/4۰ متر مربع 
6-پالک ۱۱۵9 فرعی از 4 اصلی خانم سمیرا حجتی 
یک  ششدانگ  به  نسبت  منصور  سید  فرزند  چوبری 
متر   4۱۰/94 بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه 

مربع 
عیسی  آقای  اصلی   4 از  فرعی   ۱۱6۰ ۷-پالک 
اسماعیلی بین فرزند فتحعلی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت2۷۰/6۰ در قریه 

در مربع 
محسن  قایان  آ  اصلی   4 از  ۱۱62فرعی  پالک    -۸
ابراهیم  فرزند  شجاع  ابتکار  و  حسن  فرزند  جهانسوز 
دانگ  سه  میزان  به  بالسویه  و  مشاعا  کدام  هر  حصه 
مشاع از نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 

احداثی بمساحت2۰۸/۸۰متر مربع 
امالک متقاضیان واقع در قریه درزیکال پالک ۳۱ اصلی 

بخش دو قشالقی 
9-پالک ۳2۱فرعی از ۳۱ اصلی خانم نذری تقی پور 
با  زمین  به ششدانگ یک قطعه  نسبت  فرزند شعبان 

بنای احداثی بمساحت2۳۱/6۰ متر مربع 
امالک متقاضیان واقع در قریه علی آباد میر پالک ۳۳ 

اصلی بخش دو قشالقی 
۱۰-پالک 669 فرعی از ۳۳ اصلی آقای ملوک مطلب 
با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  حسن  فرزند 
بنای احداثی بمساحت۵۷۷/۸۰متر مربع )تحت پالک 

اعیان 669 فرعی از ۳۳ اصلی 
پدرام  آقای  اصلی   ۳۳ از  فرعی   2۰۸۰ ۱۱-پالک 
ضرغامی وند خامنه فرزند محمود نسبت به ششدانگ 

یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت۱6۷/2۵ متر 
مربع 

۱2-پالک 2۰۸2 فرعی از ۳۳ اصلی آقای داود ناصری 
چنا قبالغی فرزند قدرت نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین بمساحت  ۱99۷/۱۳متر مربع 
۱۳-پالک 2۰9۰ فرعی از ۳۳ اصلی آقای کیومرث کیا 
کجوری فرزند ایمانعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین با بنای احداثی بمساحت4۸۳/2۸ متر مربع 
نکو  قاسم  آقای  اصلی  از ۳۳  فرعی  ۱4-پالک 2۰9۱ 
قلمکار ی  اکبر  آقای  و  محمد حسن  فرزند  تک  قدم 
فرزند محمد حصه هر کدام مشاعا و بالسویه به میزان 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
از پالک  احداثی بمساحت 69۳/۷۳متر مربع قسمتی 

۱ فرعی 
مال  بتول  خانم  اصلی   ۳۳ از  فرعی   2۰9۳ ۱۵-پالک 
عباسی املی فرزند مسلم نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین با بنای احداثی بمساحت۱۱42/4۸ متر مربع 
حافظ  آقای  اصلی   ۳۳ از  فرعی   2۰94 ۱6-پالک 
کهوائی زاد فرزند علی نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین با بنای احداثی بمساحت۳64/۷۰ متر مربع 
یک  پالک  دودارک  مرتع  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش سه قشالقی 
محمد  آقای  اصلی   ۱ از  فرعی   ۱۳66 پالک   –  ۱۷
به ششدانگ  نسبت  اصغر  فرزند  انصاری  حسین جابر 
یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت29۸/4۰ متر 

مربع 
یک  پالک  دودارک  مرتع  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش سه قشالقی 
۱۷-پالک ۱۳66 فرعی از ۱ اصلی آقای محمد حسین 
جابر انصاری فرزند اصغر نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین با بنای احداثی بمساحت29۸/4۰ متر مربع 
۱۸-پالک ۱۳6۷فرعی از ۱ اصلی آقای احمد جلیلی 
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  جمشید  فرزند  تنها 

زمین با بنای احداثی بمساحت۸۸۸۱/۰9 متر مربع 
امالک متقاضیان واقع در قریه اندرور پالک 2  اصلی 

بخش سه قشالقی  
برومند  علی  آقای  اصلی   2 از  فرعی   ۷۰۳ ۱9-پالک 
با  ابراهیم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین  فرزند 

بنای احداثی بمساحت4۷6/4۵ متر مربع 
فروتن  فریبا  خانم  اصلی   2 از  فرعی   ۷۰۷ 2۰-پالک 
مقدم فرزند سید جواد نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین با بنای احداثی بمساحت۳۷۵/۰۷ متر مربع 
2۱- پالک ۷۱۳ فرعی از 2 اصلی آقای محمد حسین 
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  مصطفی  فرزند  امری 

زمین با بنای احداثی بمساحت2۸2/6۳ متر مربع 
باقری  نبی  آقای  اصلی   2 از  فرعی   ۷۱۸ پالک   -22
فرزند خانعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 

بنای احداثی بمساحت۵4۵/۰۳ متر مربع 
2۳- پالک ۷۱9 فرعی ار 2 اصلی آقای فرامرز شمس 
علی فرزند مهدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 

با بنای احداثی بمساحت4۳۱/۱۱ متر مربع 
24 – پالک ۷2۰ فرعی از 2 اصلی آقای حمید رضا 
فاطمه  خانم  و  محمود  فرزند  نجاری  نیا  اسماعیل 
مشاعا  کدام  هر  اصالن حصه  سر  فرزند  گللو  هدایتی 
و بالسویه به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
متر   ۳۱۳/4۳ بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه 

مربع 
2۵- پالک ۷2۱ فرعی از 2 اصلی آقای علیرضا ظهیر 
الدین فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 

با بنای احداثی بمساحت692/۰۵ متر مربع 
امالک متقاضیان واقع در قریه سنگسرا پالک ۵ اصلی 

بخش سه قشالقی 
پهلوانی  تقی  آقای  اصلی   ۵ از  فرعی   ۱42 پالک   26
با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  حسن  فرزند 

بنای احداثی بمساحت۳۱2/4۸ متر 
2۷- پالک ۱64 فرعی از ۵ اصلی آقای مظاهری فرزند 
بنای  با  منوچهر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 

احداثی بمساحت2۵۰ متر مربع 
طهر  رضا  محمد  اصلی   ۵ از  فرعی   ۱6۵ پالک   -2۸
یک  ششدانگ  به  نسبت  حسین  فرزند  زارع  خانیان 

قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت2۵۵/۷4متر مربع 
 ۱۱ پالک  حوضکتی  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش سه قشالقی 
29- پالک ۳۸۷ فرعی از ۱۱ اصلی خانم سولماز احمد 
زاده طالبی تبریزی فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت42۵/۵۸ متر 

مربع 
امالک متقاضیان واقع در قریه دردک پالک ۱4 اصلی 

بخش سه قشالقی 
۳۰ پالک 646فرعی از ۱4 اصلی محمد باقر نادر بیگی 
با  فرزند رحمان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 

بنای احداثی بمساحت2۵4/۵6 متر مربع 
۳۱- پالک 64۷ فرعی از ۱4 اصلی محمد رضا لعلی 
نیا فرزند نصراله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 

بنای احداثی بمساحت۱۷4/۷۷ متر مربع 
۳۱- پالک 64۸ فرعی از ۱4 اصلی انور مهرابی فرزند 
محمد حسین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 

بنای احداثی بمساحت49۸/4۸ متر مربع 
امالک متقاضیان واقع در قریه چلک پالک ۱۷ اصلی 

بخش سه قشالقی 
رسولی  مسعود  اصلی   ۱۷ از  فرعی   6۸6 پالک   -۳۳
قطعه  به ششدانگ یک  نسبت  فرزند محمود  سرشت 

زمین با بنای احداثی بمساحت2۷4/۳۱ متر مربع 
۳4- پالک 6۸۷ فرعی از ۱۷ اصلی بهنام چهری چم 
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  بهمن  فرزند  چمالی 
به  مربع  متر  بمساحت۳42  احداثی  بنای  با  زمین 
استثنا ء کسر مقدار ۱۰/۰6 متر مربع مساحت نهر از 

مساحت کل ملک 
۳۵- پالک 6۸۸ فرعی از ۱۷ اصلی بهروز مومنی نژاد 
فرزند اصغر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 

احداثی بمساحت۵2۱/6۸ متر مربع 
۳6- پالک 6۸9 فرعی از ۱۷ اصلی خانم بهجت حاجی 
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  حسن  فرزند  حسین 

زمین با بنای احداثی بمساحت۳۷9/94 متر مربع 
۳۷ – پالک ۷۰۷فرعی از ۱۷ اصلی حجت اله نعیمائی 

کجور فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی بمساحت494 متر مربع 

شیرین  خانم  اصلی   ۱۷ از  فرعی   ۷۰۸ پالک   -۳۸
اروجی فرزند اسماعیل نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین با بنای احداثی بمساحت۳96 متر مربع 
 ۳ پالک  آباد  حسن  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش پنج قشالقی 
۳9- پالک ۳۱4 فرعی از ۳ اصلی اصغر دوانی فرزند 
بانضمام ۱4۱ سیر  اعیان  به ششدانگ  حسین نسبت 
مشاع از 24۰ سیر ششدانگ عرصه یک قطعه زمین با 

بنای احداثی به مساحت ۳۷2/92 متر مربع 
 ۵6 پالک  جنگسو  مرتع  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش شش قشالقی 
4۰- پالک 2۱6 فرعی از ۵6 اصلی خان زبیده محمدی 
فرزند شعبانعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 

بنای احداثی بمساحت۱4۱/۵۳ متر مربع 
 26 پالک  کندلوس  قریه  در  وقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش دو ییالقی 
4۱- پالک ۱22 فرعی از 26 اصلی محمد رضا مقیمی 
قطعه  به ششدانگ یک  نسبت  عزیز  فرزند  کندلوسی 

زمین با بنای احداثی بمساحت۳۷۷/۳9 متر مربع 
اصلی  پول پالک ۳۰  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش دو ییالقی 
روشنعلی  آقای  اصلی   ۳۰ از  فرعی   ۱44 پالک   -42
فرجی پول فرزند ربیع نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین با بنای احداثی بمساحت۵۵۵/99  متر مربع 
امالک متقاضیان واقع در مرتع کهنه الشک پالک ۵9 

اصلی بخش دو ییالقی 
4۳ پالک 6 فرعی از ۵9 اصلی خانم ها موژان ویلکیجی 
و ژابیز ویلکیجی فرزند شادان حصه هر کدام مشاعا و 
بالسویه به میزان سه دانگ مشاع از نسبت به ششدانگ 
متر  بمساحت۸۳6  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 

مربع م. الف 9۵۰۸9۱۵
تاریخ انتشار ۱۳9۵/۱۰/2۸ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر فرامرز کلبادی نژاد 

بارندگی منفی شد

معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به اینکه تا این مقطع میزان 
متوسط کل بارندگی ۵۳ میلیون متر بوده است افزود: سال گذشته تا به 
امروز میزان بارش ها 2.۵ برابر امسال بود یعنی ۱2۷ میلی متر بارندگی 
داشتیم لذا هم نسبت به سال گذشته ۵۸ درصد منفی هستیم و نسبت به 

درازمدت نیز 42 درصد منفی هستیم.
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: در سال آبی جدید خلیج فارس و عمان نسبت 
به درازمدت ۵۱ درصد منفی ، خزر  ۸ درصد منفی و ارومیه ۱۰ درصد 
منفی هستیم و در مجموع غیر از 6 استان کشور بقیه به شدت کاهش 

بارندگی دارند.
رحیم میدانی همچنین به پیش بینی تخصیص ۵۰۰ میلیون دالر بودجه 
از صندوق توسعه ملی در بخش روستایی اشاره و اظهار داشت: ما در بخش 
آبرسانی به شهرها نسبت به سال 9۵، 2۸ درصد رشد بودجه داشته ایم که 

رقم آن هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان است.
وی همچنین گفت: یکی از اقدامات شاخص تامین آب شرب روستایی این 
است که تعهد کردیم ۵۰۰ میلیون دالر )۱۵۰۰ میلیارد تومان( جهت حل 
مشکل آب 2.۱ میلیون نفر روستایی از صندوق توسعه ملی تخصیص داده 
شود که تاکنون ۱۰۰ درصد این بودجه پرداخت شده و پروژه با سرعت در 
حال پیشروی است به نحوی که تاکنون برای ۸4۰ هزار نفر به بهره برداری 
رسیده که در ایام دهه فجر افتتاح خواهد شد و تا پایان سال نیز به هدف 

تامین آب 2.۱ روستایی میلیون نفر خواهیم رسید.
میدانی با اشاره به اینکه برنامه ما آبگیری ۱4 سد به حجم یک و نیم میلیارد 
تومان است، افزود: تاکنون 6 مورد محقق شده که به حجم 644 میلیون 

متر مکعب آب در سدها برسیم.

