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پنج نامزد نهایی جمنا 
مشخص شد

اقتصاد مقاومتی؛

 اقدام و عمل تا 
تولید و اشتغال

ééهمتیéمهناز

تولیـد  بـا شـعار  سـال جدیـد 
و اشـتغال کـه از سـوی مقـام 
رهبـری نام گرفتـه؛ نوید بخِش 
پرامیـدی  و  خـوش  روزهـای 
بـرای مـردم مـی باشـد؛ سـالی 
کاهـش  انـداز   بـا چشـم  کـه 
مشـکالت اقتصادی و معیشـت 

مـردم مرتبـط اسـت...

کولیوند خبر داد:

 برگزاری انتخابات 
الکترونیک شوراها 
در ۱۵۰ شهر کشور
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روزانهم صبح اریان

جوانان  تبلیغاتشان  در  که  کسانی  آن  فرمودند:  انقالب  معظم  رهبر 
چه کار  نمی فهمند  می کوبند،  را  مؤمن  جوانهای  می کوبند،  را  بسیجی 

دارند می کنند؛ در واقع دارند به کشور و آینده ی کشور لطمه می زنند.
با   دیدار  بدون  گذشته  سالهای  مانند  نیز  امسال  انقالب،  رهبر  نوروِز 
شهید  شهیدان،  این  از  یکی  نرسید.  پایان  به  سرافراز  شهیدان  خانواده 

غالمرضا صمدیان از مشهد مقدس بود.
فرمودند که  بیان  نکاتی  این شهید سرافزار  منزل  در  با حضور  معظم له 
انقالبی،  عزیز  جوانان  رشد  مسیر  در  آن  اهمیت  به  نظر  ا...  حزب  خط 

بخش هایی از بیانات را به نظر خوانندگان محترم می رساند.
»ان شـاءا... جوانـان مـا قدر بداننـد، کار کنند و خودشـان را بسـازند. این 

کشـور بـه جوانهـای انقالبی و حزب اللهـی و مؤمن احتیـاج دارد.

سـقف نـرخ 
بیـکاری؛22 درصـد

توافق با عربستان برای  
اعزام زائران
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وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در جلســه کمیســیون 
ویــژه تولیــد ملــی و سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ 
گفــت: فهرســتی شــامل ۸۰۰ قلــم کاال بــرای جلوگیری 
از ثبــت ســفارش و یــا افزایــش تعرفــه واردات آنهــا بــه 

دولــت ارائــه شــد.

تیم ملی فوتبال ایران با پنج پله صعود در رده بندی فیفا در 
رده ۲۸ جهان قرار گرفت. رده بندی تیم های ملی فوتبال 
جهان از سوی سایت فیفا اعالم شد و بر این اساس تیم   ملی 
فوتبال ایران با پنج پله صعود و با ۸۲۰  امتیاز در رده بیست 

و هشتم و باالتر از آمریکا قرار گرفت.
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اقتصادی
ورزشی

اعالم فهرست ۸۰۰ کاالی 
ممنوعه وارداتی به دولت

صعود 5 پله ای فوتبال 
ایران در رده بندی فیفا

رهبر معظم انقالب:

کسانیکه جوان های مؤمن را می کوبند
به آینده  کشور لطمه می زنند

روحانی تاکید کرد:

 افزایش »تولید ملی« با اتکا بر توان داخلی

ذخایر نفت روی آب 
ایران به پایان رسید

10

افتتاحééپاالیشگاهéستارهéخلیجéفارسéدرéهفتهéهایéآینده

انجماد بازار خودرو در بهار؛

11رکود و کاهش تقاضا در بازار خودرو

المسلمین  و  االسالم  حجت  جمهوری  رئیس 
حسن روحانی گفت: در سال 96 برنامه ریزی تمام 
بخش های اجرایی کشور بر افزایش تولید ملی با 

اتکا بر توان داخلی متمرکز شود.
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در 
حاشیه آئین افتتاح کارخانه خودروسازی فردا در 
شهرک صنعتی سمنان در گفت و گوبا خبرنگاران 
از  بخشی  واگذاری  با  امید  و  تدبیر  دولت  افزود: 
فعالیت هایش به بخش خصوصی، امکان رقابت 

سالم در اقتصاد کشور را به وجود آورده است.
استان  به  سفر  جریان  در  جمهوری  رییس 
سمنان، پس از افتتاح مجموعه خط تولید سمند 
در سمنان، که اولین خط تولید محصوالت گروه 
خصوصی  بخش  سوی  از  خودرو  ایران  صنعتی 
است، گفت: دولت باید بخشی از فعالیت هایش 

را به بخش خصوصی واگذار کرده و کمک کند تا 
یک رقابت آزاد و سالم در اقتصاد کشور با حضور 

بخش خصوصی شکل بگیرد.
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وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پیامی در 
پایگاه  یک  به  آمریکا  هوایی  حمله  به  توییتر 
را  آن  و  داد  نشان  واکنش  سوریه  در  نظامی 
بی اساس  اتهامات  اساس  بر  نظامی  اقدامی 

دانست.
ایران در  امور خارجه  محمد جواد ظریف وزیر 
قربانی  تنها  عنوان  به  ایران   : نوشت  پیام خود 
از سالح های شیمیایی  اخیر استفاده گسترده 
) که توسط صدام در دهه ۱9۸۰ روی داد( هر 
گونه استفاده از سالح های کشتار جمعی توسط 
محکوم  را  دیگری  شخص  هر  علیه  فردی  هر 

می کند.
برای  صدام  به  آمریکا  نوشت:  ادامه  در  ظریف 
ایران در دهه  از سالح شیمیایی علیه  استفاده 
اتهاماتی  اساس  بر  سپس  کرد،  کمک   ۱9۸۰
های  سالح  از  استفاده  خصوص  در  ساختگی 
اولین  شده:  متوسل  نظامی  اقدام  به  شیمیایی 

بار در سال ۲۰۰۳ و اکنون در سوریه.
وزیر امور خارجه کشورمان افزود:  حتی با وجود 
ارتش  سپتامبر   ۱۱ حادثه  از  دهه  دو  گذشت 
آمریکا در همان جبهه ای می جنگد که القاعده 
و داعش در یمن و سوریه می جنگند.  زمان جو 

سازی و فرافکنی پایان یافته است.
ناوهای آمریکایی دیروز پایگاه هوایی الشعیرات 
قرار  موشکی  حمله  هدف  را  حمص  شرق  در 
دنبال  به  را  حمله خسارت هایی  این  که  دادند 

داشته است.

حمله  به  واکنش  در  که  کرد  تاکید  آمریکا 
هوایی  پایگاه  این  سوریه  در  اخیر  شیمیایی 
این  در  است.  کرده  بمباران  را  سوریه  ارتش 
استفاده  توماهاک  کروز  موشک های  از  حمله 

شده است.
پنتاگون نیز در پی وقوع این حمله اعالم کرد: 
یک  مدیترانه  دریای  شرق  از  آمریکایی  ناو  دو 
پایگاه هوایی در غرب سوریه را هدف ۵9 فروند 

موشک کروز قرار داده است.
حمله  که  است  مدعی  آمریکا  دفاع  وزارت 
پایگاه  از  ادلب  استان  در  اخیر  شیمیایی 

الشعیرات انجام شده بود.
رئیس  ترامپ،  دونالد  که  است  بار  اولین  این 
نظامی  مستقیم  اقدام  دستور  آمریکا  جمهور 

علیه نیروهای وفادار به بشار اسد، رئیس جمهور 
سوریه را صادر می کند.

دست  سوریه  دولت  که  است  حالی  در  این 
بی  اتهام  یک  را  شیمیایی  حمله  در  داشتن 

اساس می داند.
پنتاگون همچنین اعالم کرد که پیش از حمله، 
کرده  مطلع  قریب الوقوع  عملیات  از  را  روسیه 
یا پرسنل روس در سوریه  به هواپیماها  تا  بود 

آسیبی وارد نشود.
آمریکا  مرکزی  فرماندهی  می گویند  ناظران 
از  که در منطقه خاورمیانه حضور نظامی دارد 
به دولت  برای حمله  را  سال ها قبل طرح هایی 
سوریه آماده کرده بود تا در صورت تصمیم کاخ 
سفید امکان اجرای فوری آن وجود داشته باشد.

یکی از مهمترین شاخص های مربوط به رشد 
جمعیتی، بُعد خانوار است که به سبب جایگاه 
آن در اقتصاد مقاومتی و دیگر خط مشی های 
لزوم  آن،  ساله  سی  روند  بررسی  کشور،  کالن 
را  کلی جمعیت  های  به سیاست  بیشتر  توجه 

گوشزد می کند.
بررسی های ایرنا از جدول های منتشر شده مرکز 
که   ۱۳6۵ سال  در  دهد  می  نشان  ایران  آمار 
کشور ما ۴9 میلیون و ۴۴۵ هزار نفر جمعیت 
ثبت  به  را   ۵.۱ رقم  خانوار  بُعد  نظر  از  داشت، 

رساند. 
در سال ۱۳7۵ جمعیت کشور به 6۰ میلیون و 

۵۵ هزار نفر و بُعد خانوار به ۴.۸ رسید. 
 7۰ به  ایران  جمعیت  حالی  در  بعد  سال   ۱۰
بُعد  یافت که  افزایش  نفر  میلیون و ۴9۵ هزار 

خانوار در عدد ۴ ثابت شد.
به  نفر  میلیون  پنج  از  بیش   ۱۳9۰ سال  در 
جمعیت کشور افزوده شد اما بُعد خانوار به ۳.۵ 

کاهش یافت.
 )۱۳9۵( پارسال  سرشماری  نتایج  پایه  بر 
 79( نفر  میلیون   ۸۰ مرز  به  کشور  جمعیت 
زمینه  در  و  شد  نزدیک  هزار(   9۲6 و  میلیون 

بُعد خانوار به ۳.۳ رسید. 
را می رساند که در سه  این مفهوم  اینها  همه 
خانواده  اعضای  شمار  متوسط  گذشته  دهه 
ایرانی از بیش از پنج نفر )۵.۱( به بیش از سه 

نفر )۳.۳( رسیده است. 
روستایی  از  بیش  شهری  مناطق  در  امر  این 
آمار  پایه  بر  به گونه ای که  بوده است؛  نمایان 
6۰ سال گذشته، رشد جمعیت مناطق شهری 
تا   ۱۳۳۵ های  سال  در  درصد   ۵.۲ از  کشور 

۱۳۴۵ به ۱.97 درصد در سال ۱۳9۵ رسید. 
از  کشور  روستایی  مناطق  در  منفی  رشد 
 ۱.۲۱ از  و  شد  آغاز   ۱۳7۵ ۱۳7۰تا  سال های 
منهای  به  ۱۳6۵تا۱۳7۰  های  سال  در  درصد 

۰.6۴ در پنج ساله بعدی رسید. 
منهای  به   ۱۳7۵-۸۵ های  سال  در  روند  این 
در  و   ۰.67 منهای  به   ۱۳۸۵-9۰  ،۰.۴۴

سال های 9۵-۱۳9۰ به منهای ۰.7۳ رسید.
ééایرانیéبلندپایهéهایéمقامéهشدارé

از چند سال پیش هشدارها درباره منفی شدن 
نمایه های مهم جمعیتی و تاثیر ویرانگر آن بر 
امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  آینده 

کشور به گوش می رسد. 
رهبر معظم انقالب نیز با تاکید بر این امر بود 
که سی ام اردیبهشت ماه ۱۳9۳ »سیاست های 
کلی جمعیت« را ابالغ کردند و بر مواردی مانند 
ازدواج،  سن  کاهش  خانواده،  تشکیل  ترویج 
افزایش نرخ باروری، حمایت از زوج های جوان، 
و  صالح  نسل  تربیت  خانواده،  بنیان  تحکیم 
توسعه  و  مولد  و  موثر  اشتغال  ایجاد  کارآمد، 

روستایی انگشت نهادند.
مولفه های  شناسایی  لزوم  همچنین  ایشان 
انقالبی(،  اسالمی،  )ایرانی،  ملی  هویت بخش 
و  انسانی  توسعه  بومی  شاخص های  تدوین 
را  ایرانی  اسالمی-  زندگی  نهادینه سازی سبک 
بند »رصد مستمر  و در آخرین  گوشزد کردند 
کیفی  و  کمی  ابعاد  در  جمعیتی  سیاست های 
با ایجاد سازوکار مناسب و تدوین شاخص های 
پژوهش های  انجام  و  انسانی  توسعه  بومی 

جمعیتی و توسعه انسانی« را خواستار شدند. 
در   ۱۳9۱ مرداد  سوم  انقالب  معظم  رهبر 
که  آنطوری  گفتند:  نظام  کارگزاران  دیدار 
افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمِی این 
قسمت تحقیق و بررسی کردند و گزارش دادند، 
ما در سال 7۱ به همان مقاصدی که از تحدید 
نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال 7۱ به این 
خطا  دادیم؛  می  تغییر  را  سیاست  باید  طرف، 
را  خطا  این  باید  امروز  ندادیم.  تغییر  کردیم، 

جبران کنیم. 
نسل  تحدید  سیاست  در  کردند  تاکید  ایشان 
اگر  دادند:  ادامه  و  شود  تجدیدنظر  باید  حتما 
چنانچه با همین وضع پیش برویم، تا چند سال 
دیگر نسل جوان ما کم خواهد شد- که امروز 
قاعده  جمعیتی ما جوان است- و بتدریج دچار 
سال،  چند  گذشت  از  بعد  شد؛  خواهیم  پیری 
کرد؛  خواهد  پیدا  کاهش  هم  کشور  جمعیت 
چون پیری جمعیت با کاهش زاد و ولد همراه 
من  به  و  کردند  مشخص  را  زمانی  یک  است. 
نشان دادند که در آن زمان، ما از جمعیت فعلی 

مان کمتر جمعیت خواهیم داشت. 
رهبر معظم انقالب آبان ماه ۱۳9۲ نیز در دیدار 
اعضای همایش ملی »تغییرات جمعیتی و نقش 
آن در تحوالت مختلف جامعه« گفتند: ما هم 
در یک برهه ای از زمان غفلت کردیم، کاری که 
باید انجام بدهیم انجام ندادیم. درحالی که امروز 
در ]بعضی از[ همین کشورهای غربی از کاهش 
در  و  پشیمانند  و  می بینند  زیان  دارند  باروری 

بعضی از کشورهای غربی مطلقا کاهش باروری 
وجود ندارد.

ééغربéوضعéبهéنگاهی
منفی  روند  از  شده  منتشر  آمارهای  به  نگاهی 

جمعیتی در کشورهای غربی پرده برمی دارد. 
پارسال  تیرماه  سوئد  رادیو  تارنمای  که  آنگونه 
بود که در  نوشت: سال ۲۰۱۵ نخستین سالی 
اروپا، شمار مرگ ها بیشتر  اتحادیه  کشورهای 
از تولد ها شد. در این سال پنج میلیون و ۱۰۰ 
و  آمدند  دنیا  به  اروپا  اتحادیه  در  کودک  هزار 
پنج میلیون و ۲۰۰ هزار شهروند از جهان چشم 

فروبستند.
اروپا  اتحادیه  به  مهاجرت  افزایش  همه،  این  با 

باعث کاهش رشد منفی جمعیت شده است. 
به نوشته این رسانه اروپایی، آخرین آمار نشان 
می دهد نفوس اتحادیه اروپا به ۵۱۰ میلیون نفر 
رسیده که یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیشتر از 

سال پیش شده است.
نگرش منفی برخی گروه های غربی به مهاجران، 
سیاست بنیادین تری را پیش پای این کشورها 
ازدواج و  برای  قرار داده است: تبلیغ و تشویق 

فرزندآوری بیشتر. 
ساخت انیمیشن های غربی مانند »لک لک ها« 
بازیابی  و  رویکرد  این  سازی  فرهنگ  هدف  با 
جایگاه خانواده و کندسازی رشد منفی جمعیت 

صورت می گیرد. 
اشتغال  بخش  در  تشویقی  های  تدوین سیاست 
تسهیالت  باردار،  زنان  ویژه  های  مرخصی  مانند 
ویژه والدین صاحب فرزند، کمک هزینه های تربیت 
فرزند، تسهیل بازنشستگی مادران و... با همین هدف 

در کشورهای گوناگون غربی دنبال می شود. 
دیدگاه  از  هم  و  قانونی  منظر  از  هم  بنابراین 
خانوار  بُعد  گسترش  موضوع  ترویجی  تبلیغی- 
قرار  غربی  های  دولت  های  برنامه  صدر  در 
گرفته است تا مانع جایگزینی روزافزون نیروی 

کار مهاجر به جای جوانان بومی شوند. 
اد      امه د      ر صفحه 2

روحانی تاکید کرد:

 افزایش تولید ملی با اتکا بر توان داخلی

در واکنش به حمله هوایی آمریکا به سوریه

ظریف: زمان جوسازی و فرافکنی پایان یافته است

در واکنش به حمله 
هوایی آمریکا به سوریه

ظریف: زمان 
جوسازی و فرافکنی 

پایان یافته است

اثر رشد جمعیتی بر سیاست های کالن اقتصادی

والدت حرضت امام محمد نقی)ع( 

مبارک باد

1 1
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کالم  نور

پنج نامزد نهایی جمنا مشخص شد

پنج نامزد نهایی جمنا برای انتخابات ریاست 
جمهوری 96 مشخص شدند.

به گزارش ایسنا، از مجموع تعداد پنجاه و نه 
صندوق اخذ رای تعداد ۲۳7۸ رای شمارش 

شد که تعدا ۲۳۳۳ رای صحیح بوده است.
پس از شمارش اسامی کاندیداها با تعداد آرا 

به شرح زیر اعالم شد:
سید ابراهیم رئیسی ۲۱۴7 رای

علیرضا زاکانی ۱۵۴6 رای
مهرداد بذرپاش ۱۴۰۴ رای

محمدباقر قالیباف ۱۳7۳ رای
پرویز فتاح 99۴ رای

همچنین اسامی و آرای ۵ نفر دیگر به شرح 
زیر است:

حمید رضا حاجی بابایی 99۱ رای
علی نیکزاد 9۴7 رای

عزت ا... ضرغامی 9۳۰ رای
رستم قاسمی 6۸۳ رای

محسن رضایی 66۰ رای

بروجردی:

ایران و روسیه مقابل حمله 
نابخردانه ترامپ آرام نمی نشینند

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه 
دولت سوریه فاقد تسلیحات شیمیایی است، گفت: 
بدون تردید روسیه و ایران در برابر حمله نظامی به 

سوریه آرام نمی نشینند.
به گزارش مهر به نقل از خانه ملت،  عالءالدین 
بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس  شورای اسالمی با اشاره به حمله 
نظامی آمریکا به سوریه و بهانه تراشی در خصوص 
سوریه  در  گرفته  صورت  اخبر  شیمیایی  حمله 
گفت: همه دنیا می دانند که سوری ها در یک 
توافق با سازمان ملل کلیه سالح های شیمیایی 
خود را تحویل داده اند، بنابراین سالح شیمیایی در 

اختیار دولت سوریه نیست.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی 
در ادامه این مطلب افزود: از طرف دیگر معموال 
کاربرد سالح های شیمیایی مربوط به زمانی است 
که ارتش ها در جنگ احساس شکست می کنند 
در حالی که ارتش سوریه در بهترین موقعیت را 
نیز در  دارد، حلب آزاد شده بود و دیگر مناطق 

حال آزادسازی است.
وی همچنین ادامه داد: کشوری که برنده جنگ 
است دست به چنین اقدامی نمی زند ضمن اینکه 

از اساس دولت سوریه فاقد سالح شیمیایی است.
بروجردی در این خصوص تاکید کرد: تروریست ها 
در گذشته نیز نشان داده اند که ابایی در استفاده از 
سالح شیمیایی ندارند و این ادعا مبنی بر استفاده 
دولت اسد از سالح شیمیایی در عمل واهی است 
و  اروپایی  هم پیمانان  و  آمریکا  برای  ای  بهانه  و 
منطقه ای است که در 6 سال گذشته در سوریه 
شکست خورده اند و به دنبال فضاسازی تبلیغاتی 
برای سرپوش گذاشتن بر افکار عمومی و کشاندن 
مساله به شورای امنیت هستند. وی در خصوص 
این حمله نیز گفت: شعار ترامپ در زمان انتخابات 
ریاست جمهوری مغایر اقدام صورت گرفته است و 

نشان از افول ترامپ نیز هست.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی درباره حمله نظامی آمریکا 
نابخردانه آمریکا  به سوریه تاکید کرد: این اقدام 
بدون تردید تبعات جدی به دنبال خواهد داشت 
برابر  ایران در  و  چرا که کشورهایی مثل روسیه 
این اقدامات خالف مصالح منطقه آرام نمی نشینند.

هشدار ایران درباره تأثیر حمله 
آمریکا به سوریه بر امنیت منطقه

اقدام  داد:  هشدار  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
این  اوضاع  تواند  می  به سوریه  در حمله  آمریکا 
بیشتر  مشکالت  و  بحران  با  را  منطقه  و  کشور 

مواجه کند.
بهرام قاسمی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما 
با محکوم کردن این اقدام آمریکا افزود: حمله یک 
جانبه آمریکا به سوریه ثبات و امنیت کل منطقه را 

به خطر می اندازد و قابل پذیرش نیست.
وی تصریح کرد: اینگونه اقدامات فقط می تواند به 
نفع تروریست ها تمام شود و به تقویت گروه های 

تروریستی در سوریه و منطقه کمک کند.
قاسمی افزود: حمالت آمریکا اوضاع سوریه را بیش 
از پیش پیچیده می کند و این برای منطقه و کل 

جهان خطرناک و غیرقابل قبول خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به بهانه آمریکا برای حمله 
یکی  عنوان  به  ایران  کرد:  خاطرنشان  سوریه  به 
بزرگترین  از  معاصر  تاریخ  در  که  کشورهایی  از 
قربانیان سالح های شیمیایی بوده هرگونه استفاده 
از این سالح ها را فارغ از اینکه عامالن و قربانیان 
آن چه کسانی باشند محکوم کرده است و آن را 

جنایتی بزرگ می داند.
قاسمی گفت: ما استفاده از سالح های شیمیایی را 
همواره مخرب، خطرناک و مغایر با اصول اساسی 
اقدام  اما  ایم  دانسته  الملل  بین  بر حقوق  حاکم 
امروز آمریکا در حمله به سوریه را به بهانه استفاده 
از سال ح های شیمیایی محکوم می کنیم و قابل 

پذیرش نمی دانیم.

خبر

آزادی برخی از مدیران بازداشت شده 
کانال های تلگرامی

از  کشـور،  کل  دادسـتان 
مدیـران  از  تعـدادی  آزادی 
کانال هـای  شـده  دسـتگیر 
تلگرامـی در روزهـای آینده 

داد. خبـر 
حجـت  مهـر،  گـزارش  بـه 
المسـلمین  و  االسـالم 
منتظـری  محمدجعفـر 
دربـارهٔ علت دسـتگیری ۱۲ 
نفـر از مدیـران شـبکه های 

تلگرامـی در روزهـای پایانـی سـال گذشـته، افـزود: کانال هایـی 
کـه بسـته شـد و افـرادی کـه در همین ارتباط دسـتگیر شـدند 
بـه تشـخیص قاضـی پرونده مرتکـب اعمال برخـالف امنیت ملی 

داشـتند. مجرمانـه ای  اقدامـات  کـه  بودنـد  شـده 
وی گفـت: بـرای مـا تفاوتـی نمی کنـد کـه ایـن شـبکه ها به چه 
جریانـی وابسـته باشـند و دسـتگاه قضائـی طبـق قانـون عمـل 
می کنـد و هـم دسـتگیری این افـراد و هـم ادامه بازداشـت آنان 
طبـق قانـون بـوده اسـت و طبق قانون هـم ادامه خواهد داشـت.

منتظـری در خصـوص درخواسـت برخـی از مسـئوالن دولتـی و 
مجلـس بـرای آزادی ایـن افـراد نیـز افـزود: در هر حـال افرادی 
کـه دسـتگیر می شـوند خواه ناخـواه دوسـتان و هوادارانـی دارند 
کـه درخواسـت آزادی آنـان را می کنند و دسـتگاه قضائی سـعی 
می کنـد در رونـد دسـتگیری و ادامـه بازداشـت طبـق موازیـن 

قانونـی عمـل کند.

محسن رضایی:

نیروهای انقالب برای رفع فقر و فساد تالش کنند

دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام گفت: از جبهـه مردمی و 
همـه نیروهـای انقالب می خواهم هـرکاری انجـام می دهند برای 
جلـب رضـای خدا، رفع فقر، محرومیت و فسـاد در کشـور باشـد 

و وحـدت و بـرادری را حفظ کنند.
بـه گـزارش مهر، محسـن رضایی دبیر مجمع تشـخیص مصلحت 
نظـام کـه بـرای بازدیـد از مناطـق زلزلـه زده اسـتان خراسـان 
رضـوی بـه این مناطق سـفر کـرده، در مطلبی با عنـوان »تقارن 
سیاسـت و محرومیت« در صفحه شـخصی خود ) نوشـت: زمانی 
کـه وارد فریمـان شـهر زلزله زده خراسـان شـدم، جبهـه مردمی 
درحـال رأی گیـری بـرای معرفـی کاندیـدای ریاسـت جمهـوری 
بودنـد و هنگامـی کـه وارد روسـتای دوقلعـه براش کانـون زلزله 
شـدم نتایـج آرای منتخبیـن را خواندنـد و وقتـی بعـد از هشـت 
سـاعت بازدیـد از مناطـق زلزلـه زده درحال برگشـت بـه تهران، 
بـا پنـج خیریـه در فرودگاه مشـهد درحـال صحبت بـرای کمک 

به زلزلـه زده هـا بودم.
وی در ایـن مطلـب آورده اسـت: یکـی از مسـؤوالن اسـتانی کـه 
از تهـران برگشـته بـود لحظاتـی برای احوالپرسـی پیـش ما آمد 
و گزارشـی از رسـیدگی بـه زلزله زده هـا داد، خـدای متعـال را 
شـاکرم کـه بـه قولی که امسـال به مـردم دادم، وفا کـردم، یعنی 
سـال رسـیدگی بـه محرومـان کشـور و از جبهـه مردمـی و همه 
نیروهـای انقـالب، می خواهـم هـرکاری انجـام می دهنـد بـرای 
جلـب رضای خدا، رفع فقر، محرومیت و فسـاد در کشـور باشـد، 

وحـدت و بـرادری را حفـظ کننـد و از بگـو و مگوهـا بپرهیزند.

خبر

رهبر معظم انقالب فرمودند: آن کسانی که 
در تبلیغاتشان جوانان بسیجی را می کوبند، 
نمی فهمند  می کوبند،  را  مؤمن  جوانهای 
به  دارند  واقع  در  می کنند؛  دارند  چه کار 

کشور و آینده ی کشور لطمه می زنند.
نوروِز رهبر انقالب، امسال نیز مانند سالهای 
شهیدان  خانواده  با   دیدار  بدون  گذشته 
این  از  یکی  نرسید.  پایان  به  سرافراز 
شهیدان، شهید غالمرضا صمدیان از مشهد 

مقدس بود.
شهید  این  منزل  در  حضور  با  معظم له 
سرافزار نکاتی بیان فرمودند که خط حزب 
ا... نظر به اهمیت آن در مسیر رشد جوانان 
عزیز انقالبی، بخش هایی از بیانات را به نظر 

خوانندگان محترم می رساند.
کار  بداننـد،  قـدر  مـا  جوانـان  »ان شـاءا... 
کننـد و خودشـان را بسـازند. ایـن کشـور 

بـه جوانهـای انقالبی و حزب اللهـی و مؤمن 
دارد. احتیـاج 

در  تبلیغاتشان،  در  که  کسانی  آن 

می کوبند،  را  حزب اللهی  حرفهایشان 
مؤمن  جوانهای  می کوبند،  را  بسیجی 
دارند  چه کار  نمی فهمند  می کوبند،  را 

می کنند؛ در واقع دارند به کشور و آینده ی 
کشور لطمه می زنند.

در  باشد  بیشتر  معلوماتتان  که  چه  هر 
مفیدتر  می توانید  انقالبی  و  دینی  محیط 
خط  و  ببرید  پیش  را  درستان   ... باشید. 
بسیجی و انقالبی را از دست ندهید. بدانید 
رفیق  یک  یعنی  است.  لغزنده ای  راه  که... 
یک  بد،  استاد  یک  بد،  مشاور  یک  بد، 
را  انسان  پای  گاهی  نامناسب  حادثه ی 
می لغزاند، انسان باید حواسش جمع باشد، 
این حواس جمعی در تعبیرات قرآنی اسمش 

چی است؟ تقوا...
اینها را اگر مراقبت کنید ان شاءا... آینده ی 
شما از گذشته تان خیلی بهتر خواهد شد و 
برای  برای اسالم،  برای کشورتان،  ان شاءا... 
در  بود  خواهید  مفید  نظام  برای  انقالب، 

آینده، به حول و قّوه ی الهی.«

رهبر معظم انقالب:

کسانیکه جوان های مؤمن را می کوبند، به آینده  کشور لطمه می زنند

موشکی  حمله  سوریه  جمهوری  رئیس 
بامداد امروز آمریکا به فرودگاه الشعیرات 
و  آشکار  تجاوزی  را  حمص  ریف  در 

ستمکارانه دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل 
از خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، بشار 
اسد با صدور بیانیه ای اعالم کرد: اقدام 
غیرمسئوالنه  و  منحرف  رفتاری  آمریکا 
تنگ  و  بینی  کوته  از  تنها حاکی  و  بود 
این  نظامی  و  سیاسی  کوری  و  نظری 

کشور نسبت به واقعیات است.
رئیس جمهوری سوریه اعالم کرد: اقدام 
فرودگاهی  آن  در  که  آمریکا  آور  شرم 
برای کشوری دارای حاکمیت مستقل را 
دهد  می  نشان  مشخصا  داد  قرار  هدف 

خصوص  در  بارها  سوریه  که  آنچه 
تغییر  با  آمریکا  ماهیت  تغییر  عدم 
بود، صحیح  کرده  مطرح  ها  دولت 
همواره   آمریکا  که  چرا  است؛  بوده 
ها  ملت  دادن  قرار  هدف  پی  در 

است.
گفت:  سوریه  جمهوری  رئیس 
شرم  تجاوز  این  به  آمریکا  »اقدام 
با  کشوری  فرودگاه  آن  در  که  آور 
حاکمیت مستقل را هدف قرار داد 
به روشنی و قطعیت نشان داد آنچه 
که سوریه همواره در خصوص عدم 
کرده  اعالم  آمریکا  ماهیت  تغییر 
صحیح است؛ چراکه تغییر دولت ها در 
در  کشور  این  ثابت  سیاست  کشور  این 
برای سیطره  به کشورها و تالش  تجاوز 
بر جهان و ملت ها را تغییر نخواهد داد«.

تصور  آمریکا  اگر  داد:»  ادامه  اسد  بشار 
از  است  توانسته  تجاوز  این  با  کند  می 
تروریستی  های  گروه  در  مزدورانش 
با  باید  سوریه  دولت  کند،  حمایت 
صراحت تأکید کند که این تجاوز موجب 
تقویت تصمیم و عزم دمشق برای هدف 
قرار دادن این مزدوران تروریست و خرد 
کردن آنها و پاک کردن خاک سوریه از 
لوث وجودشان در هر جا که پیدا شوند، 

شده است«.

دسـتیار ویـژه رییـس جمهـوری در امـور اقـوام و اقلیت هـای دینـی و مذهبی 
بـا بیـان اینکـه دولـت یازدهم در مسـیر طبیعـی اعتـدال و حرکت قـرار دارد 

گفـت: مـردم خواهـان ثبـات و پایـداری دولت تدبیـر و امید هسـتند.
حجـت االسـالم علـی یونسـی در همایش در تـداوم تدبیر و امید افـزود: دولت 
تدبیـر و امیـد در سـایه ثبـات و عقالنیـت؛ تولیـد و اشـتغال در مسـیر حرکت 

و اعتدال قـرار دارد.
وی تصریـح کـرد: در انتخابـات سـال 9۲ مـردم خواهـان تغییـر دولـت بودند 
چـرا کـه دولـت قبل در مسـیر بـی اعتدالی؛ افـراط گـری؛ دروغ پـردازی قرار 
داشـت و مـردم در انتخابـات بـا حضـور حداکثـری دولـت تدبیـر و امیـد را 

کردند. انتخـاب 
حجـت االسـالم یونسـی مـردم ایـران را مردمـی آگاه و هوشـیار اعـالم کرد و 
تاکیـد کـرد: در انتخابـات اردیبهشـت ماه نیز ایـن دولت هیچ رقیبـی نخواهد 
داشـت و مـردم نیـز بـا انتخـاب هوشـیارانه خواهان ثبـات این دولت هسـتند.

ééاستéسیاسیéکارéبزرگترینéانتخاباتé
دسـتیار ویـژه رییس جمهـوری ادامـه داد: انتخابات بزرگترین کارسیاسـی که 

یـک ملـت انجـام مـی دهند و هیچ عملی سیاسـی تـر از انتخابات نیسـت.
وی بـا بیـان اینکه انتخابات قدرت سـازی می کند خاطرنشـان کـرد: انتخابات 
اسـت کـه سرنوشـت جامعـه را تغییـر مـی دهـد و مهمتریـن موهبـت انقالب 

اسـالمی بـرای مـردم همین انتخابات اسـت.
حجـت االسـالم یونسـی بـا بیان اینکه یکی از علل سـقوط رژیم سـتم شـاهی 
نادیـده گرفتـن انتخابـات بـود تاکید کـرد: مهمترین علـت این رژیم اسـتبداد 
بـود و بـا نادیـده گرفتـن انتخـاب و نظـر مـردم، شـاه فکـر می کـرد عقل کل 

اسـت و نیـاز بـه انتخـاب و نظر دیگران نیسـت.
وی بـا بیـان اینکه انتخابـات قدرت را جابجا می کند و همه مردم را در سرنوشـت 
خودشـان شـرکت می دهـد یادآور شـد: اگر انتخابات کـم رنگ؛ جهـت دار و کم 
نشـاط برگزار شـود اسـتبداد بر جامعه مسـلط می شـود و هرجایی که اسـتبداد 

مسـلط شـد اولیـن ضربـه را به مردم مـی زند و بعد بـه خودش.
ééاستéملتéوéدولتéبقاéعلتéانتخاباتé

حجـت االسـالم یونسـی بـا تاکیـد بـر اینکـه انتخابـات سرنوشـت سـاز اسـت 
و مهمتریـن علـت بقـا دولـت و ملـت اسـت افـزود: بـه همیـن دلیـل بـود که 
حضـرت امـام)ره( در اولیـن اقـدام سیاسـی خـود پـس از سـقوط رژیـم شـاه 

انتخابـات را برگـزار کـرد.
وی بـا بیـان اینکـه انتخابـات تمریـن مـردم سـاالری اسـت و آموزشـگاه و 
دانشـگاه دموکراسـی اسـت تصریـح کـرد: اگـر انسـانهای آزاده در کشـور هـم 
حـق انتخـاب و هـم حـق تغییـر داشـته باشـند کشـور بـرای همیشـه بیمـه 

خواهـد شـد و اسـتبداد در کشـور نفـوذ نمـی کنـد.
اولیـن همایـش در تـداوم تدبیـر و امیـد به منظور بررسـی عملکرد چهارسـاله 
دولـت تدبیـر و امیـد بـه همـت مجمـع مشـورتی توسـعه اسـتان تهـران روز 

پنجشـنبه در سـالن همایـش هـای بوسـتان گفتگـو برگزار شـد. 

یونسی: مردم خواهان ثبات و پایداری دولت هستند
انتخابات علت بقا دولت و ملت است

تجاوز آمریکا، عزم ما را برای پاکسازی 
تروریستها تقویت کرد

رفع  تهران  نمازجمعه  هفته  این  خطیب 
حرکت  نیازمند  را  کشور  در  مشکالت 
ملت  امیدواریم  گفت:  و  دانست  جهادی 
حضور  با  انتخابات  روز  بیدارما  و  روشن 
صندوق  پای  در  ملی  وحدت  با  و  همگانی 

های رای حاضر شوند.
این  امامی کاشانی در خطبه های  ا...  آیت 
هفته نمازجمعه تهران با بیان اینکه اقتصاد 
نجات  مشکالت  این  از  را  کشور  مقاومتی 
می دهد، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به 
کشور  و  دهد  می  عزت  و  استقالل  کشور 
را از نیاز به دنیای استکبار دور می کند و 
نجات می دهد؛ بنابراین برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی باید ایمان پیدا کنیم و باور داشته 

باشیم تا از زمان استفاده کنیم.
وی افزود: باید انگیزه در انسان باشد و ایمان 
به تولید داشته باشد. ایمان به اینکه باید این 
جنسی که تولید می شود جنس خوبی باشد. 
ایمان به اینکه اگر چنین بود خدمت به کشور 
کشور  به  خیانت  نبود  درست  اگر  و  است 
است. ایمان به اینکه اگر قاچاق وارد کردیم، 
خیانت به کشور است و اگر از تولید مراقبت 
کردیم و جلوی واردات غیرضروری را گرفتیم 
خدمت به کشور است، لذا باید انگیزه و ایمان 
داشت که اگر ایمان بود چه در دستگاه های 
تقنینی، اجرایی و قضایی و همچنین در متن 
جامعه، شرکتها، کارخانجات و هر کس که در 
هر جا کار می کند ، نان حرام نمی خورند و 

قاچاق نمی کنند.

خطیب این هفته نمازجمعه تهران، با اشاره 
به  مربوط  شعار  این  گفت:  سال  شعار  به 
توجه  چرا  است،  کشور  عزت  و  استقالل 
انگیزه و  ا... این  انشاء  به این شعار نکنیم؟ 
قوانینی که  و  قرار گیرد  توجه  مورد  ایمان 
بیشتر  را  اشتغال  و  دهد  می  ارزش  را  کار 
همه  گیرد.  قرار  کار  دستور  در  کند  می 
بنشینند، فکر کنند که بهترین قوانین برای 

نجات کشور از این وضع چیست.
به  واکنش  در  همچنین  کاشانی،  امامی 
این  گفت:  سال،  طول  در  زیاد  تعطیالت 
است،  زمان  کردن  خراب  ها  تعطیلی 
 ۱۳ اخر  تا  قبل  روز  چند  از  عید  تعطیلی 
سال  در  تعطیلی  همه  آن  است.  تعطیل 
مجلس  شود.  می  زمان  رفتن  هدر  موجب 

شورای اسالمی برای تعطیالت فکری کند.
خطیب این هفته نمازجمعه تهران، با بیان 
خواهد  می  جهادی  حرکت  کشور  اینکه 
گفت: باید مشکالت را شناخت و در جهت 
رفع آن تالش کرد. آن زمان می شود کار 

کرد.
و  منطقه  امروز  شرایط  اینکه  بیان  با  وی 
های  حمله  این  و  آمریکا  این  گفت:  دنیا، 
امروز  و  گیرد  می  مرتبصورت  که  موشکی 
هم در سوریه بوده است و اسلحه ها و سالح 
های شیمیایی که در  اختیار تروریست ها 
قرار می دهند، اما زمانی که ارتش سوریه به 
تروریست ها حمله می کند و این موشک 
به  آنها  خود  که  شیمیایی  بساطی  به  ها 

می  اصابت  اند  داده  ها  تروریست  دست 
کند، صدایشان بلند می شود و داد و فریاد 
می کنند و می گویند سوریه شیمیایی زد. 
چقدر آدم پررو و دروغگو، چه دنیای دیوانه 
دروغ  و  دنیا  مقابل  ایستند  می  است!  ای 
می گویند. شما خودتان مواد شیمیایی به 
تروریست ها داده اید، تروریست ها را شما 

در این دنیا زائیده اید.
وی افزود: در کنار جنایت های آمریکا، رژیم 
صهیونیستی نیز در منطقه جنایت می کند و 
حکام خبیث سعودی نیز نسبت به یمن جنایت 
می کنند، لذا ما در چنین دنیایی زندگی می 

کنیم، خدایا عصر و زمان ظهور را برسان.
خطیب این هفته نمازجمعه تهران، با اشاره 
به انتخابات گفت: کشوری که با این عزت و 

با این فن آوری علمی است و این استقالل 
دنبال  دشمن  دارند،  دنیا  در  که  آبرویی  و 
نکته  کند،  پیدا  ضعف  نقطه  که  است  آن 
فرمودند  انتخابات  در  انقالب  رهبر  که  ای 
»انسجام  یعنی  کنند  پیدا  حضور  همه  که 
های  صندوق  پای  در  تمام  ملی  وحدت  و 
رای«، که این حضور حداکثری خدمت به 
تاریخ  به  و خدمت  ملت  به  اسالم، خدمت 
روز  بیدارما  و  روشن  ملت  امیدواریم  است. 
انتخابات با حضور همگانی و با وحدت ملی 

در پای صندوق های رای حاضر شوند.
امامی کاشانی با اشاره به فصل نام نویسی 
طالب گفت: طالب عزیز و جوان ما از اینکه 
درحوزه ها درس بخوانند و شایسته بشوند 

برای تبلیغ اسالم، اهتمام بورزند.

