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روزانهم صبح اریان

پایگاه اطالع رسانی دولت اعالم کرد: حجت االسالم و المسلمین 
حسن روحانی رئیس جمهوری برنامه پنج ساله ششم توسعه را به 
هیات دولت ابالغ کرده است.الیحه برنامه پنج ساله ششم توسعه 

2از سوی دولت به مجلس نهم داده شده بود.

دستور اجرای برنامه ششم 
توسعه صادر شد

نحوه  مورد  در  احمر  زیارت هالل  و  پزشکی حج  مرکز  رییس 
ارسال داروها به عربستان نیز گفت: داروها پس از بارگیری به 
فرودگاه امام می رود و با توجه به اینکه هنوز پرواز مستقیم به 

5عربستان نداریم،  داروها به دوبی منتقل می شود.

 60 تن اقالم دارویی
 به عربستان ارسال می شود

استقالل و ذوب آهن رکوردداران بیشترین و کمترین آمار نقل 
و انتقاالت لیگ برتر فوتبال هستند. البته تراکتورسازی در این 
فصل یک مورد ویژه بود.فصل آماده سازی و بدنسازی آبی پوشان 

رفته رفته به روزهای پایانی نزدیک می شود.

استقالل و ذوب رکورددار 
نقل و انتقاالت لیگ برتر 

7

11

یادداشت روز

کمبود فرهنگ سازی پیرامون 
مزایای گیاهان دارویی
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4

 بحران جدی
 در مدیریت آب  

امیرمسعود  سلطانخانی

خانی نژاد 
1

 7 بار پایبندی ایران
 به برجام تایید شده است

  آغاز سناریو افزایش قیمت آب شرب
معاون وزیر نیرو خبر داد:

معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضالب گفت: با توجه به اینکه از سال 94 افزایش قیمت آب نداشته ایم، برنامه ششم توسعه این اجازه را به ما داده است که قیمت آب را به هزینه تمام 
شــده آن برســانیم. برنامه ششــم امسال ابالغ شده تا 5 سال آینده اجازه افزایش قیمت آب و رساندن آن به هزینه تمام شده را داریم، در هر صورت قانون این اجازه را به ما داده ولی این 
رویداد نیاز به تصویب شــورای اقتصاد دارد، که ما پیشــنهاد میزان افزایش را به این شــورا خواهیم داد.به گزارش میزان، رحیم میدانی افزود: تاکنون این پیشنهاد داده نشده است ولی از 

نیمه دوم امسال این موضوع مطرح خواهد شد که به طور قطع اعتقاد داریم این اتفاق به نفع مصرف کنندگان آب است و این افزایش منطقی است که با یک شیب ثابت اتفاق بیفتد.
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5

مهار رشد صعودی 
طالق در کشور

1

روایت آماری 
جدید بیکاری 

ارائه شد

وزارت نفت 
پیشران 

اقتصادی کشور 

 نگاه
 به برجام 

منصفانه باشد

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد:

محکومیت عامل نفوذی دوتابعیتی 
به 10 سال حبس

11103

نقشآفرینی
ترانهعلیدوستی

جزو10بازیبرترسال

ســخنگوی قوه قضاییه ضمن بیــاِن موضع قوه 
قضاییه برای اجرای منشــور حقوق شهروندی، 
خبِر بازداشــِت حســین فریدون را تأیید کرد.
محســنی اژه ای در خصوص حقوق شهروندی 
بیــان کرد:قوه قضاییه از هر طــرح و برنامه ای 
که در جهت حفظ حقوق همه شهروندان باشد، 
اســتقبال می کند از این رو در زمــان آیت ا... 
شاهرودی بخشــنامه کرد و بعد قانونی تصویب 
شد که این قانون تا االن اجرا می شود.وی افزود: 
ســتاد حقوق بشــر هم وجــود دارد که مصوبه 
شــورای امنیت ملی را پشت ســر دارد و آنچه 
رییس قوه قضاییه یادآور شــد ایجاد یک مرکز 
موازی است.وی افزود: قوه قضاییه از آنچه مربوط 
به حقوق همه شهروندان است، استقبال و از آن 

حمایت می کند.
 به گــزارش خبرنگار زمان، حجت االســالم 
والمسلمین غالمحســین محسنی اژه ای دیروز 
در یکصــد و چهاردهمین نشســت خبری خود 
با اصحــاب رســانه، درخصوِص انتشــار برخی 
اخبار نادرســت افزود: روز شــنبه درحالی که با 
فرد دیگری مصاحبه شــده، در زیرنویس صدا و 
سیما اســم من آمده که من گفتم حرفی راجع 
به موسسه کاســپین نزده ام؛ صدا و سیما آن را 
اصالح کرد امــا روزنامه ها این خبر را به نقل از 
من کار کرده اند که این نقل قول از جانب بنده 
نبوده و صحت نــدارد.وی در ادامه از تالِش وافِر 
بانک مرکزی و مسئوالن اجرایی کشور و بخش 
نظارت خبــر داد و تصریح کرد: در این خصوص 
اهتمام ویژه وجود دارد و مسئوالن بانک مرکزی 
تالش وافری در ساماندهی شرکت های تعاونی 
اعتباری دارند و می خواهند موسسات بی مجوز 
را مجوز دار و برای انحالل برخی موسسات اقدام 
کنند که این کار بســیار خوبی است.وی افزود: 
تــالش بانک مرکزی برای احقــاق حقوق مردم 
خوب اســت و قوه قضاییه هــم به او کمک می 
کنــد و از بانک مرکزی می خواهم در تســریع 
حقوق مردم قدم بردارنــد.وی در ادامه با تاییِد 
خبر بازداشــت حســین فریدون، تشریح کرد: 
این فرد در چندین نوبت تحقیق شــد و از افراد 
مرتبط هم تحقیق شد و برخی بازداشت شدند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه برای ایشان 
قرار تامین صادر شــده است، افزود: چون ایشان 
قرار را تامین نکرده به زندان معرفی شــده است 
و اگر وثیقه تامین شــود طبیعتا آزاد می شــود 
و رسیدگی به پرونده ادامه می یابد.محسنی اژه 
ای در آغاز سخن با اشــاره به اعتراف قاتل آتنا 
به یک قتل دیگر که هنوز این جســد پیدا نشده 

است، بیان کرد: بحث خانم کوچولویی که توسط 
یــک مجرم به قتل رســیده در همان لحظه که 
اعالم مفقودی می شــود همه مسئوالن استانی، 
نیروی انتظامی، هالل احمر، دادســتانی و غیره 
وارد کار شــده و موضوع را بررسی می کنند که 
در نتیجه بررســی اولیه نتیجه ای حاصل نمی 
شود.وی تاکید کرد: به افرادی مظنون می شوند 
کــه یکی همین قاتل بود و قبل از جرم به خانم 
خود پیغام می دهد مقداری مواد مخدر جاسازی 
کردم و او را جابجا کردم خانمش نگران می شود 
و اطالع می دهد که وقتی به آن مکان می روند 
با جنازه این کودک مواجه می شوند.محسنی اژه 
ای ادامه داد: وی به مورد دیگری اعتراف می کند 
که خانمی را هم قبال به قتل رســاندم و او را در 
فالن چاه انداختم اما هنوز اثری از آن جسد پیدا 
نشــد. به غیر از اعتراف او، هنوز اسناد مدارکی 
برای وجود جســد در مکان اعالم شــده وجود 
ندارد.وی اظهار داشت: سه نفر مفقود شدند اما او 
به دو مورد اعتراف کرد البته هنوز جســد کشف 
نشده اســت.در ادامه نشست خبری، سخنگوی 
دستگاه قضا با ذکر این مطلب که فضای مجازی 
باید مدیریت شود و با تاکید بر استفاده بهینه از 
فضای مجازی گفت: فضای مجازی باید مدیریت 
شود در غیر این صورت آثار زیانباری از جهات و 
طیف های مختلف بویژه جوانان، گریبانگیر کشور 
می شــود.وی با اشاره به دو مرجع عام در کشور 
یکــی مرجع قضایی و دیگــری کارگروه تعیین 
مصادیق مجرمانه، ادامه داد: مرجع قضایی وظیفه 
دارد با مجرمان فضای مجازی برخورد کند و این 
جزو وظایفش اســت که متخلفان چه در فضای 
مجازی و چه واقعــی برخورد کند.وی افزود: در 

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ، برای 
جلوگیری از مصداق مجرمانه تصمیم گیری می 
کنند؛ البته اعضای دولت بیشــتر از قوه قضاییه 
هســتند و ممکن است مواردی را دولت مصداق 
جرم نداند و سازوکاری هم پیش بینی شده که 
در صورت فوریت یافتن مصداقی مجرمانه، جلسه 
باید هر چه ســریع تَر تشکیل شود نه بعد از دو 
هفته.این اختالف درطول سال های اخیر وجود 
داشته اما تعداد دقیق آن را نمی دانم؛ امیدوارم 
مسئوالن ذیربط اهتمام ویژه ای داشته باشند و 
با ایجاد زیرساخت های بومی، خسارات کمتری 
به کشور تحمیل شود چون متاسفانه دشمنان به 
همه اطالعات می توانند دسترسی داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره بازداشت 
یکی از مســئوالن دولت قبل و اظهارات رییس 
دولت دهــم و جوابیه دادســتانی تهران، گفت: 
آقای احمدی نژاد در نامه ای سرگشــاده خطاب 
به ملت نوشــت که فرازهایی از آن، خالف واقع 
است. محســنی اژه ای افزود: آقای احمدی نژاد 
در نامه ای سرگشــاده خطاب به ملت نوشت که 
فرازهایــی از آن، خالف واقع اســت؛ مواردی را 
در ایــن نامه مطرح کرد کــه حقیقتا باید به آن 
پرداخت و مســایل دیگری جــدای از پرونده را 
مطرح کرده که االن جای پاســخگویی نیست. 
وی درباره اطالعیه دادســتانی تهران افزود: قوه 
قضاییه بر این نیست تا چیزی ضرورت پیدا نکند 
و دیگران به آن بپردازند، موضوعی را طرح کند 
و حتی به این موضوع و کم بودن اطالع رســانی 
ایراد می گیرند.محســنی اژه ای افزود: از زمان 
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری اجازه نداریم 
مشخصات هر پرونده ای را حتی در صورت علنی 
بودن دادگاه طرح کنیــم مگر جایی که افرادی 
مــواردی مطرح می کنند که بایــد تنویر افکار 
عمومی انجام شود؛ در جایی از قانون، قانونگذار 
گفته اگر مواردی ضرورت پیدا کند با درخواست 
دادســتان و اجازه رییس دادگاه می توان تصویر 
این فرد را منتشــر کرد. معاون اول قوه قضاییه 
ادامــه داد: وی)احمدی نژاد( جــرم معاونش را 
اجــرای مصوبه دولت در پــاداش ٣٠٠ میلیونی 
به مقامات اسبق اعالم کرد که این کامال خالف 
واقع اســت و چنین چیزی نیست .محسنی اژه 
ای اتهامات بقایی را تصرف غیرمجاز، اختالس و 
تبانی اعالم کرد و گفت: حتی در بازجویی اولیه 
اتهام دیگر مطرح شد که ٢ میلیون یورو وجه نقد 
بدون ثبت و ضبط رســمی در اختیار این متهم 

قرار گرفته و قرار بود به فرد دیگری بدهد. 
ادامه در صفحه٢

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد:

محکومیت عامل نفوذی دوتابعیتی به 10 سال حبس
ظریف در گفتگو با سی ان ان؛

7 بار پایبندی ایران به 
برجام تایید شده است

وزیــر خارجه کشــورمان در گفتگو بــا فرید زکریا 
مجری مشــهور شبکه سی ان ان تاکید کرد: آژانس 
بین المللی انرژی اتمی هفــت بار پایبندی ایران را 
به توافقنامه تایید کرده است.به گزارش خبرگزاری 
صداوسیما به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، فرید 
زکریا مجری برنامه »جی پی اس« در این شبکه در 
گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت: 

می خواهم سواالتم را درباره مسئله تعهد و پایبندی 
به برجام شروع کنم. 4 سناتور از جمله مارکو روبیو 
و تد کروز نامه ای نوشــتند و در آن گفتند که ایران 
به توافقنامه پایبند نیست و به طور خالصه استدالل 
کردند که شــما هنوز دارید مواد هسته ای به دست 
می آورید ، شــما اجازه نداده اید آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به بخشی از تاسیسات پارچین دسترسی 
داشته باشد و شما تعداد بیشتری از سانتریفوژهای 
مجاز را فعال دارید. پاســخ شما چیست؟ ظریف در 
پاسخ گفت: وقتی ما درباره توافقنامه مذاکره کردیم 
تصمیم گرفتیم که آژانس را تنها مرجع پذیرفته شده 
برای نظارت بر اجرای بخش هسته ای توافقنامه قرار 
دهیــم و آژانس نیز از روز اجرای توافقنامه هفت بار 
تایید کرده است که ایران توافقنامه را صادقانه، کامل 

و بدون نقص اجرا کرده است. متاسفانه ما نمی توانیم 
درباره آمریکا همین حرف را بزنیم. آمریکا به بخش 
مربوط به خود در توافقنامه)برجام( عمل نکرده است.  
وی افزود: وقتی کاخ سفید چند روز پیش اعالم کرد 
که رئیس جمهور ترامپ از حضور  خود در هامبورگ 
در جریان اجالس گروه بیست برای منصرف کردن 
رهبران کشــورهای دیگــر برای تعامــل تجاری و 
اقتصادی با ایران اســتفاده کرد. این کار او نقض نه 
فقط روح برجام بلکه متن برجام است.  وزیر خارجه 
کشــورمان تاکید کرد: به نظر من آمریکا الزم است 
که خودش به توافقنامــه و تعهداتش در چارچوب 
این توافقنامه)برجام( عمل کند. ایران همیشــه به 
توافقنامه عمل کرده است و این مسئله را آژانس هم 

تایید کرده  است.

ظریف در گفتگو با سی ان ان؛

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: متاسفانه اشتباهاتی در چند هفته گذشته رخ داده است؛ نخست 
اینکه با فرد دیگری مصاحبه کردند و از قول بنده در زیرنویس تلویزیون درباره کاســپین مطلبی 
نقل شد که من آن را نگفته بودم، هر چند موضوع درست باشد؛ اما من آن را نگفتم که این موضوع 
در زیرنویس تلویزیون و سایت های خبری اصالح شد، اما متاسفانه دیروز برخی روزنامه ها آن نقل 

قول را از من منتشر کردند که این خبر را تکذیب می کنم.
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دستور اجرای برنامه ششم توسعه 
صادر شد

پایگاه اطالع رسانی دولت اعالم کرد: حجت االسالم 
و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برنامه 
پنج ساله ششم توسعه را به هیات دولت ابالغ کرده 
اســت.به گزارش ایرنا، در خبر این پایگاه که دیروز 
منتشر شده، آمده است: الیحه برنامه پنج ساله ششم 
توسعه از سوی دولت به مجلس نهم داده شده بود، 
اما رسیدگی به این الیحه به مجلس دهم موکول شد 
و در جریان رســیدگی به این الیحه هم اصالحات 
فراوانی در الیحه پیشنهادی دولت انجام شد تا جایی 
که برخی صاحبنظران برنامه ششــم توسعه را عمال 
طرح مجلس می دانســتند تا الیحه دولت. با وجود 
رعایت نشدن نکات مهم مورد نظر دولت در تصویب 
این الیحه، وقتی برنامه ششــم تبدیــل به قانون و 
ایرادات آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
رفع شد ؛ ٢8 اسفند ماه سال 1٣95 علی الریجانی، 
رییس مجلس قانون برنامه ششم را به رییس جمهور 
ابالغ کرد و رییس جمهور هم در جلسات هیات دولت 
دستور اجرای این قانون را صادر کرد.در این گزارش 
تاکید شده است: بنابراین اجرای قانون برنامه ششم 
توسعه طبق روال در دستور کار دستگاه های مختلف 
اجرایی قرار گرفته و جوســازی های اخیر هم عموما 
با اهداف سیاسی انجام می شود.پایگاه اطالع رسانی 
دولت افزود: حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس 
جمهور ٢5 اردیبهشت ماه امسال با بیان اینکه عنوان 
عدم اجرای برنامه ششم از سوی روحانی را تکذیب 
می کنم آیا که این خبر از پایه بی اساس و نادرست 
است، گفت: » به هر حال قانون دستپخت انسان ها 
است ممکن است در اجرا مشکلی داشته باشد ولی 
می توان با ارسال الیحه به مجلس آن را اصالح کرد. 
دولت هیچ مقاومتی در برابر مجلس نشــان نداده و 
نشان هم نخواهد داد. خوشبختانه تعامل قابل قبولی 
میان دولت و مجلس شــورای اسالمی برقرار است و 
دولت یازدهم کوشید فارغ از نگاه سیاسی نمایندگان 
رفتار اغنایی داشته باشد.«پایگاه اطالع رسانی دولت 
افزود: امیری با بیــان اینکه در دولت یازدهم صدها 
فقره قانون از ســوی رئیس جمهور به دســتگاهای 
ذیربط ابالغ شده اســت، خاطر نشان کرد: »برنامه 
ششم طرح نمایندگان مجلس شورای اسالمی بود اما 
رییس جمهور در جلسه هیأت دولت دستور اجرای 
آن را صادر کرد بر این اســاس مقرر شــد اگر این 
برنامه نیازمند هرگونه دستورالعمل، مصوبه و آیین 
نامه باشد، در جلساتی دولت تصویب و برای اجرا به 

نهادهای ذیربط ابالغ شود.«

طرح »مقابله با اقدامات 
ماجراجویانه آمریکا« نهایی شد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس از نهایی شــدن 
طرح »مقابله با اقدامــات ماجراجویانه آمریکا« در 
مجلس خبر داد.طرح مقابله با تحریم های ســنای 
آمریکا نهایی شدکاظم جاللی در گفت وگو با میزان 
از نهایی شدن طرح »مقابله با اقدامات ماجراجویانه 
آمریکا« در مجلس خبر داد.رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس تصریح کرد: در جلسه دیروز بحث مربوط به 
طرح »مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا« نهایی 
شد و انشاهلل این طرح در مجلس مطرح می شود.وی 
افزود: زمان ارائه طرح به صحن علنی مجلس فعال 
مشخص نیســت.جاللی ادامه داد: در راستای تهیه 
طرح مذکور تقریبا از تمام نهاد هایی که می بایست 

از ان ها نظر خواهی شود، نظرخواهی شد.