لزوم عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس

نایب رییس کمیته پتروشیمی مجلس می گوید، شورای رقابت پس از 
بررسی های همه جانبه با حضور دست اندکاران صنعت پتروشیمی، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و بورس کاال، رای قطعی به لزوم عرضه محصوالت 
پتروشیمی در بورس کاال داد.به گزارش ایرنا، عرضه محصوالت پایه مانند 
محصوالت پتروشیمی در بورس کاال، سبب شفافیت معامالت شده و جلوی 
انحصار و رانت را می گیرد و بر این اساس، ساز و کارهایی برای عرضه 
محصوالت در بازار سرمایه اتخاذ شده که با حمایت دولت، مجلس و شورای 
رقابت همراه بوده است. براین اساس، برخی تالش ها برای غیرشفاف شدن 
معامالت پتروشیمی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.چندی است دوباره 
از بورس کاال مطرح شده است و  زمزمه خروج محصوالت پتروشیمی 
کارشناسان نسبت به آن هشدار می دهند و می گویند احتمال بازگشت 

داللی و رانت جویی در بازار محصوالت پتروشیمی وجود دارد.
به نظر کارشناسان، اگر چه ایراداتی در روند عرضه محصوالت پتروشیمی 
اما خروج محصوالت  اصالح شود،  باید  که  دارد  وجود  بورس  از طریق 
پتروشیمی از بورس، باعث وارد آمدن بیشترین فشار به تولیدکنندگان 

پایین دستی خواهد شد.

بازار نفت در نیمه
 نخست 2017 به تعادل می رسد 

رئیس آژانس بین المللی انرژی گفت، هرچند در صورت عمل کردن تولید 
کنندگان به وعده خود در زمینه کاهش تولید، ممکن است بازار در نیمه 
نخست امسال به توازن مجدد برسد، اما قیمت های جهانی نفت در سال 

2۰۱۷، شاهد »نوسانات بسیار بیشتری خواهد بود.« 
سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( روز ۳۰ نوامبر توافق کرد که 
تولید خود را در 6 ماهه نخست سال 2۰۱۷ به میزان ۱.2 میلیون بشکه 
در روز کاهش دهد و به ۳2.۵ میلیون بشکه در روز برساند. تولید کنندگان 
غیر عضو اوپک هم متعهد شده اند که تولید خود را ۵۵۸ هزار بشکه در روز 
کاهش دهند.فیث بیرول، مدیر آژانس بین المللی انرژی در این باره گفت: 
»من انتظار دارم که شاهد توازن مجدد بازارها در طی نیمه نخست سال 
جاری باشیم.«وی در عین حال افزود: »اما آنچه می خواهم بگویم این است 

که ما در حال ورود به دوره ای از نوسانات بسیار بیشتر در بازار هستیم.«

ظرفیت تولید برق ایران افزایش یافت
بهره برداری از فاز سوم بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی ماهشهر، 

ظرفیت تولید برق این نیروگاه را به بالغ بر 4۸6 مگاوات رساند. 
نیروگاه سیکل ترکیبی ماهشهر در قالب چهار واحد گازی از مجموعه 
برق  تامین  منظور  به  دوم(  گازی)فاز  نیروگاه  مگاوات   6۰۰۰ طرح 
جنوب کشور مراحل مختلف ساخت و راه اندازی را پشت سر می گذارد 
که هم اکنون پیشرفت کلی این طرح نیروگاهی به بیش از ۸4 درصد 
رسیده است.هم اکنون واحد سوم این نیروگاه برق با ظرفیت ۱62 
مگاوات در مدار بهره برداری قرار گرفته و براساس برنامه ریزی انجام 
برق  پیک  از  پیش  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  این  چهارم  واحد  گرفته 

تابستان سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
احداث  کنار  در  که  بوده  مگاوات   64۸ نیروگاه  گاز  بخش  ظرفیت 
واحدهای نیروگاهی، یک پست فشار قوی به ظرفیت 2۳۰ کیلوولت 

برق تولیدی از نیروگاه را به شبکه منتقل می کند.

شرکت نفت اعالم کرد:

سیاست فروش نفت ایران 
تغییر نمی کند

مدیر جدید امور بین الملل شرکت ملی نفت، 
صادرات  و  فروش  سیاست های  کرد:  اعالم 
نفت خام ایران تغییر نمی کند و روال گذشته 
کاردر،  علی  مهر،  گزارش  به  می یابد.  ادامه 
معاون وزیر نفت، در مراسم تودیع و معارفه 
اشاره  با  نفت،  بین الملل شرکت  امور   مدیر 
مدیریت  دوره  در  مدیریت  این  سالمت  به 
امور  مدیریت  کار  محوریت  گفت:  گذشته 

بین الملل، سالمت مالی است.
بین الملل  امور  جدید  مدیر  خوشرو،  سعید 
نیز گفت: در دوران  ایران  نفت  شرکت ملی 
جدید، سیاست های فروش نفت ایران تغییر 
ادامه  گذشته  روال  همچون  و  نمی کند 
مذاکرات  و  فعالیت  توسعه  البته  می یابد، 
دستور  در  آنها  به  بخشی  شتاب  و  گذشته 

کار است.
امور  سابق  مدیر  قمصری،  سیدمحسن 
اینکه  اعالم  با  نفت  ملی  شرکت  بین الملل 
اعمال  از  پیش  ایران  نفت  فروش  رکورد 
در  بشکه  هزار   ۳۰۰ و  میلیون   2 تحریم ها، 
تحریمها،  لغو  از  پس  کرد:  تاکید  بود،  روز 
حجم فروش نفت ایران به حدود 2 میلیون و 

4۰۰ هزار بشکه در روز رسید.

نفت 55 دالر و 55 سنت شد 

سنت  با ۱۰  دیروز  برنت  نفت  بشکه  هر  قیمت 
پایانی جلسه قبل به ۵۵  افزایش نسبت به رقم 

دالر و ۵۵ سنت رسید. 
دیگر  و  اوپک  اینکه  انتظار  و  ارزش دالر  کاهش 
تولید کنندگان در قالب توافق کاهش تولید، تولید 
خود را کاهش خواهند داد موجب شد تا قیمت 

نفت دیروز افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
دیروز با ۱۰ سنت افزایش نسبت به رقم پایانی 

جلسه قبل به ۵۵ دالر و ۵۵ سنت رسید.
قیمت نفت خام آمریکا نیز 9 سنت افزایش داشت 

و به ۵2 دالر و 46 سنت رسید.
تجار گفتند، تضعیف ارزش دالر که موجب ارزان 
سایر  از  کنندگان  استفاده  برای  نفت  شدن  تر 
ارزهای غیردالری می شود، در تقویت قیمت نفت 
روندی  از طی  دالر پس  ارزش  است.  بوده  موثر 
افزایشی در اکثر ماه های نیمه دوم سال 2۰۱6، 
نسبت به باالترین رقم های اوایل ژانویه، حدود 2.۵ 

درصد کاهش یافته است.
در حالی که قرار است روز جمعه مراسم تحلیف 
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا برگزار 
شود و ارزش دالر اصلی ترین موضوع مورد تمرکز 

سرمایه گذاران بین المللی است.
جفری هالی، تحلیلگر بازار نفت در موسسه اوآندای 
سنگاپور گفت: »با توجه به در پیش بودن مراسم 
این  اصلی،  عنوان خبر  به  ترامپ  دونالد  تحلیف 
هفته قیمت گذاری نفت به جای خود نفت، بیشتر 

متاثر از نوسانات ارزش دالر آمریکا خواهد بود.«
دیگر عامل تقویت قمیت نفت، کاهش اعالم نشده 
تولید از سوی کشورهای عضو و غیر عضو اوپک 
بوده است. اوپک اعالم کرده که تولید خود را از 
ابتدای ژانویه 2۰۱۷، به میزان ۱.2 میلیون بشکه 
کاهش خواهد داد و به ۳2.۵ میلیون بشکه در روز 
خواهد رسید. روسیه و دیگر تولید کنندگان غیر 
عضو اوپک نیز قرار است تولید خود را حدود 6۰۰ 

هزار بشکه در روز کاهش دهند.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

وزیر نفت با مطلوب ارزیابی کردن وضعیت بازار 
نفت، از احتمال افزایش بیشتر قیمت نفت خبر 
 4۱ به  امسال  ایران  نفتی  درآمد  گفت:  و  داد 

میلیارد دالر افزایش می یابد. 
واردات  توقف  زنگنه درباره دالیل  نامدار  بیژن 
از  گاز  واردات  ترکمنستان گفت: حجم  از  گاز 

این کشور همسایه، ناچیز بوده است.
وزیر نفت با اعالم اینکه پیگیری موضوع توقف 
ملی  شرکت  به  را  ترکمنستان  از  گاز  واردات 
گاز واگذار کرده ایم، تصریح کرد: پیگیری این 
پیگیری  دولت  و  نفت  وزارت  در سطح  مساله 

نخواهد شد.
اینکه  بر  تاکید  با  یازدهم  کابینه  عضو  این 
با  روابط  ایران،  اسالمی  جمهوری  سیاست 
تمامی کشورهای همسایه است، اظهار داشت: 
ترکمن  و  بین شرکت ملی گاز  باید  اختالفات 

گاز ترکمنستان حل و فصل شود.

افتتاح 5 فاز پارس جنوبی تا پایان امسال
حدود  طول  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  زنگنه 
جدید  فاز   ۱۱ تاکنون،  گذشته  سال  سه 
پارس جنوبی به بهره برداری رسیده و یا امسال 
پایان  از  پیش  تا  افزود:  راه اندازی خواهد شد، 
امسال، راه اندازی و افتتاح پنج فاز جدید شامل 
پارس جنوبی  فازهای ۱۷، ۱۸، ۱9، 2۰ و 2۱ 

انجام می شود.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به افزایش 
کارون،  غرب  مشترک  میادین  از  نفت  تولید 
یادآور شد: همزمان با افزایش تولید نفت و گاز 
در کشور، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
هم در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است.