آیت ا... امامی کاشانی: کشور حرکت جهادی می خواهد

 ضرورت حضور همگانی پای صندوق های رای

ادééééééامهéازéصفحه1
ééجمعیتیéرشدéهایéبایسته

در شـرایطی کـه »امـروز جمعیـت جوان و بانشـاط 
و تحصیلکـرده و باسـواد کشـور، یکـی از عامل های 
مهم پیشـرفت کشـور اسـت«* باید برای آن برنامه 

ریـزی کرد.
نیـروی انسـانی کارآمـد و توجـه بـه ابعـاد تربیتی و 
پرورشـی آن یکـی از اصـول ثابت در سیاسـت های 
کلـی اصالح الگوی مصـرف )۱۳۸9(، سیاسـت های 
کلـی اشـتغال )۱۳9۰(، سیاسـت هـای کلـی تولید 
ملـی، حمایـت از کار و سـرمایه ایرانـی )۱۳9۱( و 
 )۱۳9۲( مقاومتـی  اقتصـاد  کلـی  هـای  سیاسـت 

ست.  ا

بــر ایــن پایــه، برنامــه هایــی ماننــد تغییــر قانــون 
اعطــای تســهیالت  فرزنــدان ســوم،  بیمــه  در 
ســازی  رایــگان  پــدران،  و  مــادران  بــه  کاری 
ــان،  ــرای زایم ــتانی ب ــات بیمارس ــیاری از خدم بس
و  نابــاروری  درمــان  در  علمــی  پیشــرفت های 
ــا  ــارور ب ــای ناب ــی از زوج ه ــای دولت ــت ه حمای

ــود. ــی ش ــری م ــرد پیگی ــن رویک همی
دسـتاورد اجـرای ایـن برنامـه هـا آنچنـان شـد که 
معـاون مرکـز آمـار ایران بیسـت و پنجم اسـفندماه 
۱۳9۵ بـه ایرنـا گفـت: بر اسـاس نتایج سرشـماری 
رشـد  نـرخ  متوسـط  مسـکن،  و  نفـوس  عمومـی 
سـالیانه جمعیـت بـه ۱.۲۴ درصـد رسـیده اسـت 
کـه ایـن آمار نشـان مـی دهد شـیب کاهش رشـد 

جمعیـت بسـیار مالیم شـده اسـت.
پیشـین  رونـد  اگـر  افـزود:  زاهدیـان«  »علیرضـا 
کاهـش رشـد جمعیـت ادامـه می یافـت، در سـال 
۱۳9۵ بایـد بـه نـرخ رشـدی کمتر از یـک درصدی 

می رسـیدیم.
سـال  پنـج  در  متوسـط  طـور  بـه  داد:  ادامـه  وی 
گذشـته سـالیانه 9۵۵هـزار و ۳۲۰ نفر بـه جمعیت 

کشـور اضافـه شـده کـه امیدبخـش اسـت.
ــا ۱۳9۵  ــماری های ۱۳۸۵ ت ــج سرش ــه نتای مقایس
نشــان می دهــد در ســال ۱۳۸۵ متوســط ســالیانه 
نــرخ رشــد جمعیــت ۱.6 درصــد بــود کــه تــا ســال 
ــد  ــه ۱.۲9 درص ــش ب ــد کاه ــا ۳.۱ درص ۱۳9۰ ب
ــه  ــا ســال ۱۳9۵ ب ــا کاهــش ۰.۰۵ درصــدی ت و ب

۱.۲۴ رســید.
حمایـت  و  قانونـی  هـای  سیاسـت  همزمانـی 
هـای رسـمی بـا شـیوه هـای تبلیغـی و ترویجـی 
و  ازدواج  بـه  جوانـان  تشـویق  بـرای  غیرمسـتقیم 
فرزنـدآوری مـی توانـد موفقیـت در ایـن زمینـه را 

کنـد.  تضمیـن 
گرچـه مالیم شـدن شـیب کاهـش رشـد جمعیت، 
خبـر خوشـی اسـت امـا باید توجـه داشـت در کنار 
سیاسـت هـای کمـی بـرای افزایـش جمعیـت، باید 
بـه راهکارهـای ارتقای شـاخص کیفـی جمعیت نیز 
توجـه کرد تا آینده کشـور به دسـت نیروی انسـانی 
توانمنـد، کارآمـد، متعهـد و خالق به بهترین شـکل 

رقـم بخورد.

اثر رشد 

جمعیتی بر 

سیاست های 

کالن اقتصادی
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پیام حمله نظامی امریکا به سوریه، تشویق تروریسم

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با بیان اینکه پیام حمله 
نظامی امریکا به سوریه ، تشویق تروریسم است، تاکید کرد: این اقدام 

نشان داد که کماکان اولویت امریکا مبارزه با داعش نیست.
به گزارش مهر، »حسین امیرعبداللهیان« دستیار ویژه رئیس مجلس 
شورای اسالمی در امور بین الملل اعالم کرد حمله آمریکا به سوریه 
تمامی تالش های انجام شده برای رسیدن به یک راه حل سیاسی برای 
بحران سوریه را نادیده  گرفت همانگونه که ثابت کرد آمریکا به دنبال 

راه حل برای غلبه بر داعش نیست.
امیرعبداللهیان به وبگاه »العهد« لبنان گفت: این اقدام عجوالنه آمریکا با 
تمامی قوانین بین الملل و نیز منشور سازمان ملل مخالف است و منجر به 

تقویت افراط گرایی و تروریسم در منطقه خواهد شد.
وی در پایان گفت: اتهام زنی ها به دولت سوریه مبنی بر استفاده از سالح 
شیمیایی آنهم پس از آنکه این کشور خلع سالح شیمیایی شده است، 
نیاز به بررسی های دقیق و عمیق از سوی سازمان منع گسترش سالح 

اتمی و نیز سازمان ملل دارد.

حمله موشکی آمریکا به سوریه

منابع نظامی سوری از حمالت هوایی موشکی آمریکا به پایگاهی هوایی 
در حمص سوریه خبر دادند.

منابع نظامی سوری تاکید کردند که این حمله هوایی موشکی دیروز در 
شرق حمص رخ داد و خسارت هایی را به دنبال داشت.

در همین حال ائتالف مخالفان سوری از حمالت آمریکا استقبال کرده و 
خواهان ادامه این حمالت شده است.

خبرگزاری فرانسه همچنین گزارش داد که رئیس جمهوری آمریکا که 
برای دیدار با شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین به فلوریدا سفر کرده 

است، خبر اقدام نظامی را به مردم آمریکا اعالم کرد.
آمریکا می گوید که در واکنش به حمله شیمیایی اخیر در سوریه این 
یک پایگاه هوایی ارتش سوریه را بمباران کرده است. در این حمله از 

موشک های کروز توماهاک استفاده شده است.
پنتاگون می گوید دو ناو آمریکایی از شرق دریای مدیترانه یک پایگاه 

هوایی در غرب سوریه را هدف ۵9 فروند موشک کروز قرار داده است.
وزارت دفاع آمریکا اعالم کرده که پایگاه شعیرات، واقع در استان حمص، 
را بمباران کرده که آمریکا می گوید حمله شیمیایی در استان ادلب از آن 

پایگاه انجام شده بود.
این اولین بار است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، دستور اقدام 
مستقیم نظامی علیه نیروهای وفادار به بشار اسد، رئیس جمهور سوریه 

را صادر می کند.
ترامپ بشار اسد را »دیکتاتور« خواند و او را متهم کرد که »در واقعه 
اخیر با گاز اعصاب مردم بیگناه از جمله کودکان زیبا را بی رحمانه به 

قتل رسانده است.«
دونالد ترامپ گفت: »بر سر این که سوریه از تسلیحات شیمیایی ممنوعه 

استفاده کرده است هیچ بحثی نیست.«
دولت سوریه دست زدن به آن حمله شیمیایی را یک اتهام بی اساس 

می داند.
تجاوزکار«  »آمریکای  که  است  کرده  اعالم  سوریه  دولتی  تلویزیون 

اهدافی نظامی ای را در سوریه هدف قرار داده است.
عملیات  از  را  روسیه  حمله،  از  پیش  که  است  کرده  تایید  پنتاگون 
قریب الوقوع مطلع کرده بود تا به هواپیماها یا پرسنل روس در سوریه 

آسیبی وارد نشود.
خاورمیانه  منطقه  در  که  آمریکا  مرکزی  فرماندهی  می گویند  ناظران 
به دولت  برای حمله  را  از سال ها قبل طرح هایی  حضور نظامی دارد 
سوریه آماده کرده بود تا در صورت تصمیم کاخ سفید امکان اجرای 

فوری آن وجود داشته باشد.
سناتورهای جمهوریخواه جان مک کین و لیندزی گراهام که معموال از 
ترامپ انتقاد می کند با صدور بیانیه ای از این اقدام وی حمایت کرده اند.

آنها گفتند: »برخالف دولت قبلی )اوباما(، پرزیدنت ترامپ با یک لحظه 
او  زد.  اقدام  به  دست  شد  مواجه  که  سوریه  مورد  در  ساز  سرنوشت 
شایستگی آن را دارد که برای این کار مورد حمایت مردم آمریکا قرار 

بگیرد.«
به گزارش بی.بی.سی در پی اظهارات شدیدالحن دونالد ترامپ درباره 
حمله شیمیایی اخیر در سوریه، گمانه زنی ها درباره اقدام نظامی احتمالی 

علیه حکومت بشار اسد باال گرفته بود.
ترامپ حمله شیمیایی در شهر خان شیخون استان ادلب را که به مرگ 
۸6 نفر از جمله کودکان منجر شد را هولناک خواند و آن را مایه رسوایی 

بشریت توصیف کرد. او سپس گفت: »باید اتفاقی بیفتد.«
مخالفان دولت سوریه و کشورهای غربی بشار اسد را مسئول حمله 

شیمیایی می دانند، اما دولت سوریه نقش در این حمله را رد می کند.
روسیه می گوید به دنبال حمله هوایی نیروهای سوریه انبار تسلیحات 

شیمیایی شورشیان آسیب دیده و گازهای شیمیایی متصاعد شده اند.
به دنبال حمله شیمیایی دونالد ترامپ گفت که نظرش نسبت به بحران 

سوریه و بشار اسد عوض شده است.
رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در یک کنفرانس 
خبری خواهان آغاز یک روند سیاسی شد که به کناره گیری بشار اسد 

منجر شود.

ممنوعیت پیش ثبت نام مدارس غیر دولتی

ثبت سفارش اینترنتی کتاب های درسی ابتدایی و پیش دانشگاهی از 
امروز ۱9 فروردین آغاز می شود.

ایسنا، ثبت سفارش  کتب  درسی دوره پیش دانشگاهی و  به گزارش 
ابتدایی از طریق سامانه www.irtextbook.com انجام می شود.

همچنین براساس اعالم آموزش و پرورش شهر تهران، هرگونه پیش 
ثبت نام مدارس غیر دولتی ممنوع است و خانواده ها در صورت مشاهده 
هر گونه تخلف در مورد پیش ثبت نام در مدارس غیر دولتی می توانند با 
مراجعه حضوری یا تلفنی به مراکز ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات 

آموزش و پرورش مناطق نسبت به اعالم تخلف اقدام کنند .

حمله یک کامیون به عابران در استکهلم

در حمله فردی با کامیون به عابران پیاده در یکی از خیابان های مرکز 
شهر استکهلم سوئد، سه نفر کشته و شماری زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری رویترز ، منابع 
در  را  مردم  از  تعدادی  کامیونی  کردند:  اعالم  دیروز  در سوئد  خبری 
خیابانی در مرکز استکهلم زیر گرفته است. پلیس سوئد اعالم کرده است 
در این حادثه تعدادی از مردم زخمی شدند. در حمله فردی با کامیون به 
مردم در استکهلم پایتخت سوئد سه نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. 
پلیس سوئد تاکید کرد این حمله ممکن است تروریستی باشد و خبرهای 

تایید نشده حاکی از تیراندازی در استکهلم پایتخت این کشور است.
پلیس سوئد، خیابانی در مرکز استکهلم را که در آنجا یک راننده کامیون 

مردم را زیر گرفته بود، محاصره  کرد. 
کامیون  راننده یک  انگلیس،  نشریه سان  اینترنتی  پایگاه  نوشته  به 
دیروز شماری از مردم را در یکی از خیابان های مرکز شهر استکهلم 
زیر گرفت. پلیس سوئد  اعالم کرده است در این حادثه تعدادی از 

مردم زخمی شدند.
یکی از شاهدان حادثه به نام آنا در گفتگو با شبکه های خبری محلی 

گفت: صدها نفر را دیده است که از بیم جانشان از محل گریخته اند.

ضرورت جراحی در اقتصاد کشور

با  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  یک 
اشاره به تجربه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون 
اساسی، این تجربه را ناموفق عنوان کرد و گفت: 
علت عدم موفقیت در این بخش آن است که از 

هدف پیش بینی شده در این حوزه دور شدیم.
در  ایسنا،  با  گفت وگو  در  حسینی  سیدمحمد 
خصوص ضرورت جراحی اقتصاد در کشور گفت: 
که  می دهد  نشان  گذشته  اقتصادهای  مطالعه 
اقتصادهای پایدار در تمام دنیا مبتنی بر بخش 
بخش  اقتصادهایی  چنین  در  و  است  خصوصی 
دولتی همیشه سیاستگذار و ناظر و دارای بدنه ای 

چابک برای اداره کشور بوده است.
وی با بیان اینکه در ایران این شرایط برعکس است 
و به نوعی بیش از ۸۵ درصد اقتصاد ایران دولتی 
است، افزود: وجود منابع زیرزمینی خدادادی علت 

وجود این شرایط در اقتصاد ایران است.
در  که  بزرگی  شرکت های  کرد:  اظهار  حسینی 
برای  و  نفت  قیمت  نوسانات  براساس   ۵۲ سال 
هزینه کردن این منابع در کشور ما ایجاد شدند، 
بزرگ  سال  آن  از  را  دولت  پیکره  به خود  خود 
همه  کشورها  دیگر  در  که  حالی  در  کردند، 
شرکت های بزرگ تحت مدیریت دولت نیستند 
و تراست ها و امثال آنها به شکل خصوصی اداره 

می شوند.
مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  این 
باید به  شورای اسالمی گفت: جراحی اقتصادی 
اقتصاد در دولت کوچک  برود که حوزه  سمتی 
شود، البته این جراحی باید به درستی انجام شود.
اجرای  تجربه  به  اشاره  با  تفرش  نماینده 
سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، این تجربه را 
ناموفق عنوان کرد و افزود: علت عدم موفقیت در 
این بخش آن است که از هدف پیش بینی شده 

در این حوزه دور شدیم.
حسینی گفت: در اجرای سیاست های اصل ۴۴ 
هدف این بود که مدیریت منابع و سرمایه را به 
بخش خصوصی برده و در آنجا کارآیی و بهره وری 
دیگر  نگاه  دو  با  که  حالی  در  دهیم،  افزایش  را 
اینکه به سراغ  اقدام کردیم، یکی  این حوزه  در 
تسویه بدهی ها رفتیم و به هر کس بدهکار بودیم 
اینکه  دیگر  و  کردیم  واگذار  او  به  منابع  این  از 
به دنبال افزایش درآمد عمومی رفتیم و به این 
بخش به عنوان منبع تامین درآمد نگاه کردیم 
و حال امروز که درآمد نفتی کاهش یافته برای 
عمومی  های  هزینه  تامین  و  درآمد  جایگزینی 

کشور به دنبال واگذاری سهام هستیم.
وی اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود که بتوان 
اقتصاد را از دولتی بودن خارج کرده و دولت را 
به عنوان سیاستگذار و ناظر داشته باشیم، در این 

شرایط اقتصاد شکننده نیست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
اقتصاد ایران بواسطه دولتی بودن در تحریم ها 
بیشترین ضربه را خورد چراکه اکثر شرکت هایی 
به  یا  دولتی  شرکت های  یا  شدند  تحریم  که 
طریقی وابستگی به دولت داشتند، در حالی که 
در بخش خصوصی ما اتفاقی نیفتاد. برای مثال 
مشکالتی که برای حمل و نقل نفتی و شرکت 
های نفتکش و یا بیمه کشتی های ما ایجاد شد، 
مربوط به کشتی هایی بود که به نام دولت ثبت 
شده بودند یا شبه دولتی بودند ولی اگر کشتی به 

نام شخص بود دچار مشکل نشد.
دولت  که  آنجا  نیز  هوایی  حوزه  در  افزود:  وی 
قرار  هواپیما  و  قطعات  تحریم  در  داشت  حضور 
گرفتیم، در حالی که در بخش خصوصی چنین 
که  تجربه  این  از  باید  لذا  نشد.  ایجاد  مشکلی 

هزینه بسیاری برای آن داده ایم درس بگیریم.
حسینی افزود: مجلس نیز باید در این خصوص 
ریل گذاری انجام دهد و بتواند با دقت نظر اقتصاد 
را به سمت بخش خصوصی ببرد تا دشمن از باب 

تحریم هم نتواند ضربه ای به ما بزند.
وی بر لزوم همراهی دولت در این خصوص تاکید 
کرد و افزود: یکی از مشکالت این است که دولت 
در جریان خصوصی سازی حاضر نشد مدیریت را 
به صورت کامل واگذار کند و سعی کرده سیطره 
خود را همچنان در این فضا حفظ کند و تا وقتی 
این تفکر حاکم است، حتی اگر یک شرکت به 
بخش خصوصی هم واگذار شود توان رقابت در 

بازار را نخواهد داشت.
حسینی خاطرنشان کرد: اگر سیاست های ابالغی 
در این خصوص و سیاست های اقتصاد مقاومتی 
در خصوص کاهش نقش دولت در اقتصاد اجرایی 
شود، دستیابی به اهداف این حوزه ممکن خواهد 
شد، ولی چون در حال حاضر در بخش خصوصی 
دنبال  به  همه  ندارد  وجود  شغلی  امنیت  فعال 
استخدام دولتی هستند، آن هم از طریق فشارها، 
رانت ها و گرفتن مجوزهایی که  خارج از مباحث 

مطالعه شده هستند.
گفت:  مهم  این  تحقق  راهکار  خصوص  در  وی 
دولت در ابتدا باید نسبت به سیاستگذاری در این 
حوزه اقدام کرده و فرهنگ سازی در این زمینه 
انجام دهد و در کنار آن تعدادی از قوانین مادر 

نیز باید اصالح شود.
حسینی با بیان اینکه در کنار این اقدامات باید 
برای  زیاد  بسیار  معافیت های  نظر گرفتن  در  از 
از  بتواند  بخش خصوصی  تا  کنیم  پرهیز  دولت 
این معافیت ها استفاده کند، افزود: در حال حاضر 
می  عمل  است  معمول  دنیا  در  آنچه  برعکس 
کنیم، تمام معافیت ها را به بخش دولتی می دهیم 
و تمام عوارض و مالیات ها را برای بخش خصوصی 
معافیت ها  باید  که  حالی  در  می گیریم،  نظر  در 
در  خصوصی  بخش  اقتصادی  فعاالن  برای  را 
نظر گرفت و برای بخش دولتی عوارض و سایر 

مباحث را دید.
مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  این 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: وقتی که دولت 
عوارض  همه  از  خصوصی  بخش  با  رقابت  در 
را  مزایای خود  و  و کارمندانش حقوق  مبراست 
سر ماه دریافت می کنند، بخش خصوصی در این 

شرایط توان رقابت نخواهد داشت.

خبرخبر

ادééééééامهéازéصفحه1
وی خاطرنشان کرد: دولت با واگذاری بخشی 
تالش  خصوصی  بخش  به  فعالیت هایش  از 
با  اقتصاد کشور  کرد رقابت آزاد و سالم در 
حضور بخش خصوصی شکل بگیرد و امنیت 
گذاری  سرمایه  برای  امروز  که  مطلوبی 
و  ارتقا  پیش  از  بیش  دارد،  وجود  ایران  در 
ویژگی های  از  روحانی  دکتر  یابد.  گسترش 
مجتمع تولید خودروی سمنان را این دانست 
که با سرمایه و مدیریت بخش خصوصی اداره 
می شود و تصریح کرد : باید در همه زمینه ها 

بخش خصوصی را فعال کنیم.
به  اتکا  که  این  بیان  با  جمهوری  رییس 
متخصصین داخلی در صنایع مختلف و ورود 
فعالیت  عرصه  به  خصوصی  بخش  شتابان 
های تولیدی اشتغالزا، بی تردید برای ملت 
ایران جای خوشحالی است، گفت: امسال به 
ویژه در عرصه های تولید و اشتغال که مورد 
تاکید مقام معظم رهبری است، باید بیش از 
پیش تالش و فعالیت کنیم. وی تاکید کرد: 
سال 96، سال افزایش تولید ملی است و در 
همه زمینه ها باید تولیدات ملی خودمان را 

افزایش دهیم.
ادامه داد: بسیار خوشحالم  رییس جمهوری 
که امروز این مجموعه خودروسازی در استانی 
حضور  سابقه  کنون  تا  که  است  شده  فعال 
آنها  در  خودروسازی  صنعت  مثل  صنایعی 
وجود نداشته است، فعالیت اولیه این مجتمع 
حال  در  و  شده  آغاز  قبل  ماه   ۲ حدود  از 
برای  خود  اسمی  ظرفیت  سمت  به  حرکت 
تولید ساالنه ۱۰۰ هزار خودروی سمند است. 
دکتر روحانی یادآور شد: خوبی خودرو سمند 
این است که به گفته متخصصان بیش از 9۰ 
داخل  در  آن  اجزای  و  قطعات  همه  درصد 
کشور تولید می شود و طراحی آن نیز داخلی 

است، این به معنای اتکای صنعت داخلی به 
متخصصان، مهندسین و طراحان داخلی است. 
رییس جمهوری با ابراز خوشحالی از اینکه در 
این مجتمع تولیدی در مدت کوتاه نزدیک به 
۲ ماه، ۱۵۰ نفر مشغول به کار شده اند، گفت: 
مجموعه  این  کارکنان  درصد   9۰ از  بیش 
در  و  هستند  سمنان  استان  بومی  جوانان 
جریان این دیدار با هر کدام از آنان که گفت 
و گو کردیم، از مجموعه فعالیت شان راضی و 

خشنود بودند.
دکتر روحانی بیان داشت: این روند به معنای 

اساس  است،  پایدار  تولید  مسیر  در  حرکت 
با  اگر  که  است  کار  نیروی  عهده  بر  تولید 
و  دقیق  را  خود  فعالیت  کند  کار  دلگرمی 
صحیح انجام داده و فعالیت آن مجموعه روز 
به روز به سمت رشد و توسعه بیشتر حرکت 

می کند.
کشور  کارآفرینان  همه  از  جمهوری،  رییس 
فعالیت  و  گذاری  سرمایه  برای  کرد  دعوت 
سال های  از  بیش  جدید  سال  در  اقتصادی 
گذشته فعال باشند تا شاهد ایرانی سربلند و 

آبادتر باشیم.

در سفر دکتر روحانی در روز هفدهم فروردین 
96 به سمنان در قالب چهارمین سفر کاروان 
تدبیر و امید به استان ها در سالجاری، ۱۸ 
از ۱۱ هزار  با بیش  طرح عمرانی و صنعتی 
اشتغال  ایجاد  و  اعتبار  ریال  میلیارد  و 67۰ 
برای بیش از ۸۸۵ نفر از طریق ویدئوکنفرانس 
شامل  که  شد  زنی  کلنگ  و  برداری  بهره 
افتتاح ۱7 طرح و آغاز عملیات اجرایی یک 
طرح صنعتی بود. محمدرضا نعمت زاده وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی وزیر 
راه و شهرسازی، سیدرضا صالحی امیری وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، علی طیب نیا وزیر 
امیری  حسینعلی  دارایی،  و  اقتصادی  امور 
سید  جمهوری،  ریاست  مجلس  امور  معاون 
امیرمحسن ضیایی رئیس جمعیت هالل احمر 
کشور و چندین معاون وزیر در این سفر رئیس 

جمهوری را همراهی می کردند.
پروازی  عوامل  توسعه  بهسازی  طرح  افتتاح 
فرودگاه سمنان، راه اصلی گرمسار- چنداب، 
گرمسار،  ورامین-  تهران-  محلی  قطار  طرح 
افتتاح تقاطع غیرهمسطح درجزین، بهسازی 
محور شاهرود- گرگان، افتتاح چند باب پل 
و مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی از طرح 
های افتتاحی وزارت راه و شهرسازی، افتتاح 
پنج  مساحت  به  فشار  تحت  آبیاری  سامانه 
در حوزه  افتتاحی  های  از طرح  هکتار  هزار 
فرابرد  طرح  افتتاح  جهادکشاورزی،  وزارت 
بهداشت  میهن، طرح های شکوفا  هوشمند 
و شکوفا شیمی آرین از طرح های افتتاحی 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  حوزه  در 
استان  مالیاتی  امور  اداره  ساختمان  افتتاح 
بالگرد هالل  آشیانه  و  امداد هوایی  و سایت 
احمر نیز دیگر طرح های افتتاحی از طریق 
ویدئوکنفرانس با حضور دکتر روحانی رئیس 

جمهوری بود.

روحانی تاکید کرد:

 افزایش تولید ملی با اتکا بر توان داخلی

طبقه متوسط نقش برجسته ای در جامعه دارد از این رو 
بخشی از برنامه ها و شعارهای نامزدهای انتخاباتی به این طبقه 
معطوف می شود. جریان ها و گروه های سیاسی سعی می کنند 
تا سبد رای طبقه متوسط را جذب کنند. کمتر از ۴۵ روز دیگر 
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار می شود. 
از این رو، این روزها در فضای اجتماعی و رسانه ها تحلیل و 

ارزیابی های مختلفی مطرح می شود.
در این میان توجه به مقوله مشارکت در انتخابات و به ویژه نقش 
طبقه متوسط اهمیت بسیاری دارد. زیرا بخش بزرگی از جامعه 

طبقه متوسط و زیر متوسط هستند.
نظر به اهمیت مقوله مشارکت در انتخابات و نقش طبقه 

متوسط به بیان نکته هایی در این زمینه می پردازیم:
۱- انتخابات به مثابه یکی از ارکان اصلی حضور و بروز افکار 
و سلیقه های مختلف مردم، ساده ترین و مهمترین شکل 
مشارکت سیاسی در هر کشوری است. به عبارتی دیگر یکی 
از معیارهای سنجش مردم ساالری در جوامع مختلف مقوله 

انتخابات است.
از  ساالر  مردم  نظامی  عنوان  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
کشورهایی است که بیشترین نرخ مشارکت در انتخابات را دارد. 
این مساله به نوعی نشانه باال بودن میزان تعهد سیاسی مردم 

ایران و قبول مسوولیت فردی و اجتماعی آنان است. 
مردم با حضور گسترده در انتخابات، می توانند دیدگاه خود را 
درباره تصمیم های مهمی که در کشور گرفته می شود ابراز 

کنند و در امور اجتماعی و سیاسی جامعه خود سهیم شوند. 
۲- در این میان طبقه متوسط نقشی برجسته در روند توسعه 
و تحول یک جامعه دارد. این طبقه با نام های مختلف و تعابیر 
متفاوتی به کار رفته است و هر کس از دریچه و زاویه ای خاص 
به آن می نگرد. عده ای از نظر توسعه سیاسی آن را موتور 
محرکه ی دموکراسی می دانند و گروهی دیگر از نظر توسعه 
اقتصادی آن را موتور محرک توسعه و تولید می خوانند؛ البته 

دسته ای هم به نوعی تلفیق در کارکرد این طبقه معتقدند.
جامعه شناسان اعضای طبقه متوسط ایران را به دو گروه 
»سنتی«)متقدم( و »جدید«)متاخر( تقسیم بندی می کنند 
که هر کدام از این دو گروه خود در برگیرنده چندین قشر، شان 

و منزلت اجتماعی است.
روحانیت  اجتماعی  قشر  دو  شامل  سنتی  متوسط  طبقه 
و بازاریان سنتی است؛ در حالی که طبقه متوسط جدید 
که محصول فرآیند نوسازی، رشد و توسعه اقتصادی، رشد 

در  عالی  آموزش  و  بوروکراسی  شهرنشینی،  گسترش  و 
ایران هستند، کارمندان، مدیران، روشنفکران، دانشجویان، 
متخصصان یا حرفه هایی مانند مهندسان، پزشکان و ... را در 

بر می گیرد.
۳- برخی معتقدند اقتصاد در طبقه متوسط ایران نقشی تعیین 
کننده دارد از جمله این که می گویند نوع نگرش فرهنگی و 
سبک زندگی رابطه ای مهم با ساختار اقتصادی دارد و طبقه 
متوسط از دل دهک های میانی بیرون می آید. برخی صاحبنظران 
بر این باور هستند که طبقه متوسط در ایران فربه شده، از این رو 
در شکل و فرم روند های اجتماعی در ایران تاثیر بسیار می گذارد. 
در مقابل دسته ای دیگر معتقدند این طبقه طی سال های 

گذشته به دلیل مشکالت اقتصادی تضعیف شده است. 
با این حال به نظر می رسد طبقه متوسط در ایران حالت 
ژله ای دارد و به سمت دو طبقه »فرادست« و »فرودست« 
حرکت می کند؛ شاهد این مدعا کارمندان هستند که به 
عنوان طبقه متوسط جدید ذهنیتشان همانند طبقات پایین 
جامعه همچنان درگیر دغدغه نخست یعنی مسائل و تنگناهای 
اقتصادی است. تبلور چنین وضعی را از نتایج انتخابات مجلس 
هفتم و نهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ می 

توان به خوبی مالحظه کرد.
این نشانگر آن است که طبقه متوسط ایران آن جایی که 
در تنگناهای اقتصادی قرار می گیرند به طبقات فرودست و 
پایین حرکت می کنند و در جایی که در پی نوسازی و تحول 
اقتصادی هستند به طبقات فرادست می چسبند. این حالت ژله 

ای نشان دهنده چسبندگی این طبقه است.
۴- در واقع طبقه متوسط بخش مهمی از قشر خاکستری 
انتخابات را شکل می دهند و نقش تعیین کننده ای در پیروزی 
از این رو جریان ها و گروه های  انتخاباتی دارند.  نامزدهای 
سیاسی سعی می کنند تا سبد رای طبقه متوسط را جذب 
کنند. بنابر این در شعارها و برنامه های خود مطالبات این طبقه 

را در دستور کار قرار می دهند.
از این رو با توجه به جایگاه مهم طبقه متوسط در جامعه قوت 

این طبقه می تواند فرایند پیشرفت کشور را هموار سازد.
۵- نکته مهمی که به ذهن متبادر می شود چگونگی ایجاد 
انگیزه در طبقه متوسط و تبیین نگرش ذهنی این طبقه 
نسبت به مقوله های عینی است. همان گونه که پیشتر گفته 
شد معیشت و رونق اقتصادی از مهمترین اولویت های طبقه 

متوسط جامعه ایران است. 

در مقایسه مرگ و میر بر اثر سلفی در جهان، ایران مقام دوم را از 
آن خود کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ با ظهور گوشی های جدید، گرفتن 
سلفی بخش جدانشدنی زندگی کاربران به شمار می رود. عکس هایی 
و در یک  ندارد  به کمک کسی  نیاز  دیگر  کاربر  آن  تهیه  برای  که 
لحظه قادر است تصاویر دلخواهش را در هر جا که بخواهد تهیه کند. 

حتی به قیمت از دست دادن جانش! 
بر اساس اینفوگرافیکی که اخیرا شبستان منتشر کرده ایران پس از 

هند بیشترین آمار مرگ و میر بر اثر سلفی را در جهان دارد.  
مرکز  و  آمریکا  ملون  کارنگی  دانشگاه  کارشناسان  این  از  پیش 
تکنولوژی هند، اعالم کرده بودند بیشتر از نصف مرگ و میر مربوط 
به گرفتن سلفی در جهان در هند رخ می دهد. تحقیقات آنها نشان 
می داد از تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۱۴ )۲۳ اسفند ۱۳9۲ ( تا سپتامبر 
۲۰۱6 ) شهریور ۱۳9۵( از ۱۲7 مورد مرگ ناشی از گرفتن سلفی، 
76 مورد آن در کشور هند، ۸ مورد در آمریکا و 6 مورد در روسیه و 

رده های بعدی از آن چین، فیلیپین و اسپانیا بوده است. 
مهم ترین علل مرگ بر اثر سلفی، افتادن از جای بلند و غرق شدن، 
حملۀ  سالح،  گرفتن  دست  دربه  انگاری  سهل  رانندگی،  حوادث 

حیوانات و برق گرفتگی اعالم شد.
حاال در اینفوگرافیکی که خبرگزاری شبستان بر حسب آمار یکی دو 
سال اخیر منتشر کرده ، ایران با ۱6 قربانی در مقام دوم قرار گرفته 
است.  گفته شده 6 مورد در فرورین 96 اتفاق افتاده است و همگی 

آنها جوان بوده اند.

مقایسه سلفی های مرگبار 
در ایران و جهان

انتخابات و نقش طبقه متوسط

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
شورای اسالمی گفت : دبیرخانه دائمی نظارت 
بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در 

مجلس شورای اسالمی تشکیل می شود.
دبیران  همایش  در  کولیوند  جواد  محمد 
های  کمیته  مسئوالن  و  بازرسان   ، اجرائی 
در  کشور  سراسر  نظارت  های  هیات  حقوقی 
افزود : طبق ماده 7۳  بخش پرسش و پاسخ 
قانون انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا 
، نظارت در انتخابات شوراها به عهده مجلس 
دبیرخانه  است  قرار  و  بوده  اسالمی  شورای 
انتخابات در مجلس شورای  دائمی نظارت بر 
اسالمی تشکیل شود و فضای جدیدی ایجاد 

شود.
، نظارت  قانون   : افزود   محمد جواد کولیوند  
شورای  مجلس  برعهده  را  شوراها  انتخابات  بر 
سه  استان  هر  در  که  است  گذاشته  اسالمی 
نظارت  عالی  هیئت  عنوان  به  مجلس  نماینده 
استان تعیین می شود و اینها برای هر شهرستان 
۵ نفر و برای هر بخش سه نفر را برای نظارت 

تعیین می کنند. 
تایید صالحیت های  اولیه  بررسی   : وی گفت 
شوراهای  انتخابات  دوره  پنجمین  نامزدهای 
اجرایی  های  هیئت  در  روستا  و  شهر  اسالمی 
)فرمانداری ها( از ششم فروردین تا ۱7 فروردین 
انجام شد که به مدت ۱۰ روز به دستگاه ها اجازه 

داده شده است استعالم ها را پاسخ بدهند.
شورای  مجلس  شوراهای  کمیسیون  رئیس 
برای  اجرایی  های  هیئت  کار   : افزود  اسالمی 
ادامه  روز   7 مدت  به  نامزدها  پرونده  بررسی 
خواهد داشت و پس از این مرحله ممکن است 
تعدادی رد صالحیت شوند که بعد از آن پرونده 
کسانی که رد می شوند به هیئت نظارت بخش و 

شهرستان داده می شود. 
وی با بیان اینکه تایید و رد )صالحیت نامزدها( 
از سوی هیات اجرایی دال بر تایید و رد نهایی 
نیست ، ادامه داد : هیئت نظارت شهرستان و 

بخش بررسی را انجام می دهد.
کولیوند گفت: آن دسته از نامزدهای که پرونده 
آنها تایید می شود وارد عرصه انتخابات می شوند 
و آنهایی که رد صالحیت شدند ۲ روز فرصت 
دارند به هیات باال دستی اعتراض خود را اعالم 
کنند و هیات باالدستی فرصت دارد تا یک هفته 
بررسی های خود را انجام دهد و نظر نهایی خود 

را اعالم کند. 
وی افزود : اگر در روستا کسی رد صالحیت شود 
به هیات نظارت شهرستان مراجعه و اعتراض می 
کند و اگر در شهرستان هم رد شود در آخرین 

مرحله می تواند به هیات نظارت استان مراجعه و 
نظر نهایی را کسب کند.

عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای 
رد  شهرها  در  کسی  اگر   : داد  ادامه  اسالمی 
صالحیت شود می تواند به هیات عالی استان 
اگر کسی  و  اعالم کند  را مطرح  شکایت خود 
در هیات عالی استان رد شد باز یک مرحله می 
تواند به هیات مرکزی مراجعه و اعتراض خود 

را ثبت کند. 
حضور  با  مرکزی  هیات  البته   : گفت  کولیوند 
رییس هیت نظارت استان تشکیل می شود و 
نظر نهایی خود را راجع به تایید و رد صالحیت ها 

خواهد داد.
شورای  مجلس  شوراهای  کمیسیون  رئیس 
اسالمی در خصوص برگزاری انتخابات به صورت 
برای   : گفت  نیز  شهرها  برخی  در  الکترونیک 
نخستین بار مجلس و وزارت کشور بررسی های 
الزم را انجام دادند و با توجه به ظرفیت وزارت 
کشور برای تمام شهرهای دارای 7 نفر و 9 نفر 
نماینده در شوراهای شهر ، انتخابات به صورت 

الکترونیکی برگزار می شود. 
وی ادامه داد : در واقع در ۱۵۰ شهر انتخابات به 
صورت الکترنیکی برگزار می شود که البته این 
موضوع بستگی به ظرفیت وزارت کشور دارد اما 
در این دوره در ۱۵۰ شهر به صورت الکترونیکی 

برگزار خواهد شد.

کولیوند خبر داد : برگزاری انتخابات الکترونیک شوراها در ۱۵۰ شهر کشور

تشکیل دبیرخانه دائمی نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس
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 امروزه رایانه ها در همه جا وجود دارند و می توان 
هزاران کاربرد جدید برای آنها نام برد . رایانه یکی از 
ارکان اصلی در بسیاری از فعالیتهای زندگی مدرن 
است و حضور آن نه تنها با ارزش بلکه ضروری می 
باشد . استفاده از رایانه برای انجام کارهایی که زمانی 
به وسیله انسان انجام می گرفت اتوماسیون  نامیده 
تغییرات  باعث  ارتباطات  و  رایانه  حضور  شود.  می 
است  تجاری شده  و  اداری  های  محیط  در  شگرف 
 ، حسابداری  و  امورمالی   ، معامالت  انجام  جمله  از 
مکاتبات ، آموزش و تعلیم .با توجه به تاثیر روزافزون 
اطالعات الزم  انسان عصر  بشر  زندگی  در  علم  این 
است با ابعاد وگستره این علم به طور اجمالی آشنا 
شود. در عصر اطالعات دانش ها و یافته های بشر در 
اندازه ای است که ذهن  به  تمام رشته های علمی 
آن  از  بخش کوچکی  برگیرنده  در  تواند  می  انسان 
باشد و در واقع توان علمی انسان بستگی به توانایی 
دست یابی و استفاده از دریای عظیم اطالعاتی دارد 
که در مراکز اطالعاتی مختلف قرار دارند . تغییرات 
 . است  انجام گرفتن  بسیاری در حال  انگیز  حیرت 
و  مصنوعی  هوش  در  پیشرفت   ، اینترنت  توسعه 
قابلیت جمع آوری و انتشار اطالعات نکاتی هستند 
که زندگی ما را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. 
امروزه از رایانه های نیرومند به طور گسترده برای 
شبیه سازی فرایندها در علوم مختلف مانند پزشکی ، 
شیمی ، زمین شناسی و نجوم استفاده می شود.  در 
طی چند دهه قبل رایانه های موجود در شرکت ها و 
سازمانها برای به اشتراک گذاشتن منابع اطالعات به 
هم  پیوستند  و تشکیل  شبکه های محلی   را دادند 
این شبکه های محلی از طریق  اینترنت به  یکدیگر 
متصل  شده  و تشکیل  یک   شبکه جهانی داده اند 
این شبکه  فضای  تبادل  الکترونیکی اطالعات نامیده 
می شود. یکی از امکانات مهم اینترنت وب است . 
متداولترین کاربردهای اینترنت عبارتند از : ارتباطات 
، خرید ، تحقیق و سرگرمی . رایانه ها انواع مختلفی 
دارند که طبقه بندی آنها براساس اندازه صورت می 
گیرد هر چه رایانه بزرگتر باشد قدرت پردازش آن 
بیشتر است به طورکلی رایانه ها به چهار نوع  مختلف 
ت قسیم می شوند : ۱ – ریزکنترل کننده ها ) رایانه 
های بسیارکوچک و تک منظوره ( ۲- ریز رایانه ها 
) رایانه های شخصی (  که به دو دسته رایانه های 
رومیزی  و رایانه های  قابل حمل ) رایانه نت بوک 
، رایانه جیبی ( تقسیم می شوند. ۳ – رایانه های 
بزرگ  ۴ – ابررایانه ها  ما در زندگی روزمره همواره 
با مسائل گوناگون روبرو می شویم و باید به حل آنها 
از مهارت های مهم ، مهارت حل  . یکی  بپردازیم  
مسئله است که در آن بریادگیری روش حل مسئله 
تاکید می شود. پس حل مسئله یک فعالیت روزمره 
است . بسیاری از مسائل با دنبال کردن یک روند عا 
دی حل می شود یعنی مجموعه ای ازدستورالعملها 
کرد.  دنبال  قدم  به  قدم  باید  مسئله  حل  برای  که 
بعضی از مسائل زندگی نیاز به دستورالعمل خاصی 
نیست و با دید مسئله به آنها نگاه نمی کنیم و یک 
روند عادی است ولی گاهی با مسئله جدیدی روبرو 
می شویم  که برای  حل آن الزم  است  خودمان 
. برخی مسائل  فرایند حل مسئله را طراحی کنیم 
هستند  مشکل  برخی  و  شوند  می  سادگی حل  به 
ممکن است تصور شود که برنامه  نویسی صرفا تایپ 
دستورالعمل در رایانه است تایپ دستورالعمل ممکن 
است بخشی از فرایند برنامه نویسی باشد ولی قطعا 
تمام آن نیست . برنامه نویسی در واقع روشی برای 
حل مسئله است . یک برنامه فهرستی از دستورالعمل 
هاست که رایانه برای حل یک مسئله خاص باید قدم 
برنامه نویسی یک فرایند شش  به قدم دنبال کند. 

مرحله ای برای حل مسئله است . 
مرحله اول : تعریف مسئله 

  اولین کار یک برنامه نویس شناخت صحیح مسئله 
است در برخورد با هر مسئله توجه به  گامهای زیر به 
تعریف صحیح و دقیق مسئله کمک می کند .  گام 

نخست : تعیین هدف و منظور از حل مسئله 
از مسئله مورد نظر  باید تعریف واضحی  که 
داشت . گام دوم : تعیین خروجی مطلوب : 
چون خروجی هدف اصلی حل مسئله است 
 . از ورودی مشخص شود  قبل  بهتراست   و 
یعنی   : نیاز  مورد  ورودی  تعیین   : گام سوم 
مشخص کردن معلومات مورد نیاز برای حل 
مسئله  گام چهارم : تعیین پردازش مناسب : 
روشی مناسب که از معلومات به پاسخ مسئله 
هدایت کند . یعنی برنامه نویس باید فرایندی 
های  داده  از  استفاده  با  که  کند  تعریف  را 

ورودی به خروجی  مطلوب برسد . 
 مرحله دوم : طراحی روش حل مسئله  
 بعد از تعریف مسئله ، مرحله بعدی بیان دقیق 
روش  یک  طراحی  یا  مسئله  حل  چگونگی 
نویس  برنامه  یعنی  است  مسئله  برای  حل 
باید یک فرایند قدم به قدم را برای رسیدن 
از ورودی مورد نیاز به خروجی مطلوب طرح 
نماید. مجموعه   مراحل و قدم های الزم   در 
فرایند  رسیدن از معلومات  موجود به  پاسخ 

مطلوب  روش حل مسئله  یا الگوریتم می نامند . 
برای حل  الگوریتم مشخص کننده یک روش ویژه 
مسئله است و طراحی آن قدم بعدی در فرایند حل 
مسئله است . برای تهیه الگوریتم برنامه نویس باید 
جدولها  و  نمودارها   ، جمالت   از  استفاده  با  را  آن 
روشهای  کار  این  انجام  برای  نماید.  بیان  وضوح  به 
مختلفی وجود دارد برخی از این روشها عبارتند از 
: شکستن یک مسئله  پایین  به  باال  :  ۱- طراحی 
بزرگ و پیچیده به مسایل کوچک و ساده .  ۲– شبه 
عبارات   ، کلمات  از  استفاده  با  الگوریتم  بیان   : کد 
بیان منطق آن  . شبه کد در واقع  و عالیم ریاضی 
کاری است که می خواهیم برنامه برای ما انجام دهد 
.  ۳– نمودار گردشی : نمایش گرافیکی یا تصویری 

الگوریتم می باشد .
مرحله سوم : کد نویسی روش حل مسئله 

  یعنی ترجمه الگوریتم به کد ) برنامه ( که برای 
رایانه قابل فهم باشد . کد نویسی فرایندی برای بیان 
زبان  یک  از  استفاده  با  کامل  جزئیات  با  الگوریتم 
برنامه  نویسی است .  برخی از زبانهای برنامه نویسی 
Q BASIC ، برای ریز رایانه ها عبارتند از : پاسکال

مرحله چهارم : آزمایش برنامه 
  بعد از این که برنامه کد شده وارد رایانه شد زمان 
آن رسیده تا ببینیم برنامه آنچه را که از  آن انتظار 
می رود انجام می دهد یاخیر . طوالنی ترین و سخت 
ترین مرحله در فرایند برنامه نویسی آزمایش برنامه 
است . هدف از آزمایش برنامه اشکال زدایی آن است 
یعنی وارد کردن برنامه رایانه جهت یافتن  اشکاالت 
موجود  اشکاالت  تصحیح  و  برنامه  در  احتمالی 
.  اشتباهات برنامه نویسی به دو دسته تقسیم می 
شوند : ۱ – اشتباهات دستوری : یعنی عدم رعایت 
برنامه نویسی ۲ – اشتباهات منطقی :  قواعد زبان 
یعنی منطق برنامه غلط باشد یعنی اشتباهات موجود 

در الگوریتم یا طراحی برنامه .  
مرحله پنجم : مستند سازی برنامه 

  الزم است تمام مراحل حل مسئله ثبت و مستند 
شود یعنی مستندات مراحل قبل مرتب شده ویک 
نتیجه گیری از کل فرایند حل مسئله به آن اضافه 
شود. جمع آوری اطالعات و مستند سازی باید یک 
از  نویسی  برنامه  مراحل  تمامی  در  مستمر  فعالیت 
ابتدا تا به آخر باشد .  مستند سازی هم برای کاربرانی 
که می خواهند با اطمینان از برنامه استفاده کنند و 
هم برای  برنامه نویسانی که قرار است در آینده در 
برنامه تغییراتی ایجاد کنند ضروری و مهم است.     