»ابوبکر البغدادی« هنوز زنده است

بخش اطالعات وزارت کشــور عراق مرگ خلیفه 
خود خوانــده داعش را رد و اعــالم کرد که وی در 
جایی خارج از شهر »رقة« در سوریه، مخفی شده 
اســت.به گزارش فارس،  بخــش اطالعاتی وزارت 
کشور عراق مرگ »ابوبکر البغدادی« سرکرده گروه 
تروریســتی داعش را رد کرد.به نوشته »الصباح« 
روزنامه رســمی عراق، »ابوعلی البصری« مدیرکل 
بخش اطالعــات و مبارزه با تروریســم در وزارت 
کشور عراق می گوید که البغدادی هنوز زنده و در 
خارج از شهر »رقة« سوریه در مکانی مخفی شده 
است.وی افزود: بر اساس رصدها و اطالعات دقیق 
به دست آمده از تحرکات البغدادی در سرویس های 
اطالعاتی بین المللی و عربی، بخش اطالعات وزارت 
کشور عراق، خبر مرگ سرکرده داعش را رد می کند.

البصری تاکید کرد: پس از آزادســازی موصل، این 
واقعیت کشف شد که توانمندی های تروریست های 
داعش صرفا عراق و کشــورهای منطقه را تهدید 
نمی کند بلکه طرح هــا و آموزش های آن با هدف 
سیطره بر بسیاری از مناطق در جهان ادامه داشت. 
پس از شکست های اخیر داعش در عراق و به طور 
مشخص در موصل و سوریه، بعید نیست که برخی 
شهرهای جهان، هدف حمالت تروریستی این گروه 
قرار گیرد.وی تاکید کرد: داعش برخی از باندهای 
خود را از سوریه و از طریق ترکیه در سراسر جهان 
پخش کرده اســت تا ایجاد رعب و وحشت کند و 

هرج و مرج ایجاد کند.

خبر

کالم  نور

 امام جعفر صادق )ع(:

درسهایی از بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا

یک کارشــناس ارشــد اقتصادی تجربیات بحران مالی سال ٢٠٠8 جهان 
را مورد اشــاره قرار داد و گفت: ضعفهای چشمگیر در حاکمیت شرکتی و 
مدیریت ریســک نهادهای مالی یکی از عوامــل کلیدی در بروز این بحران 
بوده است.سعید عباسیان، کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف 
و عضو اندیشــکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری طی یادداشتی به 
نتایج بررسی هایی که پیرامون بحران مالی سال ٢٠٠8 انجام شده، پرداخت 
و درســهایی که از آن می توان آموخت را برشــمرده است. متن کامل این 
یادداشــت از نظر گرامی تــان می گذرد:پس از بحران مالی ســال ٢٠٠8 
کمیســیون ملی برای بررســی آن بحران در ایاالت متحده آمریکا تشکیل 
شد. این کمیســیون مستقل که شــامل 1٠ نفر از کارشناسان مجرب در 
زمینه امالک و مســتغالت، اقتصاد، مالی، قوانین بازار، بانکداری و حمایت 
از مصرف کنندگان بودند توسط اعضای کنگره انتخاب شدند.پس از مطالعه 
میلیون ها صفحه مستند، مصاحبه با بیش از ۷٠٠ نفر از شاهدان، برگزاری 
19 روز برنامه جهت استماع نظرات عموم در نیویورک، واشنگتن دی سی و 
محلهایی که به شــدت از بحران آسیب دیده بودند و نیز استفاده از کارهای 
مشابه صورت گرفته در خصوص بحران، موارد زیر به عنوان نتایج بررسی های 

این کمیسیون در ژانویه ٢٠11 منتشر گردید: 
1- جلوگیری از وقوع این بحران مالی ممکن بوده است.

٢- ضعفهای گسترده در تنظیم گری و نظارت مالی عامل ویرانگری در مقابل 
ثبات بازارهای مالی بوده است.

٣- ضعفهای چشمگیر در حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک نهادهای مالی 
که به لحاظ سیستمی اهمیت فراوانی دارند، یکی از عوامل کلیدی در بروز 

این بحران بوده است.
4- ترکیبی از قرض بیش از حد، سرمایه گذاری های ریسکی و عدم شفافیت 

باعث حرکت نظام مالی به سمت بحران شد.
5- دولت به خوبی برای این بحران آماده نشده بود و عکس العملهای متناقض 

آن باعث افزایش هراس و نااطمینانی در بازارهای مالی گردید.
۶- در حوزه پاسخگویی و اصول اخالقی شکست سیستمیک اتفاق افتاده است.

۷- فروپاشــی استانداردهای وامهای رهنی و اوراق بهادارسازی رهنی باعث 
ایجاد و نیز گسترش شعله های بحران شده است.

 )over-the-counter derivatives( 8- ابزارهای مشــتقه فرابورس
نقش مهمی در بحران داشته اند.  

9- شکست شرکتهای اعتبارسنجی یکی از عوامل اساسی در فروپاشی مالی 
بوده است.

»فرهاد رهبر«، سرپرست دانشگاه آزاد شد

دکتر فرهاد رهبر به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی منصوب 
شد.دکتر علوی فاضل، سخنگوی دانشگاه آزاد اسالمی در گفت وگو 
با ایســنا اظهار کرد: امروز دکتر فرهاد رهبر به عنوان سرپرســت 
دانشگاه آزاد اسالمی توسط هیات امنای دانشگاه آزاد منصوب شد.
وی ادامه داد: دکتر رهبر توســط هیات امنای دانشگاه آزاد برای تصدی 
سمت ریاست این دانشگاه به شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی شده 
اســت و تا تایید این شــورا به عنوان سرپرست در دانشگاه آزاد مسؤول 
هستند. وی افزود: پس از تایید شورای عالی انقالب فرهنگی دکتر رهبر 
به عنوان رییس دانشــگاه به فعالیت خود ادامه خواهد داد. ســخنگوی 
دانشگاه آزاد با بیان اینکه در این جلسه از زحمات دکتر نوریان در زمان 
تصدی این سمت تقدیر شده است، اظهار کرد: دکتر رهبر فردی انقالبی 
و فرهنگی است و چهره ای ملی هستند و تصمیم هیات امنای دانشگاه 
در این خصوص برای همگان محترم است. وی تاکید کرد: در هفته های 
گذشته دکتر رهبر برای عضویت در هیات امنا از اقبال خوبی در شورای 
عالی انقالب فرهنگی برخوردار بوده اند و احتمال تایید ایشان برای تصدی 
سمت ریاست دانشگاه آزاد اسالمی باال است. علوی فاضل با اعالم تبریک 
به دکتر فرهاد رهبر برای مسؤولیت ریاست دانشگاه آزاد اسالمی، گفت: 
دانشــگاه آزاد همیشه در مسیر توسعه بوده است و امیدواریم با ریاست 
دکتر رهبر در این دانشگاه روند توسعه این دانشگاه همچنان ادامه پیدا 
کند. فرهاد رهبر، پیش تر مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بوده و 
دارای دکترای اقتصاد نظری از این دانشگاه و به تازگی به عنوان مشاور 
اقتصادی و دبیر کارگروه اقتصادی آســتان قدس رضوی منصوب شده 
است. وی پیش از این، رئیس دانشگاه تهران و رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی در دولت احمدی نژاد و معاون اقتصادی وزارت اطالعات در 

دولت سید محمد خاتمی بوده است.

قاتل "آتنا" در مألعام اعدام می شود

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به این که رسیدگی فوق العاده  
به  پرونده "آتنا" آغاز شــده است، گفت: در صورت صدور حکم دادگاه، 
اعدام قاتل آتنا در پارس آباد در مألعام اجرا می شــود.به گزارش ایسنا ، 
حجت االســالم محمدعلی قاصدی در جمع خبرنگاران افزود: رسیدگی 
فوق العــاده و خارج از نوبت به این پرونده در دســتور کار قرار گرفته و 
به همین منظور این پرونده به صورت فوق العاده رسیدگی و حکم آن از 
سوی دادگاه کیفری یک استان صادر می شود که دادستانی مرکز استان 
نیز بر روند تحقیقات و آزمایشات تخصصی پزشکی قانونی، نظارت ویژه 
خواهد داشت.وی با بیان این که هدف ما اجرای کامل عدالت است، یادآور 
شد: هیچ گونه اغماض و چشم پوشی در ارتباط با بررسی این پرونده وجود 
نخواهد داشت و این قاتل حتماً به اشد مجازات خواهد رسید.رئیس کل 
دادگستری استان اردبیل خاطرنشان کرد: با وجود این که وقوع این حادثه 
تلخ و ناگوار برای ما بســیار تأسف برانگیز بود، ولی از هیچ تالشی برای 

بررسی این پرونده دریغ نشده است.

ورود تجهیزات جدید کنترلی به گمرکات کشور

سه دستگاه فایبرسکوپ در گمرکات رازی، بازرگان و آستارا نصب 
شــد.به گزارش ایسنا، دستگاه فایبرســکوپ دارای دوربین ویژه و 
شــلنگی است که یک دســتگاه دوربین و چراغ قوه مخصوص نیز 
در نوک این دســتگاه تعبیه شــده و شــلنگ مزبور تا شعاع ٣۶٠ 
درجه قابلیت چرخش و انعطاف دارد.از این دستگاه برای جستجو و 
مشاهده مکان هایی که احتمال جاسازی انواع مواد مخدر در آن جا 
وجود دارد اما با چشــم قابل مشاهده نیست مانند باک و بدنه در 
خودروها اســتفاده می شــود.به گفته گمرک، این دستگاه ها که از  
سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری به گمرک ایران 
اهداء شده بود، پس از هماهنگی در اختیار این گمرکات قرار گرفت.

بر اساس این گزارش دو نماینده از سوی هر یک از  گمرکات مزبور 
در گمرک ارومیه با حضور نماینده مرکز مبارزه با جرائم ســازمان 
یافتــه گمرک آموزش دیدند و پس از ارائه آموزش های الزم جهت 
بهره گیری مناسب از دســتگاه های فایبرسکوپ، این دستگاه ها به 

نمایندگان گمرکات مزبور تحویل شد.

یادداشت 

رئیس مجلس شورای اسالمی ابراز امیدواری کرد 
که دولت تازه نفس بعدی بــا انجام اصالحاتی به 
سمت جهش 8 درصدی در اقتصاد براساس قانون 

برنامه حرکت کند.
علی الریجانی در هشــتمین کنفرانس بین المللی 
"بودجه ریزی بــر مبنای عملکرد" بــا تاکید بر 
تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: ما بدون اصالح برخی 
نظامات نمی توانیم در رســیدن به توسعه موفق 
باشیم یعنی با نظام پیچیده دیوانی و بودجه ریزی 

فعلی نمی توان توفیقی در توسعه داشت.
وی افزود: در قانون برنامه جهش 8 درصدی پیش 
بینی شده که رسیدن به آن منوط به ۷ یا 8 اصالح 
نظامات است که امیدواریم دولت بعدی تازه نفس 

بتواند این کار را انجام دهد.
رئیــس قوه مقننه تاکید کــرد: وزرا باید در دولت 
آینده این شجاعت را داشته باشند که وقتی مشکلی 
را در جلوی خود می بینند به سمت حل آن بروند نه 
اینکه در جلسات درددل کنند. ما چنین چیزی را 
احتیاج نداریم. رجال ملی کسانی هستند که وقتی 
مشکلی را می بینند بگویند امسال دو سه تای آن 
را حل مــی کنند.الریجانی افزود: دولت و مجلس 
باید در کنار هم مشــکالت را حل کنند. مشکالت 
پیچیــده ای داریم که روندی غیر از این تنها انجام 
کار روزمره و به تاخیر انداختن مشکالت است. برای 
رشد 8 درصدی و تحول در صادرات و منفک شدن 
بودجه از نفت احتیاج به اصالح نظامات داریم که 
یکی از همین اصالح ها درباره بودجه ریزی است.به 
گزارش ایسنا، رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه بودجه ریزی عملکرد در قانون برنامه ششم 
آمده اســت گفت: علی رغم ایــن تاکید در برنامه 
ششم به ساز و کارها و تحوالتی در کشور نیاز است 
که باید با هم صورت گیرد؛ این کار ساده ای نیست 
و باید عزمی برای حرکت آن وجود داشته باشد.وی 
با بیان اینکه سهم قابل توجهی از نفت برای بودجه 
جاری کشور صرف می شــود،  گفت: این در حالی 
است که بسیاری از کشــورها امور دیوانی خود را 
بدون نفت انجام می دهند. نفت یک سرمایه است 
و باید صرف امور زیربنایی و توســعه کشور شود. 
امــا ما مجبوریم نفت را برای بودجه جاری مصرف 
کنیم. این خود نشان دهنده لزوم وجود تغییراتی 
در نظام بودجه ریزی و امور دیوانی کشــور است.
الریجانی با اشــاره به بزرگ بودن دولت، گفت: با 
توجه به حجم وسیع دولت باید خدمات ارائه شده 
به مردم قابل قیاس با کشورهای دیگر باشد. حال 
اینکه وضع رسیدگی به کارمندان نیز نارس است.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که زمان 
مولفه مهمی در نشــان دادن میزان توسعه و رشد 

در کشــورها است، گفت: براساس آمارها ما در ٢٠ 
کشور منطقه از لحاظ سرمایه گذاری در رتبه 15و 
در بین 1٣8 کشور دنیا در رتبه 8۷ هستیم، پس 
این نشان می دهد که ما از لحاظ زمان برای سرمایه 
گذاری دچار مشکل هســتیم که همین طوالنی 
شــدن امور دیوانی مانع ســرمایه گذاری اســت.
الریجانــی ادامه داد: همچنین براســاس آمارها از 
لحاظ شفافیت در سیاستگذاری در بین ٢٠ کشور 
منطقه دارای رتبه 18 و در بین 1٣8 کشور جهان 
صد و سی و ششمین هستیم که این نشان دهنده 
پنهان کاری در امور است. از لحاظ نرخ بیکاری در 
بین ٢٠ کشور منطقه در رتبه نهم و در بین 1٣5 
کشور جهان در رتبه 9٠ هستیم.به گفته وی، رشد 
واقعی ناخالص ملی در بین ٢4 کشــور منطقه در 
رتبه دهم و در بین 191 کشور جهان در رتبه 84 
هستیم. از لحاظ جذب استعدادها در بین ٢٠ کشور 
منطقه در رتبه 19 و در بین 1٣8 کشور جهان در 
رتبه 1٢۶ قرار داریم.رئیس مجلس شورای اسالمی 
در جمع بندی گفت: این آمارها نشان می دهد که 
این سیستم بزرگ به عنوان امور دیوانی کمکی به 
وضعیت و توســعه نکرده است و حتی در مواردی 
موانعی به وجود آورده اســت.وی با اشاره به فاصله 
بســیار بین اجرا و اهداف برنامــه و بودجه گفت: 
دلیل اجرایی شــدن اهداف برنامه و بودجه گاهی 
در درست تنظیم نشدن برخی اهداف در بسیاری از 
موارد ناشی از کارآمدی ضعیف است. نتیجه تمامی 
این موارد این می شود که تقریبا حدود 9٠ درصد 
بودجه مصوب امسال صرف امور جاری شده یعنی 
پول نفت می گیریم تا هزینــه برای بودجه جاری 
کنیم.الریجانی در توضیح راهکار حل این مشکل 