اقتصاد  اساس  بر  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
به روستاها در دستور کار  مقاومتی گازرسانی 
پایان  تا  کرد:  تاکید  دارد،  قرار  وزارتخانه  این 
امسال پیش بینی می شود خط لوله انتقال گاز 
این  در  که  شود  بهره برداری  آماده  زاهدان  به 

صورت، قول رئیس جمهور تحقق می یابد.
وی افزود: در جهت اقتصاد مقاومتی، ۱۰ قلم 
برای  و  مشخص  نفت  صنعت  اصلی  کاالی 
صنعتگران  به  داخلی  عرصه  در  خودکفایی 
موفقیت  زمینه  این  در  و  شده  عرضه  داخلی 

خوبی داشته ایم.
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زنگنه در خصوص درآمدهای فروش نفت خام 

و میعانات گازی کشور هم توضیح داد: تا پایان 
و  خام  نفت  صادرات  از  حاصل  درآمد  امسال، 
میعانات گازی ایران به حدود 4۱ میلیارد دالر 

افزایش می یابد.
درآمدهای  کامل  تحقق  به  اشاره  با  نفت  وزیر 
 ،9۵ سال  بودجه  در  شده  پیش بینی  نفتی 
حدود  امسال،  نخست  ماه   9 طول  در  گفت: 
24 میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر از درآمدهای 
از فروش نفت و میعانات گازی وصول  حاصل 

شده است.
این عضو کابینه با بیان اینکه قیمت هر بشکه 
نفت در بودجه سال آینده ۵۵ دالر پیش بینی 
شده است، تصریح کرد: از اول ژانویه، تعهدات 
آن،  براساس  که  می شود  عملیاتی  اوپک 
کشورها قرار است تولید خود را کاهش دهند.

دوره گرانی نفت فرا رسیده است
عمده  دارم  اطمینان  افزود:  مسئول،  مقام  این 
براساس  اوپک  غیر  و  اوپک  تولید  کاهش 
باعث  این  و  شد  خواهد  عملی  آنها  تعهدات 
می شود بخشی از نفت مازاد بازار از بازار خارج 
به  تقاضا  و  عرضه  کنونی  توازن  عدم  و  شود 

توازن برسد و قیمت ها به سمت باال برود.
فعلی  شرایط  در  اینکه  یادآوری  با  نفت  وزیر 
هم وضع قیمت نفت در بازار رو به باال است، 
بیشتر  قیمت،  افزایش  این  البته  داشت:  اظهار 
از آثار روانی تصمیم اوپک بوده و از اول ژانویه 
بازار آشکار  اوپک هم در  آثار فیزیکی تصمیم 
تثبیت  در  موضوع  این  امیدواریم  می شود؛ 

قیمت نفت موثر باشد.

وضع بازار نفت خوب است
فکر  اینکه  بیان  با  دولت  کابینه  عضو  این 
به  و  است  پایدار  نفت  بازار  شرایط  می کنم 
هم  کرد:  تبیین  می رود،  پیش  خوبی  سمت 
حتی  نیست؛  پایین  سمت  به  قیمت ها  اکنون 
خود مصرف کنندگان نفت هم مایل نیستند که 

قیمت نفت خیلی به سمت پایین بیاید.
به گفته زنگنه؛ بعد از سال ها مصرف کنندگان 
که  دارند  اعتقاد  هم  با  نفت  تولیدکنندگان  و 
قیمت های پایین به نفع اقتصاد جهانی، عرضه 
پایدار انرژی و حتی تولید انرژی های نو نیست.

گفته  که  سوال  این  به  پاسخ  در  نفت  وزیر 
را  ایران  نفت  پول  کشورها  از  برخی  می شود 
این  من  نه،  داد:  توضیح  هم  کرده اند  بلوکه 
بلوکه  ایران  از  پولی  هیچ  و  نمی کنم  تائید  را 

نمی شود و تمام پولمان را دریافت می کنیم.
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زنگنه: دوره گرانی نفت رسید

از  آب  برداشت  ابالغ دستورالعمل  از  نیرو  وزیر  معاون   
و  داد  خبر  بخش خصوصی  سرمایه گذاران  توسط  دریا 
در  ابرها  بارورسازی  طرح  قبل،  ماه  دو  از حدود   گفت: 

۸ استان کشور آغاز شد. 
تعادل بخشی سفره های  به طرح  اشاره  با  رحیم میدانی 
آب زیرزمینی، گفت: امسال باید یک میلیارد مترمکعب 
برداشت آب از چاه های غیرمجاز و برداشت غیرمجاز از 
چاه های مجاز، کاهش یابد که تا این لحظه ۷92 میلیون 

مترمکعب از اضافه برداشت آب جلوگیری شده است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعالم اینکه در حال 
وجود  کشور  در  غیرمجاز  چاه  حلقه  هزار   ۳۵۰ حاضر 
دارد که ۱۳۰ هزار حلقه چاه مربوط به چاه هایی هستند 
که بیشترین اضافه برداشت را دارند، تصریح کرد: هدف 
و  چاه ها  از  غیرمجاز  برداشت های  کاهش  نیرو،  وزارت 
 6 حاضر،  حال  در  چراکه  بوده؛  زیرزمینی  آب  منابع 

میلیارد مترمکعب بیالن منفی آب در کشور داریم.
برداشت  دستورالعمل  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
اول  توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی،  دریا  از  آب 
آذرماه امسال از سوی وزیر نیرو ابالغ شده است، اظهار 
شرکت های  به  دستورالعمل  این  ابالغ  از  پس  داشت: 
به  نسبت  شد  این  بر  قرار  استان ها،  منطقه ای  آب 
شناسایی و ساماندهی شرکت های بخش خصوصی برای 

شیرین سازی آب دریا اقدام شود.
بخش  که  است  شده  سعی  برنامه  این  در  افزود:  وی 
برای  بتوانند  متقاضیان  تا  شود  حمایت  خصوصی 
تضمینی  نرخ  با  را  آن  و  کنند  اقدام  دریا  آب  برداشت 
 2.6۵ حدود  اینکه  اعالم  با  برسانند.میدانی  فروش  به 
بیان  می شود،  برداشت  دریا  از  آب  مترمکعب  میلیارد 
کرد: در حال حاضر به طور کلی، ساالنه 4۰۰ میلیون 
در  عمدتا  که  شده  شیرین سازی  دریا  آب  مکعب  متر 

سواحل  بوشهر و بندرعباس مصرف می شود.
معاون وزیر نیرو با یادآوری اینکه مجوزهایی در خصوص 
در  مجوزها  این  حجم  که  شده  داده  شیرین کن ها  آب 
تبیین کرد:  است،  میلیارد متر مکعب  حال حاضر ۱.4 
از بخش خصوصی  قیمت آب خریداری شده  اکنون،  هم 
برای هر متر مکعب ۳ تا 6 هزار تومان است؛ اما پولی 

که به طور متوسط ساالنه از مردم دریافت می شود ۵۷۰ 
تومان برای هر متر مکعب است.

این  جبران  برای  بنابراین  افزود:  مسئول،  مقام  این 
تضمینی  خرید  نام  با  بودجه ای  ردیف  مابه التفاوت، 
ایجاد شده که پول سرمایه گذار را از این ردیف پرداخت 

می کنیم.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در ادامه با یادآوری 
اینکه هم اکنون کشورهای حاشیه خلیج فارس، روزانه 
2۰ میلیون مترمکعب آب از دریا برداشت و نمک زدایی 
و شیرین سازی می کنند، تاکید کرد: ساالنه این حجم، 
حدود ۷ میلیارد مترمکعب می شود؛ این در حالی است 
که به دلیل اینکه فعال شیرین سازی آب دریا اقتصادی 
نیست، این حجم در کشور 4۰۰ میلیون مترمکعب در 

سال است.
میدانی، تاکید کرد: یکی از برنامه های وزارت نیرو برای 
آب  مصرف  برای  آن  انتقال  و  دریا  آب  شیرین سازی 
شرب، این است که به شهرهای جنوب استان فارس از 

این طریق اقدام شود.
وی با بیان اینکه قرار است مناقصه انتقال آب از طریق 
دریای عمان و شیرین سازی آن اوایل سال 96 فراخوان 
شود، تاکید کرد: قرارگاه خاتم االنبیاء نیز به تازگی اعالم 
آمادگی کرده که می تواند ساالنه یک میلیارد متر مکعب 

آب، شیرین سازی کرده و به وزارت نیرو تحویل دهد.
 4۵ ماده  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
برنامه ششم توسعه، مقرر شده که ۱۱ میلیارد مترمکعب 
از مصارف آب باید کاهش یابد، گفت: پیش بینی می شود 
شورای نگهبان ماده 4۵ برنامه ششم را تائید و ابالغ کند 
تا از منابع آب کشور صیانت کند زیرا از بین رفتن منابع 

آب منجر به فرونشست زمین خواهد شد.
تومان  میلیارد  تعریف ۱2۰۰  به  اشاره  با  وی همچنین 
بودجه  الیحه  قالب  در  روستایی  آب  برای  مالی  ردیف 
سال 96، تصریح کرد: سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیون 
روستایی  شرب  آب  برای  ملی  توسعه  صندوق  از  دالر 
اخذ کردیم که برداشت  ۵۰۰ میلیون دالر دیگر از این 
قرار  کار  دستور  در  روستایی  شرب  آب  برای  صندوق 

گرفته است.

دستورالعمل برداشت آب 
از دریا برای شیرین سازی ابالغ شد

راه  و  آذر  و  جنوبی  یاران  مشترک  میدان های  از  نفت  برداشت  آغاز 
پایان  تا  که  است  طرح هایی  کارون،  غرب  تلمبه خانه  پروژه  اندازی 

می رسند.  بهره برداری  به  امسال 
پایان  تا  است:  کرده  اعالم  )متن(  نفت  توسعه  و  مهندسی  شرکت 
و  جنوبی  یاران  میدان  از  نفت  بشکه ای  هزار   ۱۰ برداشت  امسال، 
پروژه  و  آغاز می شود  آذر  میدان  از  نفت  بشکه ای  هزار   ۱۵ برداشت 

رسد. می  بهره برداری  به  کارون  غرب  تلمبه خانه 
میدان  توسعه  طرح  مجری  یاراحمدی،  کیوان  گزارش،  این  پایه  بر 
زودهنگام  تولید  بخش  است:  کرده  اعالم  متن  شرکت  در  آذر  نفتی 
و  است  برخوردار  درصدی   94 پیشرفت  از  میدان  این  توسعه  طرح 
این  از  نفت  بشکه  هزار   ۱۵ روزانه  برداشت  سال،  پایان  از  پیش  تا 

شود.  می  آغاز  مشترک  میدان 
به  آینده  سال  ماه  اردیبهشت  در  آذر  میدان  تولید  وی،  گفته   به 
در  بشکه  هزار   6۵ به   9۷ سال  پایان  تا  و  روز  در  بشکه  هزار   ۳۰
روز می رسد و امکان تعریف فاز دوم برای توسعه طرح وجود دارد. 
ذخایر  حجم  درصدی   4۰ تا   ۳۰ افزایش  احتمال  از  یاراحمدی 
تولیدی  خام  نفت  است:  افزوده  و  داده  خبر  آذر  میدان  درجای 
برداشت  و ضریب  است   ۳۳ تا   ۳2 API حدود  با  میدان سبک  این 
برآورد  درصد   ۱6 فعلی،  توسعه  طرح  اساس  بر  میدان  این  از  نفت 

است.  شده 

کارون غرب  خانه  تلمبه  پروژه  اندازی  راه  پیش بینی 
امسال  اسفند  در   

انتقال  سیروس آقاجری، مجری احداث خط لوله و تاسیسات جانبی 
نیز اعالم کرده است:  نفت خام میادین غرب کارون در شرکت متن 
پروژه  از  برداری  بهره  برای  مشخصی  تاریخ  هنوز  این که  وجود  با 
انتظار می رود  اما  تلمبه خانه غرب کارون درنظر گرفته نشده است 
روزانه   انتقال  و  اندازی  راه  پروژه  این  امسال  ماه  اسفند  اواسط  تا 

شود. محقق  خام  نفت  بشکه  هزار   ۳۰۰

می رسد  تولید  به  امسال  جنوبی  یاران   
در  جنوبی  یاران  میدان  توسعه  طرح  مجری  کاظمینی،  همایون 
این  در  ای  توسعه  های  فعالیت  تشریح  با  پیشتر  نیز  متن  شرکت 
بشکه  هزار   ۱۰ روزانه  برداشت  بود:  کرده  اعالم  مشترک،  میدان 