مرحله ششم : تعمیم و نگه داری برنامه   
هدف از تعمیم و نگه داری برنامه  تصحیح ، توسعه 
، ارتقا ، بهبود برنامه بعد از نصب آن است .  تعمیم 
و نگهداری برنامه یک فرایند مستمر برای تصحیح 
 ، برنامه  از  استفاده  زمان  در  شده  کشف  اشکاالت 
ارتقای برنامه برای سازگاری با سخت افزار و نرم افزار 

جدید وبهینه سازی آن می باشد .
نرم افزارهای کاربردی   

دستورالعملهای  از  ای  مجموعه  برنامه  یا  افزار  نرم 
دقیق و مرحله به مرحله است که هدف خاصی را 
دنبال می کند . آنچه که رایانه را نیرومند می سازد 
نرم افزار یا برنامه است نرم افزار قدم به قدم رایانه را 
برای پردازش داده هدایت و کنترل می کند .  نرم 
افزارها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند :  ۱ – 
کاربردی    افزارهای  نرم   –  ۲ سیستم  افزارهای  نرم 
نرم  و  کاربر  استفاده  مورد  کاربردی  افزارهای  نرم 
افزارهای سیستم مورد استفاده رایانه قرار می گیرد 
. نرم افزارسیستم به برنامه کاربری و کاربر اجازه می 
دهدکه با سخت افزار ارتباط برقرار نماید. نرم افزار 
را  رایانه  داخلی  منابع  مدیریت  چنین  هم  سیستم 
افزار سیستم ، سیستم  برعهده دارد. مهمترین نرم 
نرم  نوع  این   : کاربردی  افزارهای  نرم   . است  عامل 
افزار که به آن نرم افزار کاربر هم می گویند به منظور 
شده  تهیه  کارخاصی  انجام  برای  رایانه  از  استفاده 
است . نرم افزارهای کاربردی برنامه هایی هستند که 
به وسیله برنامه نویسان حرفه ای نوشته می شوند . 
نوع خاصی از نرم افزارهای کاربردی ، نرم افزارهای 
سفارشی نامیده می شوند که برای یک فرد ، گروه 
، شرکت یا سازمان  معینی  تهیه می شوند برنامه 
نویسان  با استفاده از زبانهای برنامه نویسی این نرم 
افزارها را تهیه می کنند به طور مثال به برنامه هایی 
از قبیل برنامه اداری مدارس و برخی اماکن عمومی 
با  متناسب  دقیقا  که   کرد  اشاره  فرودگاهها  مانند 
ساختار سازمان نوشته شده است .  نرم افزار سیستم 
و سخت   کاربردی  برنامه  بین  واسط  یک  عنوان  به 
افزار عمل می نماید. نحوه ارتباط با کاربر و بسیاری 
از توانایی ها و محدودیتهای یک سیستم رایانه به نرم 
افزار سیستم آن برمی گردد. پرداختن به پیچیدگی 
های فیزیکی سخت افزار به عهده نرم افزار سیستم 
است .  نرم افزار سیستم به چهار دسته تقسیم می 
شوند که عبارتند از : ۱-  برنامه های راه انداز   ۲ 
– سیستم عامل   ۳- برنامه های کمکی  ۴- زبانهای 
برنامه نویسی  برنامه های راه انداز در واقع  سه گروه  
برنامه های مختلف هستند  که به  ترتیب اجرا  می 

شوند این سه گروه عبارتند از :   ۱-برنامه های عیب 
یاب : این برنامه بالفاصله با روشن شدن رایانه اجرا 
می شود و وظیفه آن آزمایش واحد پردازنده مرکزی 
، حافظه اصلی و دیگر قسمتهای سیستم است اگر 
یکی از قسمتهای فوق دارای ایراد باشد برنامه عیب 
یاب روی صفحه نمایش کاربر را از وجود عیب مطلع 
از  عبارتست     BIOS می سازد .   ۲- 
برنامه هایی که در حافظه RAM  کپی می شوند و 
کنترل وسایل ورودی و خروجی را به عهده می گیرد 
سیستم  برنامه  این  بارکننده   برنامه   -۳  .
عامل را از حافظه جانبی در حافظه اصلی کپی ) بار ( 
می کند و سیستم عامل وارد حافظه اصلی می شود 
و تا زمانی که رایانه روشن است در آن جا باقی می 
ماند.  سیستم عامل نقش یک واسط را برای ماشین 
و کاربر ایفا می کند بسیاری از عملیات سیستم عامل 
هرگز بر روی صفحه نمایش ظاهر نمی شود و آنچه 
که می بینیم در واقع واسط کاربر ) محیط مجازی 
ایجاد شده توسط سیستم عامل ( است . واسط کاربر 
قسمتی از سیستم عامل است که توسط کاربر قابل 
آن  طریق  از  دهد  می  اجازه  او  به  و  است  کنترل 
باسیستم عامل ارتباط برقرارکند . واسط کاربر تعیین 
کننده شکل ظاهری سیستم عامل است . سیستم 
انواع  و  دستوری  واسط  دارای  قدیمی  های  عامل 
جدیدتر دارای واسط گرافیکی هستند . هر برنامه از 
چندین فرایند ساخته شده است و اجرای یک برنامه 
در واقع به معنای اجرای فرایندهای آن است به این 
فرایندها وظیفه نیز گفته می شود سیستم عامل باید 
وظایف بسیاری را در یک زمان به انجام رساند. برنامه 
های کمکی باعث بهبود و توسعه عملیات موجود در 
سیستم عامل می شوند مانند برنامه فشرده سازی 
که باحذف عناصر اضافی و جاخالی ها باعث کاهش 
فضای مورد نیاز برای ذخیره داده ها می شود. برخی 
از برنامه های کاربردی سرویسهای جدیدی را ارائه 
می دهند که به وسیله سیستم  عامل ارائه نشده اند 
مانند ضد ویروسها . زبان برنامه نویسی برای نوشتن 
دستورالعملهای یک برنامه به کار می رود متناسب 
با ویژگی های هر زبان برنامه نویسی مترجم آن می 
تواند یکی از سه نوع زیر باشد : ۱-  اسمبلر : نرم 
افزاری که برنامه نوشته شده با زبان اسمبلی ) سطح 
پایین ( را به زبان ماشین ترجمه می کند .  ۲ – 
به  برنامه نوشته شده  : مترجمی است که  کامپایلر 
زبان سطح باال را به زبان ماشین تبدیل می کند . ۴ 

– مفسر : این نوع مترجم دستورات زبان سطح باال را 
خط به خط ترجمه و بالفاصله اجرا می نماید . 

نسل های زبان های برنامه نویسی
از  زبان  این   ، ماشین  زبان   : اول  نسل   -۱  
نیاز  است  شده  تشکیل  ها  یک  و  صفرها 
ماشین  برای  مستقیما  و  ندارد  مترجم  به 
 : دوم  نسل  قابل فهم است . ۲- 
زبان  این  بزرگ  مزیت  یک   ، اسمبلی  زبان 
نسبت به زبان ماشین استفاده آن از حروف 
و اختصارات به جای صفر و یک ها است هر 
دستور در این زبان مستقیما به یک دستور 

در زبان ماشین ترجمه می شود. ۳- 
زبانها  این   ، باال  زبانهای سطح   : نسل سوم 
همه منظوره بوده و برای حل مسائل عمومی 
چهارم  نسل  به  کار می روند . ۴- 
زبانها  این   ، برنامه کاربردی  زبانهای مولد   :
اند  برای حل مسائل خاصی طراحی  شده 
که برنامه نویسان با به کارگیری دستورات 
و  نمایند  جستجو  را  اطالعاتی  یک  معین 

گزارش مناسب از آن تهیه کنند . ۵- 
زبانها  این   ، طبیعی  زبانهای   : پنجم  نسل 
ارتباط  ایجاد  برای  هستند  توسعه  حال  در 
.   امروزه  اند  با  رایانه ها طراحی شده  طبیعی تر 
بسیاری از کارها مثل عملیات حسابداری و مالی ، 
پرونده های اطالعاتی ، طرحها  ، نقشه ها ، نمودارها و 
بسیاری از کارهای تخصصی دیگر با استفاده از رایانه 
و برنامه های کاربردی انجام می گیرد . نرم افزارها 
می توانند نحوه عملکرد انسان را تغییر داده و باعث 
افزایش کارایی و قابلیت ها در او شود. نرم افزارها به 
پنج گروه دسته بندی می شوند :  ۱ -  برنامه های 
در  تقریبا  ها  برنامه  از  این گروه   : اساسی  کاربردی 
همه رایانه ها وجود دارند هدف از ایجاد این برنامه ها 
افزایش کارایی و بازده کاربران در انجام امور مشخص 
است و از مهمترین برنامه هایی هستند که هر فرد 

باید فرا گیرد . 
 برخی از برنامه های کاربردی اساسی

 :  الف ( برنامه های واژه پرداز : برای ایجاد پرونده 
های متنی مانند نامه ها و گزارشها به  کار می روند 
این برنامه امکان می دهد که در هنگام تایپ تغییرات 
و تصحیح های الزم را به راحتی اعمال کنیم حاشیه 
و متن ها را به سادگی تغییر دهیم بعضی از پاراگرافها 
را  حذف ، اضافه یا منتقل کنیم .  ب ( برنامه صفحه 
گسترده : برای سازماندهی و انجام محاسبات بر روی 
داده های عددی  و رسم نمودارها بر اساس اطالعات 
نمرات   ثبت  برای  معلمان  روند  می  کار  به  عددی 
دانش آموزان و بررسی عملکرد آنها ، دانش آموزان و 
دانشجویان برای انجام فعالیتهای دروسی مانند آمار 
، متخصصان مالی برای انجام امور مالی و محاسبات 
مربوط به آن  کارشناسان بورس برای ارزیابی بازار 
بورس ، مربیان برای تعیین پیشرفت کارآموزانشان  
و تحلیل گران بازار برای ارزیابی بازار و روند فروش 
انجام محاسبات خود  افراد برای  از  و بسیاری دیگر 
کنند  می  استفاده  گسترده  افزارهای صفحه  نرم  از 
.  ج ( برنامه های مدیریت بانک های اطالعاتی برای 
استفاده مفید از اطالعات موجود باید آنها را سازمان 
از راههای سازمان دهی اطالعات  . یکی  دهی کرد 
قراردادن آنها در یک بانک اطالعاتی است . ویژگی 
می  اجازه  ما  به  که  است  این  اطالعاتی  بانک  مهم 
دهند به راحتی اطالعات مورد نظر را استخراج کنیم 
.  بانک اطالعاتی نرم افزاری مجموعه ای از اطالعات 
مرتبط به هم هستند که می توانند به شکل ترکیبی 
از متن ، عدد ، تصویر ، صدا و فیلم باشد. این اطالعات 
به صورت پرونده هایی متشکل از رکوردها ، سازمان 
دهی  شده اند هر رکورد حاوی اطالعات یک فرد ، 
شی ، محل یا رخداد خاص است که  از چند  فیلد  

 ، ویژگی  یک  فیلد شامل  هر  و  است  تشکیل شده 
مشخصه از موضوع رکورد است .برنامه های مدیریت 
برای  که  هستند  هایی  برنامه  اطالعاتی  های  بانک 
ایجاد سازماندهی و دست یابی به بانکهای اطالعاتی 
واسطی  ها  برنامه  این  واقع  در  و  روند  می  کار  به 
وجو  قبیل جست  از  اموری  انجام  برای  که  هستند 
برای اطالعات خاص ، مرتب کردن ،حذف  و اضافه 
کردن اطالعات و تهیه گزارش از بانکهای اطالعاتی 
به کار می روند.  د ( برنامه های ارائه گرافیکی مطالب   
تجربه ثابت کرده که انسانها با دیدن بهتر مطالب را 
فرا می گیرند یک تصویر می تواند از هزاران کلمه 
گویاتر باشد برنامه های ارائه گرافیکی مطالب برای 
تصاویر  کمک  با  خاص  موضوع  یک  نمایشی  ارائه 
اسالیدهای  ها  برنامه  این  رود. محصول  کار می  به 
نمایشی هستند که می توانند از طریق صفحه نمایش 
پروژکتور به نمایش در آیند . هر اسالید ممکن است 
از اجزای مختلفی مانند متن ، نمودار ، اشیای رسم 
شده ، شکلها فیلم وصدا تشکیل شده باشد مثال یک 
مدرس یا سخنران می تواند با استفاده از این برنامه 
مطلب مورد نظرش را ساده تر و بهتر ارائه دهد .   ۲ -  
برنامه های کاربردی تخصصی   اگر بخواهید به شکل 
مطلوب و کارآمد از وقت و استعدادهای خود در شغل 
آینده بهتر بهره بگیرید ضرورت یک برنامه تخصصی 
ویژه را می طلبد تا شما با آن آشنایی کامل و جامع  
داشته باشید . برخی از برنامه های کاربردی تخصصی 
عبارتند از :   الف ( برنامه های گرافیکی : این نرم 
افزارها توسط گرافیست ها و هنرمندان در خلق آثار 
هنری به کار می روند این برنامه ها برای ترکیب متن 
و گرافیک در تولید نشریات ، تغییرتصحیح تصاویر 
و  مجازی  تصاویر    ، بعدی  های سه  مدل  ایجاد  یا 
ایجاد جلوه های ویژه به کار می روند .  ب ( برنامه 
های ایجاد صفحات وب : می دانیم در سایت های 
ای  رسانه  چند  و  تعاملی  به صورت   اطالعات  وب 
ایجاد  برای طراحی و  برنامه ها  این  ارائه می شوند 
سایت های  وب به کار می روند .  ج ( برنامه های 
ایجاد واقعیت مجازی : فرض کنید می توانستید به 
صورت مجازی هر  آرزویی را تجربه کنید با استفاده 
از این برنامه ها می توان این تجربیات را شبیه سازی 
کرد .  د ( برنامه های مدیریت پروژه : این برنامه ها 
مدیران پروژه را در طرح برنامه ریزی وکنترل عوامل 
یاری می  و هزینه  منابع    ، انسانی  نیروی  قبیل  از 
دادن  نشان  برنامه  این  مهم   کاربردهای  .از  نمایند 
پروژه  انجام  در حین  مختلف  کارهای  پایان  و  آغاز 
است تا پروژه مورد نظر به موقع در زمان تعیین شده 
به انجام برسد .  ۳ - برنامه های کاربردی سرگرم 
کننده  مهمترین این نرم افزارها ، بازی های رایانه 
.  ۴-  برنامه های کاربردی آموزشی و  ای هستند 
مرجع  برنامه های آموزشی با به کارگیری ویژگیهای 
چند رسانه ای و تعاملی بودن باعث افزایش  کیفیت 
های  شاخه  اکثر  در  امروزه  شوند  می  مطالب  ارائه 
علوم از برنامه های آموزشی استفاده می شود.عالوه 
بر برنامه های آموزشی استفاده از برنامه های مرجع 
بسیار متداول است .برنامه های مرجع شامل فرهنگ 
نامه ها ، دایره المعارف ، نقشه های جغرافیای می 
باشد .  ۵ – برنامه های کاربردی شخصی   این گروه 
شامل برنامه هایی است که برای اموری مانند آموزش 
آشپزی ، دکوراسیون ، بهداشت تهیه شده اند مثال 
برنامه هایی وجود دارند که مورد استفاده جهانگردها 
قرار می گیرند و شامل اطالعات مفیدی در مورد یک 
منطقه یا کشور خاص است برخی از این اطالعات 
عبارتند از :  نقشه مکانها ، هتلها ، واحد پول و تصاویر 
. در خاتمه اینکه زندگی در دنیای جالبی که در حال 
تغییر است این امکان را به ما می دهد که در این 
تغییرات سهمی داشته باشیم به خاطر بسپاریم هر 

چه بیشتر یاد بگیریم آماده تر خواهیم بود. 
شهال توانا

معاون آموزشگاه شهدای شهرداری آموزش و 
پرورش ناحیه دو کرج

جایگاه رایانه ونقش  نرم افزارها در حل مساله 

آگهی  اصالحی

 موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
 / اول  هیات   ۱۳9۵/۰۴/۰9 ۱۳9۵6۰۳۰۱۰۵7۰۰۴۱۴۴مورخ  شماره  رای  برابر 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه 
شناسنامه  بشماره  محمدعلی  فرزند  حنیفه  علی  امید  آقای  متقاضی  بالمعارض 
۱۲7۵۰ در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 9۲/۱7 مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک ۳۵ فرعی از ۱۳ اصلی واقع در راشته خریداری از 
مالک رسمی نصراله خدایار گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در 
یک نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۱۰۱ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

ابالغ

مشخصات ابالغ شونده حقیقي:
۳- نام پدر:   ۲- نام خانوادگي:  جالل لو  ۱-نام: حیدر  
6- نشاني: مجهول المکان    7- منطقه  -۴- کد پستی : -       ۵- کد ملی: - 

شهرداری :  -
تاریخ حضور : ۱۳96/۰۲/۳۰ ساعت حضور : ۰۰: 9  محل حضور : ماهدشت –

میدان امام خمینی – صدمتر بعداز پمپ بنزین )طبقه پایین دادسری(
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  طرفیت  به  دیودل  رسول  دعوی  خصوص  در 

رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
توجه : پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام 
خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود، 
بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی 

از طریق سامانه اقدام نمایید. 
چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری ) شناسه و رمز ( دریافت ننموده 
اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم 

دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید. 6۲۳  م/الف

éهیاتéموضوعéقانونéتعیینéتکلیفéوضعیتéثبتیéاراضیéو
éساختمانéهایéفاقدéسندéرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
 / اول  هیات   ۱۳9۵/۱۲/۲۳ ۱۳9۵6۰۳۳۱۰۵7۰۰۴۴7۱مورخ  شماره  رای  برابر 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه 
شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  محمدی  حاجی  علی  حسین  متقاضی  بالمعارض 
۵۵۱ کد ملی ۰۵79۵7۲۵۱۱ از دلیجان نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۱۵۱ مترمربع پالک فرعی از اصلی  مفروز و مجزی شده از پالک 7۰ 
البرز ناحیه دو کرج خریداری  فرعی از ۳6۲ اصلی واقع در ماهدشت در استان 
از مالک رسمی نادر آبنار گوشه محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
فاصله ۱۵ روز  آگهی می¬شود در صورتی که اشخاص  به  نوبت  مراتب در دو 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می¬توانند از تاریخ 
انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۱۰۲ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج

آگهی اصالحی

 موضوع ماده 3 قانون
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
 / اول  هیات   ۱۳9۵/۱۱/۲۵ ۱۳9۵6۰۳۳۱۰۵7۰۰۳۸۲۴مورخ  شماره  رای  برابر 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ناصر حاجلو فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان 
از 9  از پالک ۱۸۵7 فرعی  به مساحت ۱69/۴۰ مترمربع مفروز و مجزی شده 
اصلی واقع در مردآباد خریداری از مالک رسمی محمود وجاحتی گردیده است. 
شود در صورتی که  نوبت آگهی می  به منظور اطالع عموم مراتب در یک  لذا  
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   6۱9 م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

آگهی ابالغ اجراییه
مشخصات محکوم له /  مدیریت امور شعب بانک مهر اقتصاد کرمانشاه با وکالت 

سحرابراهیمی
مشخصات محکوم علیه /  ۱-برزو ویسی دنگی فرزند حبیب ۲-رضاویسی دنگی 

فرزند بهمن ۳-عبدالکریم سلیمانی فرزند حسن    همگی مجهواالمکان 
موضوع   9۵۰997۸۴6۰۳۰۱۲۲۴ شماره  شماره  دادنامه  موجب  به/به  محکوم 
محکوم  علیه  محکوم  جوانرود  دادگستری  اول  شعبه   9۵۰67۳ کالسه  پرونده 
و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون   ۴۱۰ پرداخت  به  تضامنی  صورت  به  است 
۱۳/۰۵۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی وپرداخت خسارت تاخیر تادیه وحق الوکاله 
وکیل برابر تعرفه در حق محکوم له وپرداخت دومیلیون وپنجاه هزار تومان نیم 

عشر دولتی / 
این اجراییه ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابالغ قابل اجرا میباشد بدیهی است تاریخ 

انتشار آگهی تاریخ ابالغ محسوب میشود/
مدیر دفتر شعبه 2 حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود 

آگهی ابالغ
 دادخواست و دعوت بر سیدگی

آقای سید حسن حسینی محمدی فرزند سیدعلی دادخواستی به خواسته اعتراض 
ثالث بطرفیت شرکت خدمات بیمه ای مازند پوشش )بیمه ایران( و محمد حسین 
خیرخواه و غیره تقدیم که به این شعبه ارجاع و به کالسه 9۵۰۴۱۸ عمومی حقوفی 
ثبت شده چون احد خوانده گان به نام محمد حسین خیرخواه فرزند محمد جعفر 
مجهول المکان می باشد حسب دستور دادگاه طبق ماده 7۳ قانون ایین دادرسی 
مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی درج و آگهی 
میشود که خوانده با مراجعه به دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بهشهر نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در روز پنجشنبه مورخه ۲/۲۱/ 96 ساعت 
۱۰ صبح در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بهشهر حضور بهم رساند واال دادگاه 

رسیدگی و اقدام قانونی معمول خواهد داشت . م.الف 96۰۰۱۱                  
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشهر 

آگهی ابالغ 
شماره بایگانی: 9۵۰7۱9

در خصوص دعوی بانک صنعت و معدن با وکالت محمد ابراهیم محمدی بطرفیت  
اسناد  و  ثبت  اداره  و   ۱۳9 رسمی  اسناد  دفتر  و  زاده  خلیل  اصغر  و  نامی  ندا 
به   9۰/۱۲/۲۲ مورخه   ۱۸۸76 شماره  انقال  مالکیت  سند  ابطال  بخواسته  بابل 
که  گردیده  ثبت   9۵۰7۱9 بایگانی  بشماره   9۵۰99۸۱۱۱۰6۰۰7۰۲ کالسه 
تعیین شده    ۰9:۳۰ ساعت  و   ۱۳96/۰۴/۱۳ شنبه  سه  روز  آن  رسیدگی  وقت 
و  زاده  خلیل  اصغذ  و  نامی  ندا  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است. 
درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل- عباسی

آگهی  اصالحیه 
موضوع ماده 3 قانون 

و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳9۵6۰۳۳۱۰۵7۰۰۴۴۱9مورخ ۱۳9۵/۱۲/۱۸ هیات اول / دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای غالمرضا یاوری فرزند محمدعلی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۱۰۵۰/۵۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱9۱۳ فرعی از 
9 اصلی واقع در مردآباد خریداری از مالک رسمی کبری رحمتی گردیده است. لذا  
به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   6۱۸ م/الف
آگهی ابالغ ایرج فهیمی- رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج 

شماره بایگانی: 9۵۰۸۳۱
در خصوص دعوی بانک قرض الحسنه مهر ایران  با وکالت خانم زهرا نصیری بطرفیت 
یعقوب غالمپور و بهناز حسن زاده ارجاع و به کالسه 9۵۰99۸۱۱۱۰6۰۰۸۰9  
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن روز سه شنبه ۱۳96/۰۴/۲۰ و ساعت ۱۱:۳۰  
و  غالمپور  یعقوب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین 
درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

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

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهان : یعقوب میرزایی رودبارکی فرزند گلعلی

خوانده : ۱- سید محمود حسینی گرجی  فرزند سیدرضا آدرس : مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه 

به  فوق  خوانده  بطرفیت  رودبارکی  میرزایی  یعقوب  آقای  دادخواست  پیرامون 
خواسته مطالبه وجه  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول    بنام   
مدنی  دادرسی  آئین  قانون   7۳ ماده  تجویز  به  گرجی    حسینی  محمود  سید 
اخطاریه مشارالیه در روزنامه های کثیر االانتشار چاپ میگردد تا خوانده ضمن 
اطالع از دعوی مطروحه در روز  سه شنمبه  مورخ  96/۲/۱9  راس ساعت  9صبح 
در شعبه هشتم   شورای حل اختالف بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی 
بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر شود ضمناً در فرض عدم حضور خوانده و 
کفایت ادله اثباتی حکم صادر خواهد شد . همچنین خوانده می تواند قبل از وقت 
رسیدگی به شورا مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع 

اخذ نماید .  م. الف 96۰۰2۰                               شعبه هشتم شورای حل اختالف بهشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی
حسب دادخواست خانم گرده جوانمیری فرزند علی به طرفیت خواندگان به نام های 
محد رضا ، امیر ، نصرت ، دولت ، بانو ، فرصت همگی جوانمیری فرزندان مراد علی و 
آقای مراد علی جوانمیری فرزند کاکا عبداله به خواسته اثبات نسب که آدرس خواندگان 
مجهول المکان معرفی نموده است . به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و نقالب در امور مدنی بدینوسیله به خواندگان ابالغ می شود : ضمن مراجعه به 
شعبه و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم در جلسه مورخه ۱۳96/۳/۲۰ ساعت 

۱۰ صبح حاضر شوید .
مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش گهواره – جعفر جاسمی نژاد

آگهی ابالغ وقت دادرسی
حسب دادخواست خانم فریده شکوری فرزند علی آقا به طرفیت آقای سلطانمراد سلیمی 
فرزند حاجی به  خواسته طالق به لحاظ عسر و حرج و ترک  زندگی مشترک ، با توجه 
به تجویز  لذا   . المکان معرفی نموده است  اینکه خواهان آدرس خوانده را مجهول  به  
ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی بدینوسیله به 
خوانده ابالغ می شود : ضمن مراجعه به شعبه و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
گهواره حاضر  بخش  عمومی  دادگاه  در  مورخه ۱۳96/۳/۲۰ ساعت 9 صبح   در جلسه 
شوید.                                                                                                                                                                                     

مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش گهواره – جعفر جاسمی نژاد
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اقتصاد مقاومتی؛
 اقدام و عمل تا تولید و اشتغال

ééهمتیéمهناز

سال جدید با شعار تولید و اشتغال که از سوی 
روزهای  بخِش  نوید  نام گرفته؛  مقام رهبری 
خوش و پرامیدی برای مردم می باشد؛ سالی 
که با چشم انداز  کاهش مشکالت اقتصادی و 
معیشت مردم مرتبط است و قرار است وضع 

مالی طبقات ضعیف و متوسط را به گونه ای بهتر رقم بزند.
انتخاب مجدد شعار اقتصاد مقاومتی بیانگر این امر است که هدف مد 
نظر مقام معظم رهبری، هنوز تحقق عملیاتی نیافته و ایشان کلیدهای 
اصلی تحقق آن را در تولید داخل و اشتغال جوانان کشور می دانند و 
این امر نیز در گرو همکاری قوای سه گانه و ملت است. بی تردید؛ برای 
تحقق این شعار باید دولتمردان با زیرساخت ها و پشتیبانی همه جانبه به 
تولید و رونق اقتصادی کشور بها داده و فعاالن این عرصه را مورد حمایت 
جدی قرار دهند. به دنبال آن، رفع برخی موانع قانونی در عرصه تولید 
و اشتغال از سوی مجلس، حمایت دولت از بنگاه های اقتصادی به ویژه  
واحدهای تولیدی کوچک و همچنین جذب سرمایه گذاران خارجی می 
تواند شرایط الزم را برای تقویت تولید فراهم کند. به عبارت دیگر دولت 
می تواند با اولویت بندی منابع و سوق آن به سمت تقویت واحدهای 

تولیدی جهت کاهش مشکل بیکاری و تولید گام اساسی بردارد.
همچنین دستگاه قضا و دستگاه های مرتبط، با ایجاد امنیت شغلی 
برای سرمایه گذاری، افق روشنی را برابر سرمایه گذاران  قرار دهد 
و بانکها نیز با  افزایش تسهیالت بانکی به واحدهای تولیدی رغبت 

تولیدکنندگان داخلی را افزایش دهند.
در حقیقت، رکن اصلی اقتصاد مقاومتی، مقاوم بودن اقتصاد است 
بنابراین  برای برخورداری از  این مقوله، توجه به فرآیند تولید ملی و 

خودکفایی زنجیره تولید باید بیشتر مورد توجه واقع شود.
همان طور که می دانیم؛ بیکاری، آسیب های اجتماعی و بسیاری از 
نامالیمات، ریشه در مسائل اقتصادی دارد و ما در جاهایی با تنگناهایی 
مواجه هستیم که در دولت ها کمتر به آنها توجه شده است. به عنوان 
مثال بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی، هم می توانند تهدید باشند و 
هم فرصت. اگر به ظرفیت های آنها توجهی نشود تهدید خواهد بود 
و اگر توجه شود به عنوان یک فرصت می توانیم برای تولید کشور و 

اشتغال از این سرمایه ها استفاده و برنامه ریزی کنیم. 
با توجه به اینکه بحث اشتغال از عاملی به نام تولید نشات می گیرد، 
ابتدا باید بنگاه های تولیدی کوچک را تقویت کرد تا خروجی آن  منجر 
به اشتغال پایدار شود و در کنار آن با تولید کاالی داخلی با کیفیت 
به مرور، اصالح درست الگوی مصرف کاالی داخلی را سیاست گذاری 
اقتصادی  برای رونق  این سیاست گذاری، عاملی  نهایت،  کرد و در 
خواهد بود. همان طور که می بینیم عوامل حمایت از تولید، اشتغال، 
مصرف کاالی داخلی به صورت زنجیره وار به هم متصل هستند که اگر 

در هر کدام خللی ایجاد شود این زنجیره گسسته خواهد شد.
همانگونه که اقتصاد مقاومتی فرصت ارزشمندی برای تولید اشتغال 
است، انتظار می رود؛ مسئولین از شعار و حرف عبور کرده و  به آن 

جامه عمل بپوشانند.

ورود 13 قطار گردشگری بین المللی به ایران
مدیرکل برنامه ریزی و نظارت برخدمات مسافری راه آهن گفت: از ۳ سال 
گذشته تاکنون ۱۳ قطار گردشگری بین المللی با امنیت و ایمنی کامل 
در داخل کشور تردد کرده اند و این نشان از برنامه ریزی و حضور جدی 

راه آهن در صنعت گردشگری است.
گردشگری   قطار  سیزدهمین  اینکه  بیان  با  منش«  کاظمی  »علی 
درتهران به کارخود پایان می داد، گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده 
۱۴چهاردهمین قطار گردشگری بین المللی نیز از ۲۵ فروردین ماه با 

حضور اتباع خارجی، سفر خود را در ایران آغاز می کند.
وی یادآورشد: سیزدهمین قطار گردشگری ۱۲ فرودین ماه از مرز ملی 
سرخس وارد کشورشد و با عبورازشهرهای مشهد، کرمان، یزد، اصفهان، 
میهن  دیدنی  های  ازمکان  گردشگران  بازدید  شرایط  تهران  و  شیراز 

اسالمی را فراهم کرد.
کاظمی منش با بیان اینکه گردشگران خارجی این قطار۱۸ فروردین 
ماه وارد تهران می شود، اظهارکرد: پس از بازدید مسافران این قطار از 
جاذبه های گردشگری شهر تهران گردشگران آن از تهران با هواپیما به 

کشورهای خود باز می گردند.
مدیرکل برنامه  ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن در ادامه از 
برگزاری تور گردشگری دیگری از ۲۵ فروردین ماه به نام هراز و یک شب 
با حضور مسافرانی از کشورهای آلمان، سوئیس، روسیه، مکزیک، ترکیه، 
فنالند و دانمارک خبر داد و گفت: مسیر حرکت این تور گردشگری نیز 
از سرخس به عنوان مسیر ورودی به کشور آغاز می شود و در ادامه از 

شهرهای مشهد، یزد، اصفهان و شیراز بازدید می کنند.
مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن خاطرنشان 
کرد: برنامه ریزی و زمان بندی های برای ورود چندین تورگردشگری 
بین المللی برای امسال قطعی شده و به تدریج شاهد ورود این گردگشران 

خارجی با قطار به کشور خواهیم بود.

شوراها فرصتی برای حرکت پایدار زنان در مسیر 
مشارکت های سیاسی

مدیر گروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی - اجتماعی وزارت 
علوم گفت: حرکت پایدار زنان در مسیر مشارکت های سیاسی با حضور 

آنان در سطوح محلی و اعتمادسازی توسط آنان محقق می شود.
لیال فالحتی ، با بیان اینکه روند مشارکت سیاسی زنان در کشور ما از 
دو منظر شاخص کالن و شاخص خرد قابل بررسی است، اظهار کرد: از 
منظر شاخص کالن، تعداد زنان در مناصب وزارتی و نمایندگی مجلس 
بسیار کم است؛ به طوری که در رتبه بندی کشورها ایران جزو پنج کشور 

با بیشترین فاصله جنسیتی در مشارکت سیاسی در مناصب باال است.
وی ادامه داد: مشارکت زنان در شاخص های خردتری مانند عضویت 
در شوراهای شهر و روستا بسیار مناسب است و آنان سهم زیادی را 
در این شاخص اشغال کرده اند. در حقیقت تحول جدی در دوره های 
مختلف انتخابات شوراهای شهر و روستا اتفاق افتاده و در حال حاضر 
تعداد زیادی از زنان در این انتخابات به مشارکت پرداخته اند که این امر 

نشان دهنده آغاز حرکت پایدار زنان در مسیر مشارکت سیاسی است.
فالحتی افزود: حرکت پایدار زنان با حضور و مشارکت آنان در سطوح 
محلی و جزئی به عنوان نمایندگان شوراها باعث می شود که اعتماد به 
آنان افزایش یابد و امیدواریم که زنان بتوانند ظرفیت های خود را در ایجاد 
اعتماد به توان مدیریتی شان در سطوح محلی نشان دهند و در دوره های 
بعدی مجلس تعداد بیشتری از آنان به عنوان نمایندگان پارلمان حضور 

داشته باشند.

جوانان ژاپنی از ازدواج سر باز می زنند
مطالعه انجام شده در ژاپن نشان می دهد که از هر چهار مرد یک نفر و 
از هر هفت زن یک نفر در این کشور در سن ۵۰ سالگی ازدواج نکرده اند.
بررسی دولت ژاپن حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۵ یک نفر از هر 
چهار مرد و یک نفر از هفت زن در این کشور در سن ۵۰ سالگی ازدواج 
نکرده اند و آمار فوق نشان می دهد که زنان و مردان این کشور به طور 

فزآینده ای از ازدواج کردن سر باز می زنند.
در این گزارش آمده است سهم افرادی که تا سن ۵۰ سالگی هرگز ازدواج 
نکرده اند، برای مردان به رقم ۲۳.۳7 درصد رسیده که نسبت به سال 
۲۰۱۰ افزایش ۳.۲۳ درصدی داشته است. همچنین رکورد ثبت شده 
برای زنان ۱۴.۰6 درصد بوده که نسبت به سال ۲۰۱۰ میالدی ۳.۴۵ 

درصد بیشتر شده است.

افزایش 17 درصدی کشفیات موادمخدر 
در کشور

وزیر کشور با اشاره به بسیج تمامی ارگان ها و نهادها 
برای مبارزه با مواد مخدر، از افزایش ۱7 درصدی 
کشفیات مواد مخدر طی سال جاری و در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل خبر داد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه مشترک شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و بررسی آسیب های 
اجتماعی که در سرسرای تدبیر استانداری کرمانشاه 
تازگی  به  که  دیداری  در  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
مسئوالن ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با رهبر 
معظم انقالب داشتند ایشان پدیده اعتیاد و گرایش 
اول  اجتماعی  آسیب  عنوان  به  را  مخدر  مواد  به 

معرفی کردند.
وی افزود: حساسیت مقام معظم رهبری در خصوص 
پدیده اعتیاد همه مسئوالن نظام را بر آن داشته تا 
با جدیت و حساسیتی مضاعف کار را دنبال کنند تا 

این معضل اجتماعی به حداقل خود برسد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه سیاست وزارت کشور 
و ستاد مبارزه با مواد مخدر سالم سازی و توانمند 
کردن معتادان است، گفت: با اقدامات توانمندسازی 
درصددیم شرایط را برای شروع یک زندگی دوباره 
این بار به صورت سالم و شرافتمندانه را برای معتادان 
درمان  افزایش ظرفیت  وزیر کشور،  کنیم.  فراهم 
معتادان را یکی از اقدام های اساسی صورت گرفته 
عنوان و اظهار کرد: در ابتدای ورودم به وزارتخانه، 
تنها ظرفیت درمان ۵۰۰ معتاد در شهر تهران وجود 
داشت اما امروز این ظرفیت به بیش از ۱۰ هزار نفر 

رسیده است.

وجود 50 درصد افسردگی ها در جوامع 
پیشرفته تشخیص داده می شود

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: براساس 
ها در جوامع  افسردگی  آمارها، حدود ۵۰ درصد 

پیشرفته تشخیص داده می شود.
به گزارش پیام زمان ازا ازسازمان تامین اجتماعی، 
محمدعلی همتی با اشاره به روز ۱۸ فروردین روز 
جهانی بهداشت و سالمت است، اظهار داشت: شعار 

امسال سازمان بهداشت جهانی، افسردگی است.
وی تصریح کرد: همه ساله سازمان بهداشت جهانی 
برای اطالع رسانی و تمرکز بیشتر، یک موضوع را 
را امسال به سوی  انتخاب می کند که توجه ها 
شیوع بیماری افسردگی و پیشگیری از این بیماری 
برده است. وی با بیان اینکه که بسیاری از افراد از 
بیماری افسردگی خود آگاه نیستند، گفت: باید برای 
تشخیص و درمان این بیماری در کشور تالش های 

جدی صورت گیرد.
همتی ادامه داد: خیلی افراد تصور می کنند خود 
قادر به درمان افسردگی هستند در صورتی که غالب 
افسردگی ها نیاز به مراجعه به پزشک و طی کردن 

مراحل درمانی دارد.

نگاه روزخبر

اینکه شرایط بودجه ای  بیان  با  وزیر بهداشت 
است،  بهتر  گذشته  سال  به  نسبت   96 سال 
حوزه  منابع  مدیریت  اکنون  البته  گفت: 
بنابراین  است؛  پراکنده  صورت  به  سالمت 
با  امسال هم  به همین روال پیش رویم،   اگر 
اعتباری مشابه سال گذشته مواجه  مشکالت 

خواهیم بود.
وضعیت  درباره  هاشمی،  حسن  سید  دکتر 
گفت:  بهداشت،  وزارت   96 سال  بودجه 
از آنجایی که پیش بینی می شود  خوشبختانه 
سال  از  بیش   96 سال  در  دولت  درآمدهای 
بنابراین بودجه سال آینده نیز  گذشته باشد، 

شرایط بهتری را تجربه می کند.
وی افزود: بنابراین در حوزه بهداشت و درمان 
شرایط ما مشابه سال 9۵ و حتی کمی بهتر 
بیمه ها  بودجه ای  است. در عین حال شرایط 
زیادی  میزان  به  گذشته  سال  به  نسبت  نیز 
سازمان های  انتظار  البته  است.  شده  بهتر 
آنها  که  چرا  بود؛  بیشتر  باره  این  در  بیمه گر 

حدود ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان کسری دارند.
کرد  توجه  باید  البته  اینکه  بیان  با  هاشمی 
که دولت در سال 96 نسبت به سال گذشته 
را  بیمه سالمت  اعتبار  تومان  میلیارد   ۴۵۰۰
اساس  این  بر  داد:  ادامه  است،  داده  افزایش 
سال  بودجه ای  نظر  از  آینده  سال  امیدواریم 

بهتری برای حوزه بهداشت و درمان باشد.
بودجه  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  بهداشت  وزیر 
پیش بینی شده بهداشت و درمان در سال 96، 
می کند  را  وزارتخانه   این  برنامه های  تکافوی 
یا خیر، گفت: اگر مدیریت منابع را در حوزه 
اختیار  در  را  آن  و  کنند  یکپارچه  سالمت 
وزارت بهداشت قرار دهند، این میزان بودجه 
را خواهد  بهداشت  وزارت  برنامه های  تکافوی 
کرد؛ چرا که در صورتی که این اتفاق بیفتد، 
اعتبار  این  اعتبار داریم و  می دانیم که چقدر 
قرار  اختیارمان  به موقع هم توسط خزانه در 
می گیرد و در عین حال خودمان هزینه هایمان 
را با درآمدهایمان تنظیم کرده و برنامه هایمان 

را پیش می بریم.
حالی  در  این  کرد:  اظهار  همچنین  هاشمی 
وجود  شرایط  این  حاضر  حال  در  که  است 
ندارد و مدیریت منابع نه تنها یکپارچه نیست، 
بلکه پراکنده است و مدیریت این حوزه هم به 
راحتی انجام نمی شود. بنابراین اگر به همین 
مشکالت  هم   96 سال  در  رویم،   پیش  روال 

مشابه سال گذشته را خواهیم داشت.