گفت: برگزاری چنین کنفرانسی یک پله برای حل 
مشکل است اما باید بودجه مصرفی درست مصرف 
شده تا در کنار کاهش هزینه  ها کارآمدی افزایش 
یابد. طبیعتا اگر ساختار درست شود،  می توان به 
این هدف رسید. سوالی که در اینجا به وجود می اید 
این اســت که دیگر چه کاری می توان برای بهبود 
این شرایط انجام داد که آن ساختار حکم رانی در 
کشور است.رئیس قوه مقننه توضیح داد: در طول 
صد سال اخیر دو نظریه در ساختار حکمرانی حاکم 
بود. نظریه اول بر پایه نظام های سوسیالیستی بود 
که هدفشان ایجاد عدالت بین مردم با این توضیح 
که نقــش آزادی و اختیار از مردم گرفته شــده و 
دولت ها می گفتند چه کسی و چه قدر پول بگیرد 
و چگونه آن را مصرف کند. این نظام در شــوروی 
سابق حاکم بود و اکنون یکی دو کشور بر پایه آن 
اداره می شود.الریجانی ادامه داد: نظام دیگر لیبرال 
در کشورهای غربی است که محور اصلی آن آزادی 
فکر در عمل و اقتصاد است. از کشورهایی که با این 
مدل به موفقیت رســیده اند و بر سیستم بازار آزاد 
معتقدنــد. همچنین اعتقاد دارند که باید امنیت و 
رفاه برای مــردم به وجود آید و تامین اجتماعی و 
امکانات رفاهی را امری بی بدیل می دانند.وی اضافه 
کرد: در طول سی سال اخیر تئوری دیگری مطرح 
شــد مبنی بر اینکه عدالت باید کانون اصلی توجه 
باشــد یعنی اولین مساله در استقرار عدالت آزادی 
اســت و در تصمیم گیری های حاکمیتی آنجا که 
نفع حداکثری است باید به آن سمت حرکت کنند. 
در اینجا این ســوال پیش می آید که ما براســاس 
کدام نظامات حرکــت می کنیم.الریجانی توضیح 
داد: در تئــوری عدالت متفکران به دنبال آزادی به 

نفع عام هســتند. آزادی یعنی فکر و اقتصاد بدون 
قید و بند باشــد و قانون برای همه یکسان اعمال 
شــود. همچنین براساس عدالت باید سمت گیری 
به ســمت محرومان باشد چون همیشه در رقابت 
ها محرومان دچار ضعف می شوند و حکومت باید 
این ضعف را جبران کند.وی افزود: ما نیز با مفهوم 
عدالــت موافقیم مبنی بر اینکه اجازه دهیم مردم،  
اقتصاد و تحصیل را آزادانه انتخاب کنند و سیستم 
های دیوانی نباید جایگزین آن شوند. البته گاهی در 
نظام های آموزشی ما سیستم دیوانی به جای فرد 
تصمیم می گیرد که این مخالف عدالت است چون 
در نظام آموزشی و اقتصادی فرد باید اولین تصمیم 
گیرنده باشد. ما فقط باید در جایی که به امنیت مان 
ضربه وارد می شود مانع شویم و در نهایت شرایطی 
برای کشف استعدادها فراهم کنیم. قطعا در این راه 

قانون نیز باید رعایت شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه گسترده 
شدن سیستم دیوانی در گذشته به دلیل پول نفت 
یک پز گفت: بعد از پیــروزی انقالب گرایش های 
نیمچه سوسیالیستی در کشور ایجاد شد مبنی بر 
اینکه همه چیز باید دولتی شود که این روند باعث 
انباشت نیرو در سیستم حکمرانی شد و بعد از آن 
نیــز تغییر نکرد به طوری که در ازای اصل 44 که 
باید بخش دولتی به بخش خصوصی و غیر دولتی 
واگذار شود،  شاهد جابجایی نیروگاه به جای نیمچه 
دولتی دیگر هســتیم. نتیجه تمامی این رویکردها 
ایجاد سیســتم دیوانی موسع در کشور است که با 
حکمرانی مطلوب و سعادت و عدالت محوری و هیچ 
سیستم دیگری همخوانی ندارد.الریجانی خطاب به 
شرکت کنندگان در این همایش گفت: انتظار می 
رود به موازات رسیدن به نظام بودجه ریزی عملکرد 
اشکاالت را دریابید و بدانید مشکل کجاست. به نظر 
می رســد که به اندازه کافی شواهد و قرائن درباره 
اشکاالت وجود دارد. نمونه بارز آن رویکرد سازمان 
برنامه و بودجه اســت که هر ساله الیحه بودجه را 
به مجلــس ارائه می کند و در آن براســاس تورم 
1٠ تا 15 درصــد به حقوق و مزایا اضافه می کند. 
ما هم در قانون برنامــه دولت را مکلف کردیم که 
هر ســاله 15 درصد دولت را چابک تر کند که فکر 
نمی کنم با این وضعیت اتفاقی بیفتد چون تغییرات 
باید براساس عقبه فکری و تشکیالتی به وجود آید. 
شــما توانســتید در طول برگزاری این چند سال 
کنفرانس هــا 4٠٠٠ نفر را دور هم جمع کنید که 
به نظام بودجه ریزی عملکرد برسید. باید 14 هزار 
نفر از حکمرانان را جمع کرده و به آنها بگویید این 
چند مشکل اساسی وجود دارند تا به جمع بندی 

برای حل آن برسند.

در کنفرانس بودجه ریزی بر مبنای عملکرد مطرح شد،

آمار قابل تامل رییس مجلس درباره اقتصاد کشور

 تهیه طرح دوفوریتی
 »ساماندهی موسسات مالی و اعتباری« 

فیلترینگ ۳هزار کانال غیراخالقی 
تلگرام در هفته

 نائب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس بااشاره به 
ضرب االجل یک هفته ای مجلس به بانک مرکزی 
برای ارائه الیحه دوفوریتی ســاماندهی موسسات 
مالی واعتباری ازتهیه طرح دوفوریتی با1٢٠ امضا 
بــرای این موضوع خبرداد.علــی اکبر کریمی در 
گفتگو با مهر، اظهار داشت: طی ماه های گذشته 
موضوع ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و به 
تعبیر بانک مرکزی غیرمجــاز از موضوعات مهم 
جامعه بود.نماینده مردم اراک با اشاره به مشکالت 
این موسســات و دغدغه مردم گفت: در جلســه 
غیرعلنی مجلس نیز این موضوع مورد بررســی 
قرار گرفت. در روزهــای اخیر نیز نمایندگان در 
تذکرات و نطق های خــود این موضوع را مطرح 
می کنند که علت آن گستردگی این موضوع در 
سطح ملی است.وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی 
باید ســریعا این موسسات را تعیین تکلیف کند، 
گفت: متاسفانه بانک مرکزی مرتب این اقدام را به 
تعویق می اندازد و وعده های زمانی متعددی داده 
است.این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه دامنه 
موسسات مالی و اعتباری مساله دار گسترده شده 
و در حال حاضر چندین موسســه دچار مشکل 
هســتند و تعداد این موسســات در سطح ملی 

افزایش پیدا کرده است.عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلــس گفت: هفته گذشــته رئیس مجلس در 
جلسه غیرعلنی در پاسخ به اظهار رئیس کل بانک 
مرکزی مبنی بر اینکه طی دو ماه آینده وضعیت 
موسسات مالی و اعتباری ساماندهی خواهد شد 
اعتراض کردند و ضرب االجل یک هفته ای برای 
حل مشکالت موسســات مالی و اعتباری تعیین 
نمودند.وی تصریح کرد: طبــق اخبار موجود به 
دولت توصیه شده اســت الیحه دو فوریتی برای 
ساماندهی موسســات مالی و اعتباری به مجلس 

ارائه کند.

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعــات گفت: به طور 
متوسط در هفته سه هزار کانال غیراخالقی در شبکه 
اجتماعی تلگرام مسدود می شود.محمود واعظی در 
حاشیه مراسم افتتاح پروژه های تلفن همراه اپراتور 
همراه اول در آستانه فاز سوم شبکه ملی اطالعات 
در جمع خبرنــگاران گفت: از تعــداد کانال های 
غیراخالقی تلگرام که مســدود می شود تعدادی از 
آنها برای رســیدگی به مقامات قضائی ارجاع می 
شود.وی با بیان اینکه مسدود شدن این تعداد کانال 
غیراخالقی در هفته کار بزرگی است، اظهار داشت: 
این اقدام طبق خواسته مردم برای استفاده راحت تر 

از فضای مجازی و در جهت سالم سازی و پاکسازی 
این فضا صورت می گیرد.واعظی خاطرنشان کرد: با 
اقدامات صورت گرفته و جلوگیری از فعالیت کانال 
های غیراخالقی و خشــن برای جوانان و نوجوانان، 
این فضا را سالم سازی کرده تا این قشر در مواجهه 
با فضای مجازی با فضایی سالم و بدون مشکل روبرو 
شــوند.واعظی گفت:معتقدیم عالوه بر کانال های 
غیراخالقی در تلگرام، کانال های خشــن هم برای 
جوانان و نوجوانان مضر اســت و باید مسدود شود.

واعظی از تــالش بخش های مختلف برای افزایش 
امنیت شبکه ملی اطالعات خبر داد و گفت: مرکز 
ملی فضای مجازی در یکسال گذشته زمان زیادی 
را صرف موضوع امنیت در شبکه ملی اطالعات کرده 
اســت و شــورای عالی فضای مجازی نیز مصوبات 
کارگشــایی درباره امنیت این شبکه داشته است.  
هدف گذاری این است که شبکه به گونه ای باشد 
که هکرهای خارجی نتوانند آســیبی به این شبکه 
ملی وارد کنند.وزیر ارتباطات شبکه ملی اطالعات 
را زیرســاختی داخلی بدون نیاز به سرمایه گذاری 
خارجی دانست و افزود: به گونه ای طراحی شده که 
اگر اتفاقی خارجی در دسترسی بیفتد بتواند خود 

را اداره کند.

دریچه

ادامه از صفحه1
وی ادامه داد: برای تکمیل پرونده نیاز به احضار و دعوت از او 
بود که ٢4 اســفند 95 او را دعوت کردند و مامور ابالغ گفته 
منزل شناسایی نشده است.سخنگوی قوه قضاییه افزود: متهم 
دو وکیل داشــته که با إرفاق به ایشان، دو وکیل کفیل او هم 
شــدند؛ به یکی از وکال اعالم شده به متهم ابالغ کنید او به 
دادگاه بیاید که این وکیل حاضر به امضای صورتجلسه نشده 
و در نامه ای اعتراض کرد که این موارد به او گفته شده است. 
وی درباره محل او در زندان گفت: متهم غذا را بارها با هزینه 
دستگاه از بیرون تهیه می کرده و هنوز قوه قضاییه از او طلبکار 
است؛ مکررا با خانواده در تماس و در سوئیتی بوده که یخچال 
و تلویزیون داشته و از نور کافی برخوردار بوده و از برخی خانه 
های من و شما هم بهتر بوده است.به گفته محسنی اژه ای، 
قرار بود این متهم به قســمت عمومی منتقل شود که متهم 
گفت که در سوئیت خیلی راحت تَر است. این مقام قضایی با 
اظهار بی اطالعی نسبت به خبر اعتصاب غذای معاون رییس 

دولت دهم، اضافه کرد: اطالعی در این باره ندارم و نپرسیدم.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه از درخواست تخفیف مجازات 
برای ســی نفر از اعدامیان مواد مخدر خبــر داد و گفت: در 
ســنوات گذشته در سال های 94 و 95 اقدامات فرهنگی در 
سطح قوه قضاییه و مخصوصا سازمان زندان ها در ساختار و 
بودجه تقویت شده و آثار خودش را هم اکنون نشان می دهد.

محسنی اژه ای گفت: بانک مرکزی و رییس کل بانک مرکزی 
تالش وافری دارند که شــرکت های تعاونی را ســاماندهی 
کنند و این کار بســیار خوبی اســت و بنده خودم از آن ها 
تشــکر کردم و باز هم تشکر می کنم. قوه قضاییه نیز نهایت 
کمک را خواهد داشــت تا حقوق مردم حفظ شود.وی ادامه 
داد: بــه مردم امیــدواری می دهم که با ایــن توجه بانک 
مرکزی حقی از کســی ضایع نشــود، البته توصیه می کنم 
در ســاماندهی و احقاق حق کسانی که واقعا محق هستند، 
تسریع شود.سخنگوی دســتگاه قضا همچنین از ورود یک 
عامل نفوذی دوتابعیتی آمریکایی و یک کشور دیگر به ایران 

خبر داد و گفت: این فرد با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود 
که توسط نیروهای وزارت اطالعات شناسایی و دستگیر شد 
و در دادگاه بدوی محکوم به 1٠ ســال حبس شده که این 
حکم قابل اعتراض اســت و اگر حکم قطعی وارد شود من و 
همکارانم در خصوص اقداماتی که این فرد می خواسته انجام 
دهد، بیشتر توضیح می دهیم.سخنگوی دستگاه قضا ادامه 
داد: متاسفانه اشتباهاتی در چند هفته گذشته رخ داده است؛ 
نخست اینکه با فرد دیگری مصاحبه کردند و از قول بنده در 
زیرنویس تلویزیون درباره کاسپین مطلبی نقل شد که من 
آن را نگفته بودم، هر چند موضوع درست باشد؛ اما من آن 
را نگفتم که این موضوع در زیرنویس تلویزیون و سایت های 
خبری اصالح شــد، اما متاسفانه دیروز برخی روزنامه ها آن 
نقل قول را از من منتشر کردند.وی افزود: موضوع دیگر در 
خصوص کشف 15 میلیارد تومان از کارچاق کن ها بود که 
ســه صفر به این عدد اضافه کردند و 15 هزار میلیارد اعالم 

شد و این اشتباه است.

محکومیت عامل نفوذی دوتابعیتی به 10 سال حبس
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 توضیحات جابری انصاری
 درمورد حضور ایران در سوریه

معاون عربــی و آفریقایــی وزارت امور خارجه 
بعد از نشســت با همتای روسی خود با تشریح 
مذاکرات صورت گرفته بین دو هیات اظهار کرد: 
حضور نیروهای ایرانی در هر شکل و سطحی در 
بحران سوریه بر اساس درخواست دولت سوریه 
و توافق دو کشــور ایران و ســوریه انجام شده 
است.حسین جابری انصاری در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به سوال ایسنا درباره اخبار منتشر شده 
در جریان توافق اخیر روسیه و آمریکا، مبنی بر 
این که روس ها به درخواست رژیم صهیونیستی 
پذیرفته اند که نیروهای ایرانی  در جنوب سوریه 
از جملــه مرزهای اردن و رژیم صهیونیســتی 
حضور نداشــته باشــند، تصریح کــرد: حضور 
نیروهای ایرانی در هر شکل و سطحی در بحران 
سوریه به درخواست دولت سوریه و توافق تهران 
و دمشق بوده و به توافق هیچ طرف منطقه ای و 

بین المللی منوط نیست.
وی گفت: توافق دیگــران در مورد ایران حتی 
اگر انجام شــود، هیچ نتیجه عملی موثری در 
مورد حضور ایران نخواهد داشــت.معاون عربی 
و آفریقایی وزارت خارجه با اشــاره به استراتژی 
ایــران در ارتباط با بحران ســوریه و حل آن از 
طریق سیاســی گفت: ایران در مورد ســوریه 
عالقه مند نبوده و نیست که به شکل گسترده ای 
در این بحران دخالت داشــته باشد. ما به شکل 
محدود و حســاب شــده و براساس درخواست 
دولت ســوریه و توافقی که در این ارتباط بین 
دو کشــور ایجاد شــده، حضور خود را در این 
کشور ترتیب داده ایم. هدف ما بازگشت ثبات و 
آرامش در سوریه است. ما به دنبال پایان هرچه 
ســریع تر بحران در سوریه هستیم. ما به دنبال 
گسترش حوزه مداخله خود در سوریه نیستیم 
و همان طور که اشاره کردم آنچه که برای ایران 
اهمیت دارد پایان هرچه سریع تر بحران و فاجعه 
انسانی در ســوریه و روند تخریب مستمر این 

کشور است.
وی همچنین با اشــاره به اینکه در حل بحران 
ســوریه موضوع مهم، انتخاب ملت ســوریه و 
تعیین تکلیف سرنوشت این کشور توسط مردم 
این منطقه است، افزود: سطح حضور، مشارکت 
و مداخله ما در این بحران بر اساس این اهداف 
اساسی بوده و ما بر اساس توافق با دولت سوریه 
این حضور را داشــته ایم.معاون وزیر خارجه در 
پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه گفته شده در 
نشست اخیر آســتانه که در تیرماه در پایتخت 
قزاقستان برگزار شد، هیاتی از فرانسه نیز حضور 
داشته اســت؟، تصریح کرد: در روند مذاکرات 
آســتانه همواره هیات های مختلفــی از دیگر 
کشورها در حاشیه نشســت های آستانه حضور 
پیدا می کنند. البته آنها در خود نشست آستانه 
حضور ندارند و در روند آســتانه ایران، ترکیه، 
روسیه سه شریک اصلی هستند که ضامن اصلی 
توافقات صورت گرفته در روند این نشســت ها 
برخی  افزود:  می شوند.جابری انصاری  محسوب 
از طرف ها و کشــورها به عنــوان عضو ناظر در 
این نشســت ها حضور پیــدا می کننداز جمله  
نماینده ســازمان ملل که در جلسات رسمی و 
علنی حضور دارند و همان طور که اشاره شد در 
حاشیه این نشست ها هیات های مختلفی از دیگر 
کشورها از جمله فرانسه حضور پیدا می کنند و 
به رایزنی دیپلماتیک با دیگر هیات ها می پردازند 
اما تاثیر و دخالت مستقیم در روند آستانه ندارند 
و در این روند و مذاکرات سه کشور ایران، روسیه 
و ترکیه و همچنین دولت ســوریه و گروه های 
معارض نقش اصلی و مســتقیم را دارند و دیگر 
هیات ها عضو ناظر هســتند که در اجالس های 
رســمی و عمومی آستانه حضور پیدا می کنند.