آغاز می شود. پایان سال  تا  میدان  این  از  نفت 

چند طرح توسعه ای نفت در 
غرب کشور به ثمر می نشیند
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رئیس فدراسیون واردات اعالم کرد:
97درصد موبایل ها در بازار قاچاق هستند

اینکه 9۷درصد موبایل های  با بیان  ایران  رئیس فدراسیون واردات 
موجود در بازار قاچاق هستند، گفت: ارزش این بازار ۱.۵ برابر بازار 
نشست  در  احتشام زاد  است.فرهاد  کشور  در  وارداتی  خودروهای 
صبحانه کاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات با بیان اینکه بخش خصوصی رتبه هشتم را در 
درآمدزایی دولت از محل مالیات دارد، گفت: به دلیل اینکه فعالیت 
می کند،  کار  نظام مند  و  است  شفاف  کشور  در  خصوصی  بخش 
از  مالیات، دولت می توان  و در بخش  بنابراین ساالنه کنترل شده 
این محل کسب درآمد کند.وی با بیان اینکه یکی از مشکالت بخش 
واردات مربوط به انجمن موبایل ایران است، افزود: 9۷ درصد واردات 
موبایل در کشور به صورت قاچاق انجام می شود و ۳ درصد رسمی 
است؛ در حالیکه ارزش این واردات 2.۵ تا ۳ میلیارد دالر در سال 
است.رئیس فدراسیون واردات ایران با اشاره به اینکه در واقع ۱.۵ 
موضوع  داشت:  اظهار  است،  بازار  این  ارزش  خودرو،  واردات  برابر 
رجیستری موبایل ها از مدت ها پیش مطرح شده است و متاسفانه 
علیرغم اینکه یکسال از این موضوع گذشته؛ اما هنوز اجرایی نشده 
است.وی ادامه داد: چرا در این زمینه راهکارهایی به اجرا نمی رسد 
بخش خصوصی  توان  وقتی  زیرا  نبینند؟  زیان  اقتصادی  فعاالن  تا 
کاهش یابد، به زیان دولت هم هست.همچنین در این نشست، بابک 
عابدین با بیان اینکه اهمیت IT در مدرن سازی و فرآیند اتوماسیون 
اقتصادی و  کلیه صنایع بر کسی پوشیده نیست، گفت: بنگاههای 
توان  ارتقای  و  سود  در  بهره وری  افزایش  دنبال  به  همواره  صنایع 
بیان  با  هستند.وی  خود  خدمات  و  تولیدات  در  اطالعات  فناوری 
اینکه طبق آمار سازمان تجارت جهانی، سرانه درآمد جهانی خدمات 
و محصوالت IT در حدود ۳.۸ تریلیون دالر است، گفت: یک چهارم 
آن، سهم ایاالت متحده آمریکا با بیش از ۱۳۵ هزار موسسه کوچک، 
متوسط و بزرگ بوده و حدود ۷.۱ درصد تولید ناخالص آمریکا را به 

خود اختصاص داده است

راه ومسکن
مرگ ساالنه 900 نفر در حوادث ناشی

 از کارهای ساختمانی
ساختمانی،  حوادث  آمار  به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
از کار،  ناشی  اثرحوادث  را در  نفر، جان خود  گفت: ساالنه ۱۵۰۰ 
از دست می دهند که 6۰ درصد این حادثه ها، در فرآیندهای تولید 
حوادث  جان باختگان  رقم  گفت:  مظاهریان  است.حامد  ساختمان 
ناشی از کارهای ساختمانی، غیرقابل قبول است و باید تالش های 
مضاعفی برای کاهش این آمار انجام شود که عدم به کارگیری افراد 
فاقدصالحیت در فرآیند ساختمانی، یکی از این اقدامات است.معاون 
وزیر راه و شهرسازی، افزود: مطابق قانون نظام مهندسی ساختمان، 
تنها افراد با صالحیت، حق دخالت در ساخت و ساز را دارند؛ زیرا 
تولید ساختمان به پیچیدگی هر مقوله تخصصی دیگری است که 
وزارت  مجموعه  داد:  ادامه  می دهند.مظاهریان  انجام  صنوف  سایر 
راه و شهرسازی انتظار دارد در مورد ساخت و ساز هم مانند سایر 
باید  واقع  وارد شوند، در  امر  این  به  واقعی  تخصص ها، متخصصان 
افراد متخصص که در این زمینه تجربه دارند و صالحیت آنها رسما 
تائید شده، باید به ساخت و ساز بپردازند.وی ادامه داد: باید به این 
سمت حرکت کنیم که در تولید ساختمان، پیمانکار ساخت و حتی 
کار،  وزارت  را  کارگر  باشند وصالحیت   ماهر  کارگر ساختمانی هم 
آن وقت می توان  باشد،  به رسمیت شناخته  اجتماعی  امور  و  رفاه 
ساختمان  در  کار  از  ناشی  حوادث  کاهش  شاهد  که  کرد  تضمین 

نباشیم.
 

 احتمال واگذاری 25 درصد کریدورهای کشور
 به بخش خصوصی

احتمال  به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزارت  برنامه ریزی  معاون 
گفت:  بخش خصوصی،  به  کشور  کریدورهای  درصد   2۵ واگذاری 
به ۷۵۰۰ کیلومتر  از 2۵۰۰  آزادراه ها  برنامه ششم، طول  پایان  تا 
آزادراه های موجود در کشور را حدود 2  امینی طول  می رسد.امیر 
آزادراه  اینک حدود 6  افزود: هم  و  بیان کرد  هزار و۵۰۰ کیلومتر 
و شهرسازی  راه  وزارت  مالی  تامین  برنامه  در  داریم که  در کشور 
قرار گرفته است.وی گفت: اگر با همین روند ادامه دهیم، می توانیم 
تا  هزار  هفت  به  برنامه ششم،  پایان  تا  را  کشور  آزادراه های  طول 
می توانیم  داد:  ادامه  برسانیم.امینی  کیلومتر   ۵۰۰ و  هزار  هفت 
به  اقتصادی است،  و  را که دارای توجیه فنی  از کریدورها  بخشی 
بخش خصوصی واگذار کنیم و بخش هایی را با سرمایه گذاری دولت 

برای سرمایه گذاری بخش خصوصی توجیه پذیر کنیم
 

 اصناف
نیمی از اصناف صندوق مکانیزه فروش ندارند

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به 
اینکه بیش از 2۵2 هزار واحد صنفی صندوق مکانیزه فروش دارند، 
گفت:  گسترش معافیت های مالیاتی در الیحه مالیات ارزش افزوده 
پیش بینی شده است.محمد مسیحی در مورد تمدید شدن اجرای 
آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 اظهارداشت: قانون 
سال   ۵ مدت  به   ۱۳۸۷ مهرماه  ابتدای  از  ارزش افزوده  بر  مالیات 
با اجرا در قالب یک  تا  به صورت آزمایشی عملیاتی و اجرایی شد، 
اقدام  آن  قوت  و  ضعف  نقاط  شناسایی  به  نسبت  آزمایشی،  دوره 
شود.معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ادامه 
همچنین  و  کارشناسی  کار  انجام  برای  بیشتر  فرصت  به  نیاز  داد:  
دائمی کردن  و  فرآیند اصالح  انجام مطالعات تطبیقی موجب شد 
در  اختالل  ایجاد  عدم  به منظور  همچنین  شود.  طوالنی تر  قانون 
اخیر  سال های  طی  در  که  شهرداری ها  و  دولت  بودجه ای  نظام 
با  بوده اند،  قانون  این  قالب  در  وصول شده  وجوه  از  متأثر  به شدت 
استناد تبصره »2« ماده )۱۱۷( قانون برنامه پنجم توسعه )از طریق 
پیش بینی افزایش نرخ در طول سال های اجرای برنامه( و همچنین 
از طریق قوانین بودجه ساالنه مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور 

تمدید شده است.

تداوم تیرگی روابط تجاری 
روسیه و ترکیه

همچنان،  که  کرده  اعالم  ترکیه  اقتصاد  وزیر 
واردات یکسری محصوالت کشاورزی ترکیه به 
روسیه ممنوع است و روابط تجاری دو کشور، 

به سطح پیش از بحران برنگشته است.
اقتصاد ترکیه گفت:  »نیهات زی بکیک« وزیر 
سطح  به  همچنان  آنکار-مسکو  تجاری  روابط 
برنگشته  کشور  دو  میان  بحران  دوره  از  قبل 
ترکیه  اقتصاد  وزیر  حال،  همین  در  است. 
روسیه  با  گفتگو  اگرچه  کرد،  خاطرنشان  هم 
سطح  اما  دارد؛  ادامه  پویا  و  مثبت  صورت  به 
بحران  از  پیش  مرحله  به  دوجانبه  همکاری 
تصریح  ترکیه  اقتصادی  است.وزیر  نرسیده 
را در راستای  اقدامات الزم  آنکارا تمامی  کرد: 
اما  گرفته؛  کار  به  مسکو  با  روابط  عادی سازی 
طرف روسی همچنان یکسری از محدودیت های 
به  را  ترکیه ای  کشاورزی  کاالهای  صادراتی 
همین  است.در  برنداشته  روسیه  خاک  داخل 
روسیه  میالدی،   2۰۱6 سال  شروع  با  حال 
علیه جنگنده  ترکیه  نظامی  اقدام  به  پاسخ  در 
روسی، یکسری اقدامات محدودکننده از قبیل 
از  گیاه  و  گل  و  موادغذایی  واردات  ممنوعیت 

ترکیه به  روسیه را اعمال کرد
 

 بازار سرمایه
راهکار فرابورس برای کفایت سرمایه 

کارگزاری ها
می توانند  کارگزاری ها  اینکه  بیان  با  هامونی 
خاص  سهامی  از  ماهیت  تغییر  صورت  در 
بازار  در  سهام  عرضه  به  اقدام  عام  سهامی  به 
ورود  امکان  گفت:  کنند،  فرابورس   SME
شرکت های تعاونی استانی سهام عدالت در این 

بازار می تواند مورد بررسی قرار گیرد.
گفت:  فارس  به  فرابورس  شرکت  عامل  مدیر 
شرکت های کوچک و متوسط در بازار فرابورس 
یکصد  سرمایه  حداقل  با  می توانند  حالی  در 
شوند  نوین  بازار  این  وارد  تومانی  میلیون 
طریق  از  شرکت ها  این  بازده  و  ریسک  که 
قابل  می دهند،  ارایه  که  مالی  صورت های 
افزود:  هامونی  بود.امیر  خواهد  اندازه گیری 
شرکت های  برای  سرمایه  کف  بورس  سارمان 
میلیون   ۵۰۰ مبلغ  حالی  در  را  کارگزاری 
رقم  آن  به  دست یابی  که  کرده  تعیین  تومان 
نیازمند تامین مالی است، یکی از ابزارها برای 
این منظور ورود به بازار معامالت شرکت های 
کوچک و متوسط )SME( پس از سهامی عام 
شدن با هدف  تامین مالی و در نهایت بزرگ 

شدن این شرکت ها است.
به باور این مقام مسئول با توجه به کارکرد بازار 
معامالت شرکت های کوچک و متوسط  امکان 
عدالت  سهام  استانی  تعاونی  شرکت های  ورود 

در این بازار می تواند مورد بررسی قرار گیرد.
 