دولت  امیدواریم  بنابراین  که  کرد  تاکید  وی 
تصمیم بگیرد و مدیریت منابع را همانطور که 
در قانون برنامه پنجم ذکر شده بود، یکپارچه 
کند تا مشکالت اعتباری حوزه سالمت مرتفع 
شود؛ چرا که معتقدم اگر تمام منابع موجود 
مدیریت  یکجا  صورت  به  سالمت  حوزه  در 
شوند، موفقیت مان در این حوزه بیشتر خواهد 

بود.

وزیر بهداشت:

مدیریت منابع سالمت یکپارچه شود

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران از پذیرش 
۱9۸ کودک متکدی شامل ۱۵۱ پسر و ۴7 دختر در 
۲ مرکز »یاسر« و »بعثت« بهزیستی استان تهران طی 
خانواده  حاضر  حال  در  گفت:  و  خبرداد  گذشته  سال 

9۵ درصد این کودکان شناسایی شده اند.
آوری  جمع  راستای  در  آنکه  بیان  با   ، خاکی  احمد 
شهرداری  همکاری  با  پایتخت  در  متکدی  کودکان 
شامل  متکدی  کودک   ۱9۸ گذشته  سال  در  تهران 
۱۵۱ پسر و ۴7 دختر از سطح شهر جمع آوری و به 
بهزیستی  سازمان  نظر  تحت  که  بعثت  و  یاسر  مراکز 
 9۵ خانواده  اکنون  هم  افزود:  شدند  معرفی  هستند، 
بازگردانده  ها  آن  نزد  و  شناسایی  کودکان  این  درصد 
 ۵ حدود  تنها  حاضر  حال  در  ترتیب  این  شده اند،به 
درصد این افراد در دو مرکز مذکور باقی مانده و تحت 

حمایت بهزیستی هستند.
خانواده  به  که  کودکانی  گفت:  ایسنا  به  ادامه  در  وی 
بازگردانده شده اند حتما تحت حمایت طرح های  خود 
حمایتی بهزیستی قرار می گیرند و به هیچ عنوان  رها 

نمی شوند.
اعتبار  تهران  استان  بهزیستی  اجتماعی  امور  معاون 
برای طرح های حمایتی  تهران  بهزیستی  سال گذشته 
 ۲ را   می کنند  زندگی  خانواده  با  که  کار  کودکان  از 
میلیارد تومان اعالم کرد که پیش بینی می شود این 
اعتبار در سال جاری به ۳.۵ تا ۴ میلیارد تومان برسد.

ایران و طرف سعودی در خصوص  مذاکرات هیئت حج 
جزئیات حضور حجاج ایرانی برگزار شد.

با  کلی  توافق  پی  در  کرد:  اعالم  زیارت  و  حج  سازمان 
عربستان در خصوص حج در اسفند ماه سال گذشته و 
فراهم شدن بستر حضور حجاج ایران، اعضای کمیته اجاره 
مسکن حجاج و نماینده مرکز پزشکی هفته گذشته عازم 

عربستان شده و کار خود را آغاز کردند.
خصوص  در  توافقات  اجرای  چگونگی  راستا،  همین  در 
صدور ویزای الکترونیکی، انتقال حجاج، تامین و انتقال مواد 
غذایی و داروهای مورد نیاز حجاج از ایران، تدابیر الزم برای 
اطمینان از حفظ امنیت و عزت و کرامت حجاج در دیدار 
زیارت و دکتر  و  حمید محمدی سرپرست سازمان حج 
محمد صالح بن طاهر بنتن وزیر حج و عمره عربستان مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت.  همچنین در این دیدار تسریع 
در بررسی فاجعه منا و حقوق شهدای منا و  پرداخت حقوق 
شهدای حادثه مسجدالحرام مورد تأکید جدی قرار گرفت.

بر مبنای توافق انجام شده، بیش از ۸6 هزار ایرانی امسال به 
حج تمتع مشرف خواهند شد.

گفت:  ایران  خانواده  مطالعات  انجمن  پژوهشی  معاون 
فرهنگی  مسایل  در  باید  را  ازدواج  سن  افزایش  دالیل 

جست و جو کرد.
در  فرهنگی  مدیریت  درحوزه  افزود:  کردی  عبدالرضا 
دینی،  باورهای  به  اتکاء  با  تا  است  نیاز  خانواده  بخش 
عمل  اسالمی  ایرانی-  اعتقادات  و  مذهبی  روش های 

کنیم تا مشکالت فرهنگی در این زمینه برطرف شود.
ایران  در  خانواده  مطالعات  انجمن  پژوهشی  معاون 
ازدواج  از  پیش  آموزش  دوره های  برگزاری  داد:  ادامه 
به  منجر  خراسان رضوی  و  فارس  چون  استان هایی  در 
کاهش طالق، تسهیل ازدواج و افزایش تحکیم خانواده 
شده است و در حال حاضر در برخی مراکز تهران نیز 

این دوره ها برپا می شود.
کردی تصریح کرد: یکی از دالیل تمایل به تک فرزندی 
تغییر باور»خدا روزی رسان است« به این دیدگاه است 
باورموجب  این  و  روزی خود هستیم«  »ما مسوول  که 
ایجاد ترس از آینده و تامین نیازهای فرزندان شده است.
وی تاکیدکرد: رسانه ها باید به منظور کاهش آمار طالق 
، مشکالت مربوط به این آسیب را انعکاس دهند البته 
منظور از رسانه، شبکه های اجتماعی همچون تلگرام و 

اینستاگرام نیست.
اجتماعی  اینکه شبکه های  به  اشاره  با  پایان  در  کردی 
شبه رسانه هستند، گفت: این شبکه ها الگوهای سالمی 
را ایجاد نکرده اند و باید به آنان منسجم تر نگریسته شوند 

تا قابلیت تبدیل به یک رسانه را پیدا کنند.

جمع  آوری کودکان متکدی
 در پایتخت

توافق با عربستان 
برای  اعزام زائران

دلیل اصلی افزایش سن ازدواج 
در ایران
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باید  اینکه  بیان  با  پرورش  و  وزیرآموزش 
شرایطی را فراهم کنیم تا مسئله آموزش و 
پرورش به مسئله اصلی کشور تبدیل شود، 
روال  از  باید  معلمان  حقوقی  نظام  گفت: 

کارکنان دولت جدا شود
فخرالدین دانش آشتیانی در دیدار با کارکنان 
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی که در 
ساختمان شهید رجایی برگزار شد، با تبریک 
این  کارکنان  به  جدید  سال  رسیدن  فرا 
معاونت اظهارکرد: این معاونت درگیر تامین 
وتخصیص منابع و پرداخت هایی است که گاه 
با مشکالت فراوانی در بدنه دولت و آموزش و 
پرورش همراه است که البته در سال گذشته 
برای اولین بار با تخصیص هایی که توسط 
پشت  را  خوبی  سال  گرفت،  صورت  دولت 
سرگذاشتیم . وی در تاکید برگنجاندن برنامه 
های سال جدید این معاونت، تصریح کرد: در 
دیدارهایی که با معلمان و فرهنگیان در استان 
ها و مدارس داشته ام نسبت به خدمات بیمه 
تکمیلی اشکاالتی مترتب است که الزم است 
در اولین فرصت از خدمات بیمه ای شرکت 
برای  بیشتری  رفاه  تا  استفاده شود  دیگری 

معلمان فراهم شود.
عضوکابینه تدبیرو امید با بیان این که پرداختی 
معلمان با دیگر کارکنان دولت تفاوت هایی 
بین  در  نارضایتی  موجب  امر  این  که  دارد 
فرهنگیان شده است، افزود: باید در اسرع وقت 
نظام حقوقی معلمان مانند استادان دانشگاه از 
سیستم اداری دولت جدا شود تا انگیزه های 
بیشتری برای معلمان در کالس های درس 

فراهم شود.
دانش آشتیانی افزود: پیش نویس این قانون 
پس از تصویب در هیئت دولت باید به صورت 
الیحه ای به مجلس شورای اسالمی نیز ارائه 
شود تا مراحل قانونی آن برای تخصیص بودجه 

مستقل در سال آینده نیز به دست آید .
رئیس  با  که  مذاکراتی  با  داد:  ادامه  وی 
مقرر  و  ام  داشته  مجلس  رئیس  و  جمهور 
شد تا درجلسات هیئت دولت و مجلس یک 
ساعت برای طرح مسائل و مشکالت آموزش و 
پرورش وقت در نظرگرفته شود تا ازاین منظر 
بتوانیم اهمیت مسئله آموزش و پرورش را به 

یک مسئله ملی تبدیل کنیم و مسیر تصویب 
بیشتری  سرعت  با  معلمان  حقوقی  نظام 

صورت بگیرد .
وزیرآموزش و پرورش»تمرکززدایی« را یکی 
از برنامه های جدی آموزش و پرورش دراین 
راستای  در  ستاد  افزود:  کردو  عنوان  دولت 
کاهش تصدی گری بخشی از اختیارات را به 
ادارات کل، مناطق و مدارس واگذار کرده است 
و تالش می کند تا به بحث نظارت ها با دقت 

بیشتری بپردازد .
حقوق  داد:  ادامه  امید  تدبیرو  عضوکابینه 
با  که  است  هایی  بخشنامه  از  شهروندی 
امضای شخص رئیس جمهور به تمام دستگاه 
های کشور ابالغ شده است و وزارت آموزش 
در  تا  دارد  وظیفه  خود  نوبه  به  پرورش  و 
راستای عملیاتی کردن بندهای این قانون و 
رسدگی به حقوق مردم و پاسخگویی در برابر 
اقداماتی که به موجب این قانون به این نهاد 
محول شده، بپردازد وچنانچه نیاز به اصالح 
فرآیندها لغو قانون یادستورالعمل غیر ضرور 
وجود دارد، اقدام کند . وی با تاکید برمهندسی 
مجدد فرآیندهای قانونی در بدنه آموزش و 
این روال ها می  پرورش، خاطر نشان کرد: 
تواند شامل صدور احکام استخدامی، پرداخت 
حق التدریس ها، مرخصی کارکنان و مسائل 
رفاهیات فرهنگیان است  و  بیمه  به  مربوط 
که باید درتمام این موارد اعتماد به مردم و 
فرهنگیان سرلوحه اقدامات این معاونت باشد. 
به ساختار  اشاره  با  امید  تدبیرو  عضوکابینه 
تشکیالتی آموزش و پرورش، گفت: در بسیاری 
از بخش های آموزش و پرورش ساختارها به 
گونه ای درهم تنیده شده که »موازی کاری« 
در اقدامات دیده می شود و باعث استهالک 

سرمایه در این دستگاه شده است .
و  ساختارآموزش  در  مشکل  این  عامل  وی 
پرورش را » عدم تمرکز زدایی« عنوان کرد 
و ادامه داد: در بسیاری از کشورهای توسعه 
یافته و درحال توسعه کلیات نظام آموزشی در 
قالب یک نهاد یا وزارتخانه و با نیروی انسانی 
بسیار پایینی اداره می شود که باید این ساختار 
نیز مورد بازنگری و بازمهندسی مجدد براساس 
ماموریت های آموزش و پرورش تدوین شود .

وزیر آموزش و پرورش:

نظام حقوقی معلمان باید از کارکنان دولت
 جدا شود
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بچه های اول ضریب هوشی باال دارند 
تیمی از محققان نروژی دریافته اند که بچه های 
اول خانواده و همچنین کودکانی که پس از مرگ 
خواهر یا برادر بزرگتر جای فرزند بزرگ خانواده را 
گرفته اند، نمره بهتری در تست هوش می آورند.
»ساینس«  نشریه  در  آن  نتایج  که  مطالعه  این 
هزار  از ۲۵۰  بیش  بررسی  حاصل  شده  منتشر 
سرباز مذکر در ارتش نروژ است. کارشناسان طی 
چند دهه گذشته در مورد تاثیر ترتیب تولد در 
بر هوش و موفقیت در زندگی اختالف  خانواده 

نظر داشته اند.
که  کنند  می  استدالل  نظریه  این  حامیان 
ترین  بزرگ  نصیب  مادر  و  پدر  توجه  بیشترین 

فرزند می شود چرا که او ابتدا تنهاست.
اما سایرین ادعا می کنند که تغییراتی در رحم 
پیش از تولد روی می دهد که عامل این وضع 
است چرا که مادر در بارداری های بعدی میزان 
مغز  به  تواند  می  که  پادتن  بیشتری  و  بیشتر 

جنین صدمه بزند تولید می کند.
همزمان کارشناسانی هم هستند که ارتباط میان 
ترتیب در تولد و ضریب هوشی را انکار می کنند 
و به گفته آنها این تصور غلط ناشی از این است 
که به طور تاریخی زوج هایی که ضریب هوشی 
که  هایی  زوج  با  مقایسه  در  دارند  تری  پایین 
ضریب هوشی آنها باالتر است فرزندان بیشتری 

به دنیا می آورده اند.
ملی  موسسه  از  کریستنسن،  پیتر  پروفسور 
از  بیرکدال  تور  و  اسلو،  در  ای  حرفه  بهداشت 
گفتند  نروژ  مسلح  نیروهای  بهداشت  سازمان 
فرزندان یک  تفاوت های هوشی میان  هر چند 
خانواده در گروه مورد مطالعه کم بوده، اما قابل 

توجه است.
آنها گفتند یافته های آنها حاکی از آن است که 
این پدیده ناشی از تفاوت های اجتماعی است نه 
بیولوژیکی. برای مثال مردانی که سومین فرزند 
خانواده بوده اند اما خواهر یا برادر بزرگ تر را در 
همان ابتدای کودکی از دست داده اند و در نتیجه 
به عنوان فرزند دوم بزرگ شدند در تست ضریب 
هوشی تقریبا به خوبی بچه هایی که واقعا فرزند 

دوم خانواده بودند عمل کردند.
پروفسور کریستنسن گفت: »ما دریافتیم که این 
موقعیت اجتماعی فرزند پسر است و نه موقعیت 

بیولوژیکی او که به حساب می آید.«
و  شناسی  موسسه شخصیت  از  سالووی،  فرانک 
در  که  کالیفرنیا  دانشگاه  در  اجتماعی  تحقیقات 
مورد چگونگی تاثیر نحوه تربیت بر شخصیت و 
هوش مطالعه کرده است به »دیلی تلگراف« گفت 
که ضریب هوشی باالتر در بچه های اول می تواند 
تا حدودی ناشی از این باشد که آنها به خواهر و 

برادر کوچکتر خود چیز یاد می دهند.
وی گفت: »به عالوه تمایل بچه های اول به پر 
گرفتن  عهده  به  و  دوم،  سرپرست  نقش  کردن 
نقشی آگاهانه، منضبط و پخته ممکن است ضریب 

هوشی باالتر بچه های اول را توضیح دهد.«

راه هایی برای فراموش کردن خاطرات بد
افراد در هنگام  روان شناسی معتقد است: هرچه سن  یک کارشناس 
وقوع اتفاقات بد کمتر باشد، آسیب های مخرب تری در آینده برای آنان 
خواهد داشت.  به گزارش آکاایران، خادمی با اشاره به اینکه فراموش کردن 
خاطرات بد گذشته یکی از سخت ترین کارهاست، در خصوص راه های 
فراموش کردن این اتفاقات، اظهار کرد: از مهم  ترین کارها این است که 
افکار مثبت، جایگزین افکار منفی شوند، این امر تمرکز قوی و تالش مداوم 
فرد را می طلبد. وی افزود: قدم بعدی عدم پرورش افکار منفی است، به 
گونه ای که نباید با یادآوری خاطرات بد، آن ها را گسترش داد. متاسفانه 

برخی افراد عادت دارند افکار مزاحم را پرورش دهند.
خادمی در خصوص افکار منفی، اضافه کرد: از راه های اهمیت ندادن به 
افکار منفی این است که فرد در مواقع هجوم آن ها به ذهن، سریع ذهن 
خود را متوقف کند و با ایجاد حالت تنبیه، آمار ورود این افکار به ذهن را 
کاهش داد. این کارشناس روان شناسی مشاهده نقاط مثبت از خاطره ها 
را از دیگر موارد برای فراموشی خاطرات بد برشمرد و گفت: باید با نوشتن 
آن خاطره بر روی کاغذ و پررنگ کردن هر خاطره ای هرچند بد، نکات 
مثبت آن را در نظر گرفت؛ از جمله نکات مثبت هر خاطره بد می توان به 

هوشیاری، آگاهی، تجربه و درس عبرت برای افراد اشاره کرد.
 وی ادامه داد: در صورتی که خاطره بد باشد نوشتن آن خاطره و پررنگ 
کردن نکات مثبت آن بسیار فایده دارد و می تواند موجب تخلیه ذهن 

افراد شود.
 خادمی از بین بردن تمام آثار بیرونی خاطرات بد را از دیگر قدم های مهم 
فراموش کردن آن دانست و عنوان کرد: به طور مثال در صورتی که فرد از 
یک تصادف خاطره بدی در ذهن خود دارد، باید خودرویی که با آن تصادف 
کرده را بفروشد، لباس  ها و لوازم را تعویض کند و عکس ها را از بین ببرد؛ 
اگر این خاطره بد در ارتباط با فردی دیگر به وجود آمده، تا حد ممکن باید 

از دیدار و گفت وگو با آن فرد خودداری شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که فرد در به وجود آمدن آن خاطره یا 
اتفاق بد مقصر است، باید غرور کاذب خود را کنار گذاشته و طلب بخشش 
اینکه در میان گذاشتن  به  با اشاره  این کارشناس روان شناسی  کند. 
احساسات واقعی با یک روان شناس یا یک فرد فهیم و باتجربه بسیار می 
تواند در فراموشی تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: باید احساسات را بروز داد، با 

اشتباهات کنار آمد و تقصیر را به گردن گرفت.
خادمی با بیان اینکه برخورد با اتفاقات به خود فرد و خصوصیات او مربوط 
است، اظهار کرد: بعضی از افراد می توانند وقایع را در ذهن خود به خوبی 
مدیریت کنند، اما بعضی دیگر پذیرش بسیار پایینی دارند و ممکن است 

دچار بیماری شده یا دست به خودکشی بزنند.
نقش اطرافیان در فراموشی خاطرات بد

وی در خصوص نقش اطرافیان در فراموشی وقایع بد، عنوان کرد: به طور 
مثال درخصوص افرادی که یکی از بستگان خود را از دست داده، می توان 
گفت اطرافیان نباید این فرد را تنها بگذارند، به وجود آمدن افسردگی در 
این افراد تا حدود دو ماه طبیعی است، اما تداوم افسردگی بیشتر از این 
مدت ممکن است خطرناک شود. این کارشناس روان شناسی با بیان اینکه 
افراد با سن های باالتر در مقابله با وقایع بد، معموال منطقی تر رفتار می 
کنند، تصریح کرد: معموال کودکانی که دچار کودک آزاری، تجاوز جنسی و 
… شده اند، در سنین باالتر دچار مشکالت روحی زیادی می شوند، دوران 
کودکی بسیار مهم است و خاطرات کودکی همیشه در ذهن انسان باقی 
می ماند. وی با بیان اینکه یادآوری دردهای گذشته باعث ایجاد رنج می 
شود، افزود: در صورتی که فرد مدیریت افکار و خاطرات منفی را نداشته 
باشد، ممکن است به افسردگی های شدید مبتال شود و در این صورت باید 

به روان پزشک مراجعه کند.
 باید در زمان حال زندگی کرد 

خادمی افزود: باید همیشه در زمان حال و بدون ترس از آینده زندگی 
کرد، باید خاطرات بد را شناسایی کرده و بدون فرار از آن ها خاطر خود 

را آرام کرد.

گوناگون  کودکانه

دادنامه 

حقوقی  عمومی  دادگاه  هفتم  شعبه   9۵۰99۸66۱۰7۰۰۲9۳ کالسه  پرونده 
دادگستری شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره خواهان : آقای ساالر مرادی 
نصر فرزند محمد مراد با وکالت آقای جواد حیدری مقدم فرزند علی عباس به 
پاساژ  فوقانی  امام ط  –الشتر چهارراه  –شهرستان سلسه  لرستان  استان  نشانی 
ط۲ موبایل ۰9۱6۳6۱9۳۰6 و آقای محمد دولتشاهی نژاد فرزند سردار به نشانی 
استان لرستان –شهرستان سلسه الشتر چهارراه امام ط فوقانی پاساژ ط ۲ موبایل 
۰9۱6۱۵9۴۳۱۳ –خوانده :آقای جواد فیض بخش فرزند محمد تقی به نشانی 

مجهول المکان – خواسته مطالبه وجه چک 
با  با دعوای آقای ساالر مرادی نصیری فرزند محمد مراد  :در رابطه  رای دادگاه 
بخش  فیض  جواد  آقای  طرفیت  به  نژاد  دولتشاهی  محمد  آقای  جناب  وکالت 
یک  استناد  به  ریال  میلیون  مبلغ سیصد  مطالبه  خواسته  به  تقی  محمد  فرزند 
طغری چک مخدوش به شماره ۱۱۰9۸۳۳9 مورخ عهده بانک پارسیان به انضمام 
کلیه خسارات دادرسی خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده و مالحظه رو گرفت مصدق چک که به موجب آن خوانده 
متعهد شده که مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق خواهان پرداخت نماید که به 
تعهد خود عمل ننموده و نظر به اینکه وجود اصل چک در دست خواهان دلیل 
از  حاکی  که  مدرکی  یا  دلیل  خوانده  اینکه  و  باشد  می  خوانده  ذمه  اشتغال  بر 
ایراد یا دفاعی باشد یا موجب اثبات برائت ذمه خود باشد به دادگاه ابراز نداشته 
خواسته خواهان مصون از اعتراض باقیمانده بنابراین با احراز اشتغال ذمه خوانده 
آیین  قانون   ۵۲۲ ۵۱9و  ۱9۸و  مواد  استناد  به  و  تشخیص  موجه  را  دادخواهی 
بابت اصل  ریال  به پرداخت مبلغ سیصد میلیون  الزام خوانده  به  دادرسی حکم 
خواسته و هزینه دادرسی که در مرحله اجرای حکم محاسبه می گردد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید و نیز اجرای احکام مکلف است که خسارت تاخیر 
زمان  تا  تاریخ سررسید چک  از  به  مبلغ محکوم  و  تورم  نرخ  مبنای  بر  را  تادیه 
وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم شده محاسبه و 
از خوانده اخذ و به خواهان تسلیم نماید. )توضیحا چک در قسمت مبلغ و گیرنده 
مخدوش می باشد و نظر به عدم حضور خوانده و این که ایرادی در این خصوص 
ارایه نشده دادگاه فعال به آن نمی پردازد (رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضای 
مهلت واخواهی قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان 

لرستان می باشد. 
رییس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – اکبر امرایی. 

رای هیئت /نوبت اول

اگهی موضوع ماده 3 قانون
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی
تعیین  قانون  اول/موضوع  برابر رای شماره ۱۳9۵6۰۳۰۱۰6۰۰۱۲۰۵6  هیات   
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/علی اصغر 
اردستانی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه ۱۳۰ صادره از ورامین در ششدانگ 
از ۱۰۳ اصلی )قطعه  به مساحت ۳۱۰مترمربع پالک ۸۵ فرعی  باب خانه/  یک 
7۰ تفکیکی از پالک ۲۱7 فرعی برای آن در نظر گرفته شده است(واقع در قریه 
ناصری  و  حامدی  گل  علی  آقای  رسمی/  مالک  از  خریداری  ورامین  شریفا  ده 
قالیشورانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
انتشار اولین آگهی به مدت  از تاریخ  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.  تاریخ تسلیم  از  ماه 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.ث/م الف ۱۰۴۳   
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/۱/۱9 تاریخ انتشار نوبت دوم :96/۲/۳

 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد ورامین

رای هیئت /نوبت اول

اگهی موضوع ماده 3 قانون
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  /دوم/ موضوع  برابر رای شماره ۱۳9۵6۰۳۰۱۰6۰۰۱۴7۰۳هیات   
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
علی  احمد  آقای/  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  حوزه 
اردستانی / فرزند حسن بشماره شناسنامه ۱۱۵ صادره از ورامین در ششدانگ / 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن/ به مساحت ۱۲۳ مترمربع که ))) مقدار ۲۱ 
متر مربع از پالک ۲۳/۳۴ ملکی مرتضی میرزایی و مقدار ۱۰۲ متر مربع از پالک 
۲۳/۱6 مالکیت مشاعی متقاضی به استثنائ بهای ثمنیه اعیانی است ((( واقع در 
قریه ریحان آباد ورامین خریداری از مالک رسمی / آقای مرتضی میرزایی و علی 
اصغر عرب عامری / محرز گریده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.ث/م الف ۱۰6۱  
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/۱/۱9 تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/۲/۳

 محمد داودی قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین 

رای هیئت /نوبت اول

اگهی موضوع ماده 3 قانون
آگهی اصالحی دوم موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اصالحی  و   ۱۳9۴6۰۳۰۱۰6۰۰۱۸۰۳۵ شماره  رای  برابر 
۱۳9۵6۰۳۰۱۰6۰۰۱۴۳۴۲ هیات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ رضا غالمی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه ۲۴ صادره از ورامین در ششدانگ / یک قطعه زمین بابنای احداثی به 
مساحت ۵۰ متر مربع پالک 7۵9۱ فرعی از ۱۱۱ اصلی. واقع در ورامین خریداری 
از مالک رسمی آقای / رضا غالمی محرز گردیده است لذا به منظور اصالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  تاریخ  از  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خودرا به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ث/ م الف     ۱۰۳۰
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/۱/۱9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/۲/۳ 

 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین

رای هیئت /نوبت اول

اگهی موضوع ماده 3 قانون
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول/  ۱۳9۵6۰۳۰۱۰6۰۰۱۱۵۸6هیات  شماره  رای  برابر   
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آقای/ مجید  مالکانه بالمعارض متقاضی  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات 
جهانگیری فرزند حسین بشماره شناسنامه ۲۳۲99 صادره از تهران در ششدانگ 
یک باب خانه/ به مساحت 7۰/6۰ متر مربع پالک ۵۳7 فرعی از ۱۰۰ اصلی واقع 
در قریه عمروآباد ورامین خریداری از مالک رسمی وراث رمضان حصاری علی و 
طاهره صدیقه و زهرا و فاطمه همگی شهرت تات حصاری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  به صدور سند  اشخاص نسبت  در صورتی که 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.ث/م 

الف ۱۰6۴      
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/۱/۱9 تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/۲/۳

محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین

رونوشت اگهی حصر وراثت

خانم  مریم فرجی  فرزند قدرت اله   بشماره شناسنامه 6۳7 به استناد شهادت 
نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۱۰/96/ح/۱ 
تقدیم  این شورا  نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان آقای سید مجتبی 
رهبری به شماره شناسنامه  ۵۱۱9  در تاریخ ۱۳9۵/۱۱/۱۲ در اقامتگاه دائمی 

خود  در شهرستان طالقان درگذشته و وراثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از:
۱-آقای سید علی رهبری  متولد ۱۳9۳ به کد ملی ۰۳۱۵9۵۳667  صادره ازکرج  

نسبت پسر متوفی 
۲-خانم مریم فرجی متولد ۱۳۵۸  به شماره شناسنامه 6۳7 صادره ازبوئین زهرا  

نسبت همسرمتوفی 
 ۰۳۱۵۰7۰۰99 ملی  کد  به   ۱۳9۱ متولد  رهبری    سارا  فاطمه  سید  ۳-خانم 

صادره از کرج نسبت دختر متوفی   
سی  مبلغ  از  بیش  مالیاتی  اظهارنامه  طبق  متوفی  الفوت  حین  ماترک  چون  و 
میلیون ریال میباشد.اینک با انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را 
مطابق بند آخر ماده۳6۴امور حسبی یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کس اعتراض 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نصب آگهی ظرف یکماه به این 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر میگردد.
دبیر شورای   حل اختالف شهرستان طالقان

رای هیئت /نوبت اول

اگهی موضوع ماده 3 قانون
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 برابر رای شماره ۱۳9۵6۰۳۰۱۰6۰۰۱۱۰7۴  هیات اول موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
سید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
سعید بزرگوار فرزند حسن بشماره شناسنامه ۱ صادره از اسفراین در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۱67/۵9 مترمربع پالک فرعی از ۸ اصلی)که به پالک 
مالک  از  اخوان خریداری  آباد  قریه جعفر  واقع در  استانداردسازی شده(   ۲7۰9
رسمی آقای حسین قاسمی تاجیک محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد. ث/م الف ۱۰۳۲
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/۱/۱9 تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/۲/۳
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رای هیئت /نوبت اول

اگهی موضوع ماده 3 قانون
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
قانون  موضوع  /دوم  هیات    ۱۳9۵6۰۳۰۱۰6۰۰۱۳۳9۳ شماره  رای  برابر   
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی کبری 
در ششدانگ  ورامین  از  صادره   6۳۱ شناسنامه  بشماره  فرزند حسین  تاجیک 
واقع  اصلی   6۰ فرعی   9۵ پالک  مترمربع   79/66 مساحت  به  خانه/  باب  یک 
ورثه  از  احد  مراد  مالک رسمی/خانم طاهره شه  از  قریه دهوین خریداری  در 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  مراد  نوراله شه 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
مراجع  رابه  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 
وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.ث/م الف ۱۰۴6    

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/۱/۱9 تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/۲/۳
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آگهی
خواهان علیرضا کاویانی  دادخواستی به طرفیت خوانده اسداله فرهادی به خواسته 
مطالبه وجه چک   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 6۱9 شورای حل اختالف ۱۳ تهران واقع در تهران-  
  ۱۳ منطقه  شهرداری  فخرآباد  مسجد  جنب  فخرآباد  خ  شمیران  دروازه  میدان 
ارجاع و به کالسه 9۵۰99۸۰9۱6۸۰۱۰۳۵ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
96/۲/۱7 و ساعت 9/۴۵ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.۱۱۰/۱۵6779                    

دبیر شعبه 6۱9 شورای حل اختالف ۱3 تهران

متن آگهی 

و   96۱۰۰966۱۰۱۰۰۰۳7 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
شماره دادنامه مربوطه 9۵۰99766۱۰۱۰۱۳۳۵ محکوم علیها بنام زهره سلیمانی 
و بهرام سلیمانی محکوم هستند به پرداخت مبلغ یکصدو پنجاه میلیون تومان 
بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی از محل محکوم به کسر می گردد و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت صدور و اجرای کامل دادنامه 
که از سوی بانک مرکزی بر اساس شاخص تغییرات قیمت ها تعیین و در زمان 
وصول محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم مینماید و هزینه نیم عشر 

دولتی بر عهده محکوم علیه است .
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –کرم رضا 
هاشمی . 

آگهی
خواهان علی منفردنیا  دادخواستی به طرفیت خوانده رها هاشمی آرین به خواسته 
مطالبه وجه چک   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 6۱9 شورای حل اختالف ۱۳ تهران واقع در تهران-  
  ۱۳ منطقه  شهرداری  فخرآباد  مسجد  جنب  فخرآباد  خ  شمیران  دروازه  میدان 
ارجاع و به کالسه 9۵۰99۸۰9۱6۸۰۱۳۲6 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
96/۲/۴ و ساعت 9/۱۵ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.۱۱۰/۱۵677۲                   
 مدیردفتر شعبه 6۱9 شورای حل اختالف ۱3 تهران

شکری که ما اکنون مصرف می کنیم ماده ی 
تمام  کارخانه  در  که  است  تصفیه شده ای 
جدا  آن  آنزیم های  و  پروتئین  ویتامین ها، 
پودری  غلیظ  ماده ی  به صورت  و  می شود 
سودی  تنها  نه  آن  مصرف  که  درمی آید 

ندارد بلکه مضر هم خواهد بود.
 در حال حاضر شکر بدترین ماده ای است 
این  دارد.  وجود  مدرن  غذایی  رژیم  در  که 
سوخت وساز  روی  مخربی  تأثیرات  ماده 
بدن دارد و باعث بروز بیماری های مختلف 

می شود.
éرژیم éبه éمغذی éمواد éتنها éنه éشکر é.1
éبرای éبلکه éکندéنمی éاضافه éغذایی

دندانéهاéهمéمضرéاست
قطعا درباره ی مضرات شکر و خراب شدن 
این  اما  شنیده اید،  بار  میلیون ها  دندان ها 
تکرار  ارزش  که  است  مهم  آن قدر  موضوع 
)مثل  اضافی  قند  و  شکر  دارد.  را  کردن 
ساکاروز و شیره ی ذرت حاوی فروکتوز باال( 

از کالری بدون  در واقع یک بسته بندی کامل 
هیچ مواد مغذی است، یعنی مصرف آن فقط 
و فقط کالری وارد بدن می کند، همین و بس! 
چیزی که مخصوصا برای کاهش وزن همیشه 

به دنبال کم کردن آن هستیم.
و  ضروری  چربی  هیچ  حتی  پروتئینی،  هیچ   
ندارد.  وجود  در شکر  معدنی  مواد  یا  ویتامین 
تصور کنید وقتی ۱۰ تا ۲۰ درصد )شاید هم 
شکر  مصرف  از  بدن  دریافتی  کالری  بیشتر( 
باشد دچار مشکالت عمده ای از جمله کمبود 
برای  از طرفی شکر  مواد مغذی خواهیم شد. 
الزم  انرژی  چون  است،  مضر  بسیار  دندان ها 
باکتری های بد دهان را فراهم  برای رشدونمو 
می کند و محیط را آماده می کند تا به راحتی 

در دهان ما گشت وگذار کنند.
éمنجرé،فروکتوزéازéسرشارéشکرéمصرفé.2 

بهéپریéکبدéمیéشود
شکر  مصرف  کنید  درک  خوبی  به  آنکه  برای 
چقدر می تواند بد باشد، باید ابتدا بفهمیم این 
شده  تشکیل  عناصری  چه  از  مضر  خوراکی 
است. قبل از اینکه شکر یا همان قند موجود 
وارد جریان خون  گوارش  از دستگاه  در شکر 
شود، ساختار آن شکسته می شود و به دو نوع 
قند ساده ی گلوکوز و فروکتوز تبدیل می شود.

 گلوکز در هر سلول  زنده ای وجود دارد و حتی 
نکنیم  اضافه  غذای مان  رژیم  به  را  آن  ما  اگر 
و  است  متفاوت  فروکتوز  را می سازد.  آن  بدن 
نیاز  آن  به  فیزیولوژیکی  لحاظ  به  بدن  چون 

ندارد، معموال آن را تولید نمی کند.
موضوع قابل توجه درباره ی فروکتوز این است 
که این ماده به مقدار قابل توجهی توسط کبد 
البته  می شود.  سوخت وساز(  )دچار  متابولیزه 
مثل  خوراکی  مواد  کمی  مقدار  صورتی که  در 
مصرف  ورزش  از  بعد  مخصوصا  میوه ،  انواع 
داشت.  نخواهیم  رابطه  این  در  مشکلی  کنیم، 
می شود  دریافت  میوه ها  توسط  که  فروکتوزی 

به کلیکوژن تبدیل می شود و تا زمانی که بدن 
به آن نیاز پیدا کند در کبد ذخیره می شود. در 
این حالت اگر گلیکوژن اضافی در کبد ذخیره 
شود )این نارسایی بسیار شایع است( فروکتوز 

اضافی ناگزیر به چربی تبدیل می شود.
کبد  به  شکر  زیاد  مقادیر  خوردن  واقع  در   
اقسام مشکالت جدی منجر می شود.  چرب و 
نتیجه ی  اضافی  فروکتوز  این  باشید  مطمئن 
خوردن  اثر  در  و  نیست  زیاد  میوه ی  خوردن 
به وجود  شکر  حاوی  مصنوعی  شیرینی های 

می آید.
éکبدéبیماریéبهéکبدéدرéفروکتوزéازدیادé.3 

چربéمنجرéمیéشود
در  فروکتوز  ازدیاد  شکر  مضرات  از  یکی 
به  کبد  در  فروکتوز  هنگامی که  است.  کبد 
کلسترول  ذرات  صورت  به  شد،  تبدیل  چربی 
چربی  تمام  اما  می شود.  بدن  وارد   )VLDL(
بلکه  نمی شود،  خارج  کبد  از  صورت  این  به 
مقداری از آن در کبد باقی می ماند. این اتفاق 
ایجاد  چرب  کبد  به  شبیه  عالئمی  می تواند 
کند. متاسفانه این یکی از مشکالت رو به رشد، 
عالئم  با  که  است  غربی  کشورهای  در  به ویژه 
متابولیک همراه است. مطالعات نشان می دهد 
افراد مبتال به کبد چرب حدودا ۲ تا ۳ مرتبه 
بیشتر از متوسط افراد جامعه فروکتوز مصرف 

می کنند.
éشودéمیéانسولینéبهéمقاومتéباعثéشکرé.4
éو éمتابلیک éسندرم éسمت éبه éرا éبدن éو

دیابتéپیشéمیéبرد
است  بدن  در  مهمی  بسیار  هورمون  انسولین 
که اجازه می دهد گلوکوز )قندخون( از طریق 
تا  شود  بدن  سلول های  وارد  خون  جریان 
گلوکوز  چربی،  سوزاندن  جای  به  سلول ها 
گلوکوز  حد  از  بیش  ازدیاد  چون  بسوزانند، 
از  دلیل  می کند.  مسموم  را  بدن  خون  در 
دست رفتن بینایی در افراد دیابتی هم همین 

مسمومیت با گلوکوز است.
بدن  سوخت وساز  در  اختالل  دالیل  از  یکی   
که توسط رژیم غذایی نامناسب ایجاد می شود، 
حالت  این  در  است.  انسولین  فعالیت  توقف 
انسولین  برابر  در  مقاومت  سمت  به  سلول ها 
پیش می روند. این مسئله بدن را به سمت انواع 
چاقی،  متابولیک،  سندرم  جمله  از  بیماری ها 
دیابت  به ویژه  و  عروقی  و  قلبی  بیماری های 
نشان   مطالعات  از  بسیاری  می کند.  هدایت 
می دهد که مصرف شکر به ویژه مصرف زیاد آن 

با مقاومت به انسولین همراه است.
éبه éاست éممکن éانسولین éبه éمقاومت é.5  

دیابتéنوعé2éمنجرéشود
تأثیرات  به  نسبت  بدن  سلول های  هنگامی که 
سلول های  می دهند،  نشان  مقاومت  انسولین 
را  آن  از  بیشتری  مقدار  لوزالمعده  در  بتا 
زیرا  است  مهم  خیلی  این  و  می کنند  تولید 
به  شدیدی  آسیب های  مزمن،  باالی  قندخون 
تدریجی  زیاد شدن  با  نهایت  در  می زند.  بدن 
به  نمی تواند  لوزالمعده  انسولین،  به  مقاومت 
کافی  انسولین  تولید  به  نسبت  بدن  تقاضای 
پاسخ دهد. بنابراین نمی تواند سطح قند خون 

را به اندازه ی کافی پایین نگه دارد.
سرعت  به  قندخون  سطح  مرحله  این  در   
فرد  در   ۲ نوع  دیابت  و  می رود  باال  برق وباد 
تشخیص داده می شود. با توجه به اینکه شکر 
می تواند باعث مقاومت به انسولین شود، هیچ 
تعجب آور نیست که خطر ابتال به دیابت نوع ۲ 
در افرادی که به خوردن نوشیدنی های سرشار 
از شکر عالقه دارند، ۸۳ درصد باالتر از دیگران 

باشد.
 é.6شکرéمیéتواندéسرطانéزاéباشد

سرطان یکی از علل اصلی مرگ و میر در سراسر 
تکثیر  علت  به  که  می شود  شناخته  جهان 
به وجود  آنها  کنترل نشده ی  رشد  و  سلول ها 
کلیدی  هورمون های  از  یکی  انسولین  می آید. 

به  است.  سلولی  رشد  نوع  این  تنظیم  در 
این  بر  محققان  از  بسیاری  دلیل  همین 
انسولین  سطح  مداوم  باالرفتن  که  باورند 
است(  شکر  مصرف  نتایج  از  یکی  )که 
می تواند در بروز سرطان نقش داشته باشد.