وی افزود: هیات فرانسه از اولین نشست آستانه 
تا کنون در حاشــیه اجالس های آستانه حضور 
پیدا کرده و در حاشیه نشست آستانه 5 دیداری 
بین هیات ایرانی و فرانســوی صورت گرفت و 
دو هیــات رایزنی هــا و گفت وگوهایی در مورد 
بحران ســوریه انجام دادند.معاون وزیر خارجه 
کشــورمان با اشــاره به مذاکرات دو ساعته اش 
با هیات روســی در تهران در ارتباط با مســاله 
ســوریه، اظهار کرد: سرعت تحوالت در سوریه 
به گونه ای است که اقتضاء می کند که رایزنی ها و 
گفت وگوها با فاصله ای بسیار کوتاه بین ایران و 
روسیه و دیگر بازیگران موثر بر سوریه انجام شود 
لذا فاصله دیدارهای ما با شــرکای روس مان در 
آستانه، به حداکثر یک هفته تا دو هفته رسیده 
اســت.این دیپلمات کشورمان با بیان این که در 
آستانه 5 گفت وگوهای تفصیلی در مورد مناطق 
چهارگانه کاهش تنش در سوریه داشتیم که در 
مورد ایجاد آن در نشست آستانه 4 توافق کرده 
بودیــم، افزود: اما به دلیل باقی ماندن اختالفات 
به ویژه در مورد مناطق شمالی و عدم آمادگی 
شرکای ترک در نشســت آستانه برای حصول 
توافق نهایی، توافق در مورد مناطق چهارگانه به 
تعویق افتاد.معاون وزیر خارجه با بیان این که از 
زمان برگزاری آستانه 5  تاکنون اتفاقات جدیدی 
در بحران ســوریه در  عرصه میدانی و سیاسی 
صورت گرفته، افزود: در همین چارچوب امروز 
گفت وگوهایی بین مقامات جمهوری اســالمی 
ایران و روسیه در مورد بحران سوریه انجام شد و 
آقای الورنتیف و هیات همراهشان امروز دیدارها 
و گفت وگوهایی را با آقای شمخانی و بنده انجام 
دادنــد و در مورد کلیات و جزئیات مســائل و 
راه حل های مشکالت باقی مانده در مورد بحران 

سوریه، گفت وگو داشتیم.

خبــرخبـر

 تاکید روحانی
 بر ضرورت همکاری اصالح طلبان با دولت

نشست کمیته تعامل شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان با دکتر 
روحانی برگزار شد و روحانی بر ضرورت همکاری اصالح طلبان با دولت 
تاکید کرد.به گزارش ایسنا، در این دیدار دکتر محمدرضا عارف، رئیس 
شــورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان و رئیس فراکسیون امید 
مجلس شورای اسالمی، با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری و 
پیروزی قاطع و ارزشمند روحانی، اظهار کرد: مردم فهیم ایران اسالمی 
با حضوری گسترده و حماسی در انتخابات شرکت کردند که این حضور 
نشــان داد مردم نسبت به تعیین سرنوشــت خود و جامعه احساس 
مســئولیت می کنند.وی همچنین نقش اصالح طلبــان در حمایت از 
نامزدی دکتر روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
را کم نظیر و بســیار موثر دانســت.عارف در ادامه بر ضرورت همکاری 
متقابل حامیان رئیس جمهور و فراکســیون امید با دولت در آینده و 
ادامه رایزنی در زمینه های مختلف، تاکید کرد.در این دیدار، روحانی نیز 
تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم دولتی کاراتر به مردم و مجلس شــورای 
اسالمی معرفی کنیم و کماکان از همکاری متقابل با اصالح طلبان در 

همه زمینه ها بهره مند شویم.

حمله تروریست ها به مرز سراوان

روابــط عمومی قــرارگاه قدس نیروی زمینی ســ پاه از اقدام یک تیم 
تروریســتی در تیراندازی با ســالح های منحنی زن به مرزهای ایران 
در منطقه سراوان از داخل خاک پاکستان خبر داد.به گزارش تسنیم، 
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه  دقایقی قبل اعالم کرد: 
روز شنبه( یک تیم تروریستی وابسته به استکبار جهانی و سرویس های 
جاسوسی بیگانه از داخل خاک کشور پاکستان با سالح های منحنی 
زن و سبک به سمت مرزهای جمهوری اسالمی ایران در منطقه سراوان 
شلیک کردند.این گزارش می افزاید:  اقدام تروریست ها با عکس العمل 
متقابل رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مواجه و منجر به 
هالکت یک تن از تروریســت ها و زخمی شــدن دو تن دیگر از آنان 
شــد.این گزارش با اشاره به متواری شدن مابقی تروریست ها به عمق 
خاک کشــور پاکستان آورده اســت:  در این اقدام تروریستی دو تن از 

کارگران بومی که در حال کار در منطقه بودند به شهادت رسیدند.

افشاگری حزب اهلل لبنان درباره توطئه بین المللی 
علیه سوریه

معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان فاش کرد سازمان ملل درصدد است 
تا با ممانعت از بازگشت آوارگان سوری مقیم لبنان به کشورشان از 
این پرونده در اتخاذ برخی تصمیم ها علیه نظام سوریه استفاده کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از النشرة، نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب اهلل 
لبنان با بیان این مطلب، تصریح کرد که یک مسئول اروپایی بلند پایه 
این مطلب را فاش کرده اســت و این بدین معناست که می خواهند از 
مســاله آوارگان در لبنان برای گذاشتن مانعی سیاسی در مقابل نظام 
سوریه استفاده کنند تا بگویند که این مهاجرت ها به دلیل نظام انجام 
می شود. در نتیجه تصویب برخی از قطعنامه های بین المللی علیه نظام 
تسهیل پیدا کند.وی تاکید کرد، سازمان ملل و کشورهای بزرگ بر سر 
بازگشت سوری ها به کشورشــان سنگ اندازی می کنند اما چرا دولت 
لبنان با دولت ســوریه مذاکره نمی کند، در حالی که روابط برادری و 
دیپلماتیک میان دو کشور وجود دارد و سفیر سوریه در لبنان فعالیت 
می کند و هماهنگی امنیتی و خدماتی میان دو کشور برقرار است.نعیم 
قاسم اظهار امیدواری کرد که دولت لبنان از فشارهای سیاسی عربی و 
بین المللی رهایی یابد تا تصمیمی را برای مذاکره با دولت سوریه جهت 
بازگرداندن آوارگانی که خواهان بازگشت به کشورشان هستند، اتخاذ 
کند.وی خواهان تعامل انســانی با پرونده آوارگان سوری و عدم ظلم 
به آنها با تعامل های سیاسی شد.نعیم قاسم از دولت لبنان خواست تا 
اوضاع واقع آوارگان و لبنانی ها را به صورت دقیق درنظر بگیرد چراکه 
آوارگان از فقــر و بیماری و اوضاع اجتماعی دشــوار رنج می برند و در 
مقابل، لبنانی ها بار حضور آوارگان را به دوش می کشند.وی خاطرنشان 
کرد: دولت لبنان فقط باید با دولت سوریه در مورد بازگشت داوطلبانه 
و امن آوارگان به کشورشان مذاکره کند چراکه برای آنها بهتر است که 

پس از برقراری امنیت، به کشورشان بازگردند.

 بازتاب خبر درگذشت نابغه ایرانی
 در رسانه های خارجی

مریم میرزاخانی تنهــا زن دارنده جایزه فیلدز یا همان نوبل ریاضیات 
در تاریخ اســت که متاسفانه خبر درگذشــتش پس از 4 سال مبارزه 
با ســرطان همه را متاثر کرد.به گزارش ایســنا، بسیاری از رسانه های 
خارجی به این خبر واکنش نشــان داده اند و بــا توجه به این که این 
بانوی نخبه از شخصیت علمی برجسته ای برخوردار بود، خبر درگذشت 
وی بازتابی جهانی داشــته اســت. در این گزارش به بازتاب این خبر 
در رسانه های خارجی می پردازیم.میزان واکنش ها به درگذشت مریم 
میرزاخانــی به قدری زیاد بود که نــام وی به یکی از 1٠ موضوع مهم 
توییتر در سراسر جهان بدل شد.پروفسور میرزاخانی در سالیان اخیر 
به عنوان اســتاد ریاضیات در دانشــگاه اســتنفورد آمریکا به تدریس 
مشغول بود. به همین مناسبت وب سایت دانشگاه استنفورد نسبت به 
این موضوع این گونه واکنش نشــان داد: مریم میرزاخانی ریاضیدان 
دانشگاه استنفورد و دارنده مدال فیلدز درگذشت. وی پس از مبارزه ای 
طوالنی با بیماری سرطان، امروز در 4٠ سالگی درگذشت.میرزاخانی که 
افتخار تصاحب عالی ترین جایزه ریاضیات را در کارنامه داشت، به طور 
خالصه با مطالعه پیچیدگی های هندسی و دینامیکی سطوح منحنی 
ســر و کار داشــت. توفیقات وی در این مباحث موجب پیشرفت های 
فراوانی در علوم دیگر نظیر فیزیک و مکانیک کوانتومی و علومی جدا از 
ریاضیات می شود. میرزاخانی در مواجهه با مشکالت بلندپرواز، متعهد و 
نترس بود.شبکه خبری بی بی سی هم با اعالم خبر درگذشت این نابغه 
ریاضی، این گونه واکنش نشان داد: پروفسور میرزاخانی به عنوان اولین 
و تنها زنی که تا به حال موفق به دریافت جایزه فیلدز شده است، برای 
ریاضیدانان زن جوان یک الگو و الهام بخش اســت. این نابغه ایرانی در 
دانشگاه استنفورد تدریس می کرد و با یک دانشمند اهل کشور چک به 
نــام "یان وندراک" ازدواج کرده بود که حاصل این ازدواج دختری به 
نام آناهیتا است.مارک تسیر الوین، رییس دانشگاه استنفورد، پروفسور 
میرزاخانــی را این گونه توصیف می کند: او یک ریاضیدان نظریه پرداز 
درخشــان و در عین حال متواضع بــود که جوایز را فقط به این دلیل 
دریافت می کرد تا برای دیگر زنان الهام بخش باشــد تا مسیر وی را در 
پیش بگیرند. مریم خیلی زود از میان ما رفت اما تاثیر وی روی هزاران 
زنی که میرزاخانی منبع الهام شــان برای در پیش گرفتن مسیر علم 

بوده، زنده خواهد بود.

خبــــر

رییس ســازمان انرژی اتمی گفــت: باید نگاه 
منصفانه ای به برجام داشــته باشیم.دکتر علی 
اکبر صالحــی دیــروز در یازدهمین همایش 
اساتید و دانشــجویان ایرانی خارج از کشور در 
مشــهد خطاب به مخالفان برجــام اظهار کرد: 
ان شاءاهلل ترامپ برجام را پاره کند تا بفهمیم به 
کجا خواهیم رسید.وی با تاکید بر اینکه برجام 
را بایــد منصفانه ارزیابی کنید نــه آرزومندانه، 
گفت: حقایق روی زمین را ببینید، ســوالی که 
مطرح می شود این است چه کار باید می کردیم 
تــا آمریکایی ها بیایند و عــذر خواهی کنند و 
تحریم ها برداشته شــود .رئیس سازمان انرژی 
اتمی با بیان اینکه کســانی که مخالف برجام 
هستند بیایند و به این سوال پاسخ دهند، بیان 
کرد: آیا صنعت هســته ای کشور ملک شخصی 
من بوده که در مذاکرات من برای آن شــخصا 
تعیین تکلیف کنم و هر چه آمریکایی ها بگویند 
ما بگوییم چشم، چنین طرز فکری حکومت و 
نظام را زیر ســوال می برد. یعنی این نظام هیچ 
متولی نداشته که یک نفر مثل من برای کشور 

تعیین تکلیف کند؟
معاون رییس جمهور ادامه داد: اصال فرض کنید 
اگر نظام این طور باشــد، بنده همین قدر عقل 
برای خودم قائلم که چنین مخاطره ای نکنم، من 
با یک دستورالعملی به آنجا می روم که حاال من 
چند موردش را برای شما می گویم.وی با اشاره 
به اینکه نظام برای ما کف تعیین می کرد، گفت: 
اینها را بعدا تاریخ می نویســد و همه آن نوشته 
شده اســت، گفتند 4٠٠٠  ماشین سانتریفیوژ 
اگر داشــته باشیم خوب است، مصوبات آن هم 
هست، ما چند ماشین گرفتیم، ۶ هزار تا، یعنی 
از کفی که نظام برای ما تعیین کرده بود ٢ هزار 
بیشتر گرفتیم.صالحی درخصوص  ماشین هم 
فردو نیز گفت: در این رابطه هم به ما گفتند چند 
صد جسد ماشین فقط بر روی استندها باشد، 
ولی ما 1٠44 ماشــین گرفتیم، نه فقط جسد 
ماشین، بلکه ماشین ها بچرخد و فقط اورانیوم 
تزریق نشود، یعنی اراده کنیم فردا اورانیوم هم 
تزریق می کنیم، این فقط کف بود، اما ما در بعد 
فنی چه گرفتیم، حاال نمی خواهم بگویم در چه 
جاهایــی کف چه بود و مــا چه گرفتیم.رئیس 
سازمان انرژی اتمی عنوان کرد: اگر برجام برای 
آمریکایی ها خوب اســت، چرا ترامپ و اسرائیل 
از آن ناراحت است، چرا ترامپ می گوید برجام 
بدترین قرارداد تاریخ آمریکا است،  آیا بدترین 
است چون صنعت هسته ای ما را متوقف کرده، 

آیا او می خواســته صنعت هســته ای ما پابرجا 
باشــد، جواب آن را وزیر اطالعات اسرائیل داده 
است، گفته شما چه کار کردید، ایران که صنعت 
هســته ای اش را دارد و اگر اراده کند در آستانه 
تولید ســالح هسته ای است.صالحی با اشاره به 
اینکــه ما ده میلیــارد دالر در رابطه با صنعت 
هسته ای پروژه بستیم و کارش هم شروع شده، 
ادامه داد: آیا صنعت هســته ای وجدانا متوقف 
شده اســت، آیا نظام مسئولی ندارد که بگذارد 
صنعت هسته ای متوقف شود، آیا اشکالی داشت 
که بعد از برجام تولید نفت به حدود 4 میلیون 
بشــکه برسد، اشــکال دارد صادرات نفت ما به 
بیش از دو نیم میلیون بشکه برسد، اشکال دارد 
فســاد در فروش نفت کنار زده شود.وی اضافه 
کرد: آیا اشــکالی دارد با برجام فشار در فروش 
نفت کشــور کنار زده و دالر، کشتی رانی و نفت 
کش های کشور آزاد شود، بله ما بهتر از این هم 
میتوانستیم، من یک بار گفتم ما هربار می رویم 
مذاکره قوی تر می شویم، بعد یک نفر گفت پس 
شما می روید آنجا آموزش می بینید، می گویم 
آقا چرا این حرف را می زنی، استاد اولوالعزم هم 
هر کتابی را بیشتر بخواند بیشتر به علمش افزود 
می شود، مگر ما خداییم که دیگر به کماالت مان 
افزوده نشود، نقد هم می کنیم  نمی دانیم چگونه 
نقد کنیم. آقایان تاریخ نشان خواهد داد، بروید 
از خود ترامپ بپرســید، ان شــاءاهلل که ترامپ 
پاره کند برجام را تا ببینیم چه می شود.رئیس 
سازمان انرژی اتمی یادآور شد: بنده یک مشکلی 
که دارم این است که حرفم را می زنم، دو سال 

پیش حــدود یک یا دو مــاه از تصویب برجام 
گذشــته بود که دو نکته را گفتــم، اول اینکه 
آمریکایی ها دبه می کنند که این کلمه خودش 
داستان شد، دومین مساله ای که گفتم این بود 
که  بانک های بزرگ هنوز وارد میدان نشدند که 
آقای روحانی هم عصبانی شدند و من را توبیخ 
کردند، من در حد توبیخ شــدن توسط رئیسم 
حرفم را گفتم، خیلی از حقایق را نمی توان گفت 
اما حقیقت های اینگونه ای را بنده با تشــخیص 
خودم اعــالم کردم.وی تاکید کرد: متاســفانه 
آمریکایی ها در برجام عملکرد درستی نداشتند، 
چگونه درست نبوده، اینجاست که مقام معظم 
رهبری دقیق مطلب را بیان کردند و فرمودند در 
نوشــتن برجام  مسامحه و عجله شده است که 
این سخن ایشان در بعد تحریم بود نه بعد فنی.