 سکه وارز
دالر 35 تومان ارزان شد

در جریان معامالت )دوشنبه( بازار آزاد تهران؛ 
قیمت هر دالر آمریکا با ۳۵ تومان کاهش، به 
که  است  حالی  در  این  رسید،  تومان   ۳9۰9
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، ۵ هزار تومان 
بازار  )دوشنبه(  معامالت  جریان  در  شد.  گران 
آزاد تهران، قیمت هر دالر آمریکا با ۳۵ تومان 
یورو  تومان رسید؛ همچنین  به ۳9۰9  کاهش 
با ۳ تومان کاهش به 429۸ تومان، پوند با ۳۵ 
تومان کاهش به 4۸4۸ تومان، درهم امارات با 
یک تومان کاهش به ۱۱۰4 تومان و لیر ترکیه 
رسید. تومان   ۱۰9۰ به  افزایش  تومان  دو  با 

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
یک  به  کاهش  تومان  هشتصد  با  جدید  طرح 
میلیون و ۱۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم اما ۵ تومان گران 
شد و نرخ آن به یک میلیون و ۱۵۵ هزار تومان 

رسید.
 در عین حال نیم سکه 6۰2 هزار تومان، ربع 
سکه ۳2۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 2۰۵ 
بازارهای  در  طال  اونس  است.هر  تومان  هزار 
عیار  و هر گرم طالی ۱۸  جهانی ۱2۰۳ دالر 

نیز ۱۱۵ هزار و ۱۵۵ تومان است.
 

 خودرو
افت قیمت برخی خودروهای داخلی

این هفته قیمت چند مدل خودروی داخلی در 
بازار کاهش یافته است. 

هزار   2۰۰ معادل   4۰۵ پژو  قیمت  هفته  این 
تومان،  تومان، سمند EF۷ معادل ۳۰۰ هزار 
 9۰ تندر  و  تومان  هزار   ۱۰۰ سال  پارس  پژو 
است. یافته  کاهش  تومان  هزار   2۰۰ اتومات 

تغییر  بازار  در  داخلی  خودروهای  باقی  قیمت 
این محصوالت در هفته  خاصی نسبت به نرخ 

گذشته نداشته است.
 

  تولید وتجارت
توانایی ایران برای فتح بازارهای 
صادراتی  فناوری اطالعات عراق

ایران  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
بازارهای  بر  تسلط  برای  کشورمان  توانایی  از 
و  عراق  در  اطالعات  فن آوری  صادراتی 

افغانستان و آسیای مرکزی خبر داد.
کاری  صبحانه  جلسه  در  شافعی،  غالمحسین 
گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  با 
فناوری  و  ارتباطات  بخش  در  می تواند  ایران 
عراق،  کشورهای  صادراتی  بازار  به  اطالعات، 
مرکزی  آسیای  کشورهای  بعضی  و  افغانستان 
برای  توجهی  قابل  حرف  و  کرده  پیدا  تسلط 
اتاق  باشد.رئیس  داشته  بازارها  این  در  گفتن 
ایران،  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
توسعه  حوزه  در  رهبری  معظم  مقام  افزود: 
فراوانی  تاکید  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
دارند. این در حالی است که در کشور ما این 

حوزه تا حدی جوان است.

خبر خبر

بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده 
تا عالوه بر ترمیم حداقل پرداختی بازنشستگان 
در  را  نفر  ۱۰۰هزار  ساالنه  روز،   ۳۰ از  کمتر 
مناطق آزاد استخدام کند.بر این اساس، الیحه 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  برنامه 
فرهنگی کشور که اهداف ۵ سال آینده کشور 
سرانجام  می کند،  پیش بینی  و  هدفگذاری  را 
پس بررسی ۵ هفته متوالی و 49 نشست علنی 
رسید.  پایان  به  ماده   ۱44 قالب  در  مجلس 

جهت  در  دولت  برای  را  تکالیفی  برنامه  این 
بازنشستگان،  مستمری  محاسبه  استخدام، 
متناسب سازی  شاغالن،  حقوق  همسان سازی 
بیمه  بگیران،  مستمری  و  بازنشستگان  حقوق 
مشاغل  به  شغل  دو  شدن  اضافه  و  بیکاری 
برنامه  میان،  این  است.در  کرده  اعالم  سخت 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم 
به مدت ۵ سال  ابتدای سال ۱۳96  از  کشور 
)پایان ۱4۰۰( اجرایی می شود و تمام دستگاه ها 

مکلف به تحقق اهداف پیش بینی شده در این 
قانون هستند که در این گزارش تکالیف قانونی 
اشتغال، کاهش  در حوزه  توسعه  برنامه ششم 
در  شاغل  کارکنان  وضعیت  بیکاری،  بیکاری 
و  خصوصی   - شرکتی   - دولتی  دستگاه های 
تعاونی، حقوق بازنشستگان، اشتغال محرومین 
ایثارگران،  استخدامی  ضوابط  آزاد،  مناطق 
جذب  مشوق های  جانبازان،  و  شهدا  فرزندان 
بانوان  بازنشستگی  کارفرمایان،  برای  جوانان 
بازنشستگی  و  سابقه  سال   2۰ دارای  شاغل 
بررسی  مورد  سنگین  نقلیه  وسایل  رانندگان 

قرار گرفته است.
متناسبسازي دستمزد شاغالن دولتي و 

خصوصي
به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکتها 
کلیه  تعاونی  و  حقوقی خصوصی  تشکلهای  و 
دستگاههای اجرائی، شرکتهای دولتی و کلیه 

دستگاهها و شرکتها و موسسات مشمول ذکر 
نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری که با 
شرکت ها و تشکل های فوق منعقد می نمایند، 
را  اجرائی  دستگاه  با  قرارداد  کارفرمای طرف 
برای  شاغل  کارکنان  دستمزد  کنند  موظف 
رعایت  با  و  قرارداد  موضوع  مستقیم  انجام 
به  اجتماعی  تامین  و  کار  مقررات  و  قوانین 
کارکنان  دستمزد  که   نماید  تعیین  نحوی 
شاغل  پیمانی  و  رسمی  کارمندان  با  مذکور 
متناسب  مشابه(  شرایط  )در  اجرائی  دستگاه 
به  ماده  این  اجرای  حسن  شود.مسئولیت 
است؛  اجرائی  دستگاه  مقام  باالترین  عهده 
باید  ماده  این  اجرائی  نامه  آئین  اینکه  ضمن 
به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
کشور،  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  و 
حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون 

به تصویب هیات وزیران برسد.

برنامه ریزی برای بازار کار کلید خورد

تـکالیف جـدید دولـت در بـرنامه شـشم

 در حالی که صورتهای مالی جدید منتشر شده 
بانک ها حاکی از تعدیل زیان های سنگین این 
و  بانک ها  بر  نظارت  مدیرکل  است،  موسسات 
موسسات اعتباری خبر داد بانک مرکزی با چشم 
پوشی از انجام برخی اصالحات به بانک ها برای 
شفاف سازی تا پایان سال 9۵ مهلت داده است.

عباس کمرئی با تأکید بر لزوم رعایت شفافیت 
در صورت های مالی بانک ها اظهارداشت: بانک 
مرکزی باتوجه به مفاد مندرج در قانون برنامه 
پنجم توسعه و قانون پولی و بانکی کشور از اواخر 
بیشتر، جلوگیری  برای شفافیت  سال گذشته 
ریسک  کنترل  غیرواقعی،  سودهای  تقسیم  از 
اخذ  بر  الزم  کفایت  از  بانک ها  برخورداری  و 
ذخایر تأکید داشته و بر این اساس این بانک 
بانکی  صورت های مالی مورد نظر را به شبکه 
مالی  صورت های  ابالغ  با  افزود:  کرد.وی  ابالغ 
بانک ها ملزم  پایان بهمن ماه سال گذشته،  از 
رعایت  با   94 سال  مالی  صورت های  تهیه  به 
استانداردهای جدید شدند که در نهایت مقرر 
شد این صورت ها پس از ارائه به بانک مرکزی 
و کسب مجوز الزم، در مجامع مورد رسیدگی 
قرار گیرند.مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات 

اعتباری باک مرکزی با بیان اینکه طرح نظارتی 
بانک مرکزی در اولین سال اجرای خود به سر 
می برد، تصریح کرد: اجرای طرح در اولین سال 
اجرا به رایزنی و هماهنگی های بیشتر با مراجع 
مربوطه نیاز داشت.وی ادامه داد: بر این اساس 
جلسات مشترکی میان بانک مرکزی، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار 
و سازمان حسابرسی برگزار شده است که نتیجه 
برخی  مجامع  برگزاری  به  منجر  جلسات  این 
بانک ها در موعد مقرر شد،البته در این میان چند 
بانک خصوصی شده نیز به دلیل وسعت زیاد و 
حجم باالی عملیات و فعالیت های خود مدت 
های  صورت  تهیه  صرف  را  طوالنی تری  زمان 
مالی خود کردند.کمرئی اضافه کرد: با این حال 
برخی بانک ها مجامع خود را با صورت های مالی 
مورد نظر بانک مرکزی برگزار کردند. ذکر این 
نکته ضروری است که بانک مرکزی برای ارتقای 
شفافیت بر همکاری هر چه بیشتر بانک ها، با 
سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز حسابرسان 
مستقل تأکید داشته و خوشبختانه همکاری های 
الزم میان دستگاه های اجرایی مختلف در سطح 

نسبتاً مطلوبی قرار دارد.

در زمینه تولید خاویار حتی ایتالیا و کره نیز 
از ما سبقت گرفته اند.ارسالن قاسمی رئیس 
اتحادیه آبزیان  وضعیت شیالت در کشور را 
نامناسب ارزیابی کرد.او در پاسخ به این سوال 
که طبق برنامه در سال جاری باید چه میزان 
میگو تولید شود و تا چه اندازه از برنامه عقب 
هستیم، بیان داشت: در سال جاری باید 4۰ 
تا ۵۰ هزار تن میگو تولید می شد که این رقم 
تولید  در  است.  تن  هزار  در حال حاضر ۱۵ 
عقب  برنامه  از  خاویاری  و  کپور  ماهی  انواع 
هستیم وکمتر از ۳۰۰ هزار تن تولید داریم، 
دارد. وجود  دریایی  ذخائر  بر  زیادی  فشار 
قاسمی در پاسخ به این سوال که تراز تجاری 
و صادرات شیالت در چه وضعیتی است بیان 
داشت: در بحث صادرات تنها بخشی که تراز 
تجاری بازرگانی آن مثبت است بخش شیالت 
است؛ چرا که کاالهای ارزشمندی مثل میگو 
صادر می  شود.رئیس اتحادیه آبزیان در رابطه 
بازار  بازار شیالت گفت: در بحث  با وضعیت 
کار خاصی صورت نگرفته است افرادی فرصت 
می کنند؛  کشور  وارد  را  تیالپیا  ماهی  طلب 
چرا که کشور چین بازار ما را شناسایی کرده 
است و این ماهی را به شکل آماده به مصرف 
 ۷۰ بازار  یعنی  کند؛  می  کشور  بازار  وارد 
میلیونی کشور دو دستی تقدیم چین شد؛ اما 
بازار داخل ذائقه مردم شناخته  متاسفانه در 
نشد و همچنان میگوها را به صورت کامل و 
با جعبه های دوکیلویی تحویل مردم می دهند. 
دولت اعالم می کند که این کار وظیفه بخش 
خصوصی است؛ اما بدون حمایت دولت بخش 
دهد.  انجام  نمی تواند  کاری  هیچ  خصوصی 
و  آال  قزل  مانند  کشور  در  خوبی  ماهی های 
مناسب  فرآوری  با  می توانیم  که  داریم  کپور 
کنیم.  بی کیفیت  چینی  تیالپیای  جایگزین 

مردم کاالی سالم  گیرد  کار صورت  این  اگر 
مصرف می کنند و بخشی از اقتصاد مقاومتی 
در  تولید  به  نگاه  متاسفانه  شود.  می  اجرا 
روی  بر  تنها  و  ندارد  وجود  کشور  داخل 
می کنیم.او  حساب  کشور  داخل  بازارهای 
و  تولید  وضعیت  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
به  توجه  با  اینکه  و  خاویاری  ماهی  صادرات 
تا  دریا  از  خاویاری  ماهیان  صید  ممنوعیت 
بصورت  ماهی  نوع  این  تولید  در  میزان  چه 
داشت:  بیان  ایم  کرده  عمل  موفق  پرورشی 
نه چندان دور ۳۰۰ تن خاویار  در سال های 
دریایی صادر می شد. چند سال است که به 
دلیل حفظ ذخایر صید از دریا ممنوع است و 
صادرات این گونه صفر است. در زمینه خاویار 
پرورشی کشورهای دیگر از ما سبقت گرفته 
این ماهی دریای  اند؛ در حالی که خاستگاه 
خزر است؛ اما سال گذشته چینی ها ۱۰۰ تن 
ماهی خاویاری تولید کردند که طعم آن شبیه 
به طعم و مزه نمونه ایرانی نیست؛ در زمینه 
تولید حتی ایتالیا و کره نیز از ما سبقت گرفته 
اند و در سال گذشته یک تن خاویار پرورشی 
از کشور صادر شده است.او در پاسخ به این 
سوال که با توجه به شرایط آب و هوایی برای 
وجود  بیشتر  تولید  فرصت  هایی  گونه  چه 
دارد و صادرکنندگان در بازارهای بین المللی 
خیر،  یا  اند  شده  مشتریان  حفظ  به  موفق 
برخی  در  هوایی  و  آب  شرایط  داشت:  بیان 
که  استان هایی  مخصوصا  کشور  استان های 
آب روان دارد برای تولید سالمون و قزل آال 
بی نظیر است؛ اما برای آن برنامه ریزی وجود 
امروز است.  بازار  نگاه به سمت  ندارد چراکه 
دست  به  سختی  به  را  المللی  بین  بازارهای 
می آوریم و به راحتی از دست می دهیم چون 

نگاه استراتژیک نداریم.