مرتبط  متابولیکی  مشکالت  براین،  عالوه   
با مصرف شکر که محرک التهابات مختلف 
شناخته می شوند یکی دیگر از علل بالقوه ی 
ابتال به سرطان شناخته می شود. مطالعات 
نشان می دهد افرادی که مقدار زیادی شکر 
دچار  سایرین  از  بیشتر  می کنند  مصرف 
التهابات مختلف می شوند و در معرض ابتال 

به سرطان هستند.
éهاéهورمونéرویéقندéتأثیرéبهéباتوجهé.7
وéمغز،éشکرéمیéتواندéباعثéچاقیéشود

نمی شوند.  تولید  یکسان  کالری ها  تمام 
روی  مختلفی  تأثیرات  مختلف  غذاهای 
مصرف  کنترل کننده ی  هورمون ها ی  و  مغز 
می دهد  نشان  مطالعات  دارند.  غذایی  مواد 
روی  گلوکوز  مشابه  تأثیرات  فروکتوز  که 
حس سیری ندارد. در یک پروژه ی تحقیقاتی 
تعدادی از افراد مورد پژوهش، نوشیدنی حاوی 
گلوکوزدار  نوشیدنی  دیگر  عده ای  و  فروکتوز 

مصرف کردند.
سیری  مراکز  شد  مشخص  مطالعات  از  پس   
در مغز مصرف کنندگان فروکتوز فعالیت بسیار 
گرسنگی  احساس  بیشتر  و  داشتند  کمتری 
هورمون  فعالیت  فروکتوز  طرفی  از  می کردند. 
گرسنگی )گرلین( را به اندازه ی گلوکوز پایین 
شکر  از  دریافتی  کالری  که  آنجا  از  نمی آورد. 
کافی نیست، بدن به مرور زمان نیاز به دریافت 
فرد  نتیجه  در  می کند،  پیدا  بیشتری  کالری 

بیشتر می خورد و چاق  می شود.
éباالéراéکلسترولéکهéنیستéچربیéاینéé.8é
éقلبی éهایéبیماری éافزایش éباعث éو éبردéمی

میéشود،éهمهéچیزéتقصیرéشکرéاست
برای چندین دهه، افراد چربی های اشباع شده 
اما  می دانستند.  قلب  یک  شماره   قاتل  را 
مطالعات جدید نشان می دهند که چربی های 
اشباع شده بی ضرر هستند و در واقع این شکر 
است که به خاطر تأثیرات مضر فروکتوز روی 
بیماری های  سمت  به  را  بدن  سوخت وساز، 

قلبی هدایت می کند.
فروکتوز  ازدیاد  که  می دهد  نشان  مطالعات   
کلسترول  تریگلیسیرید،  افزایش  به  منجر 
اکسیدشده   LDL و  متراکم   )LDL( بد 
)کلسترول بسیار بسیار بد( می شود. باال رفتن 
سطح گلوکوز و انسولین خون چاقی شکمی را 
در کمتر از ۱۰ هفته افزایش می دهد و همه ی 
اینها عوامل عمده و خطرناک بروز بیماری های 
مطالعات  که  نیست  عجیب  پس  است.  قلبی 
خطر  و  شکر  مصرف  بین  قوی   آماری  ارتباط 

ابتال به بیماری های قلبی پیدا کرده باشند.
salamatnews.com:منبع 

 چند دلیل که می گوید چرا شکر خطرناک است
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آگهی ابالغ

 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
کالسه پرونده:۱/9۵ش/۱۸۱۱   وقت رسیدگی:96/۲/۲۰ ساعت  ۱۰ 

خواهان:بانک مهر اقتصاد با نمایندگی پرستو کیان
خوانده:مهدی خسروی   خواسته:مطالبه وجه

خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه اول  شورای حل 
مجهول  علت  به  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  ورامین  اختالف 
به تجویز ماده 7۳  المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و 
قانون آیین دارسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی 
میشود  تا خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و 
در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
ث/ م الف ۱۴9۴                             

 دبیر حوزه اول  شورای حل اختالف ورامین

آگهی حصروراثت

ازخرمشهردرخواستی  بشناسنامه۲7۳۲صادره  پدرهاشم  پورنام  سلطانی  بانووفیه 
مرحوم  پسرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
خرمشهردرتاریخ۱/۲۲ ۱۸۲۰۰۵7۱۸6صادره  بشناسنامه  خودسری  محمدامین 

بامشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  9۵/۰درخرمشهراقامتگاه 
فوق الذکر)مادرمتوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی 
بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودادرجه اعتبارساقط است.    شماره 

م.الف)9/۱۰(
رئیس شعبه هفتم7شورای حل اختالف شهرستان خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی حصروراثت

ازرامهرمزدرخواستی  بشناسنامه۱۱صادره  پدرغضبان  نام  فریباحیدری  خانم 
رشیده  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
9۵/۸/۲۲درماهشهراقامتگاه  رامشیردرتاریخ  بشناسنامه۲۴9صادره  حیدری 
متوفی(۲- فوق)فرزند  بامشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی 
شناسنامه6رامشیر- بشماره  شناسنامه۲رامشیر-حسینیه۳-ناجی  بشماره  فاطمه 

شناسنامه۱۸۸ماهشهر۵-غالمرضابشماره  بشماره  حسینیه۴-ایران 
بشماره  بشماره شناسنامه ۲۱7ماهشهر7-کبری  شناسنامه۲۲7ماهشهر6-یوسف 
بشماره  شناسنامه۱۲۴ماهشهر9-فهیمه  شناسنامه669ماهشهر۸-صغرابشماره 
متوفی((والغیر.اینک  حیدری)فرزندان  همگی  شناسنامه۱۱۳۳ماهشهر)شهرت 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض 
داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداو باشدازتاریخ نشراگهی ظرف یکماه بشورای حل 
نامه  صادروهروصیت  گواهی  داردواال  ماهشهرکد۲تقدیم  مرکزی  حوزه  اختالف 
بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.    شماره 

م.الف)۱6/9(
حوزه مرکزی شورای حل اختالف ماهشهرکد2

آگهی ابالغ 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده: 6۱۵7۰۰۳۸7

وقت رسیدگی: مورخ 96/۱/۲۸ ساعت ۱6/۰۰ 
خواهان: تعاونی اعتباری ثامن االئمه     خوانده: رضا کیانی راد 

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف ۳۳ نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 6۱۵7 و بکالسه 6۱۵7۰۰۳۸7 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی و مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید  و اال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقی و شورا غیابا 

اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود۱۱۰/۱۵6۸۲7          
 رییس شعبه 6۱۵7 شورای حل اختالف منطقه 33 تهران

آگهی حصروراثت

ازخرمشهردرخواستی  بشناسنامه۱۵9۳۳صادره  پدرعراک  پورنام  بلم  بانوزنوبه 
مرحوم  پسرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
عبدالصادق عموری بشناسنامه یک۱ صادره خرمشهردرتاریخ9۵/۱۲/6دربندرعباس 
با  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  غیردائمیش  اقامتگاه 
بشماره  عموری  الذکر)مادرمتوفی(۲-محمدحسین  فوق  مشخصات 
شناسنامه۲6۴۰۲۴6۴6۱بندرانزلی )پسرمتوفی(۳-ساراعموری بشماره شناسنامه
۱۸۲۰۵۴9۴۸۸خرمشهر)دخترمتوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب 
ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهر 
اعتبارساقط  ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  وصیت 

است.    شماره م.الف)9/۵(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی حصروراثت

بشناسنامه۱۴۵۵۱صادره  پدرغضبان  نام  رضاکاه  محمدی  علی  آقای 
تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازخرمشهردرخواستی 
بشناسنامه7۸۰۲صادره  هاللی  حلیمه  فرزندمرحوم  که  داده  وتوضیح 
ورثه  فوت  خمینی)ره(اقامتگاه  خرمشهردرتاریخ9۵/۱۲/۲۴دربندرامام 
بشماره  فرزندغضبان  رضاکاه  محمدی  علی  عبارتنداز۱-متقاضی  اش 
محمدی  پسرمتوفی(۲-رسمیه  ازخرمشهر)بعنوان  شناسنامه۱۴۵۵۱صادره 
باانجام  دخترمتوفی(والغیر.اینک  ازخرمشهر)بعنوان  صادره  فرزندغضبان  رضاکاه 
اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  متوفی  از  نامه  داردیاوصیت 
تاریخ  بعدازاین  نامه بجزسری ورسمی که  تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف بندرامام خمینی)ره(-وحیدخندانی

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
که  گردد  می  اعالم  کمالوند  حسینی  ۱-حدیث  المکان  مجهول  به  بدینوسیله 
تقدیم شعبه دهم  خواهان منوچهر خسروی دادخواستی بخواسته مطالبه طلب 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد نموده است که با کالسه ثبت و وقت 
رسیدگی به تاریخ ۱۳96/۲/۲۰ ساعت ۱۲:۱۵ ظهر تعیین گردیده لذا مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد لذا از شما دعوت به عمل می 
آید در صورت تمایل در جلسه دادرسی حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا 
رسیدگی بعمل خواهد آمد شما می توانید قبل از رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه 
و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و 
در وقت مقرر جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوید .آگهی های بعدی در صورت 
نیاز فقط یک نوبت خواهد بود مراتب به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی 

نشر و آگهی می گردد. 
شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد  .

آگهی تحریر ترکه 

با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان فاطمه ستارپور به شماره کالسه 96۰۰۱7 
بطرفیت خواندگان ۱-یداله رضا زاده ۲-گل آفتاب اصالن زاده اصحاب دعوا ورثه 
مرحوم احسان رضازاده بوده که در تاریخ ۱۳9۲/۰7/6 فوت نموده و درخواست 
تحریر ترکه آن مرحوم را خواستار گردیده و لذا وقت رسیدگی قرار تحریر ترکه 
حل  شورای  حقوقی  سوم  شعبه  در  صبح   ۰۸:۳۰ ساعت   ۱۳96/۰۲/۲۴ بتاریخ 
اختالف شهرستان الشتر مشخص گردیده و لذا مراتب در اجرای ماده ۲۱۰ قانون 
االنتشار منتشر چنانچه هر  برای یک نوبت آگهی در روزنامه کثیر  امور حسبی 
کس حقی یا ادعایی یا طلبی و یا وصیت نامه ای نسبت به اموال و ما ترک متوفی 
داشته باشد در موعد مذکور در محل شورا جهت اجرای قرار تحریر ترکه حاضر 

گردد عدم حضور صاحبان یا ورثه مانع از اجرای قرار تحریر ترکه نمی باشد. 
آگهی مفقودیمدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان الشتر – مصطفی صالحی . 

خاکستری  رنگ  ELX_XUMبه  پارس  سبزخودروسواری  وبرگ  سند 
موتور  شماره  ۴۴و  ۱۲-۱7۵ج  انتظامی  شماره  ۱۳9۳به  مدل  متالیک 
محسن  نام  شاسیNAAN۸۱UR۴EH6۵6۲۵7به  ۱6۱M۰۰۰۲۱۰۴شماره 
رازقی ،نام پدر عباسعلی و شماره شناسنامه7۰9و کد ملی ۰79۳۱777۰7مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان شوشتر  

آگهی ثبتی
آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
به قولنامه عادی خود  امامی  فرزند براخاص درخواست رسیدگی  آقای هوشیار 
را از پالک فرعی از ۵۴ اصلی سرخیدر واقع در بخش ۱۳ کرمانشاه معروف به 
که از خانم صبریه عزیزی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
ارجاع و  الذکر  قانون فوق  – ۴7  تشکیل و به هیئت موضوع  تحت کالسه 9۵ 
هیئت پس از رسیدگی طبق رأی شماره  ۱۳96۰۳۱6۰۰7۰۰۱99۸ مورخ  ۲۳ 
/ ۱۱ / ۱۳9۵ ، مستندا به ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آیین نامه قانون مزبور رای به 
صدور سند مالکیت قسمتی از یکبابخانه به مساحت 6۰ / ۳۲  متر مربع بنام آقای 
هوشیار امامی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان وراث حسن 
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 صالحه 
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 
ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای هوشیار امامی  صادر خواهد نمود 

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

تاریخ انتشار اول  ۱9  /   ۱  /  ۱۳96 تاریخ انتشار دوم  ۳  /   ۲ /  ۱۳96

آگهی ثبتی
آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
آقای  حسن نظری  فرزندفتح اله درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را 
از پالک ۱۰6 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به 
بیسان جار که از آقایان اسماعیل کرمی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
و پرونده نیز تحت کالسه  9۳-۲۲  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی ظبق رأی  شماره ۱۳9۵6۰۳۱6۰۰7۰۰۲۰۳6  
مورخ ۲7 / ۱۱ /  9۵ مستندا به ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آیین نامه قانون مزبور 
رای به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 7۲ / ۱۵۱ متر مربع 
بنام آقای حسن نظری صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان 
فتح اله عزیزی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا 
چنانچه کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه  
صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت 
برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای حسن نظری صادر خواهد نمود 

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

تاریخ انتشار اول  ۱9 / ۱ /   ۱۳96 تاریخ انتشار دوم ۳ / ۲ /   ۱۳96

آگهی ثبتی
آگهی اصالحی ماده سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
آقای خسرو فتحی فرزند عبدالکریم درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
بخش  در  واقع  جوانرود  اصلی  یک  از  فرعی   ۱۲۰ از  فرعی  پالک۲۵۵7  از  را 
۱۳کرمانشاه معروف به زمین اخوان صدیقی که از آقایان مختار رحیمی خریداری 
و درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه  9۳-۱9۱  تشکیل و به 
هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی طبق رأی اصالحی 
شماره ۱۳96۰۳۱6۰۰7۰۰۱۴۸۴ مورخ ۲۵ / 9 / ۱۳9۵  مستندا به ماده۳قانون و 
ماده ۱۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت یک بابخانه به مساحت 
۲۳۱  متر مربع به نام آقای خسرو فتحی  صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقایان محمود و محمد صدیقی و غیره می باشد لذا مراتب در یک 
نوبت آگهی می شود تا چنان چه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
به این  تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را کتباً 
اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت  محل تحویل دهد. بدیهی است پس 
از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا بنام آقای 
به  مراجعه متضرر  از  مانع  مالکیت  نمود صدور سند  خسرو فتحی صادر خواهد 

دادگاه نیست. تاریخ انتشار اول  ۱9  /  ۱ /   ۱۳96
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی

آگهی درخواست گواهی حصروراثت

به  که  درخواستی  شرح  به  رمضانعلی  فرزند  رستمی   عباسی  رضا  محمد  آقای 
نموده  وراثت  انحصار  گواهی  گردیده درخواست صدور  ثبت  این شورا   9 شماره 
شماره  به  حسن  فرزند  رستمی  عباسی  رمضانعلی  شادروان  که  داشته  اعالم  و 
خود  دائمی  اقامتگاه  در   9۵/۱۲/۱9 تاریخ  در  بهشهر  از  صادره   ۳7 شناسنامه 

شهرستان بهشهر فوت نموده و ورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از:
۱- حسینعلی عباسی رستمی فرزند رمضانعلی ش.ش ۴-۰۴۰۵۱9-۲۱7 ت.ت 

۱۳۴۲ فرزند ذکور متوفی
۲- محمدرضا عباسی رستمی فرزند رمضانعلی ش.ش ۲6۵ ت.ت ۱۳۵۳ فرزند 

ذکور متوفی
۳- فرامرز عباسی رستمی فرزند رمضانعلی ش.ش ۸۴۰ ت.ت ۱۳۴۵ فرزند ذکور 

متوفی
۴- مرضیه عباسی رستمی فرزند رمضانعلی ش.ش 6۵۵ ت.ت ۱۳۵۱ فرزند اناث 

متوفی
۵- فاطمه عباسی رستمی فرزند رمضانعلی ش.ش ۴۴ ت.ت ۱۳۵۰ فرزند اناث 

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 

گواهی صادر خواهد شد. م.الف: 96۰۰۱9
قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف بهشهر

آگهی مفقودی

بدنه   ۵۸۸/۵۸۸۳۳ پالک  سفید   ۱۲۵ نامی  کالج  بدون  موتور  کمپانی  سند 
E 9۴۱۱۳9۱ ۱۲۵ شماره موتور NBE ۰۴۸۰۳6 ۰۱۲۴ به نمایندگی مهدی 

باقری مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو وانت پیکان به شماره پالک ایران 7۲-۸۱۳ق6۸ و شماره موتور 
مفقود   NAAA  ۳6  AA  9  AG ۱۱۴۸۸۰۴6۴۸۵و شماره شاسی ۸66۸7۴ 

بهشهرگردیده، فاقد اعتبار است.

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو وانت زامیاد به شماره پالک ایران 7۲-۸۱۴ق۵6 و شماره موتور 
۸۰۰۳۰6۰۱ و شماره شاسی NAZDL ۱۰۴ TKA ۰۳۳76۱ مفقود گردیده، 

بهشهرفاقد اعتبار است.

صعود 5 پله ای فوتبال ایران در رده بندی فیفا

تیم ملی فوتبال ایران با پنج پله صعود در رده بندی فیفا در رده ۲۸ 
جهان قرار گرفت.

به  گزارش  ایسنا، رده بندی تیم های ملی فوتبال جهان از سوی سایت 
فیفا اعالم شد و بر این اساس تیم   ملی فوتبال ایران با پنج پله صعود 
و با ۸۲۰  امتیاز در رده بیست و هشتم و باالتر از آمریکا قرار گرفت.

تیم   ملی فوتبال ایران در فاصله رنکینگ قبلی تا فعلی سه بازی مقابل 
عراق، قطر و چین انجام داده بود، اما بازی با عراق به دلیل قضاوت 
داوران ایرانی دیدار رسمی به حساب نیامد و تنها دو برد ایران مقابل 
چین و قطر در مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در این 

رده بندی تاثیر داشت.
همچنین در رده بندی اعالمی از سوی فیفا برزیل توانست پس از 7 
سال دوباره در صدر قرار بگیرد و آرژانتین یک پله سقوط کرد و در 

جایگاه دوم قرار گرفت.

شکست پانیونیوس با حضور شجاعی

پانیونیوس در حضور بازیکن ایرانی اش مغلوب پاناتینایکوس شد.
به گزارش ایسنا، در ادامه بازی های هفته بیست و هفتم سوپر لیگ 
یونان پانیونیوس به مصاف پاناتینایکوس رفت و با یک گل از میزبانش 

شکست خورد.
نیمه نخست بازی بدون گل به پایان رسید اما در نیمه دوم داور یک 
پنالتی به نفع میزبان گرفت. مارکوس برگ در دقیقه 7۴ این ضربه 

را تبدیل به گل کرد.
مسعود شجاعی در ترکیب اصلی حضور داشت و 9۰ دقیقه بازی کرد.
پانیونیوس با ۵۱ امتیاز در جایگاه چهارم جدول لیگ یونان قرار دارد.

تایید حجاب بانوان اسکواش باز ایرانی

فدراسیون جهانی اسکواش حجاب مصوب بانوان ایرانی را رسما تایید 
کرد. به گزارش ایسنا، با پیگیری مستمر فدراسیون اسکواش ایران، 
بانوان  مصوب  لباس  رسمی  به صورت  اسکواش  جهانی  فدراسیون 

اسکواش باز ایرانی را تایید کرد.
پس از کسب مجوز موردی از میزبان رقابت های قهرمانی جوانان 
جهان در لهستان که تابستان سال گذشته در شهر بیلسکوبایال کشور 
لهستان برگزار شد و فدراسیون ایران برای نخستین بار دو ورزشکار 
دختر را با رایزنی با مدیر برگزاری رویداد در لهستان به این رقابت ها 
اعزام کرد رایزنی مستمری با فدراسیون جهانی آغاز شد تا در نهایت 
فدراسیون جهانی تسلیم خواسته فدراسیون ایران شد و با راسال 
تاییدیه رسمی با حضور ورزشکاران ایران با لباس و حجاب مصوب 

موافقت خود را اعالم کرد.
این مجوز راه را برای رشد بیش تر بانوان در اسکواش فراهم می کند.

مجوز مربوطه در نامه ای توسط رییس فدراسیون ایران به وزیر ورزش 
و جوانان و دفتر معاون وزیر ورزش در امور بانوان  به صورت مکتوب 

اعالم شد.

توهین خامس رودریگس به زیدان

هافبک رئال مادرید به زین الدین زیدان توهین کرد.
به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از مارکا، رئال  مادرید با 
بازیکنان ذخیره اش برابر لگانس قرار گرفت و چهار 
بر دو پیروز شد. در این دیدار خامس رودریگس در 
ترکیب اصلی حضور داشت و در دقیقه 7۱ تعویض 
شد. هافبک کلمبیایی از این موضوع عصبانی شد، 
زمین بازی را با چهره ای کامال جدی ترک کرد و 
بدون این که به نیمکت نگاه کند و با زین الدین  

زیدان دست بدهد در جای خود نشست.
اما عصبانیت رودریگس به همین جا ختم نشده 
بود. دوربین های »ورزش چهار« توهین رودریگس 
به زیدان را فاش کردند. هافبک کلمبیایی زمانی 
شد  تعویضش  متوجه  و  دید  را  تعویض  تابلو  که 
به سرمربی  توهین آمیز  یک جمله  گفتن  از  پس 
بازی  کامل  نمی دهد  »اجازه  گفت :  فرانسوی اش 
بازی  از  پس  خبری  نشست  در  زیدان  کنم«. 
درباره عصبانیت رودریگس گفت : منطقی است که 
عصبانی شود. او زیاد تعویض می شود با این حال 

مشکلی با او ندارم. از خامس رضایت دارم.

توقف السد با حضور پورعلی گنجی

السد در آغاز هفته بیست و پنجم لیگ ستارگان 
قطر دو امتیاز حساس را از دست داد اما لخویای 
توانست در حضور جباری و منتظری  صدرنشین 
االهلی را شکست دهد و قهرمانی خود را نهایی کند.

به گزارش ایسنا، هفته بیست و پنجم لیگ ستارگان 
قطر با انجام دو دیدار آغاز شد که در حساس ترین 
بازی السد در ورزشگاه خانگی خود دو امتیاز حساس 
را از دست داد تا نتواند به قهرمانی امیدوار شود و به 
قرار گرفتن در جایگاه دوم اکتفا کند. گل های السد 
را در این دیدار ژاوی هرناندس و بغداد بونجاح به 
ثمر رساندند. مرتضی پورعلی گنجی، ستاره ایرانی 
السد، در این دیدار هم در ترکیب اصلی تیمش به 

میدان رفت و 9۰ دقیقه بازی کرد.
السد با این تساوی ۵۸ امتیازی شد و با ۴ امتیاز 
کمتر نسبت به لخویا در رده دوم جدول رده بندی 
باقی ماند. این در حالی است که تنها یک هفته دیگر 
به پایان لیگ ستارگان قطر باقی مانده است و به این 
ترتیب السد با پورعلی گنجی به نایب قهرمانی بسنده 

کرد و لخویا قهرمانی خود را نهایی کرد.
صدرنشین  لخویای  شده  برگزار  دیدار  دیگر  در 
توانست یک پیروزی ارزشمند را به دست آورد و 

با نتیجه دو بر یک برابر االهلی به پیروزی برسد.
مجتبی جباری و پژمان  منتظری دو بازیکن ایرانی 
االهلی در این دیدار در ترکیب اصلی تیم خود به 
اما  کرد  بازی  دقیقه   9۰ منتظری  رفتند.  میدان 

جباری در دقیقه ۸9 از بازی تعویض شد.

خبــرخبــر

میدانی  و  دو  مسابقات  نقره  نشان  دارنده 
سر  در  بزرگی  هدف  گفت:  ریو  پارالمپیک 
پارالمپیک  در  مدال  کسب  هم  آن  و  دارم 

۲۰۲۰ توکیو است.
علیرضا قلعه ناصری در گفت وگو با ایسنا، در 
حضور  جهت  تمرینی اش  شرایط  خصوص 
در مسابقات کشورهای اسالمی، اظهار کرد: 
ادامه  را  تمریناتم  ریو  پارالمپیک  از  پس 
دادم و اکنون از شرایط و رکوردهای خوبی 
بازی های  نیز  آینده  ماه  هستم.  برخوردار 
کشورهای اسالمی را پیش رو دارم که برای 
این مسابقات آماده می شوم. همچنین قرار 
آمادگی  اردوی  اردیبهشت ماه،  اول  است 
به  اردو  این  در  که  شود  برگزار  تیم ملی 

حداکثر آمادگی دست پیدا خواهم کرد.
کشورهای  مسابقات  در  این که  بیان  با  وی 
پرتاب های دیسک و  قرار است در  اسالمی 
وزنه شرکت کنم، عنوان کرد: ماده تخصصی 

من پرتاب دیسک است و پرتاب وزنه ماده 
دچار  اکنون  من  می باشد.  غیرتخصصی ام 
سرماخوردگی شده ام و پیش از این مشکل، 
 7۱ و  متر   ۴6 دیسک  پرتاب  در  رکوردم 

سانتی متر و در پرتاب وزنه ۱۱ متر و  ۲۰ 
سانتی متر بود.

کرد:  بیان  خوزستانی  میدانی کار  و  دو  این 
بیشتر تمرکز من روی پرتاب دیسک، همان 

حاضر  حال  در  ولی  است  تخصصی ام  ماده 
از  در هر دو ماده شرایط خوبی دارم. پس 
این مسابقات هم رقابت های جهانی لندن را 
پیش رو خواهم داشت و عزمم را برای کسب 
مدال در هر دو مسابقه جزم کرده ام. هدف 

من رکورد زدن در مسابقات جهانی است.
به وی  توجهات مسووالن  وی در خصوص 
گفت:  ریو،  پارالمپیک  مسابقات  از  پس 
توجهات و رسیدگی به من خوب بوده است 
شهرستان  در  که  امکاناتی  آن  مسووالن  و 
دزفول خواسته ام را برایم فراهم کرده اند و 

جا دارد از آن ها قدردانی کنم.
قلعه ناصری عنوان کرد: در پارالمپیک ریو با 
اکنون  و  به مدال رسیدم  امکانات  کمترین 
آن هم کسب  و  دارم  در سر  بزرگی  هدف 
مدال در پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو است. من 
می خواهم رکوردی باالتر از پارالمپیک ریو 

به ثبت برسانم.

دارنده نقره پرتاب دیسک پارالمپیک: هدف بزرگی در سر دارم

برترین  رده بندی  کشتی،  جهانی  اتحادیه 
فرنگی کاران جهان در ماه گذشته میالدی را 
اعالم کرد که در این لیست اسامی هیچکدام 
از فرنگی کاران ایران در میان ۳ نفر برتر اوزان 

مختلف دیده نمی شود.
در این رده بندی، قاسم رضایی دارنده مدال برنز 
المپیک که پیش از این جایگاه سوم وزن 9۸ 
کیلوگرم را در اختیار داشت با ۴ پله سقوط در 
رده هفتم جای گرفت و سعید عبدولی دارنده 

مدال برنز المپیک نیز کماکان در جایگاه چهارم 
وزن 7۵ کیلوگرم قرار دارد.

اسامی کامل برترین فرنگی کاران جهان در پایان 
ماه مارس ۲۰۱7 میالدی به شرح زیر است:

é59کیلوگرم:
۱. اسماعیل بوررو مولینا، قهرمان المپیک ریو 
)کوبا( ۲. شینوبو اوتا، نایب قهرمان المپیک ریو 
)ژاپن( ۳. استیگ آندره برگ، نفر سوم المپیک 
قهرمان  حاجی پور،  محسن   .۱۳  ... )نروژ( 

تورنمنت پاریس )ایران(
é66کیلوگرم:

 ۲۰۱6 المپیک  قهرمان  استفانک،  داور   .۱
)صربستان( ۲. میگران آروتونیان، نایب قهرمان 
نفر  چونایف،  رسول   .۳ )ارمنستان(  المپیک 
سوم المپیک )آذربایجان(... ۱۴. مهدی زیدوند، 

قهرمان جام پیتالسینسکی )ایران(
é71کیلوگرم:

جهان  قهرمان  کورپاسی،  بالینت   .۱
نایب  کاتاراگا،  دانیل   .۲ )مجارستان( 
قهرمان جهان )مولداوی( ۳. حسن علی یف، 
نفر سوم جهان )آذربایجان(... 9.محمد علی 
)ایران(...۱۱.  آسیا  قهرمان  گرایی،نایب 

افشین بیابانگرد، قهرمان آسیا )ایران(

سال  ماه  اردیبهشت  ایران  جوانان  ملی  تیم 
جاری این شانس را دارد که برای نخستین بار 
به مرحله حذفی مسابقات جام جهانی صعود 
کنند. بعد از دو بازی مهم که تیم ملی فوتبال 
بزرگساالن در آغاز سال 96 مقابل چین و قطر 
داد،  انجام  انتخابی جام جهانی  در چارچوب 
ایران،  ملی  فوتبال  برای  مهم  رویداد  دومین 
حضور تیم ملی جوانان در جام جهانی کمتر 

از ۲۰ سال کره جنوبی است.
شاگردان جوان امیر حسین پیروانی از روز ۳۱ 
اردیبهشت کار خود را در این رقابت های مهم 
آغاز خواهند کرد و بدون شک به دنبال اثبات 
شایستگی های خود و ثبت یک رکورد جدید 

برای ایران هستند.
 ،C در قرعه کشی این مسابقات ایران در گروه
با تیم های زامبیا، پرتغال و کاستاریکا هم گروه 
شد و برای صعود به دور بعد این بازی ها باید در 
یکی از رتبه های اول و دوم قرار بگیرد. البته با 
توجه به قوانین مسابقات، تیم هایی که در رده  
سوم گروه های شش گانه قرار بگیرند، شانس 
صعود به مرحله بعد را هم خواهند داشت. ایران 
تاکنون دو بار در این مسابقات حاضر شده که 

به هیچ توفیقی دست نیافته است.
ملی پوشان جوان فوتبال ایران برای صعود به 
مرحله دوم این رقابت ها و ثبت رکورد تازه باید 
از پس رقبای خود در گروه C بر بیاید. برای 
آشنایی بهتر با رقبای ایران در دور گروهی در 
ادامه به عملکرد و سابقه این سه تیم نگاهی 

خواهیم داشت.
تیم ملی کمتر از ۲۰ سال پرتغال جزو تیم های 
می شود  محسوب  سنی  رده  این  در  موفق 
دوره  در  هم  را  خود  موفقیت های  عمده  که 
کرده  کسب  کی روش  کارلوس  سرمربیگری 
است. تیم ملی پرتغال تاکنون دو بار قهرمان این 
مسابقات شده و یک بار هم به نایب قهرمانی و 
یک بار به رتبه سوم جام جهانی بسنده کرده 
است. هر دو قهرمانی تیم جوانان پرتغال هم با 

هدایت کی روش رقم خورده است.
دور  در  جهانی  جام  به  صعود  برای  آنها 
تساوی  به  اتریش  و  ایتالیا  مقابل  گروهی 
میزبان  مقابل  پیروزی  با  و  یافتند  دست 
به  صعود  ضمن  آلمان،  یعنی  مسابقات 
جام  در  حضور  مجوز  نهایی،  نیمه  مرحله 

جهانی جوانان را هم به دست آوردند. 

آشنایی با رقبای ایران در جام جهانی

 شانس بزرگ شاگردان پیروانی برای 
صعود به مرحله دوم

جای خالی فرنگی کاران ایران 
در میان برترین های جهان
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معدوم سازی 92 تن فرآورده های 
خام دامی غیربهداشتی
 در آذربایجان شرقی

از  شرقی  آذربایجان  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
تن   9۲ از  بیش  سازی  معدوم  و  ضبط  کشف، 
در  مجاز  غیر  و  غیربهداشتی  دامی  خام  فرآورده 

ایام نوروز خبر داد.
دامپزشکی  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
آذربایجان شرقی، دکتر امیرحسین بهداد مدیرکل 
با  گفتگو  در  شرقی  آذربایجان  استان  دامپزشکی 
مرکز  و سیمای  مرکزی خبر صدا  واحد  خبرنگار 
تبریز، با اعالم این خبر گفت: در راستای اجرای 
ارتقاء  و  کشور  دامپزشکی  سازمان  دستورالعمل 
تشدید  طرح  جامعه،  عمومی  بهداشت  و  سالمت 
نظارت نوروزی بازرسان اداره نظارت بر بهداشت 
عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان 
 9۲۴۰۳ کشف  به  موفق  نوروز  ایام  طول  در 
غیر  غیربهداشتی،  دامی  خام  فرآورده  کیلوگرم 
استان  از سطح  انسانی  مصرف  قابل  غیر  و  مجاز 
مشابه  مدت  با  مقایسه  در  مقدار  این  که  شدند 

سال گذشته ۲6 درصد افزایش یافته است.
مدیر کل دامپزشکی استان از افزایش ۵۸ درصدی 
نظارتهای نوروزی نسب به سال گذشته نیز خبر 
اسفندماه   ۲۵ از  که  طرح  این  در  افزود:  و  داد 
داشت،  ادامه   ۱۳96 فروردین   ۱۴ تا   ۱۳9۵
توانستند  استان  دامپزشکی  کل  اداره  بازرسین 
این مقدار مواد خام غیر بهداشتی را طی ۳۲هزار 
و 6۳۲ نوبت بازدید از رستوران ها، کشتارگاه ها، 
و  ها  فروشی  مرغ  ها،  قصابی  حمل،  خودروهای 
سایر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی کشف 
و ضبط نمایند که پس از اخذ حکم قضایی معدوم 

و از چرخه مصرف انسانی خارج شدند.
متخلف  عرضه  واحد   ۳ پلمب  از  همچنین  وی 
 6۳ گفت:  و  داد  خبر  استان  سطح  در  بهداشتی 
پرونده از متخلفین بهداشتی تهیه و تنظیم شده 
صورت  بهداشتی  تخلفات  به  رسیدگی  جهت  که 
قضایی  مراجع  به  ها،  واحد  این  توسط  گرفته 

ارسال شده است.
خرید  از  خواست  مردم  از  همچنین  بهداد  دکتر 
خارج  و  ای  فله  دامی  خام  های  فرآورده  و  مواد 
بندی های مجاز بخصوص گوشت چرخ  بسته  از 
کرده فله ای و یا مرغ های خارج از بسته بندی 
مشاهده  صورت  در  و  نموده  خودداری  جدا 
هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز عرضه موارد را 
با شماره تلفن گویای ۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی 
استان و ادارات دامپزشکی شهرستان ها در میان 
بگذارند تا برخورد سریع، قاطع و قانونی اداره کل 
صورت  بهداشتی  متخلفین  با  استان  دامپزشکی 

گیرد. 

توزیع 1388 تُن میوه در کردستان؛
 از ابتدای سال 96

 
نو  سال  ابتدای  از  گفت:   کردستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 

تاکنون ۱۳۸۸ تُن میوه در سطح استان کردستان توزیع شده است. 
با  میوه در شب عید  تنظیم  راستای  اظهار کرد: در  ذوالفقاری  کریم 
هدف تامین آسایش مردم استان سازمان جهاد کشاورزی برای تنظیم 
بازار میوه در ایام تعطیالت نوروز اقدام به خرید و انبار میوه در استان 
کرد که از ۲۱ اسفندماه 9۵ تا ۱۵ فروردین 96، ۱۳۸۸ تن سیب و 

پرتقال در سطح استان توزیع شده است. 
وی افزود: از این مقدار توزیع شده ۴۰۱ تُن سیب و 9۸7 تُن پرتقال 

بوده که در سطح 76 غرفه توزیع شده است. 
توزیع  به  اشاره  با  کردستان  استان  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
از ۱۳۵ تُن گوشت  گوشت مرغ، گفت: به طور میانگین روزانه بیش 
مرغ گرم در ایام پایانی سال 9۵ تاکنون در سطح استان توزیع شده 
است. وی یادآور شد: برای تنظیم قیمت گوشت مرغ هم تاکنون مقدار 
۱۲۸ تُن مرغ منجمد با قیمت کیلوی ۵۳۰۰ تومان و یک تُن گوشت 
استان  بازار  تومان در سطح  و ۵۰۰  قیمت ۲۲ هزار  با  قرمز منجمد 
تازه و  به علت وجود گوشت  بیان کرد:  توزیع شده است. ذوالفقاری 
مرغوب )گوشت قرمز ومرغ( در سطح استان استقبال خوبی از گوشت 
با وجود مقدار زیاد  منجمد نشده و به همین علت میزان توزیع هم 

گوشت قرمز و آمار توزیع گوشت منجمد کم بوده است. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی در پایان خاطرنشان کرد: توزیع )میوه 

و گوشت( تا پایان فروردین ماه در سطح استان ادامه خواهد داشت.

ایجاد 52هزار شغل سال گذشته در مازندران
 

استاندار مازندران گفت: ۵۲ هزار شغل سال گذشته در استان مازندران 
ایجاد شده است.  ربیع فالح جلودار در نخستین جلسه شورای ادارای استان 
در محل سالن شماره یک استانداری با بیان اینکه پیشرفت های جمهوری 
اسالمی خیره کننده است، اظهار کرد: نباید برخی مسائل را بدون اتفاق 

بزرگ و انقالبی انجام شده در روستاها در نظر گرفت.
وی با اشاره به اینکه مازندران شرایط مناسبی دارد که در کنار آن،کاستی 
ها نیز نادیده گرفته نمی شود، تصریح کرد: ۴۳ درصد جمعیت مازندران 
در روستاهای استان سکونت دارند که در راستای افزایش آن اقدام  و برنامه 

ریزی صورت گرفته است.
استاندار مازندران با بیان اینکه نباید مدیران استانی را تضعیف کرد، گفت: 
اگر درباره مشکالت بانکی و افزایش سود آن صحبت می شود، چرا در 
طول این مدت، قانونی درباره کاهش آن به تصویب نرسیده است.فالح 
با اشاره به اینکه زمانی سود بانکی بیش از ۳۰ درصد بود و هم اکنون 
به ۱9درصد رسیده است، خاطرنشان کرد: بهتر است درباره داشته های 

مازندران صحبت شود و تصورات ذهنی مطرح نشود.
وی با بیان اینکه ۵۲ هزار شغل در سال گذشته در مازندران ایجاد شد، 
از  بیش  اما  دارند  حرف  خود  جای  در  شده،  تعطیل  واحدهای  افزود: 

۱۰۰درصد تسهیالت بانکی به واحدهای تولیدی استان تخصیص یافت.
استاندار مازندران اشتغال فارغ التحصیالن را از چالش های استان عنوان 
کرد و گفت: میانگین اشتغال پایان سال 9۴در استان ۱۲.۱ درصد بود که در 
پایان سال گذشته به ۱۱.۲ درصد رسید. فالح با بیان اینکه دستور پرداخت 
۲۰۰ میلیاردتومان تسهیالت به کشاورزان ابالغ شده است، افزود: از روز 

شنبه این تسهیالت به کشاورزان پرداخت می شود.

خبر خبر

استان  و شهرسازي  راه  مدیرکل  بهادری-اصفهان- 
استان  فعالیت هاي  مهمترین  از  بخشي  اصفهان، 
اصفهان در سال 9۵ و اولویت  اقدامات سال جاري 

)96( را تشریح کرد.
استان  شهرسازي  و  راه  مدیرکل  غالمي  حجت اله 
اقداماتي که در سال 9۵ در حوزه راه و  مهمترین 
شهرسازي در سطح استان انجام شد و ادامه آنها نیز 
دارد  استان جاي   )96( کار سال جاري  در دستور 
و  مسکن مهر  واحدهاي  تکمیل  کرد.وي  تشریح  را 
بهره برداري از بخش عمده اي از آنها، انتشار عمومي 
مصوبه هاي کمیسیون ماده ۵، ابالغ طرح بازنگري 
تفصیلي اصفهان و تهیه طرح جامع 9۵ شهر استان و 
ابالغ 9۰ طرح جامع براي اجرا را بخشي از مهمترین 

فعالیت هاي آن اداره کل عنوان کرد.
غالمي گفت: کل واحدهاي مسکن مهر استان ۲۱۰ 
آن  واحد  هزار  که ۱6۰  است  مسکوني  واحد  هزار 
شهري و ۵۰ هزار واحد آن روستایي است که در 
مجموع 7۲هزار و ۳۳۲واحد مسکن مهر یعني ۵۴هزار 
و ۳۳۳ واحد شهري و ۱۸ هزار واحد روستایي در 

سال ۳ ساله دولت یازدهم به بهره برداري رسیدند.

وي واحدهاي باقي مانده مسکن مهر استان را حدود 
۵هزار و ۵۵۰ واحد به اضافه ۱۰ هزار واحد مسکن 
مهر بدون متقاضي عنوان کرد و افزود: جمع بندي 
واحدهاي باقي مانده و واحدهاي بدون متقاضي جزو 

برنامه هاي سال 96 ما در حوزه مسکن مهر است. 
گفت:  اصفهان  استان  شهرسازي  و  راه  مدیرکل 
خوشبختانه توانستیم در سال 9۵، ۴۵ سایت مسکن 
مهر را با پرداخت هزینه هاي خدمات روبنایي تحویل 

شهرداري هاي مربوطه بدهیم. این یکي از کارهایي 
عملیات  هزینه  و  افتاد  اتقاق  سال 9۵  در  که  بود 
بخشي  و  شده  برآورد  سایت ها  یکایک  باقي مانده 
توسط  باید  که  مجموعه ها  این  نیازمندي هاي  از 
و  نقدي  یارانه  به صورت  تکمیل شود  شهرداري ها 
بخشي نیز به صورت معوض ملکي به شهرداري ها 
تحویل شده و یا در حال تحویل است. غالمي افزود: 
در شهر جدید فوالد شهر که بیشترین حجم واحد 
مسکن مهر را با ۳۳ هزار واحد داشتیم در ۳ ماهه 
نخست سال جاري برنامه ریزي کرده ایم تا به سرانجام 
برسد. وي گفت: خوشبختانه این کارخانه با حمایت 
وزیر محترم راه و شهرسازي به سمت و سویي رفت 
تاریخي  کارخانه  فضاي  مترمربع  هزار  کل 7۰  که 
تملک  اصفهان  باالي  چهارباغ  محور  در  ریسباف 
برگزار مسابقه در مقیاس  نیز مقدمات  االن  و  شد 
بین المللي را داریم که به عنوان یک حرکت بسیار 
بزرگ در راستاي بازآفریني شهري است.غالمي افزود: 
این حرکت مقدمه اي براي همه کالنشهرها و همه 
تا در تمامي فضاهاي بزرگ شهري به  شهرهاست 

ارتقاي کیفي زندگي بپردازند.

مدیرکل راه و شهرسازي اصفهان تشریح کرد:

تملک ریسباف نماد توسعه مسئوالنه شهر به جاي توسعه سوداگرانه

ایسنا: رئیس مرکز بهداشت ارومیه گفت: اقدامات 
درمانی و پیشگیرانه در راستای مبارزه با شپش 

موی سر در مدارس ارومیه اجرایی می شود.
علی صدقیانی فر گفت: همواره شیوع شپش در 
مدرسه ها بوده و خاص کشور و شهر ارومیه نیست 
حتی در کشورهای پیشرفته هم شیوع این انگل را 

در مدارس شاهد هستیم.
وی اظهار کرد: نزدیک بودن بیش از حد دانش 
های  ساعت  گذراندن  و  مقطع  این  در  آموزان 
باال بودن احتمال استفاده  با یکدیگر و  طوالنی 
از وسایل شخصی دیگران موجب می شود این 
بیماری در بین دانش آموزان ابتدایی بیشتر باشد و 
در سال های اخیر نیز شاهدیم که این انگل در بین 
دانش آموزان مناطق باالی شهر نیز دیده می شود.
خصوص  این  در  حساسیت  اینکه  بیان  با  وی 
بیشتر شده است، ادامه داد: با توجه به شیوع این 
بیماری در مدارس، طرح های ویژه ای را برای این 
منظور اجرایی می کنیم.دکتر صدقیانی فر ادامه 
داد: در ابتدا این طرح های مبارزه و پیشگیری از 
سالتحصیلی ۸۴-۸۵ آغاز شد و همچنان این طرح 
ادامه دارد.وی اعالم کرد: در این راستا کارشناسان 
به مدارس مراجعه و نسبت به وضعیت سنجی 
برای دانش  نیاز،  اقدام می کنند که در صورت 

آموزان مبتال به شپس سر شامپو ارائه می شود.
 رئیس مرکز بهداشت ارومیه با شااره به اقدامات 

کرد:  خاطرنشان  زمینه،  این  در  گرفته  انجام 
درسالتحصیلی  گذشته ۱۰ هزار و ۴99 کودک 
در ارومیه مبتال به بیماری شپش سر بودند که 
برای درمان این دانش آموزان ۱۰ هزار و 9۸۲ 
کرد:  اعالم  فر  است.صدقیانی  ارائه شده  شامپو 
تابستان امسال این تعداد به ۵ هزار و 9۳۴ نفر 
رسیده بود که برای این دانش آموزان نیز 6 هزار 
و ۵۱  شامپو ارائه شده است.وی با بیان اینکه 
اقدامات مبارزه ای و پیشگیرانه در این خصوص 
نیز در  ادامه دارد، گفت: الزم است خانواده ها 
این خصوص همکاری الزم را داشته باشند.وی 
خاطرنشان کرد: در ۱۰ سال گذشته گستردگی 
از  معموال  که  زیاد شده  جامعه  در سطح  پشه 
و  ورزشی  های  کالس  عمومی،  مجامع  طریق 
درسی، استخرها و به طور کل هر مکان عمومی 
انتقال صورت می گیرد و به همین دلیل است 
صورت  به  و  مکررا  گذشته  سال   ۱۰ طی  که 
متوالی شایع شدن شپش را در این مناطق می 
بینیم.رئیس مرکز بهداشت ارومیه اظهار داشت: 
معموال شپش در تماس نزدیک افراد مثل تماس 
همکالسی ها، زندانیان و اسارت گاه ها که برای 
مدت طوالنی در کنار هم هستند شایع می شود 
و در اکثر مواقع این انگل در هنگام خواب که فرد 
هشیاری ندارد از سر و بدن حرکت می کند و به 

فرد دیگری انتقال می یابد.