صالحی گفت: شما بروید راکتور اراک را ببینید، 
آمده   اند با اســتفاده از فتوشاپ چاله ای که قلب 
راکتور اراک اســت را پر و کلیپی از آن منتشر 
کرده اند که بگویند صنعت هسته ای ما متوقف 
شده اســت، واقعا آدم باید چه بگوید، اینگونه 
می گویند صنعت هسته ای متوقف شده است، آیا 
این کارها خداپسندانه و مورد پسند پیامبر)ص( 

و اسالم است.
وی با تاکید بــر اینکه بنده گفتم، آقای ظریف 
هم گفتند کــه آمریکایی ها بــه عهد خود وفا 
نکردند، گفت: اینجا اشــکال در برجام هست، 
او مدعی اســت که خالف برجام نکرده اما واقعا 
چوب الی چرخ آن می گذارد، اینجا بود که مقام 
معظم رهبری فرمودند با تسامح نوشته شده، اما 

برخی عبارت را به بعد فنی صنعت هســته ای 
نســبت می دهند و می گویند این صنعت نابود 
شــد، من تعجب می کنم از برادرانی که ما 4٠ 
سال یکدیگر را می شناسیم و با هم رفت و آمد 
خانوادگی داشتیم و افراد عالمی هستند اما سر 
مسائل سیاسی می گویند صنعت هسته ای کال 
متوقف شده است.معاون رییس جمهور با اشاره 
به اینکه ما امروز با اروپایی ها همکاری داریم که 
توتال نمونه آن اســت و در زمینه هسته ای نیز 
فعالیت می کنیم، خاطرنشان کرد: امروز تعداد 
فعالیت های علمی ما با کشورهای اروپایی بسیار 

افزایش یافته است.
وی اظهــار کرد: من به عملکرد برجام نمره ۷٠ 
می دهم و از نظر من برجام قبول شــده است، 
٣٠ درصد هم اختالل ایجاد می کنند که باید با 
آمریکا صحبت کرد و فشار آورد. ما امکانات فشار 
را هم داریم.رئیس ســازمان انرژی اتمی افزود: 
امروز در برجام طوری عمــل کردیم که دیگر 
به گذشته بر نمی گردیم. اگر در آینده به تاریخ 
ایران نگاه شود، خواهیم فهمید که این ملت چه  
قدم بزرگی برداشــته است.صالحی یادآور شد: 
صنعت هسته ای نماد قدرت جمهوری اسالمی 
ایران اســت و به ســالیق دولت ها ربطی ندارد 
و هر تصمیم بزرگی برای آن گرفته می شــود 
حتما باید با هماهنگی نظام صورت بگیرد.وی در 
بخش دیگری ازسخنان خود اظهار کرد: اکنون 
در شرایطی قرار داریم که امپراتوری آمریکا دچار 
تکانه های شــدیدی شده و برای اولین بار دچار 
سردرگمی در استراتژی خود شده است.رییس 
سازمان انرژی اتمی ادامه داد: امروز سردرگمی 
در استراتژی امریکا با تزریق از جانب کشورهای 
خاورمیانه تقویت می شــود. ترامپ هر روز یک 
حرف می زنــد و دو قطبی شــدن آمریکا یک 
واقعیت اســت و اختالفات این کشور تازه آغاز 
شده اســت.صالحی با تاکید بر این که منطقه 
خلیج فارس آبستن حوادث است، افزود: اکنون 
برخی از کشورهای خاورمیانه قوت مردم خود 
را  به کام اســتکبار می ریزند و به سمت ناکجا 
آباد حرکت می کنند.وی با اشاره به تفاوت ایران 
با سایر کشورهای منطقه عنوان کرد: جمهوری 
اسالمی ایران از ابتدای انقالب اصولی را تعریف 
کرد و همیشــه بــر آن پایبند بوده اســت که 
این اصول باعث شــده در برابر فشارها بایستد. 
پایبندی به حق در جمهوری اسالمی ایران در 
بلند مدت فایده داشــته، هر چند که در کوتاه 

مدت برای آن هزینه بر بوده است .

رییس سازمان انرژی اتمی:

نگاه به برجام باید منصفانه باشد

فیلترینگ کسب و کار ۲00 هزار 
استارتاپ مالی را مختل کرد

 برجام بهترین گزینه
 برای جامعه جهانی است

دبیر شــورای عالی فضای مجــازی با انتقاد از 
سیاست فیلترینگ برای کسب و کارها گفت: 
موضوع فیلترینگ کســب و کارهــای نوپا در 
هفته گذشته باعث اخالل در فعالیت ٢٠٠ هزار 
استارتاپ مالی طی مدت پنج روز شد.ابوالحسن 
فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی با 
تأکید بر اینکه باید راه برای فعالیت کســب و 
کارهای اینترنتی باز باشد، گفت: دولت یازدهم 
تأکید ویژه ای بر اهمیت کسب و کارهای حوزه 
فضای مجازی دارد و توسعه این کسب و کارها 
در دنیا نیز روز به روز شدت می یابد.وی افزود: 
این در حالی اســت که به دلیل سیاست های 
فیلترینگ، شــاهد تعطیلی شرکت های حوزه 
کسب و کارهای مالی )فین تک( بودیم. در هفته 
گذشته و طی پنج روز، ٢٠٠ هزار استارتاپ مالی 
به دلیل این مشکالت در فعالیت خود با اخالل 
مواجه شدند.دبیر شورای عالی فضای مجازی 
تصریــح کرد: این در حالی اســت که فناوری 
اطالعات و ارتباطات هم اکنون نقش حکمرانی 
در اقتصاد بسیاری از کشورها دارد و به جرأت 
می توان گفت مردمی ترین اقدام صورت گرفته 
در توســعه کشور، به توسعه شبکه ارتباطات و 
پهن بانــد برمی گردد.فیروزآبادی با بیان اینکه 
در توسعه زیرســاخت های فناوری اطالعات و 
ارتباطات، دولت ســرمایه گذاری نکرد، افزود: 
این مردم هســتند که برای این شبکه هزینه 
می پردازند و در سرمایه گذاری اپراتورها شریک 

هســتند.وی ادامه داد: هم اکنون 48 میلیون 
گوشی موبایل در دســت مردم است و میزان 
مصرف ماهانه مشــترکان اینترنت پرســرعت 
ثابــت، 8 گیگابایت و میــزان مصرف اینترنت 
موبایل مشترکان سه گیگابایت در ماه ارزیابی 
می شود.دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: 
این رقم در آمریکا ٢٣ گیگابایت و در اروپا 11 
گیگابایت اســت و از این حیث ما با کشورهای 
توسعه یافته فاصله داریم.فیروزآبادی با اشاره به 
اینکه خالء زیادی در فضای مجازی وجود دارد، 
گفت: در متوازن شدن بازار فناوری اطالعات و 
ارتباطات باید فعالیت خود را افزایش دهیم.وی 
از وزارت ارتباطات خواست تا خالء توزیع محتوا 
و نرم افزارهای کاربردی اساسی را که از الزامات 

شبکه ملی اطالعات است، رفع کند.

وزیر خارجه انگلیس به مناسبت دومین سالروز 
امضای برجام، ضمن تاکید بر کارآمدی برجام، 
اعالم کرد که این توافــق بهترین گزینه برای 
جامعه ی جهانی است.به گزارش ایسنا به نقل 
از واشنگتن پســت، وزیر امور خارجه انگلیس 
با انتشــار بیانیه ای به مناسبت دومین سالروز 
امضای برجام، گفت: انگلیس به همراه ســایر 
اعضای جامعه جهانی به تالش ادامه خواهد داد 
تا تضمین کند اجرای توافق به موفقیت منجر 
خواهد شد و دستاوردهای واقعی برای امنیت 
جهانی و منع گسترش هسته ای در کنار منافع 
ملموس برای ایرانیان خواهد داشت.در ادامه ی 
این بیانیه آمده اســت: تصور کنید که مقامات 
ایران تنها چند هفته یا چند ماه با دستیابی به 
سالح هســته ای فاصله داشتند، در آن صورت 

یک مشــکل جدید به بحران هــای خاورمیانه 
اضافه می شد. به نظر ما برجام موثر بوده است 
و بهترین گزینه برای جامعه ی جهانی اســت.
مقامات جمهوری اسالمی ایران همواره ضمن 
تاکید بــر صلح آمیز بودن برنامه ی هســته ای 
کشورمان، ادعاهای واهی غربی ها در این باره را 
رد کرده اند.ایــن بیانیه می افزاید: ایران پیش از 
امضای برجام در حال ساخت سانتریفیوژهای 
بیشتر بود و ممکن بود زمانی که برای ساخت 
سالح هسته ای نیاز دارد، تا چند هفته کاهش 
یابــد. امروز ایران به واســطه ی برجام حداقل 
یک ســال تا ســاخت سالح هســته ای فاصله 
دارد. بازرســی های انجام شــده نشان می دهد 
که تاکنون ایران به برجام پایبند مانده اســت.
به گفته ی جانســون، ایران بدون وجود برجام 
بیشــترین آزادی عمل را در برنامه ی هسته ای 
خود می یافت. برجام هرگــز قرار نبود همه ی 
مشــکالت ما با ایران را حــل کند. هم اکنون 
دخالت های ایران باعث ایجاد بحران در یمن و 
سوریه شــده است. من احساس آمریکا نسبت 
به نقش مداخله جویانه ایران در منطقه را درک 
می کنم و انگلیس کنار این کشور در مقابله با 

دخالت های ایران در منطقه خواهد ایستاد.
این ادعاها در حالی مطرح می شــود که غرب 
پشــتیبانی تســلیحاتی و مالی از تروریسم را 
توسط برخی کشــورهای عربی منطقه نادیده 

می گیرد.

اختصاص ۱.۵ میلیارد دالر برای اشتغال روستاییان
مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امید از 
اختصاص مبلغ یک میلیارد و 5٠٠ میلیون 
دالر برای ایجاد اشتغال روستاییان خبر داد 
و گفت: این مبلغ در قالب وام و تســهیالت 
در اختیار روستاییان قرار می گیرد و سود آن 
یک رقمی خواهد بود.اصغــر نوراهلل زاده در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به الیحه برداشت 
1.5 میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی 
برای ایجاد اشتغال روستایی،  گفت: صندوق 
توسعه ملی معادل ریالی این رقم را در قالب 
تسهیالت با ســود یک رقمی قرض الحسنه 
در اختیار صندوق کارآفرینی امید و دو بانک 
دیگر قــرار خواهد داد.وی گفت: بر اســاس 
مطالعات دولت در شــورای عالی اشــتغال، 

یکی از مشــکالت کشــور  ایجاد فرصتهای 
کسب و کار و فرصتهای شغلی برای جوانان 
جویای کار است که باید در مناطق روستایی 
توجه ویژه ای به آن صورت گیرد.مدیرعامل 
صنــدوق کارآفرینی امید عدم دسترســی 
مناسب به منابع مالی را از جمله موانع کسب 
و کار دانســت و گفت: دسترسی روستاییان 
به منابع مالی در ســال 1٣94 در شــورای 
عالی اشتغال مطرح و تصویب شد و در سال 
1٣95 در قالب الیحه ای جداگانه در مجلس 
بــا قید دو فوریت ارائه شــد و مجلس آن را 
تایید کرد.نورالــه زاده با بیان اینکه صندوق 
توسعه ملی نزد بانکها افتتاح حساب می کند 
و اقساط پرداخت شــده به صندوق توسعه 

ملی باز می گردد، اظهار کرد: بر اساس قانون 
صندوق توسعه ملی به هرکدام از بانک ها و 
صندوق کارآفرینی امید به نسبت منابع مالی 
که می توانند در روســتاها اختصاص دهند، 
تسهیالت می دهد.به گفته وی، اصل پول 1.5 
میلیارد دالر است که تبدیل به ریال می شود 
و صندوق توســعه ملــی آن را در اختیار دو 
بانک و صندوق کارآفرینی امید سپرده گذاری 
می کند تا براســاس مقدار مصوب آن مطابق 
توان هــر بانک و صنــدوق کارآفرینی امید 
تسهیالت را به روستاییان پرداخت کند.وی 
سود تســهیالت را یک رقمی اعالم و تاکید 
کرد که صندوق توسعه ملی به صورت قرض 
الحســنه این مبلغ را در اختیــار بانکها قرار 

خواهــد داد.مدیرعامل صنــدوق کارآفرینی 
امید متذکر شــد: در قانون برنامه ششم در 
منابع مالی برنامه، پیش بینی شده است که 
تسهیالت بانکی باید رشد ساالنه ۷.٢ درصد 
داشته باشد یعنی از 1٢٠ هزار میلیارد تومان 
در سال 1٣95 عدد تسهیالت بانکی باید تا 
ســال 1٣9۶ به 114٣ هزار میلیارد تومان و 
همچنین تا سال 14٠٠ به ٢5۷هزار میلیارد 
تومان برسد.وی خاطرنشان کرد: با توجه به 
اینکه 1٠ درصد از سرمایه گذاری ها از طریق 
بانکها برای اشتغال در روستاها انجام می شود 
با این احتســاب حداکثــر 1٠ درصد نیز به 
توسعه اشــتغال در حوزه کسب و کار کمک 

خواهد شد.
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مفقودی
به   1985 مدل   18٠٠ تیپ  وانت  سوخت  کارت  و  ماشین  کارت  و  سبز  برگ 
رنگ مشکی- روغنی به شماره موتور ۷89۷99 و شماره شاسی 54٢٣٣8 به نام 
محمدعلی ارادی زارع مفقود گردیده و بدین وسیله از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
سند مادر خودرو وانت پیکان به شماره شهربانی ایران۷٢-954ه٣8 و شماره شاسی 

۷۷9٠۶4٠٣ مفقود فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
ایران ۷٢-۶8۷ق1۷ و  برگ سبز خودرو سواری سمند ال ایکس به شماره پالک 
شماره موتور 1٢485٠٢۷98۷ و شماره شاسی 1۷۶٢4515 مفقود و فاقد اعتبار 

است.
بهشهر

مفقودی 
اسناد و مدارک خودرو از جمله سند کمپانی و برگ سبز قطعی خودرو وانت پیکان 
مدل 1٣88 به رنگ سفید روغنی با شماره پالک 9٢۶ه45 ایران ۷٢ با شماره موتور 
جابر  مالکیت  naaa4۶aa٢Ag٠98۷51به  شاسی  شماره  114881٠٣5٢5با 

باقری مقدم مفقودی گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

مفقودی
شهربانی  شماره  ٢٠1۶با  مدل  توسان  هیوندای  کار  خودروی  سبز  برگ   
شاسی  شماره  G4NAFU٠4٣۶٣٠و  موتور  شماره  با   ۷٢ 9٣٢ج۶1ایران 
KMHJ٣81٣DGU٠٣۷881 مفقودی گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

مفقودی 
برگ سبز سواری پژو4٠5 مدل ۷۶ با شماره شهربانی 81۶ج۶٢ ایران ۷٢ با شماره 
درجه  از  و  گردیده  مفقودی   ۷۶c٢۶4۷ شاسی  شماره  ٢٢5٢۷۶٠٢٣8٣و  موتور 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
مدل  تن  شش  آر-  پی  ان  مدل  ایسوزو  کامیونت  اسناد  تسلسل  و  کمپانی  سند 
1٣88با شماره پالک 841ع1٢ ایران ۷٢با شماره موتور ۶8٣٣۶٢و شماره شاسی 