مدیرکل نظارتی بانک مرکزی:

بانک مرکزی به بانک ها برای شفاف سازی مهلت داد
ایران عقب ماند؛

بازار 70 میلیونی ماهی دو دستی تقدیم چین شد

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران 
برترین های  به  امین الضرب  نشان  اعطای  از 
خوانساری  داد.مسعود  خبر  ایران  تجارت 
تاسیس  سالگی   ۱۳۳ خبری  نشست  در 
ویژه  مراسم  برگزاری  به  اشاره  با  تهران  اتاق 
مراسم  این  گفت:  امین الضرب  نشان  اعطای 
اتاق  تاسیس  سالگی   ۱۳۳ مناسبت  به 
از  نفر   ۳ به  آن  و طی  برگزار می شود  تهران 
داده  امین الضرب  نشان  نمونه،  کارآفرینان 

هم  مدال هایی  اینکه  به  اشاره  با  می شود.وی 
به سایر افراد برگزیده اعطاء خواهد شد، گفت: 
در نهایت در این مراسم، 2۰ نفر برگزیده شده 
ما  اینکه  قرار می گیرند؛ ضمن  تقدیر  و مورد 
نوبل،  مانند  امین الضرب  نشان  تا  داریم  قصد 
جایگاه ویژه ای پیدا کند.رئیس اتاق بازرگانی، 

بیان  با  تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
اینکه نشان امین الضرب به برترین های تجارت 
می شود،  اعطاء  اجتماعی  مسئولیت های  و 
موسس  امین الضرب  که  آنجائی  از  گفت: 
اتاق تهران در ۱۳۳ سال قبل بود و در زمان 
خفقان دوران قاجار، اقدامات زیادی انجام داد 

و همانطور که می دانید قانون مشروطیت، در 
خانه وی نوشته شده است، بر همین اساس، 
اتاق تهران قصد دارد تا با اعطای این نشان، 
نام پیشکسوتان را در این حوزه گرامی بدارد.
وی با اشاره به تعیین حدود ۱6 شاخه برای 
در  تهران  اتاق  گفت:  برگزیدگان  انتخاب 
انتخاب شاخص ها، تالش زیادی کرد؛ اما سعی 
شد تا در تعیین برترین ها دخالتی نشود تا این 

مراسم حالت فرمایشی پیدا نکند.

 جدول خالصه مصوبات

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
واردکنندگان  برخی  ثبت سفارش  توقف  اینکه 
تأثیری بر قیمت خودرو نمی گذارد، گفت: بیش 
از 4۰ برند خودرو در ایران نمایندگی دارند.یدا... 
عدم  خصوص  در  خبری  نشستی  در  صادقی 
صدور مجوز برای واردکنندگان خودرو که فاقد 
نمایندگی رسمی از شرکت مادر هستند، گفت: 
ساماندهی  در خصوص  را  دستورالعملی  دولت 
بازار ارز صادر کرد که در بند 6 این دستورالعمل، 
وزارت صنعت مکلف شده که کاالهای سرمایه ای 
هستند  این  مستلزم  خودرو  جمله  از  بادوام  و 
و  داشته  فروش  از  پس  خدمات  سیستم  تا 
نمایندگی باشند.وی افزود: این موضوع همچنین 
شامل ماده 4 قانون حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان است که تمامی عرضه کنندگان 
لوازم  و  خودرو  جمله  از  سرمایه ای  کاالهای 
خانگی، مکلف هستند تا خدمات پس از فروش 
داشته باشند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با اشاره به اینکه از سال ها پیش در مرکز امور 
نمایندگی  که  اشخاصی  بازرگانان،  و  اصناف 
باید در  بادوام می گیرند،  و  کاالهای سرمایه ای 
پس  خدمات  ما  تا  برسانند  ثبت  به  مرکز  این 
از فروش آنها را کنترل کنیم، اظهار داشت: در 
نمایندگی  صاحب  واردکنندگان  فنی،  شرایط 
بیاورند  کشور  به  را  کاالهایی  و  مدل ها  باید، 
که نمایندگی آنها را در کشور داشته باشیم و 
اگر نمی توانند خدمات پس از فروش را تأمین 
کنند، با پرداخت مبلغی به نمایندگی ها، این کار 

برای آنها انجام می شد.صادقی با تأکید بر اینکه 
ظرفیت  حاضر  حال  در  خودرو  نمایندگی های 
نشان  از 4۰  بیش  گفت:  دارند،  را  بازار  تأمین 
تجاری برند در زمینه خودرو داریم که اینها از 
کشورهای اصلی نمایندگی گرفته اند و در حال 
کشورهای  از  معتبری  بسیار  برندهای  حاضر 
دارند. نمایندگی  کشور  در  آسیایی  و  اروپایی 
وی با بیان اینکه پیش بینی ما این نیست که با 
محدودیت در واردات خودرو، تأثیری در قیمت 
این کاال ایجاد شود، گفت: ما معتقدیم افزایش 
رقابت میان برندهای موجود برای کنترل قیمت 
و ارتقای خدمات پس از فروش، بسیار مناسب 
یا سایر  ارز و  البته تغییراتی که در نرخ  است؛ 
می شود،  ایجاد  خودرو  نرخ  با  مرتبط  موارد 
دستور  اما  بگذارد؛  تأثیر  بازار  در  است  ممکن 
از سوی  واردات  توقف  بر  مبنی  وزارت صنعت 
اشخاص بدون مجوز نمایندگی، تأثیری در بازار 
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  ندارد.معاون 
نمایندگی های موجود  از  اینکه برخی  خصوص 
ایران در سایت اصلی برند به ثبت نرسیده  در 
است، گفت: مالک ما این نیست که یک شرکت 
باید در سایت برند اصلی ثبت شده باشد؛ بلکه ما 
مستنداتی را از نمایندگی ها دریافت می کنیم که 

به تائید شرکت اصلی و نمایندگان اتاق بازرگانی 
در مبدأ رسیده باشد.رئیس مرکز امور اصناف و 
بازرگانی وزارت صمت با اعالم اینکه البته برخی 
از نمایندگی ها نتوانستند دوباره گواهی خود را 
تمدید کنند، گفت: ما نیز اجازه ثبت سفارش 
از  این شرکت ها  اما  نداده ایم؛  آنها  به  را  مجدد 
چندین  واردات  و  بوده  ثبت سفارش  در  قبل 
خودرو را به ثبت رسانده اند؛ بنابراین فعاًل اجازه 
واردات خودروهای قبلی را دارند.وی در خصوص 
اجرای شناسه کاالها در گروه های »الف«، »ب« 
کاال  شناسه  از  استفاده  نحوه  گفت:  »ج«  و 
 2۵ تا  زمانی  بازده  در  و  است  شده  مشخص 
بهمن، شناسه کاالها در گروه »الف«، »ب« و 
»ج« راه اندازی می شود. در گروه »الف« برخی 
کاالها مانند سیگار و موبایل به اتمام رسیده و 
در مرحله رفع اشکاالت است.صادقی ادامه داد: 
در زمینه موبایل هر تکلیفی بوده است در بخش 
تجاری مانند طراحی سامانه و تدوین فرآیندهای 
اجرایی مربوط به عملیات رجیسترینگ موبایل 
انجام شده است.وی با بیان اینکه به تازگی هم 
نامه ای از سوی وزارت صنعت به دولت و ستاد 
است،  شده  ارسال  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
گفت: در این نامه عنوان شده که این وزارتخانه 

آمادگی کامل را برای اجرای رجیستری کردن 
موبایل در کشور دارد و همکاران ما در وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات باید آمادگی خود را 
اعالم کنند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در خصوص ساماندهی شبکه های توزیع در کشور 
گفت: سعی و تالش ما این بوده که عمده کاالها 
توزیع شود؛ عالوه  از طریق شرکت های پخش 
بر این شرکت های فروشگاه های زنجیره ای داریم 
که تا شش تا هفت درصد سیستم خرده فروشی 
را در کشور بر عهده دارند.صادقی با بیان اینکه 
تالش دولت این است که سهم اینها بیشتر باشد، 
گفت: دولت توجه دارد که واحدهای موجود در 
چارچوب حقوقی خودشان به نحوی ساماندهی 
شوند که مزایای فروشگاه های زنجیره ای مختلف 
را داشته باشند و از طریق تشکیل این شرکت ها 
و  معدن  صنعت،  وزیر  شوند.معاون  پشتیبانی 
تجارت در خصوص فعالیت های اینترنتی گفت: 
متأسفانه عده ای به صورت غیرمجاز در فضای 
مجازی اقدام به فروش اجناس می کنند که ما 
به دنبال این هستیم تا اینها پروانه کسب بگیرند 
تا در این فضا هم، کاالها صحیح مبادله شود.
وی با اشاره به ساماندهی بازار الستیک خودرو 
برندهای  به  محدود  بازار  این  در  برندها  گفت: 
باکیفیت از سراسر دنیا شده اند و تولیدکنندگان 
هم امکان عرضه کاالهای خود را در بازار داخل 
بین  هم  مناسبی  رقابت  اساس،  این  بر  دارند. 
تولیدکنندگان داخلی و برندهای معتبر خارجی 

در بازار شکل گرفته است.