کنترل شپش سر در مدارس ارومیه
 مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: 
6۰۰ هزار هکتار از جنگل های لرستان در معرض 

خشکیدگي هستند.
استان  اداري  شوراي  جلسه  در  فتحي  مهرداد 
اظهار کرد: سمندر لرستاني به حمایت همه نیاز 

دارد.
وي اظهار کرد: رسانه ها در استان فرهنگ توجه 
به محیط زیست را رواج داده اند که جاي تشکر 

دارد.
فتحي ادامه داد: امروزه محیط زیست به عنوان 
چالش اول در دنیا مطرح است. باید مشکالت 
را مدیریت کنیم تا آیندگان با مشکالتي مواحه 

نشوند.
بي نظیري  اقلیمي  تنوع  لرستان  داد:  ادامه  وی 
دارد، اختالف ارتفاع باعث این تنوع اقلیمي شده 

است.
گیاهي  گونه  اینکه ۱7۰۰  بیان  با  این مسئول 
کل  درصد   ۲۰ شد:  یادآور  داریم،  استان  در 
جنگل هاي کشور در لرستان هستند، ۸۰۰ هزار 

مرتع در استان وجود دارد.
فتحی تصریح کرد: 6۰۰ هزار هکتار از جنگل های 

لرستان در معرض خشکیدگي هستند.
وی با اشاره به اهمیت زاگرس، گفت: زندگی با 
بحث جنگل گره خورده است و بایذ بیش از پیش 

به آن توجه کرد.
این مسئول با بیان اینکه براي حفظ و حراست از 

تنوع زیستي ما پاسگاه ساختیم، افزود: در ارتباط 
با بحث جنگل هاي زاگرس دو مانور انجام دادیم 
که باعث ایجاد هماهنگي بین سایر دستگاه ها نیز 
شد. در مناطق تحت مدیریت ۵7 درصد کاهش 

آتش سوزي داشتیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با بیان 
اینکه با ورود کارگروه آمایش ۳سال متوالي هیج 
قاجاق سمندري در سطح کشور نداشتیم، گفت: 
در بحث تاالب ها مشکالت فراواني داریم که باید 

آنها را احیاء کنیم.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۵۰۰ واحد صنعتي 
داریم که تحت پایش آنالین هستند، بیان کرد: 
مرکز قرنطینه در در سفید کوه احداث کردیم و 

امروز دغدغه نجات حیات وحش را نداریم.
فتحی گفت: برخورد با متخلفین حیات وحش 
در استان به شدت انجام می شود و در این کار 

پیش قدم بوده ایم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان یادآور 
داریم،  استان  در  را  سبز  کارآفرین  طرح  شد: 
۴۰ نفر از فارغ التحصیالن استان در رشته هاي 
مرتبط را آموزش دادیم که به هر کدام از آنها 

۱۰۰میلیون تومان تسهیالت خواهیم داد.
فتحی افزود: مشارکت در تدوین ۴ استاندارد را 
لرستان  در کشور  بار  اولین  براي  که  داشته ایم 
در  استانداردها  این  و  شود  پیش قدم  توانسته 
کشور در حال حاضر مورد استفاده قرار مي گیرند.

600هزار هکتار از جنگل های لرستان در معرض خشکیدگي

آگهی حصروراثت

ازخرمشهردرخواستی  بشناسنامه96۵صادره  پدرعلی  نام  محمدی  بانوسلیمه 
علی  مرحوم  پدرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
خرمشهردرتاریخ66/۱/7دریزداقامتگاه  بشناسنامه۱۳۸صادره  حساوی  محمدی 
غیردائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی بامشخصات فوق الذکر۲-خیریه 
شناسنامه۳۰۰بهبهان۴-امینه  شناسنامه۱6۵۸خرمشهر۳-لیالبشماره  بشماره 
شناسنامه۱۲۵۲خرمشهر6- بشماره  شناسنامه۳۵۰خرمشهر۵-سمیره  بشماره 

متوفی(7-محسن  خرمشهر)دختران  شناسنامه۱۰۵۲  بشماره  حلیمه 
شناسنامه7۳۰۳  بشماره  شناسنامه۲۸7۰6خرمشهر۸-حسین  بشماره 
شناسنامه    بشماره  ۱۰-عبدالجلیل  شناسنامه   خرمشهر9-عبدالرضابشماره 
بشماره  گشاوی  متوفی(۱۲-فضه  شناسنامه)پسران  بشماره  ۱۱-عبدالحسن 
قانونی  تشریفات  باانجام  شناسنامه۲۰۱۴خرمشهر)همسرمتوفی(والغیر.اینک 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  وصیت  صادروهر 

اعتبارساقط است.                           شماره م.الف)9/6(
رئیس شعبه7شورای حل اختالف شهرستان خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

رای هیئت /نوبت اول

اگهی موضوع ماده 3 قانون
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی 
تعیین  قانون  اول/ موضوع  برابر رای شماره ۱۳9۵6۰۳۰۱۰6۰۰۱۱۵۸۸  هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای / غالمرضا 
شبانخو فرزند خداداد بشماره شناسنامه ۲۸ صادره از آرادان در ششدانگ یک باب 
خانه/ به مساحت 9۵.77 مترمربع پالک ۱7۱9 فرعی از ۲ اصلی واقع در قریه 
محرز  رستمی  باجمالو  سودابه  خانم  رسمی/  مالک  از  خریداری  ورامین  باغرین 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
تاریخ  از  ماه  یک  رسید، ظرف مدت  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  خود 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 

صادرخواهدشد. ث/م الف ۱۰۲9
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/۱/۱9  تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/۲/۳

 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین

آگهی فقدان سند مالکیت

دفترخانه۱6ساوجبالغ   ۱۳9۱/۱/۱9  -۸7۴۲ برابروکالتنامه  فالح  یکه  محمدباقر 
اعالم  شده  تصدیق  استشهادیه  دوبرگ  تسلیم  رنجبرضمن  زهراآزاده  ازخانم 
مسکونی  آپارتمان  دستگاه  یک  ششدانگ  مالکیت   سند  که  است  نموده 
از  مفروز  از69اصلی  قطعه7بشماره۱6۵۴۲فرعی  ۸6/۴۳مترمربع  ومساحت 
پالک_فرعی واقع در اراضی نظرآبادجز حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت 
باقری ثبت وصادر گردیده وبرابر  نام یداله  به  6۸۸۰صفحه۱۸دفترجلد7۰امالک 
سند قطعی شماره ۸۵77- 9۰/۱۲/۲۲ دفترخانه ۱6ساوجبالغ به متقاضی منتقل 
شده و بموجب سند رسمی شماره ۸۵7۸- 9۰/۱۲/۲۲ دفترخانه ۱6ساوجبالغ در 
انگاری مفقود گردیده و درخواست سند  بانک مسکن میباشد بعلت سهل  رهن 
المثنی نموده است.لذامراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده۱۲۰آیین نامه 
قانون ثبت دریک نوبت آگهی می شود تاچنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارایه سندمالکیت به این اداره تسلیم تا وفق 
مقررات عمل گردد.بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد سندمالکیت المثنی طبق مقررات به 

متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمدسلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نظرآباد

آگهی ابالغ 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
کالسه پرونده:9۳۱696   وقت رسیدگی:96/۳/۲ ساعت ۱۰/۳۰ 

خواهان:محمد باقر بختیاری
خوانده گان:۱- حسین پورامینی ۲- حسین جواهری هردو مجهول المکان 

 خواسته:تقاضای صدور حکم مبنی بر اثبات مالکیت و تنظیم سند رسمی نسبت 
به ۵۱7۰متر مشاع از پالک ثبتی ۱ فرعی از 6۳ اصلی اراضی مزروعی واقع در 

روستای مونی آباد بختیاری 
خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه اول  شورای حل 
مجهول  علت  به  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  ورامین  اختالف 
به تجویز ماده 7۳  المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و 
قانون آیین دارسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی 
میشود  تا خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و 
در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
ث/ م الف ۱۵۰۱                              

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی جواد آباد

آگهی حصروراثت
ازماهشهردرخواستی  بشناسنامه۱6۰صادره  پدراسمعیل  نام  رئیسی  بهنام  آقای 
اسمعیل  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
96/۱/۳درماهشهراقامتگاه  ماهشهردرتاریخ  بشناسنامه۲9۱9صادره  رئیسی 
فوق)فرزندمتوفی(  بامشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی 
بشماره  شناسنامه9۴۲ماهشهر۳-عبدالحسن  بشماره  ۲-عبدالحسین 
شناسنامه۳۵۱ماهشهر۵-بهزادبشماره  بشماره  شناسنامه۱۰۱۲ماهشهر۴-سحر 
متوفی((6-منیژه  رئیسی)فرزندان  همگی  شناسنامه99۴۱ماهشهر)شهرت 
بشماره  بشماره شناسنامه۴۲6۳ماهشهر)همسرمتوفی(7-صدمه خسروی  رئیسی 
مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  شناسنامه۵۲6ماهشهر)مادرمتوفی(والغیر.اینک 
ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک 
مرکزی  حوزه  اختالف  حل  بشورای  یکماه  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ 
که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  ماهشهرکد۲تقدیم 

بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.    شماره م.الف)۱6/۸(
حوزه مرکزی شورای حل اختالف ماهشهرکد2

آگهی ابالغ 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
کالسه پرونده:۱/9۵ش/۱۸۰6

وقت رسیدگی:96/۲/۲۰ ساعت 9/۳۰ 
خواهان:بانک مهر اقتصاد با نمایندگی پرستو کیان

خوانده:منصور اسماعیلی - ساعد عزیزی محسن آبادی
خواسته:مطالبه وجه

خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه اول  شورای حل 
اختالف ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین 
دارسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی میشود  تا خوانده 
از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 
رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط 
یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .ث/ م الف ۱۴9۲                             

 دبیر حوزه اول  شورای حل اختالف ورامین

آگهی ابالغ

ساجده  بطرفیت  فرزندعبدالحسین  البوغبیش  علی  آقای  خواهان 
دادگاه  مجددتقدیم  ازدواج  به  اذن  خواسته  ناصرنژادفرزندمحمدرضابه 
به  رسیدگی  جهت  که  خرمشهرنموده  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 
خوزستان  دراستان  خرمشهرواقع  شهرستان  حقوقی  عمومی  شعبه۲دادگاه 
شهرستان  اداری-دادگستری  متری-سایت  خرمشهرخیابان۴۰  شهرستان 
وقت  که  گردیده  کالسه96۰99۸6۱۴۱۲۰۰۰۰۵ثبت  وبه  خرمشهرارجاع 
المکان  مجهول  علت  است.به  شده  آن۱۳96/۲/۲۴وساعت۸:۳۰تعیین  رسیدگی 
آیین  تجویزماده7۳قانون  وبه  خواهان/شاکی  ودرخواست  خوانده/متهم  بودن 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شودتا خوانده/متهم پس ازنشرآگهی واطالع 
ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست 
شماره  حاضرگردد.     رسیدگی  جهت  مقررفوق  ودروقت  رادریافت  وضمائم 

م.الف)9/۲۳(
منشی شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-فاطمی سوق

آگهی فقدان سند مالکیت

پسند  شعاعی  منیره  وراث  طرف  از  وکالتا  و  اصالتا  چگینی   زاده  علمی  حسن 
و  علی  و  رضا  محمد  و  فاطمه  و  احترام  و  اشرف  و  مهری  از  عبارتند  تبریزی 
عباس همگی علمی زاده چگینی  طبق وکالتنامه شماره  ۸۴۴7 -9۴/9/۲ دفتر 
۱7۳ کرج با تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند 
مالکیت ششدانگ یک  قطعه زمین با بنای احداثی   به مساحت 6۱/۱۰  مترمربع 
بنام  ثبتی شهرستان ساوجبالغ  از ۱7۵اصلی  جزء حوزه  فرعی  بشماره۱۴۰7  
و  ثبت   ۲۸96 امالک  دفتر   9۴ صفحه  ثبت  ذیل  تبریزی  پسند  شعاعی  منیره 
سند بشماره چاپی ۲۰۲۲۲7  صادر وبه نامبرده منتقل  وبه علت جابجایی مفقود 

گردیده و  درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصالحی به ماده ۱۲۰  آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 

عمل گردد.م/الف ۱7
افخمی-ئیس ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ آگهی 

خواهان بانک مهراقتصاد با وکالت سید ضیاء ایمای و نمایندگی علیرضا چراغی 
با وکالت فهیمه تکلو  دادخواستی به طرفیت خواندگان الهام بابادی و گل طال 
غیبی و کیوان شیری  به خواسته مطالبه وجه چک   تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6۱9 شورای حل 
اختالف ۱۳ تهران واقع در تهران-  میدان دروازه شمیران خ فخرآباد جنب مسجد 
فخرآباد شهرداری منطقه ۱۳  ارجاع و به کالسه 9۵۰99۸۰9۱6۸۰۰79۸ ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 96/۲/۲ و ساعت ۱۱/۰۰ تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گرد

د.۱۱۰/۱۵676۱                    
مدیردفتر شعبه 6۱9 شورای حل اختالف ۱3 تهران

آگهی
خواهان بانک مهراقتصاد با وکالت سید ضیاء ایمای و نمایندگی علیرضا چراغی با 
وکالت فهیمه تکلو  دادخواستی به طرفیت خواندگان منصور یزدی و زهرا ضمیری 
اسدالزاده به خواسته مطالبه وجه چک   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6۱9 شورای حل اختالف ۱۳ 
تهران واقع در تهران-  میدان دروازه شمیران خ فخرآباد جنب مسجد فخرآباد 
شهرداری منطقه ۱۳  ارجاع و به کالسه 9۵۰99۸۰9۱6۸۰۰۸۰۰ ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 96/۲/۲ و ساعت ۱۱/۱۵ تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.۱۱۰/۱۵6767                   
 مدیردفتر شعبه 6۱9 شورای حل اختالف ۱3 تهران

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده     کالسه پرونده:۱/9۵ش/۱۸۰7

وقت رسیدگی:96/۲/۲۰ ساعت ۱۰/۳۰   
خواهان:بانک مهر اقتصاد با نمایندگی پرستو کیان

خوانده:مریم مهرابی    خواسته:مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه اول  شورای حل 
اختالف ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین 
دارسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی میشود  تا خوانده 
از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 
رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط 
یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .ث/ م الف ۱۴96                             

 دبیر حوزه کارخانه شورای حل اختالف ورامین

آگهی

به  زاده  نقی  علی  عماد  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فالح   حسن  خواهان 
خواسته مطالبه وجه چک   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲6۰۲ شورای حل اختالف ۲7 تهران واقع 
در تهران-  میدان هفت تیر خ بهارشیراز میدان بهارشیراز پ ۱۵۰  ارجاع و به 
کالسه 9۵۰99۸۱۲6۰۲۰۰۳۴۸ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/۲/۱6 و 
ساعت ۱6/۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.۱۱۰/۱۵67۸6                   
 مدیردفتر شعبه 26۰2 شورای حل اختالف 27 تهران

ابالغیه 
ابالغ شونده : محمد پرچکانی 

تاریخ حضور 96/۲/۱۲ ساعت ۱6/۳۰ محل حضور تهران میدان تجریش خ دربند 
باالتر از دربند نرسیده به میدان دربند سمت چپ 

علت حضور  : در خصوص دعوی سید امین طهماسبی بطرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید 

۱۱۰/۱۵6836      منشی شعبه 3 شورای حل اختالف ۱ تهران 

مفقودی
 سند کمپانی و شناسنامه مالکیت نسیان مدل 67 به شماره شهربانی ۲۳۳ب۸۴ 
ایران 6۲ شماره موتور ۱۸۴۸9۵و شماره شاسی ۰۰۵۲۵9۰ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز  خودرو سواری ریو ال اس ۱۵۰۰ مدل 9۰ به رنگ 
موتور  ۱۰9۴79۳  و شماره  ایران 7۲  به شماره پالک 799م۵7  روغنی  سفید 
یدا... اسمعیلی کناری مفقود  و شماره شاسی NAS6۱۰۰۲۲B۱۱967۰9بنام 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

مفقودی
 سند کمپانی و شناسنامه مالکیت پیکان پژو مدل 7۲ به شماره شهربانی 9۸۸ق۳6 
7۲۱۳۱9۱7مفقود  شاسی  شماره  و   ۱۲۳۱7۲۰۰9۳ موتور  شماره  با   ۵۵ ایران 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل
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تولید آهن اسفنجی در فوالد سفید 
دشت از 114 هزار تن گذشت

احیا  واحد  سازی  آهن  مدیر  اصفهان-  بهادری- 
تالش  با  گفت:  دشت  سفید  فوالد  مستقیم 
محال  چهار  دشت  سفید  فوالد  شرکت  کارکنان 
احیا  واحد  در  اسفنجی  آهن  تولید  بختیاری  و 
و  فوالد سفید دشت چهارمحال  مستقیم شرکت 

بختیاری از ۱۱۴ هزارتن گذشت.
جمشید علی بابایی در این خصوص اظهار کرد: از 
زمان به بهره برداری رسیدن واحد احیا مستقیم 
در  بختیاری که  و  فوالد سفید دشت چهارمحال 
آبانماه سال 9۵ به دست معاون اول محترم رییس 
جمهور انجام شد، این واحد تولید آهن اسفنجی 
را آغاز کرد و توانست با وجود همه محدودیتهای 
تولید  روز  به  روز   9۵ سال  اسفندماه  تا  موجود 
آهن  اینکه  بر  تأکید  با  دهد.وی  افزایش  را  خود 
لحاظ  به  واحد  این  در  شده  تولید  اسفنجی 
مرغوبیت از متالیزاسیون)درجه فلزشدگی( باالی 
اسفنجی  آهن  گفت:  است،  برخوردار  درصد   9۱
تولید شده در این شرکت هم اکنون به شرکتهای 
ارسال  بزرگی چون فوالد خوزستان  فوالد سازی 
مستقیم  احیا  واحد  سازی  آهن  مدیر  شود.  می 
تولید  میزان  این  به  دستیابی  دشت  سفید  فوالد 
را مرهون زحمات و تالش شبانه روزی مدیریت 
دشت  سفید  فوالد  شرکت  مجموعه  کارکنان  و 
چهارمحال و بختیاری دانست و صمیمانه از آنها 

قدردانی کرد.

واحدهای صنعتی لرستان تحت 
پوشش پایش سازمان محیط زیست

تمام  گفت:  لرستان  زیست  محیط  مدیرکل   
پایش  پوشش  تحت  استان  صنعتی  واحدهای 

سازمان محیط زیست هستند.
تشکل های  جمع  در  بیرانوند  فتحی  مهرداد   
رئیس  حضور  با  که  استان  محیطی  زیست 
سازمان محیط زیست کشور برگزار شد، اظهار 
کرد: خوشبختانه مجموعه تشکل های استان در 
بحث زیست محیطی بسیار فعال بوده و تعامل 

خوبی با ما دارند.
بسیار  نقش  تشکل ها  این  کرد:  اضافه  وی 
خوبی در حوزه های فرهنگی حفاظت از محیط 
زیست دارند و امیدواریم این تعامل و همکاری 
اشاره  با  بیرانوند  یابد.فتحی  استمرار  همچنان 
تحت  استان  صنعتی  واحدهای  تمام  اینکه  به 
هستند،  زیست  محیط  سازمان  پایش  پوشش 
تصریح کرد: این امر باعث شده  که ما سه سال 
نیستیم  صنعتی  استان  اینکه  علیرغم  پیاپی 
سبز  صنعت  معرفی  در  برتر  استان  عنوان  به 

معرفی شویم.

10 درصد از اراضی الهیجان  
زیر کشت برنج  

فرماندار الهیجان گفت: این شهرستان دارای ۱۰ هزار هکتار آب بندان 
و ۱۰ درصد از اراضی کشاورزی زیر کشت برنج استان می باشد.

به گزارش ایسنا منطقه گیالن، مهندس سید محمد احمدی در حاشیه 
جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان که با حضور است اندار برگزار 
شد، اظهار کرد: شهرستان الهیجان دارای ۱۰ هزار هکتار آب بندان و 

۱۰ درصد از اراضی کشاورزی زیر کشت برنج استان می باشد.
هکتار  هزار   ۲۳ معادل  را  برنج  کشت  زیر  اراضی  الهیجان  فرماندار 
دانست و افزود: تمام تالش ما بر این است که با استفاده از آب بند های 
موجود، ۸ هزار هکتار اراضی که از سفید رود تغذیه نمی شوند را به 

طور صحیح مدیریت کنیم.
وی ضمن تشکر از مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان، خاطرنشان 
مساعدت  شهرستان  با  انهار  الیروبی  بحث  در  می رود  انتظار  کرد: 

بیشتری صورت گیرد.

آموزش 92 درصدي اپراتورهاي سي ان جي 
)CNG( استان البرز محقق شد

با اجراي دوره هاي آموزشي متعدد 9۲ درصد از اپراتورهاي جایگاه 
هاي عرضه سوخت CNG استان البرز کسب مهارت کرده اند.

به نقل از روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان 
البرز، دوره هاي آموزش اپراتورهاي CNG  با هدف افزایش توانمندي، 
ایجاد و افزایش مهارت و تأمین امنیت الزم براي حفظ جان و اموال 
شهروندان، سرمایه گذاران و شاغلین در جایگاه هاي عرضه سوخت 
CNG برگزار شد.ابراهیم توسلي مدیر شرکت ملي پخش فرآورده 
هاي نفتي استان البرز دراین خصوص اظهار داشت؛ با اجراي دوره هاي 
آموزشي طي سال ۱۳9۵ و سال هاي گذشته  9۲ درصد از اپراتورهاي 
شاغل در جایگاه هاي CNG استان البرز موفق به شرکت در این دوره 
ها و اخذ گواهینامه آموزشي شده اند که این درصد در کشور کم نظیر 
 CNG است.ابراهیم توسلي، ترک کار نیروهاي شاغل در جایگاه هاي
به دلیل دشواري و سخت بودن آن را یکي از مسائل و مشکالت این 
حوزه دانست و افزود با قرار گرفتن این فعالیت در مشاغل سخت و 
زیان آور و ایجاد امکان استفاده از تسهیالت الزم در سن بازنشستگي 
مي تواند به افزایش انگیزه همکاري مداوم اپراتورها با جایگاه هاي 

سوخت کمک کند.
وي در ادامه، یکي از عوامل مهم در سرعت بخشیدن به اجراي دوره 
هاي آموزشي اپراتورها را خارج کردن این فعالیت از انحصار شرکت 
هاي تأمین کننده تجهیزات جایگاه هاي سوخت CNG عنوان کرد.

مجید صالحي رییس واحدCNG  شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي استان البرز گفت: در حال حاضر ۳۱6 اپراتور در ۵۱ باب جایگاه 
CNG استان البرز مشغول به کار هستند که 9۲ درصد از آنان موفق 
به اخذ گواهینامه هاي آموزشي از شرکت هاي معتبر شده اند و  برنامه 
ریزي الزم براي آموزش اپراتورهاي جدید و فاقد گواهینامه آموزشي 

در آینده نزدیک صورت گرفته است.

خبر خبر

جدید  نسل  نصب  با  اهواز:  فر-  سعیدوحیدی 
مجموعه هاي   ،)HPS( نفت  انتقال  پمپ هاي 
سفید  رگ  نفتي  میدان   7۱ کالستر  بوستر 
و  سازي  بهینه  جنوب  خیز  نفت  مناطق  در 
راه اندازي شد و مجموعه رگ سفید ۱۸ نیز در 

شرف راه اندازي مي باشد.
مدیرعامل شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب 
با اعالم این خبر گفت: پروژه  نصب این پمپ ها 
از خردادماه سال گذشته آغاز شد و در مدت 9 

ماه اجرا و راه اندازي شد.
احداث  با  افزود:  پور  عالي  بیژن  مهندس 
ها،  پمپ  این  نصب  و  نیاز  مورد  تأسیسات 
مجموعه هاي  در   خام  نفت  انتقال  ظرفیت 
تفکیک ۱۸ و 7۱ میدان رگ سفید در مجموع 
به میزان ۱6 هزار بشکه در روز رسید و افزایش 
فشاري از  PSI ۲۵۰ به حدود  PSI 6۰۰ نیز 

فراهم شده است.
وي همچنین اظهار داشت: نصب این پمپ ها 
در مجموعه هاي تفکیک شماره ۲۲ و ۲۳ میدان 
رگ سفید نیز در حال اجرا ست که حدود یک 
نرمال  راه اندازي خواهد شد. ظرفیت  ماه دیگر 
هزار   ۱6 حدود  ها  مجموعه  این  در  پمپ  هر 
هاي  پمپ  نصب  با  باشد.  مي  روز  در  بشکه 
و  استمرار  امکان  سفید  میدان رگ  در  مذکور 
افزایش تولید از تعدادي از چاه هاي کم فشار و 
بسته این میدان با مجموع دبي حدود ۱6 هزار 

بشکه در روز فراهم خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب 
هزینه ي ارزي و ریالي اجراي این بخش از پروژه 

را حدود  ۱۵۰ میلیارد ریال اعالم کرد.
اجراي  با  هم زمان  ساخت:  خاطرنشان  وي 
قرارداد فوق،  قرارداد دیگري نیز با هدف تجهیز 

کالسترهاي گلخاري و مجموعه 
هاي تفکیک شماره ۱۱ و ۱۴۵ 
دست  در  حکیمه   بي بي  میدان 
اجرا ست که  تا پایان شش ماهه 
برداري  بهره  به  اول سال جاري 

خواهد رسید.
مهندس عالي پور هزینه ي ارزي 
این پروژه را نیز  و ریالي اجراي 

حدود  ۱۴۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با 
اجراي این پروژه در مجموعه گلخاري استمرار 
و افزایش ظرفیت تولید روزانه  تا ۲6 هزار بشکه 
به سامان خواهد رسید و در مجموعه هاي بي بي 
پمپ هاي  کنار  در  یدک  پمپ هاي  نیز  حکیمه 
موجود به منظور استمرار و جلوگیري از وقفه 
روز،  در  بشکه  هزار  نفت حدود  ۲7  تولید  در 

نصب خواهند شد.

هاي  پمپ  جدید  نسل   HPS هاي  پمپ 
هاي  پمپ  فناوري  با  که   است  نفت  انتقال 
هاي  سامانه  جایگزین   )EPS( چاهي  درون 
همچنین  است.  شده  نفت  فشار  افزایش  رایج 
در طراحي این پمپ ها از تکنولوژي جدید دور 
 )Variable Frequency Drive( متغیر
جهت افزایش بازدهي پمپ و استفاده از انرژي 

استفاده خواهد شد.

مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب خبر داد:

)HPS( نصب نسل جدید پمپ هاي انتقال نفت

عمومي  روابط  گزارش  به 
فرآورده  پخش  ملي  شرکت 
چهارمحال  منطقه  نفتي  هاي 
سرداري  مجتبي  بختیاري  و 
پخش  ملي  مدیرشرکت 
از  استان  نفتي  هاي  فرآورده 
مصرف  ۱۵درصدي  افزایش 
بنزین در مرحله دوم مسافرت 
در   96 سال  نوروزي  هاي 
مجتبی   . داد  خبر  استان 
در  داشت  اذعان  سرداري 
فروش  میانگین   ۱۳9۵ سال 
استان  درسطح  بنزین  روزانه  
بوده  لیتر   7۸۵ و  هزار    7۰۳

از ۲6 اسفند  با آغاز مسافرت هاي نوروزي  که 
۱۳96در  سال  فرودین   ۱۳ تا   ۱۳9۵ سال  ماه 
گذشته  سال  به  نسبت  مشابه  مدت  با  مقایسه 
فروش  میزان  لغایت9۵/۱/۱۳(   9۴/۱۲/۲6 )از 
و  است  داشته  درصدافزایش   ۱۵ مقدار  بنزین 
به  تعطیالت  از  مرحله  این  در  فروش  بیشینه 
مدیر   . است  رسیده  روز  لیتردر   ۱۰۰6۲۰۰
منطقه  نفتي  هاي  فرآورده  پخش  ملي  شرکت 
بازه  همین  در  گفت   بختیاري  و  چهارمحال 
سوخت   کننده  عرضه  جایگاههاي  در  زماني 
CNGبیش از۴ میلیون و۸۴۲ هزار مترمکعب 
رسیده  فروش  به   CNG فشرده  گازطبیعي 
 CNG است که مصرف این مقدار سوخت پاک
در استان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 

تصریح  سرداري   . است  داشته  رشد  درصد   9
 CNG فشرده  گازطبیعي  مقدار  ازاي  به  کرد 
لغایت  اسفند سال 9۵  از روز ۲6  مصرف شده 
 ۸۴۲ و  میلیون   ۴ حدود  سال96  فرودین   ۱۳
شده  جویي  صرفه  استان  در  بنزین  لیتر  هزار 
 9۵ سال  در  افزود  سرداري  مجتبي   . است 
بیش از 6۲۱ هزار لیتر نفتگاز به طور متوسط 
در روز به فروش رسیده است و تعطیالت نوروز 
امسال مصرف نفتگاز با میانگین فروشي حدود 
۲9۵هزار لیتر در روز کاهشي 9 درصدي نسبت 
ایشان   . به نوروز سال گذشته  نشان مي دهد 
علت کاهش مصرف نفتگاز را ممنوع بودن تردد 
خودروهاي سنگین در مسیرهاي ترانزیت استان 
گردشگري   قابلیت  با  بختیاري  و  چهارمحال 

مطرح  نمود.  

افزایش 15 درصدي  مصرف بنزین در استان 

چهارمحال و بختیاري
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر 
درصدی  چهار  ازکاهش  اردبیل  استان 
 96 نوروز  ایام  در  بین شهری  سفرهای 

خبرداد.
خود  خبری  نشست  در  رحمتی  علی 
در  گذشته  سال  گفت:  خبرنگاران  با 
 6۱۰ و  ۱۲7 هزار  بین  شهری  مسافرت های 
بود،  شده   جا  جابه  نوروز  ایام  در  مسافر 
به  این رقم در سال جاری  خاطرنشان کرد: 
۱۲7 هزار و ۴6۵ نفر رسیده که در مقایسه 
با سال گذشته کاهش یک دهم درصدی را 

می دهد. نشان 
حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل  گفته  به 
 ۱۳ گذشته  سال  اردبیل  استان  جاده ای 
هزار و ۴۴7 سفر در تعطیالت نوروزی انجام 
شده بود که این رقم در سال جاری به ۱۲ 
با  مقایسه  در  که  رسیده  مورد   9۰۰ و  هزار 

سال گذشته ۴.۵ درصد را نشان می دهد.
بیله  مرزی  پایانه  تردد  به  اشاره  با  رحمتی 
این  در  نوروزی  طرح  اجرای  ایام  در  سوار 
ایام نوروز امسال  گمرک خاطرنشان کرد:در 
مرزی  پایانه  از  نفر   69۵ و  هزار   ۴۰ تردد 
مقایسه  در  که  رسیده  ثبت  به  سوار  بیله 
۱۲۴درصدی  رشد  شاهد  گذشته  سال  با 

. هستیم
وی به تردد حجم مسافران ایرانی نیز اشاره 
 ۸۲۴ و  هزار   ۱9 پایانه  ازین  گفت:  و  کرد 
مسافر وارد  و ۲۰ هزار و ۸7۱ مسافر خارج 

شده است. 
جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل 
به  خارجی  مسافران  ورود  کاهش  استان 
استان را یادآور شد و افزود: ۱6 هزار و۱۲6 
 6۴۸ و  هزار   ۱6 و  ورودی  مسافران  نفر 
به  که  است  خارجی  مسافران  خروجی  نفر 
ترتیب کاهش ۱۴ و ۱۲ درصدی را به خود 

اختصاص داده است. 
هزار   ۸۳9 و  میلیون  پنج  رحمتی  گفته  به 
و ۸6۰ تردد در کل استان در ایام نوروز به 
ثبت رسیده که تنها پنج درصد از آن شامل 

 . ناوگان سنگین و مابقی سواری است 
وی در ادامه به راه اندازی سه پاسگاه جدید 
وگفت:  کرد  اشاره  جاری  سال  در  راهداری 
بکار  آغاز  و  شده  مشخص  طرح  پیمانکاران 
شاهد  سال  پایان  تا  امیدواریم  که  اند  کرده 

باشیم.  آنها  از  بهره برداری 
یادآور  را  استان  های  جاده  تجهیز  رحمتی 
شد و گفت: گفت: ترمیم و تجهیز جاده های 
جاده  در  آسفالت  روکش  و  اصالح  همچنین 
های مواصالتی استان در  اولویت برنامه های 

ما در سال جاری قرار دارد.
نوروز  ایام  در  همچنین  کرد:  بیان  وی    
امسال شاهدکاهش 67 درصدی آمار تلفات 
بطوریکه  بودیم  اردبیل  استان  در  جاده  ای 
عدد  به  استان  در  را  رقم  این  امیدواریم 

برسانیم. دورقمی 

کاهش چهار درصدی سفرهای بین شهری 
در اردبیل

دادنامه 

تاریخ رسیدگی : 9۵/۱۰/۲9 
شماره پرونده : 9۵۰۳۴۳/۲۳۰۲ 

مرجع رسیدگی حوزه ۲۳۰۲ شورای حل اختالف ۲۴ تهران 
خواهان : علی مرادی 

خونده : داود غنی زاده حاجی خواجه لو 
خواسته : مطالبه وجه 

گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
وقت مقرر حوزه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
به  مبادرت  آتی  بشرح  متعال  احدیت  درگاه  از  استعانت  و  دادرس  ختم  پرونده 

صدور رای می نماید
رای شورا 

در خصوص دعوی خواهان علی مرادی بطرفیت خوانده داود غنی زاده حاجی 
قیمت  التفاوت  مابه  مطالبه  بر  مبنی  تقاضای صدور حکم  بخواسته  لو  خواجه 
خودرو بمیزان یکصد و بیست و پنج میلیون ریال ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال باستناد 
نظریه کارشناسی و با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و هزینه 
کارشناسی نظر باینکه خواهان در تاریخ 9۵/۱۰/۱۳ در جلسه دادرسی حاضر 
و اظهار نمود یک  دستگاه خودرو L9۰ بشماره انتظامی ۴7۸ق77ایران۱۱ از 
خوانده بمبلغ سی و سه میلیون تومان خریداری گردید و با عنایت به معیوب 
بودن مبیع قیمت واقعی خودرو طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 
بصورت  بیع  قرارداد  و  گردیده  برآورد  تومان  هزار  پانصد  و  میلیون  بیست 
و  باشد  می  پرونده  ضم  استشهادیه  و  شده  پرداخت  که چک  و  بوده  شفاهی 
خوانده  باشم  می  تومان  هزار  پانصد  و  میلیون  دوازده  التفاوت  مابه  خواستار 
نیز علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی روزنامه مناقصه مزایده در مورخ 
لذا شورا  است  ننموده  تقدیم  ای  و الیحه  نگردیده  9۵/7/۱7 در شعبه حاضر 
بر  دال   که  مدرکی  و  دلیل  خوانده  اینکه  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با 
لذا  است  ننموده  ارائه  شعبه  به  باشد  خودرو  بودن  معیوب  از  خواهان  آگاهی 
به  شورا مستند بمواد ۴۲۳-۴۲۴-۴۲7 ق م و مواد ۱9۸-۵۱9 ق آدم حکم 
محکومیت خوانده بمبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار تومان بابت مابه التفاوت 
خودرو بشماره انتظامی ۴7۸ق77-ایران۱۱ و مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان 
هزینه کارشناسی و مبلغ یکصد و هشتاد و پنج هزار تومان هزینه دادرسی در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف ۲۰ روز پس از 
تجدیدنظر  قابل  روز   ۲۰ متعاقبا ظرف  و  واخواهی در همین شعبه  قابل  ابالغ 

خواهی در دادگاه حقوقی عمومی تهران می باشد
۱۱۰/۱۵6797     قاضی شعبه 23۰2 شورای حل اختالف 24 تهران 

آگهی ابالغ

 مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳9۰/9/۲۰  

ازهیات  صادره  مورخ9۵/۱۲/۲۲   ۱۳9۵6۰۳۰۱۰۵7۰۱9۱7۸ شماره  رای  برابر 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  عادی  اسناد  به  رسیدگی 
مالکانه  تصرفات   ۱۳9۰/9/۲۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  امالک 
به  باغ  قطعه  یک  درششدانگ  موسی  فرزند  کاشی  زاده  رضا  اسماعیل  آقای 
مساحت ۱9۸۴/۲۲مترمربع مفروز از پالک ۴۵ فرعی از 6۲ اصلی محرز گردیده 
سهم   ۲/۲ مالکیت  سند  مربوطه  امالک  دفتر  و  ثبتی  پرونده  وبرابرمحتویات 
مشاع از۱۵۰ سهم اراضی مزروعی بشماره پالک های ۴۵ و۴6 و۴7 فرعی از6۲ 
واقع  مترمربع  و۵۵۱۴۲۲  و۴۱۴۴۲۱  های ۵۳۴۱۵7  بمساحت  ترتیب  به  اصلی 
 ۴۳/۸/۵ مورخ   ۲۳۰۲ شماره  ارضی  اصالحات  صلح  سند  درکهنزشهریارطبق 
به  نسبت  تاکنون  که  است  یافته  انتقال  ناصرخماری  به  تهران   76 دفترخانه 
مالکیت نامبرده سند جداگانه صادرنشده است ومساحت ۲۵۸۱ مترمربع دراجرای 
به  باتوجه  ازطرفی  است  غیرواگذارشده  به  مفروز  قطعه  یک  ماده ۱۴7  مقررات 
اینکه تصرفات متقاضی ازمالکیت ناصرخماری بوده که مشارالیه درهیات حضور 
نیافته درنتیجه هیات مقرر نموده با اعمال ماده ۳ قانون مذکور ونیزماده ۱۳ آئین 
نامه اجرائی آن مصوب ۱۳9۱/۴/۲۵ نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف 
فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به مالک وبه اشخاص ذینفع 
جهت اطالع آگهی می گردد که چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض 
خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک 
شهریار تسلیم ورسید دریافت دارند ودر صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر 
این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:۲۳7۰۱
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سید مرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳96/۱/۱9  تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۳96/۲/۳

دادنامه 

تاریخ رسیدگی 9۵/۱۱/۲۳   پرونده کالسه 9۵۰7۳9/۲۳۰۸
دادنامه : 9۵/۱۱/۲۴-9۵-9۵۳ 

مرجع رسیدگی حوزه ۲۳۰۸ شورای حل اختالف ۲۴ مجتمع شهید باهنر تهران 
خواهان : سمانه کریمی علویجه با وکالت ابوالفضل کاظمی 

خوانده : رضا صادقی علویجه  خواسته : مطالبه نفقه 
گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
وقت مقرر حوزه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
به  مبادرت  آتی  بشرح  متعال  احدیت  درگاه  از  استعانت  و  دادرس  ختم  پرونده 

صدور رای می نماید
رای شورا 

در خصوص دادخواست خواهان سمانه کریمی علویجه با وکالت ابوالفضل کاظمی 
مورخ  ااز  معوقه  نفقه  مطالبه  بخواسته  علویجه  صادقی  رضا  خوانده  بطرفیت 
9۴/۱۱/۱۲ لغایت صدور حکم با عنایت به محتویات پرونده از جمله تصویر سند 
نکاحیه رسمی بشماره 6۴9۲ مورخ 7۸/9/۳ تنظیمی در دفتر ازدواج 6۸ تهران 
زوجه  و  بوده  محرز  دائم  نکاح  عقد  سبب  به  طرفین  بین  زوجیت  علقه  وجود 
استحقاق دریافت نفقه را داشته است و اثبات این حق دلیل دیگری الزم ندارد 
دادرسی  کافی در جلسه  انتظار  و  قانونی  ابالغ  به  توجه  با  باینکه خوانده  نظر  و 
پرداخت  بر  مبنی  موثری  دفاع  و  ننموده  ارائه  نیز  ای  الیحه  و  نگردیده  حاضر 
نفقه مطالبه شده و بر برائت ذمه خود و عدم استحقاق خواهان ارائه نکرده است 
بنابراین شورا و با توجه به متعارف بودن میزان خواسته خواهان و انطباق با شرایط 
و  آدم  ق   ۱9۸-۵۱۵ بمواد  مستندا  جامعه  تشخیص  ثابت  را  خواسته  اقتصادی 
ماهیانه  بپرداخت  خوانده  محکومیت  به  م حکم  ماده ۱۱۰۲ -۱۱۰6-۱۱۰7 ق 
مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 9۴/۱۱/۱۲ لغایت صدور 
حکم مورخ 9۵/۱۱/۲۳ ریال بابت اصل خواسته و ۵۵۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی 
صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در دادگاه عمومی تهران می باشد ۱۱۰/۱۵6۸۱۵    
 قاضی شعبه 23۰8 شورای حل اختالف 24 تهران 

آگهی ابالغ
 مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳9۰/9/۲۰  
ازهیات  صادره  مورخ9۵/۱۲/۲۲   ۱۳9۵6۰۳۰۱۰۵7۰۱9۱69 شماره  رای  برابر 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/9/۲۰ تصرفات مالکانه آقای سید 
مهدی ترابی فرزند سیدخلیل درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن 
به مساحت 7۲9/۲۵مترمربع مفروز از پالک ۴۳ فرعی از ۵۰ اصلی محرز گردیده 
و برابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه سند مالکیت ششدانگ یک 
واقع  کرج  رودخانه  از  حقابه  با  مساحت  بدون  ثبتی۵۰/۴۳  پالک  به  باغ  قطعه 
قدیرعلی  بنام   ۱9۸۲ بشماره   ۲۰ دفتر   ۳۳ صفحه  شهریارذیل  کرشته  درقریه 
رهنما ثبت وصادرگردیده است سپس برابر سند صلح محاباتی شماره ۸۲۳9 مورخ 
۴6/۱۲/۱۴ دفترخانه 7 شهریار باحق اختیارفسخ مادام العمر برای مصالح به خانم 
صادرگردید   ۱۲6۵۳۳ بشماره  مالکیت  سند  والمثنی  واگذارشده  رهنما  شمسی 
مختلف  افراد  به  ماده ۱۴7  آرای  طبق  مترمربع  مقدار۲۴۳۰  پالک  ازاین  ضمنا 
واگذارگردیده است ازطرفی باتوجه به اینکه تصرفات متقاضی ازمالکیت شمسی 
رهنما بوده که مشارالیه درهیات حضور نیافته درنتیجه هیات مقرر نموده با اعمال 
ماده ۳ قانون مذکور ونیزماده ۱۳ آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳9۱/۴/۲۵ نسبت 
به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد 
رای صادره به مالک وبه اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی می گردد که چنانچه 
به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید دریافت دارند ودر 
صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر 
مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.م.الف:۲۳7۰۲
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سید مرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳96/۱/۱9 تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۳96/۲/۳

مفقودی
ایران ۸۲ شماره  با شماره شهربانی ۴۴۲ب۲۱   9۱ مدل  لوگان  رنو  سبز  برگ   
موتور W۱۰۲۲۲6 و شماره شاسی ۰۱۱۵۰۱67مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
بابل

آگهی مناقصه نوبت اول )مرحله اول(
éازطریقéراéشهرéسطحéمختلفéهایéکوچهéآسفالتéعملیاتéدرنظردارداجرایéتلéقلعهéشهرداری

مناقصهéعمومیéبهéشرکتéهایéخصوصیéواجدéشرایط)دارایéرتبه5راهéوباند(واگذارنماید.