NAG٠88NPRF11454 مفقودی گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
شهربانی  شماره  با   1٣8٠ مدل  پیکان  مالکیت  شناسنامه  و  کمپانی  سند   
موتور 111٢8٠588۷1و شماره شاسی 8٠4۶٠1٣5  51۷ل4٣ایران ۷٢با شماره 

مفقودی گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 ایسوزو۶ تن  مدل 9٠ با شماره پالک 418ع8٢ایران ٢٢ با شماره کارت هوشمند 

٢5۶٠89۶مفقودی گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز( خودروی سواری 
 M1٣ /  5۶٠٣٣81٣1 مدل:1٣95 به  شماره موتور:٣SE :پراید سیستم سایپا  تیپ 
و شماره شاسی NAS4111٠٠G٣4۷9۶49 به نام یاسین بهرامي مفقود گردید و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

دادنامه
پرونده کالسه 95٠998۷۷٢81٠٠5۷4 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

جم تصمیم نهایی شماره 95٠99۷۷۷٢81٠1٣15
خواهان ها: آقای عبدالحسین نامور فرزند احمد با وکالت خانم عصمت شهپر فرزند 

اکبر به نشانی بوشهر – جم خیابان فاضل جمی- روبروی دادگستری طبقه اول
خواندگان:1- آقای حیدر استوار فرزند حسین به نشانی بوشهر – جم – بهرباغ –

جنب مسجد ابوالفضل – منزل شخصی ٢- آقای محمد رضا قنواتی فرزند سلمان 
٣- آقای محمد تاج فرزند حسین با وکالت آقای احمد نوردوست فرزند محمدتقی 
به نشانی بوشهر – جم 4- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جم به نشانی بوشهر- 
جم 5- آقای عبدالرضا جاوید فر فرزند جواد به نشانی ۶- آقای محمد اوستاع فرزند 

باقر به نشانی بوشهر – جم – والیت – جنب مسجد اوستاع – منزل شخصی
خواسته ها:1-اثبات مالکیت)مالی غیر منقول(٢- خلع ید ٣-قلع و قمع مستحدثات 

4- ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است(5- مطالبه خسارات دادرسی
گردشکار:دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

در خصوص دادخواست عبدالحسین نامور فرزند احمد با وکالت خانم عصمت شهپر 
به طرفیت محمد اوستا، حیدر استوار، اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان جم و 
محمد تاج و محمدرضا قنواتی ) دو خوانده اخیر با وکالت احمد نودوست ( بخواسته 
اثبات مالکیت و اعالم بطالن سند رسمی به شماره های 11٠٠/۶٣ – 1٠99/۶٣، 
خلع ید و قلع و قمع آثار و مسنحدثات و اعالم ابطالل معامله فضولی که در جلسه 
اول رسیدگی اضافه نموده هر یک مقوم به ٢1 میلیون ریال ، نظر به اینکه خواهان 
در جلسه رسیدگی نسبت به ارائه اصل سند عادی که مورد تردید وکیل دو تن از 
خواندگان واقع گردیده اقدام ننموده علیهذا سند مذکور عداد دالیل ایشان خارج 
گردیده و از طرفی خواهان مکلف است وفق بند ۶ ماده 51 قانون آیین دادرسی 
. و به  اقامت گواهان در دادخواست ذکر نماید  مدنی اسامی و مشخصات و محل 
این مهم اقدام ننموده و با توجه به ادعای خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه زمین 
مورد ادعای خواهان از لحاظ موقعیت طبیعی با آنچه مورد بیع واقع گردیده متفاوت 
است و صرف ارجاع امر به کارشناس تطبیق و جانمایی نیز طبق سند صورت گیرد 
حال آنکه سند مذکور از عداد دالیل خواهان خارج گردیده است.علیهذا مستند به 
ماده 9۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعالم می 
گردد.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از ابالغ  قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم تجدیدنظر استان بوشهر می باشد.
مسعود احمدی- دادرس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان جم

م الف:٢٣۷ تاریخ انتشار:٢۶/9۶/4

گواهی حصروراثت
خانم ها خاور و پریزاد هر دو نورخواه بشناسنامه شماره 54۶ و54۷ باستناد شهادتنامه 
و گواهی فوت ورونوشت شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 95/4۷٢ تقدیم این شورا 
بشناسنامه شماره  نورخواه  غالمعلی  شادروان  که  است  داشته  اشعار  نموده چنین 
٣٢5 در تاریخ ۶۶/8/9 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و  ورثه حین الفوت وی 
عبارتند از 1- محمد نورخواه فرزند غالمعلی ش ش ٣8۷ ش م ۶٠99۷٢95۷۷ ت 
ت 1٣4۷/5/1)پسر متوفی(٢- محمد علی نورخواه فرزند غالمعلی ش ش ٣٠٠ ش 
م ۶٠99۷٢8۶94 ت ت 1٣41/۷/1)پسر متوفی( ٣-احمد نورخواه فرزند غالمعلی 
عبدالحسین   -4 متوفی(  )پسر   1٣٣5/1٢/1۷ ۶٠99۷٢81٢٠ ت ت  م  ٢44 ش 
 1٣48/11/1 ت  ت   ۶٠99۷٢9585 م  ٣88 ش  غالمعلی ش ش  فرزند  نورخواه 
)پسر متوفی( 5- عباس نورخواه فرزند غالمعلی ش ش 548 ۶٠99۷٣1199 ت ت 
1٣51/11/1٣)پسر متوفی(۶- حسین رفیعی پور فرزند غالمعلی ش ش ٢4٣ ش م 
۶٠99۷٢811٢ ت ت 1٣٣4/8/1٣)پسر متوفی( ۷- مدینه نورخواه فرزند غالمعلی 
خاور   -8 متوفی(  )دختر   1٣٣9/٢/۷ ت  ت   ۶٠99۷٢8۶8۶ م  ش   ٢99 ش  ش 
نورخواه فرزند غالمعلی ش ش 54۶ ش م ۶٠99۷٣11۷٢ ت ت 1٣49/1٢/٢٠ 
)دختر متوفی( 9- پریزاد نورخواه فرزند غالمعلی ش ش 54۷ ش م ۶٠99۷٣118٠ 
ت ت 1٣5٠/1٠/8 )دختر متوفی( 1٠- سکینه رفیعی پور فرزند غالمعلی ش ش 
٢ ش م ۶٠9991۷845 ت ت 1٣٣۷/1/9 )دختر متوفی(11- فاطمه رفیعی فرزند 
حاج عبدالحسین ش ش 8 ش م ۶٠99۷999۷4 ت ت 1٣1٠/۷/1 )همسر متوفی( 
یا  نوبت آگهی و عدم وصول هرگونه الیحه  انتشار یک  قانونی و  از تشریفات  پس 
اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه 
گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ٣514 سرانجام در تاریخ 9۶/٢/18 در وقت فوق 
العاده شعبه اول شورای حل اختالف جم به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس 
از مالحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد 
شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارایی آن روان شاد پس از پرداخت و انجام 
حقوق و دیونیکه برتر که تعلق می گیرد .سایر ماترک برابر شرع و قانون به نسبت 

سهم به ورثه فوق تعلق می گیرد. م الف:٢45 تاریخ انتشار:٢۶/9۶/4
مسعود احمدی قاضی شورای حل اختالف شهرستان جم 

دادنامه
پرونده کالسه 95٠998۷۷٢81٠٠5۷٣ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

جم تصمیم نهایی شماره 95٠99۷۷۷٢81٠1٣45
احمد  فرزند  نامور  حیدر  آقای   -٢ احمد  فرزند  نامور  حمزه  آقای  ها:1-  خواهان 
٣- آقای حسین نامور فرزند احمد 4- آقای عبدالحسین نامور فرزند احمد با وکالت 
خانم عصمت شهپر فرزند اکبر به نشانی بوشهر – جم خیابان فاضل جمی- روبروی 

دادگستری طبقه اول
بهرباغ   – – جم  بوشهر  نشانی  به  فرزند حسین  استوار  آقای حیدر  خواندگان:1- 
–جنب مسجد ابوالفضل – منزل شخصی ٢- آقای عبدالرضا جاویدفر فرزند جواد 
– جنب مسجد  –والیت  بوشهر جم  نشانی  به  باقر  فرزند  اوستاع  آقای محمد   -٣
احمد  آقای  وکالت  با  فرزند حسین  تاج  محمد  آقای  منزل شخصی4-   – اوستاع 
نوردوست فرزند محمدتقی به نشانی بوشهر – جم خیابان فاضل جمی نبش خیابان 

شهید دانیال 5-اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جم به نشانی بوشهر - جم
مستحدثات  قمع  و  ٣-قلع  ید  خلع   -٢ دادرسی  خسارات  مطالبه  ها:1-  خواسته 
4-اثبات مالکیت)مالی غیر منقول( 5- ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است(
گردشکار:دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

راجب دادخواست تقدیمی آقای / خانم عصمت شهپر بوکالت از آقایان 1- حیدر ٢- 
حمزه ٣- حسین 4- عبدالحسین همگی نامور به طرفیت آقایان 1- محمداوستاح٢- 
حیدر استوار٣-عبدالرضا جاویدفر4-محمد تاج با وکالت آقای احمد نوردوست 5- 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جم ،بخواسته 1- اثبات مالکیت بر یک قطعه 
»چاه  به  معرف  فرودگاه  خیابان  جم  در  واقع  مترمربع   1۶٠٠ مساحت  به  زمین 
دراز«٢-اعالم بطالن قسمتی از پالک ثبتی به شماره ۶٣/1٠98 ٣- خلع ید و قلع 
و قمع آثار از اراضی مذکور بعالوه کلیه خسارات دادرسی و همچنین اعالم بطالن 
اراضی که در جلسه اول رسیدگی اضافه  از  معامله فضولی نسبت به دویست متر 
گردیده است ،هرکدام مقوم به بیست ویک میلیون ریال ،نظر به اینکه خواهان)وکیل 
ایشان( در جلسه رسیدگی نسبت به ارائه اصل سند عادی مورخ ۷٢/1٢/14 که دلیل 
مالکیت خویش قلمداد گردیده است اقدامی ننموده است و سند مذکور مورد تردید 
وکیل احد از خواندگان واقع گردیده ،علیهذا سند مذکور از عداد دالیل ایشان خارج 
گردیده و از طرفی حسب ادعای وکیل خوانده سند ثبتی موکل ایشان به شماره 
با توجه به فنی و  ام اعالمی خواهان قرار دارد که  از محدوده یوتی  1٠98 خارج 
تخصصی بودن موضوع احراز این امر نیازمند جانمایی سند عادی خواهان ها بر روی 
طبیعت و تطبیق سند عادی ایشان با سند ثبتی خوانده )محمد تاج(می باشد حال 
اینکه سند عادی مذکوربه شرح آنچه گذشت از عداد دالیل خواهان خارج گردیده 
است.علیهذا هرچند در دادخواست خواهان شهادت شهود نیز بعنوان دلیل ذکر شده 
است لکن نظر به اینکه اوأل وفق بند ۶ ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی اسامی 
و مشخصات و محل اقامت گواهان در دادخواست ذکر نشده است .ثانیأ ، بر فرض 
اعالم مشخصات شهود نیز با توجه به ادعای وکیل خوانده مبنی بر اینکه سند عادی 
خواهان ویو تی ام ارائه شده به سند ثبتی خوانده مرتبط نبوده لذا نیازمند ارجاع 
موضوع به کارشناسی بوده و ارجاع موضوع به کارشناس تطبیق و جانمایی نیز می 
بایست طبق سند عادی مالکیت خواهان صورت گیرد حال آنکه سند مذکور از عداد 
دالیل خواهان خارج گردیده است.بنابراین مستند به ماده 9۶ قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعالم می گردد.رای صادره حضوری و 
ظرف مهلت بیست روز از ابالغ  قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان 

بوشهر می باشد.
اسماعیل ضمیری دادرس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان جم

م الف:٢٣8 تاریخ انتشار:٢۶/9۶/4

رونوشت آگهی حصر وراثت 
محمد رضا رضایی فرزند حسین     به شرح دادخواست به کالسه ٢/18٢/9۶این 
شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن 
رضایی فرزند رحمان به ش ش 9۶1صادره از فریدونکنار ر تاریخ 9۶/٣/1۶اقامتگاه 
الفوت آن مرحوم  دائمی خود شهرستان ساری    بدرود زندگی گفته ورثه حین 

منحصر است به 
1- محمد رضا رضایی فرزند ذکور متوفی به ش ش 498فرزند حسن 

٢- محسن رضایی فرزند ذکور متوفی به ش ش 5٣۷٠فرزند حسن
٣- علیرضا رضایی فرزند ذکور متوفی به ش ش 499فرزند حسن

4- حمید رضا رضایی فرزند ذکور متوفی به ش ش 18۷فرزند حسن
5- رحمان رضایی پدر  متوفی به ش ش ۷فرزند علی اصغر 

۶- هاجر اکبریان همسر متوفی به ش ش ٣84فرزند میر رمضان 
۷- انسیه رضایی فرزند اناث به ش ش ٢51فرزند حسن 

8- معصومه رضایی فرزند اناث به ش ش 1۶18فرزند حسن 
9- مریم رضایی فرزند اناث به ش ش 1۶19فرزند حسن
1٠- سکینه رضایی فرزند اناث به ش ش ۷فرزند حسن
11- ثریا رضایی فرزند اناث به ش ش 45۷فرزند حسن
1٢- زهرا رضایی فرزند اناث به ش ش ٢۷فرزند حسن

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی  شعبه دوم   شورای حل اختالف جویبار 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
همت اهلل حسین زاده سوادی فرزند علی    به شرح دادخواست به کالسه 15/489/9۶ 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
پوریا حسین زاده سوادی فرزند همت اهلل با ش ش ٢٠5٠در تاریخ 9۶/٣/1٢اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- همت اهلل حسین زاده سوادی فرزند علی به ش ش ۶٠۶پدر متوفی 

٢- پریدوخت طالبی زرین کمر فرزند حسین جان به ش ش ٣91مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی  شعبه 15  شورای حل اختالف بابل 

آگهی
خواهان خلیل اله بازگیر فرزند امید علی ساکن :خرم آباد خیابان شریعتی کوچه 
صاحب الزمان پالک 1٠کدپستی ۶81٣9۷٣4٣4 خواندگان :1-کورش خسروآبادی  
  -   ٠91894۷4٠44 تلفن  خسروآباد  روستای  غرب  :کرند  ساکن  یارمراد  فرزند 
٢-سیروس شیپوری  فرزند ابراهیم ساکن :کرند غرب جنب دادگستری پالک 94 
ساکن  احمد  علی  فرزند  زارعی  ٣-افشین   ٠919۷159٢٠٢ تلفن  شخصی  منزل 
تلفن  تیسفون  کامیون  نمایشگاه  اول  برجک  روبروی  زندان  خیابان  کرمانشاه   :
:٠918۶8٠٠598   - خواسته :صدور رای به فسخ قرارداد و استرداد مورد اجاره قرار 
داد عادی اجاره به شرط تملیک مورخه 1٣95/8/٢٠ و پرداخت خسارات مندرج در 
قرارداد به دلیل عدم انجام تعهدات مستاجر مطابق قرارداد و هزینه دادرسی و حق 
زحمت داوری و حق وکالت وکیل  و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای داوری 

به صورت تضامنی  .
گردش کار : خواهان درخواستی به خواسته فوق تقدیم داشت که پس از ابالغ به 
طرفین برای حضور در جلسه داوری جلسه تشکیل و در خصوص موضوع فوق پس 
از بررسی و مالحظه موارد و مدارک مورد نیاز حسب خواسته خواهان به شرح زیر 

رای صادر و انشا گردید.
رای داوری :