اعطای نشان امین الضرب به تجار نمونه

وجود بیش از 40 نمایندگی خارجی خودرو در ایران

اجرای کد شناسایی کاال تا یک ماه دیگر



و  چهارمحال  استان  دامپزشکی  وظایف 
بختیاری به اختصار شامل: تأمین بهداشت دام 
مبارزه  و  پیشگیري  دامي،  خام  فرآورده هاي  و 
فراهم  دام،  و  انسان  مشترک  بیماري هاي  با 
پایدار و سرمایه  کردن شرایط صادرات، توسعه 
گذاري دربخش دام و اجراي الزامات، مقررات و 
دستورالعمل هاي بهداشتي سازمان دامپزشکی 

کشور است.
دامپزشکی  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرکل  بختیاری،  و  چهارمحال  استان 
وظیفه  شک،  بی  گفت:  استان  دامپزشکی 
چیزی  ایران،  اسالمی  جمهوری  در  مدیران 
و  نیست  و  نبوده  ملت  به  صادقانه  خدمت  جز 
مقدم  خط  عنوان  به  نیز  دامپزشکی  مجموعه 
حوزه بهداشت و سالمت همواره کوشیده است 
حفظ  برای  را  خود  تالش  و  سعی  نهایت  تا 
سالمت جامعه به کار گیرد.اداره کل دامپزشکی 
شبانه  تالش  با  بختیاری  و  چهارمحال  استان 
روزی همکاران شبکه هاو پست های دامپزشکی 
اخیر  سال   ۳ در  دامپزشکی  بخش خصوصی  و 
مردم  به  رسانی  خدمت  بر  را  خود  فعالیت 
این  همواره  و  بود  کرده  متمرکز  استان  شریف 
از حواشی،  دور  به  که  بوده  در تالش  مجموعه 
مناسب  بستر  ایجاد  و  مشکالت  رفع  به  تنها 

جمهوري  مقدس  نظام  اهداف  پیشبرد  برای 
اسالمي ایران و آرمان هاي دولت تدبیر و امید 
اهتمام ورزد. دکتر عبدالمحمد نجاتی در ادامه 
افزود: این تالش شبانه روزی همکاران منجر به 
موفقیت های چشمگیری در استان شده که از 
جمله آنها می توان به موفقیت کنترل بیماري 
سردآبي  ماهیان  پرورش  مزارع  در   VHS

به  اشتغال  و  تولید  رونق  بازگشت  و  کشور  در 
بیماری   کنترل  دوم  مقام  کسب  مزارع،  این 
در  کوچک(  نشخوارکنندگان  PPR)طاعون 
بیماری  درصدی   6۰ از  بیش  کاهش  کشور، 
های مشترک تب مالت و سل در گاوداری های 
صنعتی استان، اصالح و سامان دهي کشتارگاه 
قرمز  گوشت  سازی  وسالم  استان  در  دام  هاي 

اندازی  راه  سرد،  شرایط پیش  در  ماندگاری  با 
بخش  در  دامپزشکی  بهداشت  خانه  واحد   2
کوهرنگ،  شهرستان  صمصامی  و  بازفت  های 
ممنوعیت عرضه، فروش و مصرف مرغ زنده در 
بیوتیک و  باقیمانده آنتي  استان، ردیابی  سطح 
اجراي طرح کد رهگیري در گوشت مرغ، کنترل 
در  گرین  ماالشیت  ماده  ردیابي  شیر،  تقلبات 
ماهیان پرورشي استان و ضبط و معدوم سازی 
ماهی و برخورد قضایي با مصرف کنندگان این 
ماده سمی، ضبط و معدوم سازی بیش از ۱۵۷ 
تن فرآورده هی خام دامی غیربهداشتی، صدور 
۱2هزارتن  از  بیش  صادرات  بهداشتی  گواهی 
فرآورده های دامی و خوراک آبزیان و ۱۳هزار 
راس دام زنده به کشورهای مختلف و ... اشاره 
برخی  برخالف  داشت:  اظهار  نجاتی  نمود.دکتر 
از نظرسنجی ها و اظهارنظرهای غیرکارشناسی 
درطی   کل  اداره  عملکرداین  غیرتخصصی،  و 
حاکی  امید  و  تدبیر  دولت  در  گذشته  سال   ۳
و  عمومی  رضایتمندی  گیر،  چشم  موفقیت  از 
خدمات بی نظیر دامپزشکی در حوزه بهداشت 
بوده است. مجموعه پیش رو، جهت  و سالمت 
از  ای  گوشه  گزارش  و  عمومی  افکار  تنویر 
مردم  به  دامپزشکی  خدوم  کارکنان  عملکرد 
شریف استان و مسووالن محترم،منتشر و تقدیم 

می گردد.این اقدامات، نتایج و موفقیت ها میسر 
محترم  استاندار  های  با حمایت  مگر  شد  نمی 
همکاران  و  محترم  ریاست  و  استان  پرتالش  و 
ساعی سازمان دامپزشکی کشور، خصوصاً تعهد 
و  تولید  ارتقاء  در  پیگیری  به  که  ای  توصیه  و 
الطاف  از  پایان  اند.وی در  سالمت مردم داشته 
مسئوالن  استان،  محترم  استاندار  زحمات  و 
دامپزشکی  خدوم  همکاران  استانی،  محترم 

استان، شورای نظام دامپزشکی استان، همکاران 
بخش خصوصی دامپزشکی، همکاری و همدلی 
اتحادیه های دامپروری و آبزی پروری و صنایع 
تولید و فرآوری محصوالت دامی استان تقدیر و 
تشکر نمود و به عنوان یک هم استانی وبعنوان 
یک کارشناس، برعهد و آرمان خودکه سالمت 
ارزشمندقدمی  آرمان  وازاین  مردم است هستم 

کوتاه نخواهم آمد.

عملکرد اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری تشریح شد
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شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
اسالمی گفت: سریال »شهرزاد« عالوه بر تاثیر 
فرهنگی از نظر اقتصادی هم، اعتقادی که در 
فضای فرهنگی مبنی بر عدم موفقیت اقتصادی 
سریال های شبکه نمایش خانگی بیان می شد 
و  اهمیت  درمورد  سیاوشی  زد.طیبه  برهم  را 
جمله  از  شهرزاد  افزود:  شهرزاد  سریال  تاثیر 
در  که  بود  خانگی  نمایش  خوب  سریال های 
روزهای اول پخش هر قسمت، به فروش قابل 
توجهی رسید. وی با اشاره به اینکه این اقبال 
عمومی نه تنها در ایران بلکه در خارج از کشور 
نیز به عنوان یک اثر قابل توجه، وجود داشت، 
از  مهمی  بخش  توانست  شهرزاد  کرد:  اضافه 
اوقات فراغت مردم را پر می کند بنابراین بعید 
می دانم در ادامه راه تولید، با موانعی جدی رو 
فرهنگی مجلس  باشد. عضو کمیسیون  رو  به 

از میان سریال  اینکه  بیان  با  شورای اسالمی، 
هایی که در شبکه نمایش خانگی پخش شده 
دنبال  را  آن  تنها سریالی است که  »شهرزاد« 
کرده ام، ادامه داد: در این سریال موضوعی که 
منطقی و درست می آمد فضای به اصطالح رئال 
یا واقعی آن بود. یعنی فضای زندگی مردم ایران 
را به گونه ای نشان داده بود که مخاطب می 
توانست باور کند.سیاوشی گفت: موضوعی که در 
این سریال نظر من را جلب کرد این بود که زن 
به عنوان شخصیت اصلی داستان، انسانی منفعل 
که به اصطالح تمام زمان خود را در آشپزخانه 
می گذراند، نبود. بلکه یک زن فعال در عرصه 
از  روایتی  و  تصویر می کشید  به  را  اجتماعی 
زندگی خیل عظیم زنان تحصیل کرده جامعه 
بود که نشان می داد که با وجود مشکالت آن 
زمان در ارتباط با حضور زنان در جامعه، زنان 

حضوری فعال در جامعه داشته اند.وی در ادامه 
با طرح دو پیشنهاد به عوامل سازنده این سریال، 
»شهرزاد«،  دوم  فصل  در  کرد:  خاطرنشان 
بیان وقایع مهم دورانی که داستان سریال در 

آن روایت می شود می تواند در جذب بیشتر 
مخاطب تاثیر گذار باشد. همچنین نمایش تغییر 
این  طول  در  ایران  مردم  پوشش  در  تحول  و 

تاریخ هم می تواند بر جذابیت کار بیفزاید.

سریال »شهرزاد« یک شاخص اقتصادی در آثار فرهنگی

بانوان پیشکسوت آواز روی صحنه 
جشنواره فجر

نسرین ناصحی، شهال میالنی، فریبا اسدی و آتوسیان در 
کنسرت گروه »نگین« روی صحنه آمدند و قطعه »ایران 

ایران« ساخته محمد سریر را اجرا کردند.
در سومین شب از سی ودومین جشنواره موسیقی فجر در 
نگین سریر در  به سرپرستی  بانوان گروه »نگین«  بخش 
رفت.  صحنه  به  نیاوران  فرهنگسرای  فارس  خلیج  سالن 
این گروه قطعاتی ساخته محمد سریر و انوشیروان روحانی 
را اجرا کردند که در کنار آن برخی از قطعات کالسیک 
فیلم های قدیمی نیز نواخته شد. گروه »نگین« برخی از 

این قطعات کالسیک را برای نخستین بار اجرا می کرد.
»دلیار«،  جوانی«،  »رویای  »عاشقانه«،  سنگ«،  »گل 
»تاراج خزان«، »من هم گریه کردم«، »مادر« و چند قطعه 
انگلیسی از جمله قطعاتی بودند که این گروه اجرا کردند.

بزرگداشت استاد شجریان منوط به 
رضایت ایشان است

فجر  موسیقی  بین المللی  جشنواره  دومین  و  سی  رییس 
به رضایت  منوط  استاد شجریان  از  تجلیل  اینکه  بیان  با 
ایشان است،  درباره مشکالتی که برای مخاطبان در اجرای 
ایران کنسرت  : سایت  بود، گفت:  ایجاد شده  گاسپاریان 
مبلغ کلیه بلیت های تاالر وحدت را به مخاطبان برگردانده 
و عالقمندان بلیت این کنسرتها را برای سالن های جدید 

دوباره تهیه کرده اند.
حمیدرضا نوربخش در گفت و گو با خبرنگار ایلنا؛ درباره 
جشنواره  دومین  و  سی  در  شجریان  استاد  از  تجلیل 
شاخص  چهره  شجریان  استاد  کرد:  اظهار  فجر  موسیقی 
و جا  این سرزمین هستند  هنر  و  فرهنگ  و  ما  موسیقی 

دارد هر ساله از ایشان تجلیل کنیم.
او با تاکید بر اینکه موسیقی ایران وامدار استاد شجریان 
است، افزود: استاد شجریان به فرهنگ این کشور خدمت 
اصل  برزگداشت یک  برگزاری  در  اما  است  کرده  فراوانی 

بسیار مهم است و آن هم رضایت آقای شجریان است.

بازیگر »فروشنده« با »ترن«
 به صحنه می آید

فرید سجادی حسینی از بازیگران فیلم سینمایی »فروشنده« 
به کارگردانی اصغر فرهادی، قرار است در نمایش »ترن« 
فرید  برود.  صحنه  روی  آذرنگ  حمیدرضا  کارگردانی  به 
سجادی حسینی که پیش از این به عنوان کارگردان سینما 
فیلم »خط آتش« را در کارنامه کاری خود ثبت کرده و در 
فیلم های سینمایی متعددی همچون »مدرسه پیرمردها« 
و »عشق شیشه ای« و همچنین مجموعه »روزگار قریب« 
به ایفای نقش پرداخته است، درخشان ترین حضور خود را 
در عرصه بازیگری سینما با فیلم »فروشنده« به کارگردانی 
اصغر فرهادی تجربه کرد.این هنرمند عرصه سینما که با 
بازی در نقش پیرمرد »فروشنده« مورد تحسین قرار گرفت، 
قرار است با نمایش »ترن« به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ 

در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برود.