éنموده éاقدام éاسناد éتهیه éبه éنسبت éریال é500000مبلغ éپرداخت éبا éمتقاضیان

éازتکمیلé96/1/28پسéتاریخéتاéوéنمودهéاقدامéاسنادéخریدéبهéوحداکثرتاتاریخ96/1/23نسبت

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.نمایندéتحویلéتلéقلعهéشهرداریéاموراداریéالک،مهربهéصورتéبهéاسنادمربوطه

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.باشدéمیéقرارداد7600000000ریالé1-مبلغ

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.باشدéمعادل5درصدمبلغ330000000ریالéنامهé2-ضمانت

éشرکت éنامه éضمانت éنکنند éاقدام éقرارداد éانعقاد éبه éنسبت éودوم éاول éشرکت é3-چنانچه

درمناقصهéآنهاضبطéمیéگردد.
روابط عمومی شهرداری قلعه تل

آگهی مناقصه شماره )95/17( یک مرحله ای- نوبت پنجم
برونسپاری نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع )اتفاقات( شهرهای کوچک

شرکت آب و فاضالب استان اردبیل در نظر دارد به استناد آئین نامه معامالت داخلی شرکت، برونسپاری نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع )اتفاقات( شهرهای 
کوچک را از طریق فراخوان مناقصه به واجدین شرایط واگذار نماید.

۱.نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب استان اردبیل- اردبیل، میدان بسیج جنب هتل دریا. تلفن)۰4۵-337۱7۱۰۱(
2.نام و نشانی دستگاه نظارت: معاونت بهره برداری 

3.موضوع مناقصه و برآورد ریالی: برونسپاری نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع )اتفاقات( شهرهای کوچک )عنبران و آبی بیگلو- کورائیم و تازه کند و اسالم آباد(  با برآورد 
)2/۱۱6/222/222( ریال       

4.صالحیت های پیمانکاری مورد نیاز: حداقل پایه پنج رشته آب و صالحیت ایمنی کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۵.اعتبار این پروژه: از محل منابع داخلی شرکت می باشد.

6.محل و مدت انجام کار: شهرهای عنبران و آبی بیگلو- کورائیم و تازه کند و اسالم آباد- ۱2 ماه شمسی
7.تاریخ مهلت و محل دریافت اسناد: واجدین شرایط می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت هشت روز نسبت به دریافت اسناد مناقصه از www.abfa-ardabil.co.ir اقدام نمایند.
8.مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: )۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( با اعتبار سه ماه بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به حساب شماره ۱329۰78384 بانک تجارت شعبه میدان بسیج 

اردبیل می باشد. )مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین مهلت تحویل اسناد 3 ماه می باشد(
9.تاریخ مهلت و محل تحویل اسناد: مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد حداکثر تا ساعت ۱4 مورخ 96/۰2/۱۰ اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت الک و مهر شده به دفتر 
حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضالب استان اردبیل تحویل و رسید دریافت دارند. پیشنهادهای واصله در ساعت )9( مورخ 96/2/۱۱ در کمیسیون مناقصه بازگشایی خواهد شد. 

ضمنا هزینه درج شش نوبت آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
۱۰.جهت بازبینی آگهی به آدرس: )http://iets.mporg.ir( و )http://tender.bazresi.ir(  و )http://tender.nww.ir( و )www.abfa-ardabil.co.ir( مراجعه فرمایند.

شرکت آب و فاضالب استان اردبیل
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اطالعیه شرکت ملی گاز ایران درباره گازبهای سال 96 
گازبهای سال 96 مطابق با گاز بهای سال 9۴ محاسبه خواهد شد. 

شرکت ملی گاز ایران طی اطالعیه ای اعالم کرد :تعرفه مصارف بخش 
خانگی مطابق تعرفه های ابالغی سال 9۴  و بصورت زمانبندی7 ماه 
برای ماههای گرم ) از۱6 فروردین  الی ۱۵ آبان( و پنج ماه  سرد سال 
) از ۱6آبان الی۱۵ فروردین( بصورت پلکانی و اقلیم های تعریف شده 

محاسبه خواهد شد .
براین اساس هزینه تعرفه گازبهاء بخش خانگی در سال۱۳96 تا زمان 
و  نداشته  سال 9۴  به  نسبت  افزایشی  هیچگونه  مصوبه جدید  ابالغ 

هرگونه اخبار منتشره در این خصوص نیز تکذیب می شود.

صادرات بیش از 14 میلیارد دالر کاال از منطقه ویژه 
پارس در سال 95

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: در سال 
گذشته در مجموع ۳۴ میلیون و ۱9۵ هزار و 96۵ تن کاال به ارزش ۱۴ 
میلیارد و 9۱7 میلیون و ۸۵۰ هزار و ۳۴9 دالر از گمرک منطقه ویژه 

پارس صادر شد.
مهدی یوسفی افزود: این میزان صادرات در مقایسه با سال 9۴ از نظر 
وزنی ۴۱ درصد و از لحاظ ارزش دالری ۲۲ درصد افزایش نشان می 

دهد. 
وی بیان کرد: از این میزان صادرات ۱6 میلیون و 6۸۰ هزار و 7۸۰ تن 
به ارزش هفت میلیارد و 9۰6 میلیون و 6۰۳ هزار و 77۸ دالر کاالی 
غیرنفتی است که نسبت به سال 9۴ از حیث وزن ۲6 درصد و از لحاظ 

ارزش ۸ درصد رشد داشته است. 
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اظهار کرد: ۱7 
میلیون و ۵۱۵ هزار و ۱۸۵ تن از صادرات سال گذشته گمرک منطقه 
ویژه پارس نیز میعانات گازی به ارزش هفت میلیارد و ۰۱۱ میلیون و 
۲۴6هزار و ۵7۱ دالر است که از نظر وزنی ۵9 درصد و از لحاظ ارزشی 

۴۳ درصد در مقایسه با سال 9۴ افزایش دارد. 
نفتی صادراتی  غیر  و محصوالت  کاالها  مهمترین  داد:  ادامه  یوسفی 
منطقه ویژه پارس به ترتیب دی اتیلن گالیکول، کود اوره، بوتان، پروپان، 
و  اتیلن سبک  پلی  اتیلن گالیکول، هوی اند،  تری  و  مونو  پارازایلین، 
سنگین، میعانات گازی، سیمان و متانول است که به ۲9 کشور مختلف 

صادر می شود. 

همکاری ایران و مجارستان در اجرای طرح احداث 
نیروگاه هسته ای

که  کرد  اعالم  مجارستان  وزیر  نخست  اوربان‹  ›ویکتور  دفتر  رئیس 
کشورش با ایران در زمینه تاسیس یک راکتور هسته ای برای اهداف 

علمی - آموزشی همکاری می کند.
به گزارش رویترز، ›یانوس الزار‹ در یک کنفرانس خبری از این طرح در 
پاسخ به پرسش یک خبرنگار در مورد اینکه آیا همکاری بین مجارستان 
و ایران در چارچوب توافق بین تهران، اتحادیه اروپا و آمریکا است، خبر 

داد. 
وی یادآور شد که موافقت برای همکاری در زمینه هسته ای در جریان 

سفر نخست وزیر مجارستان به ایران در سال ۲۰۱۵ حاصل شد.
الزار گفت: زمانی که نخست وزیر مجارستان در تهران بود، در زمینه 
همکاری مشترک برای ساخت یک نیروگاه هسته ای کوچک با اهداف 

آموزشی و علمی توافق شد و این موافقتنامه به اجرا در خواهد آمد.
اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی  کمالوندی‹  ›بهروز  ایرنا،  گزارش  به 
ایران و مجارستان  ای  امضای سند همکاری هسته  از  نیز  کشورمان 
در دیدار آتی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون نخست وزیر 

مجارستان خبر داد.
در پی اجرای توافق هسته ای بین ایران و ۱+۵، همکاری های بین 
المللی هسته ای کشورمان با دارندگان فناوری هسته ای به ویژه در حوزه 

تحقیق و توسعه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

ایران و بی پی فعالیت در میدان گازی رهام
 را از سر گرفتند 

شرکت بی پی اعالم کرد، این شرکت و شرکت ملی نفت ایران سال 
گذشته و پس از لغو تحریم های ایران، از خزانه داری آمریکا مجوزی 
واقع در دریای شمال  رهام  میدان گازی  برای همکاری مشترک در 

دریافت کرده اند. 
بر اساس این گزارش، شرکت بی پی اعالم کرد، این شرکت و شرکت 
ملی نفت ایران سال گذشته و پس از لغو تحریم های ایران، از خزانه 
داری آمریکا مجوزی برای همکاری مشترک در میدان گازی واقع در 

دریای شمال دریافت کرده اند.
تولید گاز در میدان گازی رهام، در سال ۲۰۱۰ یعنی زمانی که اروپا 
تحریم هایی را علیه برنامه هسته ای ایران به اجرا گذاشت به حالت 
تعلیق درآمد. فعالیت این میدان ۴ سال بعد پس از آنکه دولت انگلیس 
موافقت کرد که یک طرح مدیریتی موقت را به اجرا بگذارد که بر اساس 
آن تمام درآمدهای ایران از این میدان تا زمان لغو تحریم ها به امانت 

نگهداری شود، از سر گرفته شد.
بعد از لغو تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه ایران در ژانویه 

۲۰۱6، اجرای این طرح مدیریتی موقت متوقف شد.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱6 شرکت بریتیش پترولیوم، ایران کنترل 
سهام خود در این میدان را مجددا در اختیار گرفته و در ۲9 سپتامبر 
۲۰۱6 شرکت بی پی مجوزی را از خزانه داری آمریکا دریافت کرده که 
به موجب آن دو طرف می توانند فعالیت های مشترک در این میدان 
را ادامه دهند. بی پی که بیش از یک قرن پیش به عنوان شرکت نفت 
ایران و انگلیس تاسیس شده، دارای فعالیت های تجاری متعددی در 
آمریکاست و بنابراین برای جلوگیری از متهم شدن به هرگونه نقض 
احتمالی تحریم ها و جریمه شدن از سوی دولت آمریکا، برای هرگونه 
همکاری با ایران به کسب مجوز از اداره کنترل دارایی های خارجی 
خزانه داری آمریکا نیاز دارد. سال گذشته شرکت بی پی کمیته اجرایی 
ای را برای بررسی همکاری های انرژی با ایران ایجاد کرد که در آن 
باب دادلی، مدیر آمریکایی این شرکت برای جلوگیری از نقش احتمالی 

تحریم های آمریکا از آن کنار گذاشته شده بود.
در گزارش ساالنه بی پی آمده است: »بی پی در حال حاضر قصد دارد 
مالکیت سهام خود در میدان مشترک رهام )با ایران( را ادامه دهد و این 

میدان را اداره نماید.«

صادرات نفت ایران در ماه مارس 
بیشترین میزان در 27 سال اخیر

صادرات نفت ایران در ماه مارس بیشترین میزان در 
۲7 سال اخیر بوده است.

براساس این گزارش، صادرات نفت و میعانات گازی 
ایران در فاصله بیستم فوریه تا بیستم مارس ۲۰۱7 
میالدی به سه میلیون و ۵۰ هزار بشکه در روز 
رسید که بیشترین میزان صادرات از سال ۱979 

میالدی به شمار می رود.
همچنین ایران قصد دارد تا سال ۲۰۲۱ میالدی 
تولید نفت خود را به پنج میلیون بشکه در روز 

برساند. 
éایرانéخامéنفتéتولیدéرکوردشکنی

برآورد رویترز نشان می دهد که تولید نفت ایران در 
ماه مارس ۲۰۱7 میالدی با ۱۰ هزار بشکه در روز 
رشد نسبت به ماه پیش از آن، به سه میلیون و 77۰ 

هزار بشکه افزایش یابد.
این در حالی است که آمار رسمی تولید نفت ایران 
در این ماه هنوز اعالم نشده و این میزان در ماه 
فوریه ۲۰۱7 میالدی ۳ میلیون و ۸۱۴ هزار بشکه 

در روز اعالم شده بود.
اکنون تولید روزانه نفت ایران به باالترین میزان خود 
در هفت سال گذشته رسیده است و پس از لغو 
تحریم ها از ۰.۵ افزایش ماهانه و ۲۴.6 درصد رشد 

ساالنه رسیده است.

حمله آمریکا به سوریه قیمت نفت 
را 2 درصد افزایش داد 

پس از آنکه آمریکا ده ها موشک کروز به سمت یک 
پایگاه هوایی در سوریه شلیک کرد، قیمت نفت با 
بیش از ۲ درصد افزایش به باالترین رقم در یک ماه 

گذشته رسید. 
پس از آنکه آمریکا ده ها موشک کروز به سمت یک 
پایگاه هوایی در سوریه شلیک کرد، قیمت نفت با 
بیش از ۲ درصد افزایش به باالترین رقم در یک ماه 

گذشته رسید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته 
پایگاه  یک  به  موشکی  حمله  دستور  کرد،  اعالم 
هوایی در سوریه را صادر کرده است. آمریکا مدعی 
است سوریه از این پایگاه برای حمله شیمیایی اوایل 

هفته به ادلب استفاده کرده است.
از حمله موشکی آمریکا،  اولیه پس  در معامالت 
و ۸  تا ۵6 دالر  لندن  بازار  برنت در  نفت  قیمت 
سنت افزایش یافت، اما بعدا به ۵۵ دالر و 7۱ سنت 
کاهش یافت، هرچند که هنوز هم نفت برنت رشد 
قیمت ۱.۵ درصدی را نسبت به جلسه قبل شاهد 
با  دیروز  نیز  آمریکا  خام  نفت  قیمت  است.  بوده 
بیش از ۲ درصد افزایش ابتدا تا رقم ۵۲ دالر و 9۴ 
سنت باال آمد اما بعدا فروکش کرد و با رشدی ۱.7 

درصدی به رقم ۵۲ دالر و ۵6 سنت رسید.
هر دو شاخص نفتی دیروز شاهد باالترین رقم ها از 

اوایل ماه مارس تاکنون بودند.
جفری هالی، تحلیلگر ارشد نفتی در موسسه اوآندا 
گفت: »حمله موشکی آمریکا موجب شد تا قیمت 
نفت به یکباره بیش از ۲ درصد جهش کند.« وی 
بر  ای  عمده  اثرات  احتماال  حمالت  این  افزود، 

بازارهای نفتی گذاشته است.
تولید نفت سوریه چندان باال نیست، اما موقعیت 
تولید  با  اتحادش  و  میانه  خاور  در  کشور  این 
کنندگان بزرگ نفتی از جمله ایران و روسیه نگرانی 
هایی را در مورد احتمال گسترش درگیری ها و 

بروز اختالل در عرضه نفت به وجود می آورد.
بعد از انتشار خبر حمله آمریکا به سوریه، ارزش 
شاخص ها در بازارهای بورس آسیا کاهش یافت و 
شاخص بورس آمریکا نیز افت کرد. به نظر می رسد 
که بازار وال استریت نیز روز جمعه معامالت خود 

را با ارزش پایین تر شاخص ها آغاز خواهد کرد.

قیمت جهانی نفت به بیش از 55 دالر در 
هر بشکه رسید

قیمت جهانی نفت در بازار معامالت آتی روز جمعه 
به دلیل حمالت هوایی آمریکا به سوریه با جهش 
قابل توجهی روبرو شد و هر دو شاخص جهانی 
بیشترین روند صعودی خود از ماه مارس به بعد 

را تجربه کردند. 
پایگاه  یک  به  آمریکا  موشکی  دنبال حمالت  به 
بازار  در  نفت  جهانی  قیمت  سوریه  در  هوایی 
معامالت آتی روز جمعه با بیش از ۲ درصد افزایش 
به بیشترین روند صعودی خود در یک ماه اخیر 
رسید.  فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت 
متحده مبنی بر حمله هوایی ارتش این کشور به 
بهانه حمله شیمیایی در اوایل هفته در شهر ادلب 

سوریه صورت گرفته است.
در پی این حمله، قیمت نفت دریای برنت در ابتدا 
به ۵6 دالر و ۸ سنت در هر بشکه رسید؛ اما اندکی 
بعد در برابر ۵۵ دالر و ۵۱ سنت به ازای هر بشکه 
معامله شد که نسبت به روزپنجشنبه باز هم از رشد 

۱.۱ درصدی برخوردار بود.
قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم 
با بیش از ۲ درصد افزایش به ۵۲ دالر و 9۴ سنت 
در هر بشکه رسید و لحظاتی بعد در برابر ۵۲ دالر 

و ۳۵ سنت معادل ۱.۲6 درصد رشد معامله شد.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

آگهی مفقودی
 ۱۳9۵ مدل   ۵۸۸/۸۳9۴۲ پالک   ۱7۵  CCQM هوندا  موتور  کمپانی  سند 
شماره موتور NBE ۰۵7۸۰۵  شماره شاسی DG ۱ E ۰9۸۲۳ رنگ آبی به 

نمایندگی مهدی باقری مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی احضار متهم
حسب  جوانرود  دادسرای  بازپرسی  )شعبه   9۵۰6۰۱) کالسه  پرونده  بحکایت 
گزارش مرجع انتظامی علیه متهم)عیسی سبحانی فرزند عزیز( به اتهام خیانت 
با توجه  این آگهی  تاریخ نشر  از  امانت تحت تعقیب میباشد ظرف یک ماه  در 
به گزارش مرجع انتظامی مبنی بر مجهوالمکان بودن متهم فوق به تجویز ماده 
)۱۱۵( قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب برای یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشار یا محلی آگهی میشود که نامبرده ظرف مهلت فوق 
جهت اخذ توضیح ودفاع از اتهام خود در این دادسرا حاضر شوند وعدم حضور 

نامبرده موجب رسیدگی غیابی واتخاذ تصمیم خواهد شد /
مدیر دفتر شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب جوانرود-محمودی

آگهی مفقودی
اینجانب حسینعلی زهره منش مالک خودرو سواری پژو ۴۰۵ جی.ال.ایکس.آی به شماره شهربانی 7۲-۱۲۲ق۵9 
و شماره موتور ۱۲۴۸۸۰۸6۳۵6 شماره شاسی NAAM ۰۱ CA ۲9 E ۸۵۳9۸۰  بعلت فقدان اسناد فروش 
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 

بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
آگهی ابالغ بهشهر

خواهان/ شاکی حسن بابا نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم علی مالوردی 
که  نموده  بابل  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  مالکیت  اتبات  خواسته  به 
جهت رسیدگی به شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی بابل واقع در بابل ارجاع و به 
کالسه 9۵۱۰7۱ ثبت گردیده که وقت رسیدگی ۵/۴/ 96 وساعت ۸:۳۰ تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست شاکی و به 
تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا 
خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی بابل- پورجعفر

مفقودی

خودروی کامیون کمپرسی ولوو N۱۰ پالک ایران 6۲- 769 ع ۵۵ مدل ۱9۸۳ 
به شماره موتور ۱۵۸9۱7 و شماره شاسی ۰۴6۲۰۴ به مالکیت شرکت ساختمانی 
هلیله به تاریخ تاسیس ۱۳۸7/۵/۱۳ و شماره ثبت ۴۳۵۴6 به نام شرکت راه و 

ساختمان هلیله قرار گرفته است.
بابل

آگهی ابالغ
از  مشترک  فرزندان  و  همسر  انفاق  ترک  اتهام  به  ا...  حبیب  فرزند  بهرامی  علی  آقای  اینکه  به  نظر 
واسطه مجهول  به  و  باشد  تعقیب می  دادگاه )حسب شکایت خانم شاگل حسینی( تحت  این  طرف 
المکان بودن امکان ابالغ احضاریه میسر نمی باشد لذا در راستای مواد ۱۱۵و۱۸۰ قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می شود که در تاریخ ۱۳96/۰۳/6 راس 
ساعت ۱۱ صبح جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه ۱۰۲ جزائی دادگستری شهرستان دیواندره حاضر 

شود بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه ۱۰2 دادگاه کیفری دو شهر دیواندره- مهدی محمدی

آگهی حصر وراثت

خانم سوسن ولی پور دارای شناسنامه شماره 9۳ بشرح 
درخواست  دادگاه  این  از   ۵/96 کالسه  به  دادخواست 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده   وراثت  حصر  گواهی 
شادروان گل پسند سلیمانی بشناسنامه ۱۸۰ در تاریخ 
9۵/۱۲/۲۵ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱-سوسن ولی پور به ش ش 9۳ دختر متوفی

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

خواهد شد .
رئیس شعبه دادگاه عمومی  شوراری حل اختالف  کرند غرب

رویترز اعالم کرد ایران همه نفتی را که در طی 
سال های تحریم بر روی دریا ذخیره کرده بود به 
فروش رسانده و اکنون تهران برای باال نگه داشتن 

میزان صادرات خود با مشکل مواجه است. 
به گزارش  رویترز، منابع آگاه در بخش کشتیرانی 
را که در طی  نفتی  ایران همه  نفتی گفتند،  و 
سال های تحریم بر روی دریا ذخیره کرده بود به 
فروش رسانده و اکنون تهران برای باال نگه داشتن 
میزان صادرات خود با مشکل مواجه است، زیرا 
برای افزایش تولید خود با محدودیت هایی مواجه 

است.
از زمان کاهش تحریم های ایران در ژانویه ۲۰۱6، 
ایران تالش کرد با تزریق میلیون ها بشکه نفت 
ذخیره شده خود بر روی دریا به بازار، سهم از 
دست رفته خود از بازار جهانی نفت را پس بگیرد.
موسسات رصد کننده رفت و آمد تانکرها و منابع 
نفتی گفتند، ایران آخرین ذخایر نفتی خود بر 
روی دریا را در طی ۲ هفته گذشته به فروش 
رسانده است. بخش عمده ای از نفت ذخیره شده 

شامل میعانات بوده که یک نوع نفت خام بسیار 
سبک است.

اکنون که دیگر هیچ نفت ذخیره شده ای بر روی 
دریا باقی نمانده، ایران منبع حیاتی ای که موجب 

از  را  بود  این کشور شده  افزایش صادرات نفت 
دست داده است.

انرژی  موسسه  تحلیلگر  مالینسون،  ریچارد 
اسپکتس در این باره گفت: »ما فکر می کنیم 

اصلی  عامل  دریا(  روی  بر  شده  ذخیره  )نفت 
افزایش صادرات نفت ایران بوده است.« وی افزود، 
احتماال  رسیده،  اتمام  به  ذخایر  این  که  اکنون 
میزان صادرات نفت خام و میعانات ایران کاهش 

خواهد یافت.
وی در ادامه گفت: »از نظر ما ایران تا زمانی که 
به  مجددا  را  خارجی  سرمایه  و  تخصص  بتواند 
بخش باالدستی نفت خود بازگرداند، مسیر بسیار 
دشواری برای افزایش تولید خود پیش رو خواهد 
داشت.« پس از لغو تحریم های غرب علیه ایران، 
تولید نفت این کشور با جهشی قابل مالحظه از 
حدود ۲.9 میلیون بشکه در روز به حدود ۳.6 

میلیون بشکه در ماه ژوئن رسید.
اما از آن زمان به این طرف، یعنی از ماه ژوئن، 
تولید نفت ایران بین ۳.6 تا ۳.7 میلیون بشکه در 
روز در نوسان بوده و حتی با وجود مستثنی شدن 
این کشور از توافق کاهش تولید اوپک، تولیدش 

افزایش قابل توجهی نداشته است.

ذخایر نفت روی آب ایران به پایان رسید

یک مقام مسئول با بیان اینکه فاصله بین تولید 
و مصرف بنزین هم اکنون به حدود روزانه ۱۵ 
از  بهره برداری  با  گفت:  می رسد،  لیتر  میلیون 
طرح های افزایش تولید در این زمینه خودکفا 

می شویم. 
جانبه  همه  تدابیر  به  اشاره  با  ریاحی  منصور 
تأمین  برای  شرکت  این  مختلف  بخشهای  در 
پایدار سوخت در ایام نوروز به منظور رفاه حال 
مسافران در بخشهای جادهای، ریلی و هوایی، 
اظهارداشت: تأمین و توزیع سوخت در سراسر 

کشور بدون مشکل انجام شد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
در  بنزین  مصرف  و  تولید  میان  فاصله  افزود: 
کشور هم اکنون به حدود روزانه ۱۵ میلیون لیتر 
میرسد که با بهرهبرداری از طرحهای افزایش 
تولید و کیفیت در پاالیشگاهها و به ویژه وارد 
مدار شدن فاز نخست پاالیشگاه میعانات گازی 
ستاره خلیج فارس در تأمین بنزین مورد نیاز 
داخل خودکفا و از واردات بی نیاز می شویم، با 
این حال برای کاهش مصرف سوخت باید برای 
بنزین در سبد سوخت فکر جایگزینهای مناسبی 

بود.
وی تصریح کرد: در زمینه ایجاد تنوع در سبد 
سوخت و ترویج رویه مصرف بهینه سوخت و 

دیگر  بخش های  نفت  وزارت  کنار  در  انرژی 
مدیریت کالن کشوری از جمله مجلس شورای 
و  وزارتخانهها  دیگر  خودروسازان،  اسالمی، 

سازمانهای مربوطه باید فعال شوند.
بر اساس این گزارش، کارخانههای خودروسازی 
کشور پارسال حدود یک میلیون و ۲۸۰ هزار 
خودرو تحویل مردم داده اند که البته این مورد 
افزون بر افزایش مصرف به دلیل ناوگان فرسوده 
حمل و نقل در کشور است، بنابراین مدیریت 
کالن کشوری با رویکرد ساختاری و عمیق به 
این مسئله باید برای به حداقل رساندن مصرف 

انرژی به ویژه بنزین تالش کند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی 
سوخترسانی  گزارش  درباره  همچنین  ایران 
سفرها،  افزایش  با  همزمان  نوروز  ایام  در 
جمله  از  شرکت  این  متناوب  اقدامهای  به 
بررسی  برای  نوروزی  گل گشت های  برگزاری 
وضع جایگاههای و نحوه ارائه خدمات آنان به 
میانگین  و   اشاره  اواخر سال 9۵  از  مسافران، 
مصرف بنزین در بازه زمانی ۲۵ تا ۳۰ اسفندماه 
دوره  به  نسبت  رشد  درصد   ۳.۵ با  را  پارسال 
مشابه سال پیش از آن، 9۳.۵ میلیون لیتر در 

روز اعالم کرد.
یکم  از  بنزین  مصرف  میانگین  افزود:  وی 

فروردین ماه امسال ۸۵.7 میلیون لیتر در روز 
بوده است که در مقایسه با رقم ۸۱.۲ میلیون 
لیتر مدت مشابه سال 9۵، رشد ۵.۵ درصدی 

را نشان میدهد.
سوخت  تأمین  بخش  در  کرد:  عنوان  ریاحی 
پخش  ملی  شرکت  آمار   )ATK( هوایی 
فرآوردههای نفتی ایران از افزایش ۵.۱ درصدی 
حکایت دارد به طوری که پارسال در مجموع 
6۸.۵ میلیون لیتر بنزین به هواپیماهای کشور 
برای سفرهای داخلی و خارجی تحویل شد و 
در  ماه  فروردین  روز  در ۱۳  امسال  مقدار  این 

مجموع 7۲.۳ میلیون لیتر بود.
وی افزود: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی 
ایران در ۱۳ روز نخست سال 96 به 9۵۸9 فروند 
سوخت هوایی تحویل داد، در حالی که این رقم 

در مدت مشابه پارسال ۸۸7۴ فروند بود.

فرآوردههای  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
نفتی ایران گفت: مصرف گازوئیل در بازه زمانی 
یادشده کاهش داشته است، به طوری که همه 
ساله در این فصل شاهد چنین شرایطی هستیم 
و به همین جهت زمان خوبی برای ذخیره سازی 

این فرآورده به شمار میآید.
ریاحی گفت: البته با وجود کاهش ۱.۴ درصدی 
مجموع مصرف گازوئیل در یکم تا ۱۳ فروردین 
ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، مصرف 
غیر نیروگاهی گازوئیل در ۱۳ روز امسال حدود 

۱۲.۲ درصد رشد داشته است.
وی افزود: میانگین مصرف نیروگاهی گازوئیل در 
۱۳ روز فروردین ماه امسال ۳۳.۳ میلیون لیتر 
در روز بوده؛ در حالی که میانگین مصرف این 
فرآورده در مدت مشابه پارسال ۳۳.۸ میلیون 

لیتر بوده است.

تفاوت 15 میلیون لیتری بین تولید
 و مصرف روزانه بنزین

مدیرعامل بورس انرژی با اشاره به برنامه عرضه 
فرآورده های نفتی دو پاالیشگاه در روز شنبه 
مالی  منابع  تومان  میلیارد   ۳۰ تاکنون  گفت: 
جدید جهت انجام معامالت و تامین وجه شرکت 
انرژی  های توزیع نیروی برق از طریق بورس 
طی فروردین ماه امسال به حساب این شرکت 

ها واریز شده است.
سیدعلی حسینی از برنامه عرضه فرآورده های 
نفتی دو پاالیشگاه در روز شنبه ۱9 فروردین ماه 
96 خبر داد و گفت: در جلسه معامالتی امروز، 
و حالل ۴۰۲  آیزوریسایکل  آیزوفید،  کاالهای 
پاالیش نفت تبریز، حالل ۴۰۲ و آیزوریسایکل 
پاالیش نفت تهران و متانول پتروشیمی زاگرس 

در رینگ داخلی عرضه خواهند شد.
سوخت  عرضه های  سرگیری  از  به  حسینی 
هوایی شرکت ملی پخش در رینگ بین الملل 
بازار فیزیکی در روز شنبه هفته پیش رو اشاره 
کرد و افزود: حجم عرضه این فرآورده ۵۰۰ تن 

و به مقصد ارمنستان از انبار نفت اراک است.
وی همچنین به تخصیص منابع مالی به شرکت 
های توزیع نیروی برق به منظور انجام معامله در 
فروردین ماه 96 خبر داد و گفت: ۳۰ میلیارد 
تومان منابع مالی جدید جهت انجام معامالت 
و تامین وجه شرکت های توزیع نیروی برق از 
طریق بورس انرژی طی فروردین ماه امسال به 
بر اساس  و  واریز شده  این شرکت ها  حساب 

برنامه ریزی های صورت گرفته تخصیص منابع 
مالی مجدد برای انجام معامالت و تامین وجه 
شرکت های توزیع نیروی برق همچنان ادامه 

خواهد یافت.
معامالتی  روز  آخرین  طی  فارس؛  گزارش  به 
هفته گذشته در بازار برق بورس انرژی نمادهای 
کم باری، میان باری و بارپایه به ترتیب با متوسط 
قیمت  های ۳۱۰.۰۰۰، ۳۲9.۰۰۰ و ۳۲۸.997 
ریال بر مگاوات ساعت مورد معامله قرار گرفتند.
روز،  این  معامالتی  جلسه  آغاز  در  همچنین 
نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان 
باری روزانه و کم باری روزانه ۱۵.۲.96 گشایش 
یافتند و همچنین نمادهای بار پیک روزانه، بار 
پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه  
۲۰.۱.96، ۲۱.۱.96 و ۲۲.۱.96 در پایان جلسه 
تحویل  فرآیند  و  شده  دیروزمتوقف  معامالتی 
در  روز  این  در  همچنین  گردید.    آغاز  آنها 
تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای 
مشتقه  بازار  در  بیشتر  و  یکسال  سررسید  با 
بورس انرژی ایران، در نماد سنندج 96۱تعداد 
۱۸  قرارداد با ارزشی بالغ بر 7۴ میلیون ریال 
مورد معامله قرار گرفت. در مجموع در جریان 
معامالت روز چهارشنبه ۱6 فروردین ماه 96، 
بازار برق بورس انرژی ایران شاهد معامله ۵97۵ 
قرارداد معادل 7۳.۴۸۰ مگاوات ساعت به ارزش 

بیش از ۲۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون ریال بود.

مدیر عامل بورس انرژی خبر داد:

ازسرگیری عرضه سوخت هوایی در بورس کاال
با  تهران  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
بیان اینکه بعد از سال ها مطالعه بر روی طرح 
عالج بخشی و فرار آب سد الر سرانجام راه چاره 
آن نهایی شد، گفت: قرار شد خروج غیرمعمول 
 ۲7 طول  به  تونل  یک  ایجاد  با  الر  سد  آب 

کیلومتر به نیروگاه کالن منتقل شود.
محمدرضا بختیاری در خصوص آخرین وضعیت 
سدهای  از  )یکی  الر  سد  عالج بخشی  طرح 
از  بعد  باالخره  تهران( گفت:  تأمین کننده آب 
که  رسیدیم  نتیجه  این  به  مطالعه  چند سال 
از سد  فرار آب  از  برای جلوگیری  راه  بهترین 
الر انتقال این آب است، به همین دلیل قرار شد 
این آب از طریق ایجاد یک تونل به طول ۲7 

کیلومتر به نیروگاه کالن منتقل شود. 
وی با اشاره به اینکه برای ایجاد و احداث این 
اظهار  است،  شده  انتخاب  آن  پیمانکار  تونل 
داشت: سد الر که توسط یک شرکت خارجی 
مکان یابی و احداث شده است، در سال 6۰ که 
اقدامات  بنابراین  آبگیری شد فرار آب داشت، 
زیادی برای جلوگیری از فرار آب صورت گرفته 
منطقه  و  زمین  موقعیت  دلیل  به  اما  است، 
و  شده  ایجاد  سد  زیر  در  زیادی  حفره های 
امکان پذیر  هیچ وجه  به  آب  فرار  از  جلوگیری 
روش  بهترین  می رسد  نظر  به  بنابراین  نشد، 

همانا انتقال آب باشد. 
به گفته وی، سد الر در میان بسیاری از سدها 

در دنیا به عنوان یک نمونه رتبه اول را در فرار 
آب دارد. 

بختیاری در پاسخ به این سؤال که با توجه به 
بارش های اخیر، وضعیت آب پشت سدهای پنج 
گانه تهران چگونه است، گفت: در حال حاضر 
میلیون  تهران 6۲۰  پشت سدهای  آب  حجم 
مترمکعب است که تقریباً معادل سال گذشته 

است. 
افزود:  تهران  منطقه ای  آب  مدیرعامل شرکت 
تفاوتی که امسال با سال گذشته دارد این است 
که بارش های مناسب و برودت هوا باعث شده 
است تا ذخیره برف امسال نسبت به پارسال بهتر 

باشد. 
وی ادامه داد: برودت هوا باعث می شود تا آب 
شدن برف ها به تأخیر بیفتد، اما نکته ای که مهم 
است این است که علی رغم بارش های اخیر در 
کشور وضعیت بارش در تهران تنها ۱۲ درصد 

رشد داشته است. 
به ۲۲۱  تهران  استان  در  بارش  وی،  گفته  به 
پارسال  به  نسبت  که  است  رسیده  میلیمتر 
نشان  رشد  درصد  بود، ۱۲  میلیمتر  که ۱9۸ 

می دهد. 
سال  در  هوا  دمای  کرد:  خاطرنشان  بختیاری 
جاری 6 درجه نسبت به پارسال سردتر شده 
است و این باعث می شود تا ذخیره برفی بهتری 

نسبت به پارسال داشته باشیم. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران:

راهکار عالج بخشی فرار آب از سد الر نهایی شد

بازوی خارجی بزرگترین شرکت اکتشاف نفت و 
گاز هند در نظر دارد بیش از ۳ میلیارد دالر در 

بالک گاز طبیعی فرزاد B ایران هزینه کند.
به  گذشته  ماه   ONGC Videsh شرکت 
دولت ایران طرح بازبینی شده ای برای این بالک 
ارائه کرد که این شرکت قادر خواهد بود ظرف 

مدت ۵ سال توسعه دهد.
ان کی ورما، مدیرکل این شرکت در بمبئی به 
خبرنگاران گفت: این شرکت اکنون منتظر نظر 

تهران است.
دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند سال گذشته در 
سفری که به ایران داشت، اظهار کرده بود هند 

به دنبال سرمایه گذاری هایی در ایران به ارزش 
حداکثر ۲۰ میلیارد دالر است. این کشور آسیای 
جنوبی عالوه بر اکتشاف نفت و گاز، برای حضور 
در پروژه های کارخانه های پتروشیمی، تسهیالت 
فرآوری گاز و توسعه بندر شامل هاب صنعتی 

چابهار عالقمند است.
ایران از سال گذشته که تحریم های بین المللی 
علیه اقتصاد این کشور رفع شدند، در صدد جذب 
سرمایه گذاری خارجی برای احیای صنایع نفت، 
گاز و پتروشیمی برآمده است. به گفته مدیرکل 
 B تولید در فرزاد ،ONGC Videsh شرکت

می تواند به یک میلیارد تا ۱.6 میلیارد فوت 
مکعب گاز طبیعی در روز بالغ شود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، ارزش سهام شرکت 
نفت و گاز طبیعی که سال گذشته ۳۴ درصد 
افزایش یافت، در معامالت روز گذشته پس از 

انتشار این خبر ۰.۴ درصد صعود کرد.
بالک گازی فرزاد B در سال ۲۰۰۸ از سوی 
 ONGC شرکت  رهبری  به  کنسرسیومی 
Videsh در آبهای ایران کشف کرد و ذخایر 
می  برآورد  مکعب  فوت  تریلیون   ۱۸.7۵ آن 

شود. 

 OVL سرمایه گذاری 3 میلیارد دالری شرکت
هند در بالک گازی ایران
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پرداخت بیش از 2هزارمیلیارد تومان تسهیالت توسط 
بانک صنعت و معدن

بانک صنعت و معدن در راستاي ماموریت توسعه اي و به منظور 
تحقق اقتصاد مقاومتي از ابتداي طرح رونق تولید در سال ۱۳9۵ 
تا نیمه فروردین ماه امسال حدود ۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان 
تسهیالت در قالب طرح رونق تولید به صنایع کوچک و متوسط 
بانک  اطالع رساني  پایگاه  است.به گزارش  پرداخت کرده  کشور 
در  تولیدي  واحد   ۴۰۵ و  یکهزار  به  مبلغ  این  معدن  و  صنعت 
سبب  موجود  اشتغال  حفظ  ضمن  و  شده  پرداخت  استان   ۳۱
است.بنا  شده  کشور  یافته  توسعه  کمتر  مناطق  در  آن  افزایش 
 ، اصفهان  استان هاي  متوسط  و  گزارش صنایع کوچک  این  به 
تهران و قم به ترتیب باالترین حجم تسهیالت طرح رونق تولید را 
ازبانک صنعت و معدن دریافت کرده و استان تهران با ۱7۰ واحد 
تولیدي بهره مند شده از این تسهیالت ، رتبه نخست را از نظر 

تعداد دریافت کنندگان تسهیالت به خود اختصاص داده است.
 

 تفاهمنامه همکاری میان بانک سپه
 و شرکت ملی پست

بین بانک سپه و شرکت ملی پست تفاهم نامه همکاری دو جانبه 
امضاء شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه،محمدکاظم 
چقازردی در مراسم امضای تفاهمنامه میان این بانک با شرکت 
فعاالن حوزه پست هر دو  و  بانکداردان  اظهارداشت:  ملی پست 
امین مردم بوده و با همکاری متقابل قادر به ارزش آفرینی، اشتغال 
به جامعه هستند.مدیرعامل  بیشتر  و  بهتر  ارائه خدمات  و  زایی 
بانک سپه با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته سازمانها برای 
پنهان  ظرفیتهای  کردن  آشکار  به  و  کرده  ارزش  خلق  یکدیگر 
به  تواند  می  آفرینی  ارزش  این  گفت:  کنند  می  اقدام  یکدیگر 
ارائه خدمات بهتر  انتفاع سازمانها و نیز  درآمدزایی، اشتغالزایی، 
و مفیدتر به مردم منجرشود.وی با اشاره به پیشینه بانک سپه و 
شرکت ملی پست گفت: بانک سپه نخستین بانک ایرانی و پست 
نیز دارای قدمت دیرینه است و همکاری این دو سازمان با توجه 
بسیار  تواند منشأ خدمات  ارزشمندشان می  تاریخی  به پیشینه 
بعد  یکسال  مدت  در  اینکه  بیان  با  باشد.وی  جامعه  برای  خیر 
داشته  اعتبار  میلیارد دالر گشایش  بانک سپه ۵  تحریم  رفع  از 
فعالیت  سرگیری  از  بانک،  این  افتخارات  جمله  از  اظهارداشت: 
تنها  و  فرانکفورت  پاریس،  لندن،  از کشور خود در  شعب خارج 

بانک ایرانی در رم است.
 

 اعالم ساعت کار جدید شعب بانک اقتصادنوین

 ۱۳96 ماه  فروردین   ۱۴ از  اقتصادنوین  بانک  شعب  کار  ساعت 
هدف  با  اقتصادنوین،  بانک  عمومي  روابط  گزارش  کرد.به  تغییر 
تسهیل ارایه خدمت به هموطنان عزیز و رفاه مشتریان، ساعت 
کار شعب این بانک در شش ماه نخست با تغییر همراه خواهد بود 
که این تغییر ساعت با توجه به شرایط اقلیمي به تناسب با سبک 
زندگي متفاوت مي باشد.بر این اساس و با توجه به تغییر ساعت 
شهرهاي  در  اقتصادنوین  بانک  شعب  کار  ساعت  کشور،  رسمي 
تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز در شش ماه نخست 
از  چهارشنبه  تا  شنبه  روزهاي  در  مشتریان  براي  جاري  سال 
ساعت 7 و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱6 و در روزهاي پنج شنبه از ساعت 
بانک  شعب  کار  بود.ساعت  خواهد   ۱۳ تا  صبح  دقیقه   ۳۰ و   7
ماهه نخست سال ۱۳96 در سایر شهرها  اقتصادنوین در شش 
براي مشتریان در روزهاي شنبه تا چهارشنبه در نوبت صبح از 
ساعت 7 و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱۴ و در نوبت عصر از ساعت ۱7 
تا ۱9 و در روزهاي پنج شنبه از ساعت 7 و ۳۰ دقیقه صبح تا 

۱۳ خواهد بود.
 