طرفیت  به  علی  امید  بازگیرفرزند  اله  خلیل  آقای  خواهان  دعوی  خصوص  در 
خواندگان :کورش خسروآبادی فرزند یارمراد و آقای سیروس شیپوری فرزند ابراهیم 
و افشین زارعی فرزند علی احمد به خواسته صدور رای به فسخ قرارداد اجاره به 
شرط تملیک عادی مورخه 1٣95/8/٢٠ و استرداد مورد اجاره به شرح درخواست 
تقدیمی با توجه به انتخاب داور مطابق  با ماده 454 ق آ د م و با توجه به مدارک 
و اسناد تسلیمی واحراز مالکیت خواهان برمنافع و اصل مورد اجاره و وجود رابطه 
استیجاری به داللت قرارداد مذکور که با عنایت به ماده 1٠ ق م مفاد آن نسبت 
به طرفین نافذ است و همچنین احضار طرفین به حضور در جلسه داوری و اینکه 
بها در مهلت  از پرداخت اجاره  خواندگان علیرغم اطالع و استحضار طبق قرارداد 
مقرر قانونی امتناع نموده اند لهذا تخلف ایشان از اجرای مفاد قرارداد محرز تشخیص 
گردیده و مطابق بند ۶ قرارداد تودیع الحق اجور معوقه نیز آثار تخلف ایشان زایل 
نمی گرداند بنابراین مستند به ماده ٢٠1 ق آ د م و عدم حضور خواندگان در جلسه 
داوری و با توجه به مفاد قرارداد فی مابین به خواسته خواهان به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید : درخصوص خواسته خواهان مبنی بر فسخ قرارداد و استرداد 
مورد اجاره رای به فسخ قرارداد و استرداد مورد اجاره )به شرح خودروی کشنده 
ولوو ان 1٠ به شماره پالک 5٣۷ ع 1۶ ایران ٣1 به شماره شاسی ۶٠٣55۶ و شماره 
موتور 155٢4٢ ( صادر و در خصوص پرداخت خسارات با عنایت به مفاد قرارداد 
فی ما بین و اینکه مطابق ماده 515 ق آ د م و ٢٢1 و ٣٢٠ ق م میزان خسارات 
و نحوه پرداخت مورد توافق و تراضی واقع گردیده است با توجه به توافق و تراضی 
قسمت الف بند 9 قراردادی رای به پرداخت مبلغ 5٣٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال و با توجه به 
توافق و تراضی قسمت ب بند 9 قرارداد رای به پرداخت مبلغ 5٣/٢٠٠/٠٠٠ ریال 
و مستند به ماده 519 ق آ د م حکم به پرداخت خسارات قانونی وارده و مستند 
به ماده 5٠٠ ق آ د م توافق و تراضی در بند ٢۶ قرارداد در خصوص حق الزحمه 
به  قانونی  تعرفه  داوری مطابق  الزحمه  پرداخت حق  به  رای  الطرفین  داور مرضی 
محکومیت تضامنی خواندگان صادر می گردد در خصوص پرداخت سایر خسارات 
مطابق با قسمت های )ج( و )ه( و )و (قرارداد و بند 1٠ قرارداد و قسمت الف بند 9 
قرارداد چنانچه در موعد مقرر در بند ۶ قرارداد مورد اجاره از طرف خوانده مسترد 
نگردد پس از اجرای رای داور در خصوص آراء صادره دریافت سایر خسارات مطابق 
به کارشناس  ارجاع  از طریق  اجاره  به مورد  وارده  برآورد خسارات  از  قرارداد پس 
اجاره  مورد  استرداد  تاریخ  مبنای  با  خسارات  سایر  محاسبه  و  دادگستری  رسمی 
مستلزم تقدیم درخواست رسیدگی به داور است رای داوری با عنایت به توافق و 

تراضی در بند ٢4قرارداد  قطعی است  . 
داور قرار داد - ناصر مرادی     

ابالغ اجرائیه 
 9۶٠998۶۶5۶۷٠٠٠٣۷ کالسه  پرونده   9۶1٠4٢۶۶5۶۷٠٠٠45 شماره  اجرائیه 
آباد خ  –خرم  به نشانی لرستان  : رضا سپهوند فرزند شاپور  له  مشخصات محکوم 
انقالب کوچه شهید فریدون ملکشاهیان پ 14 –مشخصات محکوم علیه :عذرا پور 

قاضی فرزند برفی به نشانی : مجهول المکان 
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 1٣9۶٠٣۶٠٠٠٣٣88٠٢ 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   9۶٠99۷۶۶5۶۷٠٠٠۷۶ مربوطه  دادنامه  شماره  و 
پرداخت ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از سوی  اعالمی  اساس شاخص  بر  اجرای حکم  لغایت  تقدیم دادخواست  تاریخ  از 
به پرداخت 59٠/٠٠٠ ریال هزینه  باب قاعده تسبیب و الضرر  از  بانک مرکزی و 
دادرسی در حق خواهان می باشد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز از انتشار 
این آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نماید در غیر اینصورت اجرای احکام 

وفق مقررات اقدام خواهد نمود. 
دبیر شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – هنگامه صادقی . 

می گویند آب مایه حیات است. آری هست. رد پای 
آب را می توان در کشورهای توسعه یافته و بکارگیری 
آن در صنعت و کشاورزی مشاهده کرد. اینکه در ایران 
با بحران آب مواجه هستیم بر کسی پوشیده نیست. 
کارشناسان بسیاری نسبت به پیامد  کم آبی و بحران 

آب هشدار دادند.
بحران  کرد  خواهد  مواجه  چالش  با  را  ایران  آنچه 
مدیریت در مصرف بهینه آب است. به نقل از روزنامه 
انگلیسی »گاردین« در گزارشی با اشاره به بحران آب 
در مناطق مختلف جهان نوشت: خاورمیانه، شمال 
آفریقا و جنوب آسیا به دلیل مدیریت غلط در سال 
های آینده با کمبود آب روبرو خواهند شد. ایران نیز 
جزو کشورهای درگیر با بحران آب ذکر شده است. 
آمار کاهش ذخایر آبی وحشتناک است. کالنشهرهای 
ایران از جمله تهران، البرز، شیراز، اصفهان و دیگر 
استانها با کمبود جدی آب روبرو بوده و مقامات دولتی 
نیز بارها هشدار دادند و این مسئله را امری امنیتی 

ذکر کردند.
در خاورمیانه، خطر بحران آب وقتی جدی تر می شود 
که درمی یابیم حوزه های آبریز رودهای خروشان این 
منطقه، نیز در حال از دست دادن ذخایر آبی خود 
هستند. بنابر این گزارش از سال ٢٠٠٣ تاکنون بخش 
هایی از ترکیه، سوریه، عراق و ایران که در کنار دجله 
و فرات هستند 144 کیلومتر مکعب ذخایر آبی خود 

را از دست داده اند.
دلیل  به  آب  کاهش  از  کمی  بخش  آمار،  طبق 
و بخش دیگری  زمین در سال ٢٠٠۷  خشکسالی 
تبخیر دریاچه ها و ذخایر آب بوده است ولی اکثریت 
آب از دست رفته که به 9٠ کیلومتر مکعب می رسد 
به دلیل کاهش ذخایر آب های زیر زمینی بوده است.

از نظر برخی نظریه پردازان علم سیاست این مسئله 
داخلی نبوده و جنگ های آینده در مناطق کم آبی 
همچون خاورمیانه بر سر منابع آب است، که از آن 
جمله می توان به هشدار سازمان امنیتی آمریکا نسبت 
به حمالت تروریستی و جنگ و درگیری بر سر آب 
اشاره کرد که سازمان اطالعات آمریکا در سال ٢٠1٢ 
به آن پرداخت و نسبت به این پیامدها و تنش در 

منطقه اشاره کرد.
در گزارش گاردین نیز به مناطقی شش گانه ای اشاره 
شده که که در خطر خشکسالی قرار گرفته اند. این 
مناطق عبارتند از کالیفرنیا، برزیل، خاورمیانه)اردن، 
آفریقای  ایران(،  و  عراق  سوریه،  ترکیه،  امارات، 
شمالی)مصر و اتیوپی(، آسیای جنوبی)شرق پاکستان، 

شمال هندوستان و بنگالدش( و چین می باشند.

المللی هم  نتایج تحقیقات و مطالعات ملی و بین 
چشم انداز نگران کننده ای را برای آینده آب کشور 
پیش بینی کرده است تا جایی که وزیر نیرو با اشاره به 
اینکه منابع آب تجدید شونده کشور از 1٣٠ میلیارد 
به 1٢٠ میلیارد مترمکعب کاهش یافته این امر را در 
آینده تشدید کننده ذکر کرده و گفت: وضعیت آبی 

کشور از مرحله بحرانی هم عبور کرده است.
آمار بانک جهانی نیز حاکی از بحران شدید آب در 
ایران است. طبق این آمار ایران در بین 18٠ کشور 
دنیا از لحاظ برخورداری از منابع آب در رتبه 5٠ قرار 
گرفته است. با توجه به این گزارش منابع کنونی آب 
ایران 1٢9 میلیارد متر مکعب و در حدود ٠.4 میانگین 
جهانی آن است. در حالی که کشورهای برزیل، روسیه، 
کانادا و آمریکا در صدر این فهرست قرار دارند. اما اگر 
با توجه به جمعیت هر کشور این آمار مورد مطالعه 
و بررسی قرار بگیرند، حاکی از آن است که وضعیت 
سرانه آب در ایران بحرانی تر خواهد بود. ایران در 
بین این کشورها از لحاظ سرانه منابع آب در جایگاه 
11٢ جهان قرار دارد. سرانه منایع آب در ایران 1۷٠4 
مترمکعب است. سرانه منابع آب در جهان و کشوهای 

پردرآمد دنیا به ترتیب  ٣.۶ و ۶.۶5 برابر ایران است.
به گفته صاحبنظران ژئوپلتیک، آب دیگر تنها یک 
کاالی فیزیکی و بدون بار سیاسی نیست، بلکه امروزه 
این کاال ابعاد اقتصادی و سیاسی و بعضا استراتژیک 
همچون  عواملی  امروز  جهان  در  است.  کرده  پیدا 
افزایش چشمگیر جمعیت کره زمین و بهره برداری 
بی رویه از منابع محیط زیست برای تأمین نیازهای 
اقتصادی، تأثیر خاص خود را در رابطه با منابع آب 

برجای گذارده است.
مصرف آب در ایران 3.5 برابر جهان

تاسف بار تر اینکه با وجود کمبود شدید آب در کشور، 
ایران از لحاظ مصرف آب در جایگاه ششم دنیا قرار 
گرفته است. طبق آمار بانک جهانی مصرف آب در 

ایران بیش از ٣.5 برابر میانگین جهانی آن است.
بنا بر این گزارش عمده مصرف آب ایران در بخش 
از 9٠ درصد مصرف آب  کشاورزی است که بیش 
کشور را به خود اختصاص داده است. هر چند وزیر 
نیرو نیز اعالم کرد و گفت که 9٢ درصد از مجموعه 
مصارف آب)88 میلیارد مترمکعب در سال( هر  بخش 

کشاورزی مصرف می شود.

به نظر کارشناسان اصلی ترین راه های عبور از بحران 
آب در ایران را می توان مدیریت یکپارچه حوضه های 
آبریز، افزایش بازده آب در بخش کشاورزی،  تامین آب 
صنعت از پساب فاضالب شهری و آب دریا، استفاده از 
آب های غیر متعارف، بازچرخانی چندباره آب، کاهش 
هدررفت در شبکه های انتقال و توزیع و جلوگیری از 
برداشت های غیرمجاز را از جمله راهکارهای مهم برای 

عبور از چالش کم آبی عنوان کرد.
اینجا تنها مسئله کمبود آب و یا بحران آب نیست 
بلکه با توجه به تغییرات اقلیمی حوزه هایی همچون 
سیاسی  و  غذایی  امنیت  زیست،  محیط  سالمت، 
نیز در معرض تهدید قرار گرفته و این امر نیازمند 
سیاستگذاری های کالن و قانونگذاری برای سازگاری 

کشور با پدیده کاهش منابع آب و تغییر اقلیم است.
با توجه به جهانی بودن پدیده تغییر اقلیم و آسیب 
های ناشی از آن، لزوم توجه جدی به این موضوع چه 
در سطح ملی و چه در سطح منطقه ای و جهانی 
ضروری است و در این میان تدوین برنامه های جامع 
ساخت و ساز در نواحی ساحلی و مدیریت منابع آب از 

مهمترین اقدامات محسوب می شود.
به فکر چاره باشیم

راهکارهایی همچون؛  اولویت های مصرف، جیره بندی 
و اصالح ساختارمصرف را می توان مد نظر قرارداد. 

از طرفی مواردی زیر نیز درحل بحران آب کارگشا می 
باشد که می توان به آگاه سازی عمومی و مشارکت 
در  مردم  مدیریت صحیح  و  ریزی  برنامه  در  مردم 

مصرف بهینه آب اشاره کرد.
استفاده از روش های نوین آبیاری و مبارزه با کم آبی 
یکی دیگر از راهکارهای مصرف بهینه آب است که به 
منظور جلوگیری از هدر رفت آب می توان انجام داد.

ارتقاء سطح فرهنگ مردم و جامعه دراستفاده ازآب، 
به کارگیری تجربه های کشورهای موفق در زمینه 
ی کشاورزی،  بررسی شکستگی های شبکه ها برای 
جلوگیری از اتالف آب، تغییر الگوی کشت توسط 
کشاورزان ، مبارزه با علف های هرز ، آبیاری درساعات 
خشک در روز )عصرها(، استفاده از کودهای مقاوم 
درخاک های خشک، تنک کردن میوه ها، باال بردن 
مقاومت درختان، شخم سطحی و ایزوله کردن چوب 
ها و حرس سبز و بکارگیری روش های علمی راهی 

جهت پیشگیری ازکم آبی  می باشد.
مسئولین و دست اندرکاران نیز با استفاده از تجربیات 
کشورهای پیشرفته و بکار گیری و انطباق آن با شرایط 
براساس  و  نداشته  مقطعی  نگرشی  کشور  اقلیمی 
راهکارهای علمی بحران آب را تا حدودی مهار کرده و 
نسبت به کاهش آب و کاهش خشکسالی اقدام نمایند.

در مواجهه با بحران آب باید تهدیدها به فرصت تبدیل 

کنیم و این مساله را امری ارزشی بدانیم که نه تنها یک 
نهاد بلکه تمام مردم ایران موظف به حل این مشکل 

هستند..
بکارگیری بازوان توانمند در حل مسئله

کمبود آب یک مسئله است و مقابله با آن مسئله ای 
دیگر که می توان با روش های علمی این تهدیدها به 

فرصت تبدیل شوند.
تعامل رسانه ها با یکدیگر و وظیفه سنگین صدا و 
سیما برای مقابله با حل بحران آب نقش به سزایی 
دارد، چرا که اگر تمامی رسانه ها یکدل با یکدیگر با 
هدف مدیریت بهینه مصرف آب تالش کنند به طور 

یقین به این هدف دست خواهند یافت.
فرهنگ سازی و آموزش به مردم و اینکه باید مدیریت 
مصرف را از خودمان شروع کنیم و همچنین  نظارت 
حمایت از تحقیقات انجام شده در زمینه خشکسالی، 
شهری،   مصارف  سایر  از  شرب  آب  کردن  جدا 
جلوگیری از تخریب و گسترش پوش گیاهی، ارتقاء 
سطح فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب خصوصاً 
با وسایل  دار،  آشنا کردن مردم  زنان خانه  دربین 
مربوط به خشکسالی و تشویق آنان به صرفه جوی 
)به کمک رسانه ها( نظارت مستمر بر منابع و مصارف،  
کنترل رشد جمعیت، استفاده از شبکه های مصرف 
آبیاری یا بهینه کردن روش سنتی آبیاری، بهسازی 

شبکه های آب شهری و... می باشد.
از کشورهای واقع در کمربند  به عنوان یکی  ایران 
خشک کره زمین با مشکل کم آبی مواجه بوده و 
رشد فزاینده جمعیت و نیاز به محصوالت کشاورزی 
و دامی، محدودیت منابع آب و خاک به عنوان بستر 
اصلی تولیدات کشاورزی مساله کم آبی رابه گونه یی 
بسیار جدی فرا روی کشور قرارداده است. در واقع 
خشکسالی نیز به عنوان یک پدیده ط طبیعی همچون 
سایر پدیده های طبیعی به مدد دانش، آگاهی، برنامه 
ریزی و مدیریت صحیح قابل پیش لبنی و کنترل می 
باشد و خسارت های ناشی ازآن را می توان به حداقل 

رساند. 
بحران آب و محدودیت منابع آب درحال حاضر برای 
بسیاری از کشورها و در آینده یی نزدیک برای کلیه 
کشورهای جهان به صورت یک معضل جدی می 
بایست مورد توجه قرار گیرد، چرا که این محدودیت 
رشد و تعالی کشورها را می تواند تحت الشعاع قرار 

آب  مدیریت  دنبال  به  بایست  می  رو  این  از  دهد. 
برای دوره های خشکسالی باشیم.  متاسفانه تاکنون 
در خشکسالی های گذشته به صورت مقطعی عمل 
کرده ایم. پرداخت خسارت به کشاورزان، استفاده از 
راهکارهای کوتاه مدت آبرسانی و تالش های دیگری 
ازاین دست به هیچ وجه کافی نبوده و جای برخورد 

جامع و همه جانبه همچنان خالی است. 
شدت و حجم خسارت ها و روند فزاینده ی آنها به 
گونه یی است که تدابیر موثر و اساسی به خصوص 
جهت پیشگیری از این وقایع را می طلبد.  آمار و 
ارقامی که هر ساله از طرف وزارت کشور اعالم می 
شود خسارت های وارده به مزارع در باغ ها و تاسیسات 
شهری و روستایی، خسارت های ناشی ازعدم پوش 
گیاهی، جنگلی و مراتع، مسایل و مشکل های مربوط 
به فرسایش خاک و هدر رفتن این سرمایه، انهدام 
رویش گاه های طبیعی و منابع زیست محیطی که 
امید زیادی به احیای دوباره آن ها می باشیم، سهم 
ولی  اختصاص می دهد  به خود  را  آمار  از  باالتری 
همیشه درحاشیه قرار گرفته اند. پس بایید قدر این 
نعمت بزرگ الهی را بدانیم و درحفظ آن بکوشیم . 
و  گزارش  این  در  شده  طرح  های  تحلیل  از  فارغ 
پیامدهای احتمالی که در پی بحران آبی مطرح شده، 
بطور قطع به یقین در یک موضوع کلیه مسئوالن 
و صاحب نظران اتفاق نظر دارند و آن این است که 
بحران آب در ایران جدی است.در چنین شرایطی 
مقصر قلمداد کردن مسئوالن فعلی یا پیشین چاره 

کار نخواهد بود.
در حال حاضر باید اقدام کرد آن هم اقدامی عاجل، 
جدی، فراگیر و ملی که چنین امر خطیری با عزمی 
بینی و  واقع  همگانی، اطالع رسانی های مضاعف، 
همدلی و همزبانی کلیه گروه های سیاسی، اجتماعی 
که دل در گروی این نظام و کشور دارند محقق می 

شود.
گرچه ایران از کمبود منابع آب رنج می برد، اما مشکل 
اصلی در عدم بهره وری آب در کشور به خصوص 
در بخش کشاورزی و عدم برنامه ریزی برای افزایش 
آن است. در حقیقت با توجه به اینکه بیش از 9٠ 
درصد از منابع آب کشور صرف فعالیت های کشاورزی 
می گردد، اما به علت آبیاری سنتی و عدم استفاده از 
آبیاری مکانیزه، بهره وری و راندمان آب در این بخش 
بسیار پایین است. دولت بایستی با مدیریت صحیح 
در بخش کشاورزی و اعطای تسهیالت در راستای 
مکانیزه کردن آبیاری، بهره وری آب در این بخش 

مهم اقتصادی و پرمصرف آب افزایش دهد.