نگاه جدید به هملت در »چرخ سودایي«

نمایش »چرخ سودایی« نوشته و کار محمد جواد صرامی با نگاه 
از  ناعدالتی در عشق،  با رویکرد  نمایشنامه »هملت« و  به  تازه ای 
جمله آثاری است که در بخش نسل نو سی و پنجمین جشنواره 

بین المللی تئاتر فجر به صحنه می رود.
محمدجواد صرامی که متولد سال ۱۳69 است، معتقد است : بخش 
»نسل نو « باعث ارتقاء انگیزه جوانان فعال در عرصه تئاتر می شود.
نو  تئاتر فجر، بخش نسل  روابط عمومی  از  زمان  پیام  به گزارش 
فرصتی را برای کارگردان های تئاتری جوان ایجاد می کند تا بیشتر 

در این عرصه شناخته شوند.
صرامی ادامه داد: از آنجا که جوانان ایده هایی جدیدی در عرصه 
هنری دارند ولی فرصتی برای دیده شدن آنها  وجود ندارد، تعریف 
اثر  تولیدات  برای  آنها  انگیزه  تا  می شود  باعث  نو«  »نسل  بخش 
نمایشی باال برود.وی افزود: اگر جشنواره به بخش »نسل نو« با نگاه 
اتفاقات بهتری  رقابتی و مسابقه ای نگاه کند، به طور حتم شاهد 
در تولیدات اثر نمایشی این بخش خواهیم بود.این نمایش در یک 
کارگاه »هملت نویسی« نوشته شده است که رویکرد جدیدی از 

این متن برای مخاطبان به معرض نمایش گذاشت.
وی درباره شیوه اجرایی ایناثر نمایشی توضیح داد: فضای نمایش 
سردخانه تاریکی است که در آن ذهن فرد مورد نظر کالبد شکافی 
می شود و به موضوع ناعدالتی در عشق می پردازیم؛ مبحثی که خود 
شکسپیر به آن نپرداخته است.این نمایش کاری از گروه آوان است 
که بر اساس نمایشنامه مشهور»هملت« نوشته اثر ویلیام شکسپیر 

نوشته و اجرا می شود.
محمد  فالحتی،  ایمان  موسوی،  شهره  بازی  با  نمایشی  اثر  این 
سارا  حبیبیان،  سهیل  قربانی،  محمد  کریمیان،  کاوه  رادمهر، 
و سمانه  قابضی  فراز شیرانی، مهدیس  اشتیاقی، کوثر خوش نظر، 

ابراهیمی اجرا می شود.
همچنین در خالصه داستان این نمایش نمایش آمده است:

این نمایش نگاهی تازه به لحظه خودکشی »اوفلیا« در نمایشنامه 
نمایش آشفتگی ذهن  و در طول  دارد  ویلیام شکسپیر  »هملت« 
می شود.  دیده   ... و  وی  ذهن  شکافی  کالبد  خودکشی،  »اوفلیا«، 
این نمایش نگاهی متفاوت به سیر شکل گیری و از بین رفتن عشق 

دارد. 
سی وپنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری سعید اسدی 

از اول تا دوازدهم بهمن برگزار می شود.

خبر 

کسی که از ره تقوی قدم برون ننهاد 
 به عزم میکده اکنون ره سفر دارد

دل شکسته حافظ به خاک خواهد برد 
چو الله داغ هوایی که بر جگر دارد

امروز با حافظ

دوست  معنای  به  انسان ها  داشتن  دوست 
داشتن خود به اندازه ی دیگری است. 

)اسکات پک(

سخن حکیمانه

ترجمه »مقاالتی درباره 
زیباشناسی هنر« چاپ شد

کتاب »مقاالتی درباره زیباشناسی هنر« نوشته 
نشر  توسط  بلوکی  مهتاب  ترجمه  با  ُژنه  ژان 
کتاب  شد.  نشر  بازار  راهی  و  منتشر  ققنوس 
ژان  نوشته  هنر«  زیباشناسی  درباره  »مقاالتی 
ُژنه با ترجمه مهتاب بلوکی به تازگی توسط نشر 
ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است. این 
کتاب ترجمه ای از مقاالت 2 کتاب ژان ژنه است 
که در سال های ۱99۰ و ۱9۷9 چاپ شده اند.
هستی  و  زیباشناسی  حوزه  در  ژنه  نوشته های 
شناسی گویای نوآوری افکار اوست. ژنه شاید از 
نوادر نویسندگان دهه ۱9۵۰ و ۱9۸۰ باشد که 
درباره »ظواهری« که خصوصیت  اندازه  این  تا 
یا گم می کنند،  واقعی هرچیز را می پوشانند 

اندیشیده یا نگاشته باشد.
کتاب پیش رو، گزیده ای از نوشته های نظری 
و  مضمون  متن،  نوع  لحاظ  به  که  است  ژنه 
این  است.  خاصی  تنوع  دارای  نوشتاری  سبک 
بر می گیرد که  در  را  ژنه  نقد هنری  کتاب 4 
»کارگاه  است.  شده  نوشته   ۱9۵۰ دهه  در 
به  »نامه  رامبراند«،  »راز  جاکوِمّتی«،  آلبرتو 
»از  »بندباز«،  کوکتو«،  »ژان  فینی«،  لئونور 
رامبراندی که به مربع های کوچک منظم بریده 
و به فاضالب ریخته شد، چه باقی ماند« عنوان 

مقاالت درج شده در این مجموعه هستند.
»راز  جاکوِمّتی«،  آلبرتو  »کارگاه  مقاله   4
رامبراند«، »نامه به لئونور فینی«، »ژان کوکتو« 
بین سال های ۱9۵۰ تا ۱9۵۸ به چاپ رسیده 
اند. ژنه پس از آزادی از زندان و حتی پیش از 
آن، با محافل روشنفکری و هنری فرانسه سال 
ها پس از جنگ جهانی دوم در ارتباط بود. ژید، 
سارتر و کوکتو از نویسندگانی بودند که در آن 
زمان، در نامه ای به رئیس جمهور وقت فرانسه، 

خواستار لغو حکم حبس ابد وی شدند. 

در بازار کتاب

به  پاسارگاد،  ثانیه ای   ۱۸۰ فیلم  جشنواره  دومین 
ابتکار بانک پاسارگاد، در سه محور اصلی و یک بخش 
جنبی برگزار خواهد شد. به گزارش روابط  عمومی 
علمی  دبیر  بلخاری  حسن  دکتر  بانک پاسارگاد، 
جشنواره ضمن بیان توضیحاتی در خصوص نخستین 
دوره از این جشنواره گفت: سال گذشته، نخستین 
دوره از جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای پاسارگاد، بسیار 
از این جشنواره  موفق برگزار شد. استقبال وسیعی 
به  اثر   ۱9۰۰ به  نزدیک  به طوری که  آمد.  به عمل 
شد.مراسم  ارسال  دبیرخانه  برای  ایده   ۵۰۰ همراه 
با  و  میالد  برج  در سالن  همایش های  نیز  اختتامیه 
ریاست سازمان  وقت،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  حضور 
حفاظت از محیط زیست، مدیرعامل بانک پاسارگاد و 
سایر مدیران و جمعی از هنرمندان بنام و همچنین 
اصحاب رسانه برگزار شد. وی ادامه داد: این استقبال 
بگیرند  تصمیم  بانک  مدیران  که  شد  سبب  وسیع 
که این جشنواره به طور دائمی، هر دو سال یک بار، 
به  که  مهمی  و  بنیادین  موضوعات  و  شده  برگزار 
ایده پردازی  معرض  در  است،  کشور  مبتالبه  نحوی 
قرار  مملکت  هنرمندان  و  جوانان  هنری  و  خالقانه 
بگیرد. مشاور مدیرعامل بانک پاسارگاد افزود: ما در 
درنظر  این جشنواره  برای  را  سال گذشته ۳ محور 

اعالم  را  محور  سه  نیز  دوره  این  گرفته بودیم.در 
کرده ایم، با این تفاوت که به جای ایده هایی که در 
خصوص خدمات بانک مطرح شده بود، موضوع مهم 
و اساسی اهدای عضو را جایگزین کرده ایم. در نتیجه 
سه محور حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، تکریم 
خانواده و حقوق اجتماعی و اهدای عضو محورهای 
اصلی دومین جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای پاسارگاد 
را تشکیل می دهند. دکتر بلخاری افزود:در حقیقت 
بنگاه های  داریم،  ایرانیان  ما  که  فرهنگی  بر  بنا 
اقتصادی صرفاً به دنبال بهره وری اقتصادی از جامعه 
همراه  به  که  هستند  آن  دنبال  به  بلکه  نیستند؛ 
به عنوان  نیز  را  خود  سهم  اقتصادی،  بهره وری  این  
ادامه  کنند.وی  ایفا  جامعه  در  اقتصادی  بنگاه  یک 
مدیرعامل  به ویژه  بانک پاسارگاد،  مدیران  برای  داد: 
این بانک، این مسئله به عنوان یکی از رسالت های 
یک  هیچ  در  بانک،  این  در  است.  مطرح  اجتماعی 
بحث  می شود،  انجام  که  هنری  و  فرهنگی  امور  از 
نیست.وی  مطرح  تبلیغاتی  یا  اقتصادی  بهره برداری 
دنبال  به  آنکه  بر  عالوه  بانک پاسارگاد  کرد:  تصریح 
بهره برداری  دنبال  به  نبوده،  اقتصادی  بهره برداری 
دوره  دومین  در  این رو  از  نبوده است.  نیز  تبلیغاتی 
از جشنواره نه تنها محوری در خصوص بانک افزوده 

خدمات  خصوص  در  که  محوری  بلکه   نشده است، 
جلسه  این  کرده ایم.در  حذف  داشتیم،  نیز  بانک 
این جشنواره،  همچنین خسرو رفیعی دبیر اجرایی 
این  برگزاری  اهداف  خصوص  در  توضیح  ضمن 
جشنواره گفت: دومین جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای 
پاسارگاد، به ابتکار بانک پاسارگاد و به منظور ایجاد 
به  مختلف  نگاه های  و  ایده ها  ارائه  برای  فرصت 
حفظ  محیط زیست و منابع طبیعی، تکریم خانواده 
برگزار  عضو  اهدای  همچنین  و  اجتماعی  حقوق  و 
می شود. این جشنواره یک بخش جنبی برای ارسال 
نیز دارد. امکان ساخت پیدا نکرده اند  ایده هایی که 
بانک پاسارگاد بسیار مهم است  برای  ادامه داد:  وی 
که بتواند رسالت های اجتماعی خود را در خصوص 
بزرگان،  تکریم  سالمت،  ارتقای  فرهنگ  ترویج 
کند.وی  ایفا   ... و  عضو  اهدای  جامعه،  در  همیاری 
این مطلب که نخستین دوره جشنواره  بیان  ضمن 
ثانیه ای پاسارگاد، بسیار عالی و توانمند  فیلم ۱۸۰ 
از جشنواره،  دوره  این  در  کرد:  تصریح  برگزار شد، 
 ۱۳96 سال  تیر  پایان  تا  حداکثر  آثار  سازندگان 
با  نهایی فیلم خود را همراه  تا نسخه  فرصت دارند 
عکس کارگردان برای دبیرخانه ارسال کنند. حداکثر 
زمان آثار، ۱۸۰ ثانیه باشد. طرح و ایده اثر باید در 

یک صفحهA4  ارائه شود. ارسال بخش ایده صرفاً از 
طریق آدرس  پست الکترونیکی دبیرخانه به نشانی
idea@pasargadfilmfest.ir  صورت گیرد.  
شرکت  شرایط  خصوص  در  جشنواره  اجرایی  دبیر 
تا  اول  نفرات  به  کرد:  خاطرنشان  این جشنواره  در 
چهارم در هر بخش این جشنواره به ترتیب تندیس 
جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۸۰ میلیون 
ریال، تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 
6۰  میلیون ریال، تندیس جشنواره به همراه دیپلم 

افتخار و مبلغ 4۰ میلیون ریال و تندیس جشنواره 
ریال  میلیون   2۰ مبلغ  و  افتخار  دیپلم  به همراه 
اهداء می شود. همچنین در بخش جنبی، به 4 ایده 
نکرده اند،  پیدا  امکان ساخت  در هر بخش که  برتر 
مبلغ  و  افتخار  دیپلم  همراه  به  جشنواره  تندیس 
برتر  نفرات  شد.  خواهد  پرداخت  ریال  میلیون   ۱۰
دانشگاه  در  قبولی  صورت  در  نیز  جشنواره  این  در 
در رشته های مرتبط، بدون هیچ گونه تعهدی بورسیه 

بانک پاسارگاد خواهند شد. 

از هنرمندان و عالقمندان دعوت به عمل آمد،

برگزاری دومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای بانک پاسارگاد