  اعالم ساعات کار بانک پاسارگاد در 6 ماهه اول سال
بانک پاسارگاد ضمن تبریک به مناسبت آغاز سال جدید و آرزوی 
و  کار ستاد  گرامی، ساعات  برای هم میهنان  موفقیت  و  سالمت 
اعالم کرد.به  اول سال ۱۳96  ماهه  را در شش  شعبه های خود 
بانک  این  شعبه های  کلیه  پاسارگاد  بانک  روابط عمومی  گزارش 
از  چهارشنبه،  تا  شنبه  روزهای  در  البرز،  و  تهران  استانهای  در 
از  الی ۱6 بعدازظهر و در روزهای پنج شنبه  ساعت 7:۳۰ صبح 
به  را  بانکی  بعدازظهر کلیه خدمات  الی ۱۳  ساعت 7:۳۰ صبح 
مشتریان ارایه می دهند. شعبه های بانک در سایر استان ها نیز در 
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:۳۰ الی ۱۳:۳۰ در باجه 
آماده خدمات دهی  باجه عصر  الی ۱9 در  از ساعت ۱7  و  صبح 
از  این شعبه ها  نیز  پنج شنبه  روزهای  در  به هم میهنان هستند. 
ساعت 7:۳۰ صبح تا ۱۳ بعدازظهر در خدمت هم وطنان گرامی 
روال  پاسارگاد، طبق  بانک  واحدهای ستادی  هستند. همچنین 
صبح   7:۳۰ ساعت  از  چهارشنبه  تا  شنبه  روزهای  در  گذشته، 
 7:۳۰ ساعت  از  شنبه  پنج  روزهای  در  و  بعدازظهر   ۱۵:۳۰ الی 
صبح الی ۱۲:۳۰ بعدازظهر آماده پاسخگویی به مراجعه کنندگان 
و پشتیبانی از شعبه های بانک هستند. ساعت  کار شعبه  های کیش 
بانک های مستقر در  فعالیت سایر  با زمان  نیز هماهنگ  و قشم 
مناطق آزاد کیش و قشم خواهد بود که در فصول مختلف توسط 

سازمان مناطق آزاد متبوع اعالم خواهد شد.

ماموریت دو معاون وزیر برای بررسی 
زلزله خراسان رضوی

مرکز  رئیس  و  ساختمان  و  مسکن  معاون 
مامور  شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات 
خراسان  زلزله  وضعیت  آخرین  تا  شدند 
ارائه  را  آن  گزارش  و  بررسی  را  رضوی 
رئیس  و  ساختمان  و  مسکن  کنند.معاون 
با  شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز 
ماموریت ویژه وزیر راه و شهرسازی به مشهد 
رفتند تا با حضور در جلسه استانداری آخرین 
وضعیت زلزله استان را بررسی و گزارش آن 
را به صورت مستقیم به آخوندی ارائه کنند..

 
 کار ورفاه

تعامل ایران و سنگاپور برای حضور 
در بازار 900 میلیون نفری

جمهوری اسالمی ایران به بازار ۳۰۰ میلیونی 
بازار 6۰۰ میلیونی  به  در منطقه و سنگاپور 
دو  اقتصادی  تعامل  که  دارند  دسترسی 
کشور می تواند با دسترسی به چنین بازاری 
کار  تعاون،  وزیر  ربیعی   یابد.علی  گسترش 
عثمان،  مالکی  با  دیدار  در  اجتماعی  رفاه  و 
وزیر مشاور در امور خارجه  و دفاع سنگاپور 
بر تعامل و توسعه اقتصادی دو کشور ایران و 
سنگاپور تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی 
دو کشور می توانند در زمینه های گوناگون 

با یکدیگر همکاری کنند.
 

 پرداخت حقوق ورودی برمبنای 
درصد ساخت داخل

جدید  برنامه  ای  بخشنامه  در  ایران  گمرک 
را  تولیدی  واحدهای  از  حمایت  برای  دولت 
بر  که  کرد  ابالغ  کشور  سراسر  گمرکات  به 
درصد  اساس  بر  ورودی  حقوق  آن،  اساس 
دریافت  منفصله  قطعات  داخل  ساخت 
محور  جدید  برنامه  اساس  شد.بر  خواهد 
داخلی  کنندگان  تولید  از  حمایت  اصلی 
اولیه  مواد  ورود  در  تخفیف  و  تسهیل  برای 
و کاالهای واسطه ای مورد نیاز در چارچوب 
قبال  که  شد  خواهد  سازی  پیاده  سیاستی 
این سیاست برای خودروسازان داخلی پیاده 
شده بود و همچنان هم این برنامه حمایتی 
از  حمایت  در   )IPI(آی پی  آی  عنوان  با 

قطعات وارداتی خودروسازان ادامه دارد.
 

 کشاورزی
موجودی گندم بی سابقه است

به  نیاز  میزان  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
گفت  و  کرد  اعالم  تن  میلیون   ۱۱ را  گندم 
که برای ۱۰ ماه از سال 96 نیز گندم ذخیره 
جهاد  وزیر  معاون  قنبری  دارد.علی  وجود 
گندم  تولید  وضعیت  با  رابطه  در  کشاورزی 
در سال 9۵ بیان داشت : وضعیت گندم در 
بطوری  است؛  داشته  قرار  آلی  ایده  شرایط 
 9  ،9۵ سال  در  محصول  این  موجودی  که 
این  که  است  بوده  تن  هزار   ۴۰۰ و  میلیون 
کرد  تاکید  است.او  سابقه  بی  ذخیره  میزان 
نبوده  میزان  این  ذخیره  سالی  هیچ  در  که 
ذخیره  تن  هزار   6۰۰ ۸میلیون  با  و  است 

گندم وارد سال جدید شده ایم.

بانکخبر

 ۱7.7 از  کشور  استانهای  بیکاری  نرخ  سقف 
درصد در سال 9۴ به ۲۲ درصد در سال 9۵ 
پنج  بیکاری  نرخ  در عین حال  یافت؛  افزایش 

استان نیز دو رقمی شد.
سال  عنوان  به  انقالب  رهبر  سوی  از  امسال 
نامگذاری  اشتغال  و  تولید  مقاومتی،  اقتصاد 
که  بیکاری  مساله  برای  دولتمردان  تا  شده 
وارد فاز بحرانی شده، تدبیر جدی بی اندیشند؛ 
بر  کار  بازار  بررسی وضعیت  ارتباط  در همین 
استان   ۳۱ در  کار  نیروی  شاخص های  اساس 
کشور نشان می دهد در سال 9۵ نرخ بیکاری 
تعداد  تا  شد  رقمی  دو  هم  دیگر  استان  پنج 
از  رقمی  تک  بیکاری  نرخ  دارای  استان های 
سال 9۵  در  ۴استان  به   9۴ سال  در  9استان 
تقلیل یابد.در سال 9۵ نرخ بیکاری چهار استان 
زنجان، سمنان، مرکزی و همدان همچون سال 
خراسان  استان   پنج  اما  بود  رقمی  تک   9۴
و  شرقی  آذربایجان  بوشهر،  تهران،  جنوبی، 
کرمان در سال 9۵ به جمع استان های دارای 

نرخ بیکاری »دو رقمی« پیوستند.
خراسان  استان  بیکاری  نرخ  ترتیب  بدین 
جنوبی که در سال 9۴ معادل ۸.6 درصد بود، 
افزایش ۲.۱ درصدی به ۱۰.7  با  در سال 9۵ 
استان  بیکاری  نرخ  همچنین  رسید.  درصد 

بوشهر از 9.7 درصد در سال 9۴ با رشد ۱.6 
درصدی به ۱۱.۳ درصد افزایش یافت.عالوه بر 
این نرخ بیکاری استان آذربایجان شرقی از 7.۳ 
درصد در سال 9۴ با افزایش ۳.۵ درصد مواجه 
شد به طوری که این نرخ در سال گذشته به 
رقمی  تک  نرخ  همچنین  رسید.  درصد   ۱۰.۸
بیکاری استان کرمان با افزایش ۳.6 درصدی از 
7.9 درصد در سال 9۴ به ۱۱.۵ درصد در سال 
پایتخت  در  بیکاری  نرخ  یافت.اما  افزایش   9۵

۳.۵ درصد نسبت به سال 9۴ رشد داشت به 
طوری که این نرخ از ۸.۱ درصد در سال 9۴ 
به ۱۱.6 درصد در سال 9۵ رسید.در عین حال 
نکته دیگر در آمار نرخ بیکاری در ۳۱ استان 

افزایش سقف نرخ بیکاری است. 
استانهای  بیکاری  نرخ  حداکثر  اساس  این  بر 
کشور که در سال 9۴، ۱7.7 درصد و مربوط 
در سال  بود،  بویراحمد  و  کهکیلویه  استان  به 
به  کرمانشاه  استان  برای  و  درصد   ۲۲ به   9۵

ثبت رسید.
نتایج نرخ بیکاری استان ها حاکی از آن است 
که استان کرمانشاه با نرخ بیکاری ۲۲ درصدی 
استانهای  بین  در  را  بیکاران  تعداد  بیشترین 
کشور به خود اختصاص داده است؛ پس از آن، 
استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد که نرخ 
بیکاری ۲۰.۲ درصدی را به ثبت رسانده است.

البته کف نرخ بیکاری در دو سال گذشته روی 
عدد 7.۳ درصد ثابت مانده است با این تفاوت 
که کمترین نرخ بیکاری در سال 9۴ مربوط به 
 9۵ سال  در  اما  بود  شرقی  آذربایجان  استان 
درصدی   7.۳ بیکاری  نرخ  با  مرکزی  استان 
به  کشور  در سطح  را  بیکاران  میزان  کمترین 

خود اختصاص داد.
استان های  از  پس  گزارش،  این  اساس  بر 
استان  بختیاری،  و  چهارمحال  و  کرمانشاه 
استان  درصد،   ۱۵.۳ بیکاری  نرخ  با  اردبیل 
کردستان با ۱۵.۲ درصد، استان اصفهان با نرخ 
۱۴.6 درصد و استان البرز با نرخ ۱۴.۳ درصد 
به ترتیب کمترین نرخ بیکاری را در سال 9۵ 

به خود اختصاص دادند.
بیکاری کل کشور در  نرخ  به ذکر است،  الزم 
سال گذشته ۱۲.۴ درصد اعالم شد که این نرخ 

در سال 9۴ معادل ۱۱ درصد بود.

نرخ بیکاری»تک رقمی« ۵ استان »دورقمی« شد

سـقف نـرخ بیـکاری؛22 درصـد

جلسه  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
کمیسیون ویژه تولید ملی و سیاست های کلی 
اصل ۴۴ گفت: فهرستی شامل ۸۰۰ قلم کاال 
افزایش  یا  و  سفارش  ثبت  از  جلوگیری  برای 

تعرفه واردات آنها به دولت ارائه شد.
محمدرضا نعمت زاده در این جلسه که اعضای 
ایران  بازرگانی  اتاق  رییس  و  کمیسیون  این 
در  گفت:  مطلب  این  بیان  با  داشتند  حضور 
مواردی  دولت  به  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مورد 

را پیشنهاد دادیم که ۲ مورد آن تصویب شد 
این موضوع همکاری و تعامل چند دستگاه  و 
اجرایی را طلب می کند که با مشارکت بیشتر 
با  شد.وی  خواهد  حاصل  مثبتی  نتایج  قطعاً 

بیان اینکه واحدهای صنعتی ما باید با رویکرد 
صادرات  آمار  و  کنند  تولید  محصول  صادرات 
افزود:  می شود،  پایش  نیز  صنعتی  واحدهای 
غلبه  و  فرهنگ  مقوله  به  مشکالت  از  برخی 

بخش  این  در  و  است  مربوط  واردات  فرهنگ 
انقالب  معظم  رهبر  منویات  اجرای  برای  باید 
مبنی بر استفاده حداکثری از تولید داخل بیش 

از پیش تالش شود. 
درخواست  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
از  اختصاص ۲درصد درآمد حاصل  برای  خود 
اشاره  نیز  صادراتی  مشوق  عنوان  به  واردات 
کرد و افزود: متاسفانه کمیسیون تلفیق با این 

پیشنهاد موافقت نکرد

اعالم فهرست 800 کاالی ممنوعه
وارداتی به دولت

در حالی یک هفته از روزهای کاری بازار خودرو 
پس از تعطیالت نوروزی می گذرد که رکود و 
مشاهده  شدت  به  بازار  این  در  تقاضا  کاهش 
می شود.در حال حاضر کمتر مشتری ای برای 
خرید خودرو به نمایشگاه های خودرو مراجعه 
عجیب  آن چنان  موضوع  این  اگرچه  می کند؛ 
نیست و همه ساله از نگاه نمایشگاه داران، این 
وضعیت وجود داشته است.با این وجود، تحلیل 
به  توجه  با  که  است  این  خودرو  بازار  فعاالن 
نزدیک بودن انتخابات و نیز ماه مبارک رمضان، 
این رکود و افت خرید و فروش ادامه پیدا خواهد 
کرد و تا پایان بهار، شاهد این روند خواهیم بود.
در این شرایط، در حال حاضر در بازار خودروهای 
صفر، قیمت پراید SE۱۳۱ حدود ۲۰ میلیون و 
۸۵6 تومان، پراید. SE۱۱۱ حدود ۲۰ میلیون 
و 9۲6 هزار تومان و پراید SE۱۳۲ حدود ۲۰ 

میلیون و 696 هزار تومان است.
قیمت پژو پارس LX نیز ۴۱ میلیون و ۵۰۰ 
و  میلیون  دنده ای ۴۵  پژو ۲۰7  تومان،  هزار 
 ۳9 دوگانه سوز  پژوپارس  تومان،  هزار   ۸۰۰
تیپ   ۲۰6 پژو  تومان،  هزار   ۴۰۰ و  میلیون 
۲ حدود ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پژو 
۴۰۵SLX ۳۱ میلیون و 9۰۰ هزار تومان، پژو 
GLX ۴۰۵ ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
است. پژو ۲۰6 تیپ ۵ نیز ۳۸ میلیون تومان 

قیمت دارد.
از سوی دیگر، دنا با قیمت ۴۴ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان، رانا LX با قیمت ۳۴ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان، سمند SE با قیمت ۲9 میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان و سمند LX با قیمت ۳۲ 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای فروش گذاشته 

شده است. 

قایم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن 
تاکنون  بنیاد  این  گفت:  اسالمی  انقالب 
مسکن  واحد   6۱۰ و  هزار   9۲9 میلیون   ۳
و  مردم  اختیار  در  و  ساخته  کشور  در  را 
است.حجت  داده  قرار  جامعه  محرومان 
پیش  رضایی  والمسلمین محمدعلی  االسالم 
در  افزود:  تهران  جمعه  نماز  های  خطبه  از 
موفق شده  بنیاد مسکن  نیز  روستایی  حوزه 
مسکن  واحد   7۰۰ و  میلیون  یک  از  بیش 
کند. بهسازی  و  بازسازی  روستاها  در  را 
مسکن  بنیاد  مهم  ظایف  و  به  اشاره  با  وی 
روستاییان  مسکن  تامین  در  اسالمی  انقالب 
 ۵۸ سال  از  یادآورشد:  جامعه  محرومان  و 
میلیون  یک  از  بیش  مسکن  بنیاد  تاکنون 
زلزله،  مناطق  در  مسکن  واحد  هزار   ۳7۰ و 
داده  تحویل  مردم  به  احداث  جنگ  و  سیل 
بنیاد  در  فقیه  ولی  نماینده  مقام  است.قایم 
مسکن انقالب اسالمی ایران بیان کرد : تنها 

در سال 9۵ بنیاد مسکن موفق شد، بیش از 
۴7 هزار واحد مسکن در استان های بوشهر، 
کرمان،  بلوچستان،  و  سیستان  هرمزگان، 
چهارمحال  مرکزی، خراسان شمالی،  فارس، 
مردم  برای  را  مازندران  و  گیالن  وبختیاری، 
در  بنیاد  وظایف  باره  در  کند.رضایی  احداث 
بخش عمران روستایی نیز گفت: تاکنون برای 
۳7 هزار و ۲۰ روستا طرح هادی توسط بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی تهیه شده که در ۱۵ 
هزار و ۸۰۴ روستا این طرح به اجرا درآمده 
است.این مقام مسوول در بنیاد مسکن با بیان 
در  مسکن  بنیاد   9۵ و   9۴ سال  در  که  این 
میلیون   ۲۵ از  بیش  روستا   ۵۰۰ و  هزار   ۴
مترمربع برای اسفالت معابر روستاها استفاده 
کرده است، گفت: تاکنون برای ۳ میلیون و 
۲۳۵ هزار ملک در روستاها و بیش از ۱6۰ 
بنیاد  توسط  که  شهرها  در  نیز  سند  هزار 

احداث شده ، سند ملکی صادر شده است.

انجماد بازار خودرو در بهار

رکود و کاهش تقاضا در بازار خودرو
قایم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن خبرداد:

احداث 3 میلیون و 929 هزارمسکن 
برای محرومان جامعه

 نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه 
در  محصول  این  صادرات  می شود  بینی  پیش 
سال 9۵ نسبت به 9۴؛ ۱۰ الی ۱۵ درصد رشد 
ماه های  طی  زعفران  بازار  گفت:  باشد،  داشته 
است.غالمرضا  رسیده  ثبات  به  تقریبا  اخیر 
زعفران  صادرات  آمار  اینکه  بیان  با  میری 
اعالم  ما  به  آذرماه سال گذشته  پایان  تا  فقط 

آن  از  پس  متاسفانه  اظهارداشت:  است،  شده 
ضمن  نشده  ارائه  ما  به  زمینه  این  در  آماری 
آذرماه  پایان  تا  محصول  این  صادرات  اینکه 
9۵ نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن ۳7 
اینکه  به  اشاره  با  درصد رشد داشته است.وی 
سال  در  صادرات  میزان  می کنیم  بینی  پیش 
9۵ نسبت به سال 9۴ در مجموع بین ۱۰ الی 

افزایش داشته باشد، گفت: گمرک  ۱۵ درصد 
باید آمار صادرات را به موقع اعالم کند چرا که 
ما به این آمار نیازمندیم، باید بدانیم چقدر از 
میزان صرف مصرف  محصول صادر شده، چه 
درست  ریزی  برنامه  بتوانیم  تا  شده  داخلی 
انجام دهیم.نایب رئیس شورای ملی زعفران با 
بیان اینکه قیمت این محصول در حدود دو ماه 

جزئی  قیمتی  نوسانات  و  ثبات  با  تقریبا  اخیر 
و مقطعی بوده است، افزود: ما طی این مدت 
وضعیت خوبی در این زمینه داشتیم و عرضه 
و تقاضا متعادل بوده است.به گفته میری هم 
اکنون قیمت هرکیلو زعفران حداقل ۴ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان و حداکثر ۵میلیون و 7۰۰ 

هزار تومان است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران اعالم کرد

احتمال افزایش 15 درصدی صادرات زعفران

جوازهای  برای  شده  ثبت  سرمایه  و  تعداد 
همچنین  صنعتی  بهره برداری  تأسیس، 
معادن  بهره برداری  و  اکتشاف  پروانه های 
افزایش   9۴ سال  به  نسبت   9۵ سال  در 
صمت  وزارت  رسمی  آمار  داشته است.بررسی 
نشان می دهد، تعداد جوازهای تأسیس صنعتی 
با ۴.۴  صادرشده طی ۱۱ ماهه سال گذشته 
درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 9۴ 
یافته است.  افزایش  جواز   ۳۲ و  هزار   ۱۵ به 
این جوازها در بهمن ماه سال گذاشته با ۲.۵ 
ماه همان سال  به دی  نسبت  افزایش  درصد 
به ۱۵6۴رسیده بود.در ۱۱ ماهه سال 9۵ هم 
صادرشده  صنعتی  بهره برداری  ۴۵۴6پروانه  
مدت  در  صادرشده  پروانه های  به  نسبت  که 
مشابه سال 9۴ حدود ۱۰ درصد بیشتر است. 
۵۳7 مورد از این پروانه ها در بهمن ماه سال 
9۵ صادر شده است که ۴درصد بیشتر از دی 
ماه بود.در ۱۱ ماهه سال گذشته در مجموع 
۱۱۵7 هزار میلیارد ریال برای جواز تأسیس 
حدود  که  رسیده  ثبت  به  سرمایه   صنعتی 
سال  در  مدت  همین  از  بیشتر  درصد   ۱۳.۵
پروانه  برای  ثبت شده  رشد سرمایه  بود.   9۴

بهره برداری صنعتی طی فروردین تا بهمن ماه 
سال 9۵ رقمی در حدود ۲۲6۲ هزار میلیارد 
ریال سرمایه بابت پروانه بهره برداری صنعتی 
ثبت شده که تقریبا ۵۰ درصد بیشتر از همین 
آمار  این  کنار  است.در   9۴ سال  در  مدت 
مثبت اما سرمایه ثبت شده برای بهره برداری 
ماه  دی  به  نسبت   9۵ ماه  بهمن  در  صنعتی 

داشته است. درصدی   ۴ کاهشی  سال  همان 
تأسیس  جوازهای  ازای  به  ایجادشده  اشتغال 
صادرشده در ۱۱ ماهه سال 9۵ حدود ۳۳۱ 
هزار نفر ثبت شده که حدود ۲ درصد بیشتر 
ماهه   ۱۱ در  تأسیس  جوازهای  اشتغال  از 
ماه  بهمن  اشتغال زایی در  است.این  سال 9۴ 
به  نسبت  درصدی   7 افزایشی  هم   9۵ سال 

در  افزایشی  هیچ  گرچه  داشت   9۵ ماه  دی 
مشاغل ایجادشده بابت پروانه های بهره برداری 
صنعتی صادرشده در بهمن ماه نسبت به دی 
با  مرتبط  نمی شود.اشتغال  مشاهده    9۵ ماه 
در  صادرشده  صنعتی  بهره برداری  مجوزهای 
۱۱ ماهه سال گذشته نسبت به ۱۱ ماهه 9۴ 
حدود  به  و  داشته  افزایش  درصد   ۱۵ حدود 
پروانه های  رسیده است.تعداد  شغل  هزار   76
رشدی  با   9۵ ماهه   ۱۱ در  معدن  اکتشاف 
۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 9۴ 
به 7۱6 مورد رسید. این تعداد در بهمن ماه 
ماه همان سال حدود 6۱  به دی  9۵ نسبت 
درصد افزایش داشت .تعداد گواهی های کشف 
مشابه  مدت  به  نسبت   9۵ ماهه   ۱۱ در  اما 
سال 9۴ کاهشی ۱۲ درصدی را تجربه کرده 
تعداد  حال  این  با  رسیده است.  مورد   ۵۰7 و 
گواهی های کشف در بهمن 9۵ نسبت به دی 
ماه همان سال ۱6 درصد رشد داشته است.
پروانه بهره برداری معدن که شامل پروانه های 
در  می شود  هم  صادرشده  جدید  بهره برداری 
به  افزایش  با حدود ۱۱ درصد  ماهه 9۵   ۱۱

76۸ مورد رسیده است.

آمار وزارت صمت نشان می دهد؛

افزایش جوازهای تأسیس و بهره برداری صنعتی در سال 95
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نمی دانم چرا مردم  حرف زدن با دهان پر را 
بد می دانند  ولی حرف زدن با مغز خالی را نه
اورسن ولز

سخن حکیمانه

سازمان  رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری 
گفت: با توجه به ظرفیت های موجود در این 
مقاومتی  اقتصاد  قلب  سازمان عملکردها در 

معنادار می شود.
در  خبرنگاران  جمع  در  پور  احمدی  زهرا 
بوشهر افزود: فرصت هایی که در این سازمان 
وجود دارد، می تواند اقتصاد مقاومتی را در 
اشتغال  و  تولید  به  و  پایدار کند  این عرصه 

رونق جدی ببخشد. 
تاب  به  مهم  این  تحقق  با  کرد:  اضافه  وی 

آوری اقتصادی نیز کمک شایانی می شود. 
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشکری بیان کرد: سفر به استان بوشهر 
رود  می  انتظار  و  است  ارتباط  این  در  نیز 
کنیم،  می  پیدا  آن  از  که  شناخت خوبی  با 
تحقق  هدف  با  گذاری  تاثیری  گام  بتوانیم 

شعار سال برداریم. 
احمدی پور ادامه داد: بوشهر به عنوان یکی 
های  ظرفیت  کشور  ساحلی  استانهای  از 

ساحلی  بواسطه  و  دارد  فراوانی  فرهنگی 
بودن آن ظرفیتی مهم برای رونق گردشگری 

دریایی است. 
وی گفت: ظرفیت هایی که در جنوب کشور 
و بویژه استانهای ساحلی است می تواند به 
منطقه  در  کشور  گردشگری  های  ظرفیت 

جنوب کمک کند. 
استان  همچنین  کرد:  بیان  پور  احمدی 
مناسبی  دستی  صنایع  ظرفیت  از  بوشهر 
برخوردار است که باید به بدنه کشور متصل 
تا زمینه فروش بهتر صنایع دستی این استان 

فراهم شود. 
این  نیز  تاریخی  لحاظ  از  کرد:  اضافه  وی 
استان دارای آثار ارزشمندی است که بخش 
عمده آنها به عنوان سرمایه ملی کشور باید 

مورد توجه جدی قرار گیرد. 
بوشهر سعی  به  سفر  در  گفت:  پور  احمدی 
داریم مشکالت این استان در این سه عرصه 
را بررسی و برای سال 96 برنامه ریزی های 

الزم انجام دهیم. 

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشکری در بخش دیگری از سخنان خود 
کرد:  بیان  امسال  نوروزی  سفرهای  باره  در 
با وجود شرایط جوی  نوروز سال جاری  در 
ناپایدار، شمار سفرها، اقامت ها و بازدیدهای 

مردم شرایط مطلوبی را سپری کرد. 
متنوع  مقاصد  وجود  داد:  ادامه  پور  احمدی 
امر  این  تا در مجموع  باعث شد  گردشگری 

بصورت جدی انجام شود. 
صنایع  های  بازارچه  امسال  شد:  یادآور  وی 

که  شد  ایجاد  کشور  در  بیشتری  دستی 
حداقل ۲ برابر سال گذشته بود. 

نوروز  عید  در  داشت:  اظهار  پور  احمدی 
به  ها(  )سمن  نهاد  مردم  سازمانهای  امسال 
مردمی کردن نوروز کمک شایانی کردند زیرا 
دولت به استفاده از مشارکت مدنی در برنامه 
نوروز 96 ورود  پایبند است.  وی گفت: در 
سمن ها به عنوان سین هشتم نوروز قلمداد 
گسترده  مشارکت  دهنده  نوید  این  که  شد 

برای نوروز 97 است. 

احمدی پور:

عملکرد میراث فرهنگی در اقتصادمقاومتی
 معنادار می شود

رمان »سر شب بیدارم کن« منتشر شد

سعیده  نوشته  کن«  بیدارم  شب  »سر  رمان 
کمالی توسط نشر داستان منتشر و راهی بازار 

نشر شد.
بیدارم  ایرانی »سر شب  رمان  به گزارش مهر، 
کن« نوشته سعیده کمالی به تازگی توسط نشر 

داستان منتشر و راهی بازار نشر شده است.
رمان  این  متن  از شروع  پیش  و  ابتدای کتاب 
اجتماعی، این جمله از موالنا درج شده است: 

»میان خیال و خیال، فرق بسیار است.«
در قسمتی از این رمان می خوانیم:

پر  هایش  چشم  و  زده  زانو  جلویم  ملتمسانه 
»من؟...«  گفت:  بغض  با  بود.  شده  اشک  از 
بگم.  من  »بذار  گفتم:  و  پریدم  حرفش  میان 
تو، از اولشم آشغال خور بودی. ته مونده های 
غذاهای منو می خوردی. هنوزم آشغال خوری، 
دو دستی افتادی روی ته مونده عشق من. مال 

خودت، مال خودت اون عشق بی صاحاب.«
با ۳۰6 صفحه، شمارگان  تازگی  به  این کتاب 
منتشر  ریال  هزار   ۳۰۰ قیمت  و  نسخه  هزار 

شده است.

در دنیای کتاب

دوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد
من نیز دل به باد دهم هر چه باد باد

کارم بدان رسید که همراز خود کنم
هر شام برق المع و هر بامداد باد

»دریچه« در پاریس بسته شد
کارگردانی  به  »دریچه«  نمایش 
 ۱۲ و   ۱۱ روزهای  شاهرخی  ندا 
شهر  در  جاری  سال  ماه  فروردین 

پاریس اجرا شد.
نویسندگی  به  »دریچه«  نمایش 
ندا  کارگردانی  و  عیدی  سپیده 
در  این  از  پیش  که  شاهرخی 
تماشاخانه »فانوس« اجرا شده بود، 
روزهای ۳۱ مارس و ۱ آوریل )۱۱ 
شهر  در   )96 ماه  فروردین   ۱۲ و 
پاریس به صحنه رفت و با استقبال 

مخاطبان نیز همراه شد.
پگاه  آشفته،  المیرا  تدین،  آوا 

مداح،  رضا  بهاری،  مهسا  ساغری،  نیکی  محمدی،  صادق  عارفه  ابراهیمی، 
آناهیتا هوشان و سپیده عیدی در این اثر به ایفای نقش می پردازند.

المیرا آشفته دستیار کارگردان، نهال آغاز دستیار صحنه و لباس، عنایت خادم 
بشیری موسیقی، سحر صنیعی روابط عمومی و مشاور رسانه ای و رضا فتاحی 

عکاس نمایش »دریچه« را بر عهده دارند.

»پیشخدمت« به جشنواره اسپانیایی کارتون رسید

فرنوش  ساخته  »پیشخدمت«  انیمیشن 
جشنواره  دوره  دوازدهمین  به  عابدی 

اسپانیایی کارتون راه یافت.
بین المللی  جشنواره  مهر،  گزارش  به 
فیلم های  گرامیداشت  برای  کارتون 
کوتاه انیمیشن برگزار می شود و امسال 
در سیزدهمین دوره خود انیمیشن های 
می توانند  که  را  بین المللی  کیفیت  با 
هنرمندان  بین  تجربیات  تبادل  به 
و  ژانرها  و  بخش ها  متخصصان  و 
ارایه  کنند،  کمک  مختلف  تکنیک های 

می کند.
این جشنواره پس از ۱۱ سال برگزاری موفقیت آمیز در رم به گاندیا در استان 

گرم والنسیا نقل مکان کرده است.

در مراسم اعطای نوبل »دیلن« چه گذشت؟
دیلن«  »باب  اخیر  هفته  آخر 
سرانجام در مراسمی کوچک جایزه 
حواشی  به  و  کرد  دریافت  را  نوبل 

چند ماه گذشته پایان داد.
»اسپین« نوشت: جایزه نوبل ادبیات 
باالخره  بسیار،  جنجال های  از  پس 
»باب  دستان  در  پیش  روز  چند 
دیلن« قرار گرفت، اما برپایی تقریبا 
هم حس  باز  مراسم  این  خصوصی 

کنجکاوی بسیاری را برانگیخت.
این  »دیلن«،  درخواست  به  بنا 
تنها  مراسِم »کوچک و خودمانی«، 
برنده و ۱۲ عضو آکادمی  با حضور 

سوئدی نوبل برگزار شد. اما آن چه از این رویداد درز کرده، نشان می دهد حال 
و هوای خوب و پرنشاطی بر آن حکم فرما بوده.

مراسم اعطای نوبل ادبیات ۲۰۱6 در استکهلم برگزار شد و »دیلن« که برای 
تور کنسرت هایش در این شهر حضور داشت، در آن شرکت کرد. در آن روز 
عکسی هم منتشر شد که فردی را نشان می داد با کت چرمی کاله دار که قصد 
ورود به سالن را داشت. گفته می شود این فرد »دیلن« بوده که برای جلوگیری 
از شناسایی شدن، با این لباس وارد مراسم شده است. با این حال هیچ منبع 

موثقی این ادعا را ثابت نکرد.

امروز با حافظ

آنسوی آبها

طرح »ماهی حوض قصه ها« همزمان با فرا رسیدن بهار و 
روز جهانی کتاب کودک به همت سازمان فرهنگی هنری 
در مراکز فرهنگی هنری شهر تهران در حال برگزاری است.

فرهنگی  سازمان  خبری  رسانه  از  زمان  پیام  گزارش  به 
هنری شهرداری تهران، طرح »ماهی حوض قصه ها« که به 
گردآوری ماهی های قرمز سفره های هفت سین شهروندان و 
اهدای کتاب به کودکان اختصاص دارد، با هدف حفظ محیط 
زیست و جلوگیری از تلف شدن این ماهی ها برگزار می شود. 
عمر  چندان  جاری  آب های  در  قرمز  ماهی های  که  چرا 
نمی کنند و آب های سطحی را هم آلوده می کنند و بهترین 

راه سپردن آنها به حوض است. 
این طرح که از برنامه های »فرهنگسرای نوروز« است، از 
۱۰ فروردین ماه آغاز شده و تا پایان فروردین ادامه دارد 
و شهروندان می توانند با مراجعه به مراکز برگزیده سازمان 
فرهنگی هنری در مناطق ۱، ۴، ۸، 9، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱9، 

۲۱ در این برنامه حضور پیدا کنند. 
منطقه ۱بوستان قیطریه- منطقه ۴:  فرهنگسرای اشراق و 
خانه نیایش منطقه ۸: فرهنگسرای گلستان و خانه فرهنگ 

منطقه ۱۱:  فرهنگسرای رازی -منطقه ۱۲: خانه فرهنگ 
امام زاده یحیی )ع(-منطقه ۱۳: فرهنگسرای امید -منطقه 
۱۵: فرهنگسرای خاوران- منطقه ۱9:  خانه فرهنگ تالش و 

فرهنگسرای مهر-منطقه ۲۱:فرهنگسرای تهرانسر 

فیلمبرداری فیلم سینمایی »آستیگمات« به تهیه کنندگی 
و کارگردانی مجیدرضا مصطفوی پس از ۳۸ جلسه به 
پایان رسید. طبق گزارش رسیده،آخرین سکانس فیلم 
تهران  »بازرگانان«  بیمارستان  در  گذشته  هفته  اواخر 
جلوی دوربین رفت تا فیلم به زودی وارد مراحل فنی 

شود.
هادی  کوثری،  باران  کیایی،  محسن  نصیرپور،  مهتاب 
حسام  صفری،  سیامک  پاکدل،  حسین  حجازی فر، 
محمودی، بهنوش بختیاری و )با حضور نیکی کریمی( 

گروه بازیگران »آستیگمات« را تشکیل می دهند.
مجیدرضا  سینمایی  ساخته  دومین  »آستیگمات« 
در  که  است  نارس«  »انارهای  فیلم  از  بعد  مصطفوی 
بیش از ۲۰ فستیوال بین المللی به نمایش درآمد و گفته 
سینمایی  منتقدان  جهانی  فدراسیون  توسط  می شود؛ 

)فیپرشی(مورد تحسین قرار گرفته بود.
فیلمبرداری:  مدیر  از:  عبارتند  فیلم  اصلی  عوامل 
پروری  روح  حسن  لباس:  و  صحنه  رایگا،طراح  روزبه 
اردالن،  صدابردار:بابک  دارسنج،  گریم:محسن  ،طراح 
کارگردان:امین  اول  دستیار  و  برنامه ریزی  مدیر 
،عکاس:  علیخانی  سید  نسیم  قوامی،منشی صحنه: 
کارگردان:محمدرضا  دوم  شجاعی،دستیار  احمدرضا 
کشمیری، جلوه های ویژه: آرش آقابیک،مدیر تولید:مهدی 
چراغی ،جانشین تولید:حامد آزادی ،مدیر تدارکات:آرش 

مجتهدپور،مشاور رسانه ای: آریان امیرخان.

تهیه کنندگی  به  بهتر«  »روزهای  تلویزیونی  مجموعه 
از امشب  شنبه - ۱9 فروردین ماه - به  احمد زالی 

روی آنتن می رود.
به نقل از روابط عمومی شبکه یک، با توجه به اتمام 
اپیزودیک  مجموعه  »علی البدل«،  نوروزی  سریال 

»روزهای بهتر« از شنبه پخش خواهد شد.
این سریال در شش قصه پنج قسمتی و در مجموع ۳۰ 
قسمت در حال تولید است و قرار است از ۱9 فروردین 
قصه اول این مجموعه با نام «گذر از مه« پخش شود. 
کارگردان این اپیزود »حمیدرضا لوافی« است که در 

پنج قسمت ۴۵ دقیقه ای آماده نمایش است.
متنوع  موضوعات  حاوی  بهتر«  »روزهای  سریال 
اجتماعی است که هر هفته داستان یک مجموعه پنج 

قسمتی آغاز و به سرانجام می رسد.
این سریال است که  افتخاری خواننده تیتراژ  علیرضا 
کاکایی  عبدالجبار  از  شعری  با  را  دیوونه  دل  قطعه 

خوانده است.
»گذر از مه« از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۲:۲۰ از 

شبکه یک به روی آنتن خواهد رفت.

»ماهی حوض قصه ها«
 در فرهنگسراهای تهران

جدیدترین خبرها از فیلمی با بازی 
باران کوثری و نیکی کریمی

»روزهای بهتر« جایگزین 
»علی البدل«
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روابط عمومی شهرداری پاوه

شهرداری پاوه

زاده  فخیم  مهدی 
مجموعه  کارگردان 
»والیت  تلویزیونی 
اینکه  بیان  با  عشق«، 
با  کردن  کار  موافق 
نیستم،  سوپراستارها 
اکنون  کرد:  تصریح 
مشغول نگارش فیلمنامه 

کمدی اکشن هستم.
»نریمان«  نقش  بازیگر   
تلویزیونی  مجموعه  در 
گفت  در  البدل«  »علی 
مورد  در  ایرنا  با  وگو 
سریال  این  در  حضور 
را  ژانر  این  کرد:  تصریح 
پیش از این تجربه نکرده 

بودم، همچنین دوست داشتم با سیروس مقدم به عنوان کارگردانی که سریال 
های زیادی ساخته است، کار  کنم.

یا  معایب  و  فیلمبرداری  آغاز  از  قبل  فیلمنامه  نبودن  آماده  مورد  در  وی 
بازیگران و کارگردانان گفت: داشتن فیلمنامه کامل قبل از  مزایای آن برای 
تصویربرداری یا کامل کردن آن هنگام تصویربرداری بستگی به کارگردان دارد، 

هر کارگردانی با روشی کار می کند.
فخیم زاده ادامه داد: تربیت شده سینمای بخش خصوصی هستم و در بخش 
به  کند،  فیلمبرداری  دوبار  لوکیشن  یک  در  ندارد  حق  کارگردان  خصوصی 
آغاز  را  تصویربرداری  کامل  سناریوی  با  تلویزیون  و  سینما  در  دلیل  همین 

می کردم.
ابتدا  از  اینکه  با  هم  مقدم  کرد:  تاکید  »همسر«  سینمایی  فیلم  کارگردان 
فیلمنامه را کامل در اختیار ندارد جوری برنامه ریزی می کند که لوکیشن ها 
در بازه های مختلف زمانی در اختیار او باشد. مثال لوکیشن های شورا و خانه 
خان ها در اختیار ما بود و سکانس های مرتبط را در چند زمان مختلف در 

این لوکیشن ها فیلمبرداری کردیم.
بازیگر فیلم سینمایی »آذر، شهدخت، پرویز و دیگران« که در دو ژانر تاریخی 
آثار  وضعیت  مورد  در  است  ساخته  تلویزیون  برای  را  هایی  سریال  اکشن  و 
نمایشی در این ژانرها پاسخ داد: ژانر تاریخی در حیطه کاری من نبود و به 
نوعی سر راهم قرار گرفت و چون در بخش خصوصی کار کرده ام این بخش 

توان کار کردن در زمینه تاریخی را ندارد.
و  موقعیت  موفق طنز  فیلم  دو  »تنهاترین سردار«  از سریال  قبل  افزود:  وی 
سریال  بود  قرار  و  بودم  کرده  کار  را  »همسر«  و  »خواستگاری«  خانوادگی 
»تنهاترین  سریال  تصویربرداری  میانه  در  که  بسازم  تلویزیون  برای  دیگری 
سردار« از من خواستند بقیه کار را ادامه دهم، هنوز »تنهاترین سردار« تمام 

نشده بود که »والیت عشق« را پیشنهاد دادند و ساختم.
دو  این  از  بعد  گفت:  مهتاب«  »مسافران  سینمایی  فیلم  بازیگر  و  کارگردان 
سریال تلویزیون هر سریال تاریخی برای ساخت در دست داشت؛ به من به 
به  حاضر  بازیگر  عنوان  به  ولی  نپذیرفتم  که  داد  پیشنهاد  کارگردان  عنوان 

همکاری بوده ام.
وی افزود: در مجموع بیشتر مایل به ساختن آثار اکشن هستم زیرا آثار تاریخی 
را همیشه از صفر باید شروع کنی، کار تاریخی به صورت مداوم ساخته نمی 
سریال  داشت  قصد  »مختارنامه«  سریال  از  قبل  میرباقری  داود  حتی  شود. 

»سلمان« را بسازد که هنوز هم موفق به ساخت آن نشده است.
تاریخی  کار  در  کرد:  تصریح  در سریال »مختارنامه«  نقش عمر سعد  بازیگر 
همیشه بحث های زیادی هست و حتی در مورد مختار هم این مباحث وجود 
اندازه ای مدعی دارد که ساخت آن را بسیار مشکل  به  تاریخی  داشت، کار 
می کند. سریال اکشن را راحت تر می توان ساخت به شرط اینکه متن خوبی 

داشته باشد.

روزی روزگاری

روزگاری  روزی  سریال  از  کند  می  یادی  امروز  زمان  در  خاطرها  و  یادها 
مجموعه ای تلویزیونی به کارگردانی و نویسندگی امرا... احمدجو ساخته سال 

۱۳7۰ است که ازشبکه اول ایران پخش شده است.
خالصه داستان:

داستان این سریال درباره راهزنی معروف به نام مرادبیگ است که رفته رفته 
در طول داستان متحول و به فردی صالح تبدیل می شود.

دیالگ به یاد ماندنی این سریال:
قلی خان دزد بود...

خان نبود...
البد توام اسمشو شنفتی...

وقتی سن و سال تو بود به خودش گفت تا آخر عمرم ببینم میتونم تنهایی 
هزار تا قافله رو لخت کنم...

با همین یه حرف پا جونش وایساد و هزار تا قافله رو لخت کرد...
آخر عمری پشت دستشو داغ زد و گفت هزار تا تموم شد...
حاال ببینم عرضشو داری یه قافله رو سالم برسونی مقصد!

نشد...

نشد...
نتونست!

مشغول الذمه ی خودش شد
تقاص از این بدتر؟!

)مرگ قلی خان در همان حالت نشسته(
مراد بیک: تو قلی خانی؟؟!!

تو قلی خانی؟!؟!؟

یادها و خاطره ها در زمان

فخیم زاده مشغول نگارش فیلمنامه 
کمدی اکشن