بحران جدی در مدیریت آب  
خانی نژاد 
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جشنواره »علم برای همه« ویژه دانش 
آموزان و خانواده ها برگزار می شود

راستای  در  گفت:  سازان  آینده  علمی  موسسه  عامل  مدیر 
ترویج امید علمی ، تفکر خالق و تقویت روحیه ی پژوهشی 
 ، ویژه  و  برای همه«  در دو بخش عمومی  علم  »جشنواره 
با اهدای جوایز نفیس  ویژه ی دانش آموزان و خانواده ها  

برگزار می شود.
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  از  پیام زمان  به گزارش 
آموزان  دانش  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  دفترمرکزی 
سازان  آینده  علمی  موسسه  عامل  مدیر  استعدادی  ارشاد   ،
گفت: موزه ملی علوم و فناوری  با مشارکت اتحادیه انجمن 
از  دوره  دو  برگزاری  ادامه  در  آموزان  دانش  اسالمی  های 
جشنواره »علم و عامه« سومین دوره این جشنواره را با نام 
تا ٢5  تاریخ ٢٠  از  به مدت یک هفته  و  برای همه«  »علم 
اسالمی  های  انجمن  اعضای  و  کند  می  برگزار  آبان 1٣9۶ 
دانش آموزان عالوه بر حضور و داوری کل جشنواره به شکل 

اختصاصی هم مورد داوری و ارزیابی قرار می گیرند.
وی گفت: محورهای جشنواره سوم موزه ملی علوم و فناوری 
ارائه، معرفی یا آموزش مفاهیم علمی به زبان ساده در قالب 
ساخت ابزار، جنگ علمی، کلیپ علمی و شعر است و در این 
بخش، شرکت برای عموم به صورت انفرادی و گروهی آزاد 
است.استعدادی خاطر نشان کرد: بخش ویژه این جشنواره با 
موضوع »زلزله و خانواده« است و افراد می توانند آثار خودرا 
در قالب عکاسی، فیلم، پویانمایی، ساخت ماکت و سازه امن، 
و  نویسی  خاطره  و  مستند  تخیلی،  علمی،  داستان  نقاشی، 
بازی های رایانه ای با موضوع زلزله و آمادگی در مقابل زلزله 

به موزه علوم و فناوری ارسال کنند.
وی گفت: در بخش ویژه، شرکت کنندگان انفرادی می باید 
به عنوان نماینده خانواده خود و شرکت کنندگان گروهی نیز 

تنها باید اعضای یک خانواده باشند.
بر  امسال،  استعدادی خاطرنشان کرد: بخش ویژه جشنواره 
خانواده های علمی تاکید می کند یعنی خانواده ای که از راه 
حل های علمی برای رویارویی و آمادگی در برابر موضوعات 
استفاده  فرهنگ  دارای  و  گیرد  می  بهره  زندگی  روزمره 

کاربردی از دانش علمی است.
وی با اعالم اینکه قرار است تندیسی ویژه برای برگزیدگان 
ها  خانواده  از  شود  گرفته  نظر  در  علمی«  »خانواده  بخش 
فراخوان  در  جشنواره،  در  شرکت  ضمن  که  کرد  دعوت 

انتخاب بهترین عنوان برای این تندیس نیز شرکت کنند.
استعدادی خاطر نشان کرد: محور قرار دادن واحد خانواده را 
در مرکزیت یک جشنواره علمی، یک اتفاق تازه و تاثیرگذار 
در  ها  خانواده  مشارکت  که  کرد  امیدواری  اظهار  و  ارزیابی 
و  دارد  اختصاص  زلزله  موضوع  به  که  ویژه جشنواره  بخش 
ایجاد یک تالش همگانی برای آمادگی در مقابل زلزله، بتواند 

نگاه عموم مردم و مسئوالن را به پدیده زلزله تغییر دهد.
مدیر عامل موسسه علمی آینده سازان گفت: اعضای انجمن 
های اسالمی دانش آموزان در زمان ثبت نام با عالمت گذاری 
تایید عضویت در این نهاد انقالبی عالوه بر حضور و داوری 
کل جشنواره به شکل اختصاصی هم مورد داوری و ارزیابی 
نیز  اختصاصی  بخش  این  در  برتر  آثار  به  گیرند.و  می  قرار 
و  برگزیده  آثار  و  اهدا خواهد شد.  نفیسی  هدایای  و  جوایز 

برتر در مدارس انقالب به نمایش در می آید. 
الزم به ذکر است عالقه مندان به شرکت در جشنواره علم 
برای همه می توانند تا 15 مهرماه سال 1٣9۶ آثار خودرا به 
دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند و جهت دریافت اطالعات 
و  مراجعه   www.inmost.ir به سامانه  توانند  بیشتر می 
 ٠٢1-88851448 و   ٠٢1-889149٣4 های  شماره  با  یا 

تماس بگیرند.

فعالیت مراکز درمانی 
ویژه کودکان معتاد در کشور

ستاد  مردمی  های  مشارکت  توسعه  و  تقاضا  کاهش  معاون 
مبارزه با موادمخدر گفت: تعداد کودکان مبتال به اعتیاد در 
ایران اندک است و در حال حاضر در ۷ استان کشور مراکز 

درمانی مورد نیاز این گروه وجود دارد. 
به  ابتالی کودکان  آمار  افشار گفت: در تعیین   دکتر پرویز 
اعتیاد، جمعیت دانش آموزان آموزش و پرورش، مالک قرار 
گروه  این  روی  نظر  مورد  مطالعات  و  تحقیقات  و  شد  داده 
تعداد  که  داد  نشان  تحقیقات  نتیجه  افزود:  شد.وی  انجام 
کودکان مبتال به اعتیاد در ایران اندک است اما وجود همین 
تعداد کم از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر، بسیار و مخاطره 
آمیز تلقی می شود و برای درمان آن ها مراکز ویژه ای راه 

اندازی شده است.
ستاد  مردمی  مشارکت های  توسعه  و  تقاضا  کاهش  معاون 
مبارزه با مواد مخدر خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه درصد 
شیوع اعتیاد در گروه سنی کودکان کشور بسیار و قابل توجه 
نیست، بنابراین تاکنون تحقیق جداگانه ای که این دسته از 
گذاری  هدف  کشور  سطح  در  شناسی  شیوع  برای  را  افراد 

کرده باشد، انجام نشده است.
افشار گفت: در حال حاضر در ۷ استان کشور، مراکز درمانی 
زیر 18 سال  افراد  و  ویژه کودکان  مواد مخدر  سوء مصرف 
راه اندازی شده است و مشغول به فعالیت و ارایه خدمات به 

مددجویان هستند.
وی افزود: راه اندازی مراکز درمان اعتیاد کودکان معتاد زیر 
18 سال در طی ٢ سال گذشته، گامی جدید و موثر در حوزه 
موادمخدر  با  مبارزه  و  اعتیاد  از  ناشی  های  آسیب  کاهش 
است.سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در سایر 
و  درمان  حوزه  در  ضرورتی  چنانچه  نیز  کشور  های  استان 
شود،  احساس  کودکان  حوزه  در  درمانی  خدمات  دریافت 
کودکان و نوجوانان مبتال به اعتیاد به بهترین مراکز درمانی 
هدایت می شوند و تحت مراقبت های درمانی قرار می گیرند.

افشار با اشاره به پرداخت هزینه های درمانی کودکان معتاد 
توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: خوشبختانه 
به  نیاز  که  نیست  حدی  به  کودکان  اعتیاد  عمق  و  شدت 
اگر  اما  باشد،  داشته  وجود  اقامتی  مراکز  در  بستری شدن 
باشد،  موقت کودک  بستری  به  اعتیاد  درمانگران  تشخیص 
ستاد مبارزه با مواد مخدر، تمام هزینه های درمانی کودک 
مذکور را پرداخت می کند.وی یادآور شد: هم اکنون نرخ 
و  است  متفاوت  بستری  و  سرپایی  مراکز  در  درمان  یارانه 
در  اصلی  اولویت  ای  بیمه  پوشش  دستورالعمل  اساس  بر 
کودکان  دادن  قرار  پوشش  تحت  با  درمانی  خدمات  ارایه 

و زنان است.

خبــر

مردودي ٥٨ درصدي خودروهاي در 
معاینه فنی

مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران 
تست  جهت  فنی  معاینه  مراکز  آمادگی  از 
آالیندگی خودروها براساس حدود مجازجدید 
خبر داد و گفت: با سخت گیری در معاینه فنی 
58 درصد خودروهای پایتخت در معاینه فنی 

مردود می شوند.
نواب حسینی منش  با اشاره به خبر اجرایی 
شدن حدود مجازجدید در معاینه فنی )سخت 
گیرانه تر شدن تست های آالیندگی خودرو ( از 
ابتدای مرداد ماه که چندی پیش توسط ابتکار 
رئیس سازمان محیط زیست اعالم شد، با بیان 
اینکه ما تابع قوانین باالدستی هستیم، گفت:  
در صورتی که وزارت کشور این موضوع را در 
سامانه سیمفا )سامانه یکپارچه سازی معاینه 
فنی ایران( پیش بینی کند در مراکز معاینه فنی 

نیز قابل انجام است.
در  خودروها  درصد   58 مردودی  درباره  وی 
آزمون آالیندگی با اعمال حدود مجاز جدید 
که براساس مطالعات شرکت کنترل کیفیت 
هوا اعالم شده است، گفت: بدون تردید سخت 
گیرانه شدن این حدود مجاز و آزمون آالیندگی 
افزایش  موجب  موتور  دور  دو  در  خودروها 
مردودی خودروها خواهد شد ولی با توجه به 
جایگاه قانونی سازمان حفاظت محیط زیست 
در تعیین حدود مجاز معاینه فنی ما تابع قانون 
هستیم و به محض تعریف آن در سامانه سیمفا 
توسط وزارت کشور، این حدود در تمامی مراکز 

شهر تهران اجرایی می شود.

بیمه شدگان سوابق خود را 
مشاهده و پیگیری کنند

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی 
به بیمه شدگان توصیه کرد به صورت منظم 
به  از طریق مراجعه  را  بیمه ای خود  سوابق 
سایت سازمان تامین اجتماعی پیگیری کنند، 
تا برای دریافت خدمات و همچنین مستمری 

در آینده به مشکل برنخورند.
به گزارش پیام زمان، منصور آتشی با اشاره به 
حمایت های سازمان تامین اجتماعی گفت: 
خدماتی که فرد در هنگام بیمه پردازی به وی 
تعلق می گیرد، حمایت های مقطعی است و 
تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی از 
جمله کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه اروتز و 

پروتز و... است.
سازمان  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
تامین اجتماعی، وی افزود: حمایت هایی که 
بعد از بیمه پردازی به فرد تعلق می گیرد و 
به آن مستمری می گویند که شامل مستمری 
بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان است که 
در ردیف حمایت های بلندمدت سازمان تامین 

اجتماعی قرار می گیرد.
آتشی با بیان اینکه طبق قانون تامین اجتماعی، 
هر فردی که در قبال دستمزد کار می کند، 
کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه برای وی 
است، گفت: کارفرما مکلف است ٣٠درصد حق 
بیمه بیمه شده را به موقع به سازمان تامین 

اجتماعی پرداخت کند.

خبـــر

جمعیت  زیارت  و  حج  مرکزپزشکی  رییس 
هالل احمر در زمان بارگیری اقالم بارگیری داروهای 
ایران به تشریح جزییات فعالیت این سازمان برای 
حج امسال پرداخت.دکتر سیدعلی مرعشی پس از 
بارگیری اقالم پزشکی ارسالی به عربستان، اظهار 
کرد: بعد از اینکه اعزام حجاج به عربستان قطعی 
شد، بخش های مختلف از جمله بعثه مقام معظم 
پزشکی  مرکز  و  زیارت  و  حج  سازمان  رهبری، 
برنامه ریزی  هالل احمر،  زیارت  و  حج  سازمان 

فشرده ای را انجام  دادند.
وی افزود: با توجه به اینکه دیرتر از گذشته اعزام 
ما  دلیل  همین  به  شد،  مسجل  حج  به  زائران 
چندین ماه زمان را از دست دادیم و مجبور بودیم 
و  حج  پزشکی  مرکز  کنیم.رییس  کار  فشرده تر 
در حال  کرد:  اظهار  احمر  زیارت جمعیت هالل 
انجام شده است و برای این  حاضر خرید داروها 
کار مصارف دارویی سال های قبل را در نظر داشتیم 
و با توجه به اینکه امسال افزایش ٢٢ هزار نفری 
زائران را داشتیم، این ظرفیت را نیز در نظر گرفتیم. 
همچنین تیم های پزشکی هم آماده شدند تا در 
اختیار مدیران کاروان ها قرار بگیرند. امسال نزدیک 
به ۶٠٠ کاروان داریم و مجموعا ٣۶٠ پزشک در 
محل های اسکان سرویس داده می شوند و به ازای 
هر دو – سه کاروان یک پزشک کارهای پزشکی را 
انجام می دهد.مرعشی در مورد جزییات اعزام زائران 
عنوان کرد: تا به امروز تقریبا پرونده پزشکی ۷٠ 
هزار پزشک ثبت و تعیین صالحیت شد. ما بیش 

از ٢٢٠٠ زائر باالی 8٠ سال در حج امسال داریم 
که باید از آنها مراقبت های ویژه ای صورت بگیرد.

وی در مورد افرادی که صالحیت آنها برای اعزام به 
حج تایید نشد، گفت: حدود 4٠٠ زائر در معاینات 
از نظر جسمی رد صالحیت شدند که البته آنها حق 
اعتراض دارند، همچنین پرونده بیش از 4٠ هزار زائر 

در کمیسیون ها در حال بررسی است.
رییس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر در 
گفت:  نیز  عربستان  به  داروها  ارسال  نحوه  مورد 
داروها پس از بارگیری به فرودگاه امام می رود و 
با توجه به اینکه هنوز پرواز مستقیم به عربستان 
نداریم،  داروها به دوبی منتقل می شود و پس از آن 

به صورت غیرمستقیم به فرودگاه جده می رود.
مرعشی اضافه کرد: روز سه شنبه کارشناسان ما نیز 
به مدینه اعزام می شوند تا هم داروها را ترخیص 
کنند و هم اقدام به باز کردن بیمارستان هالل 

مورد  در  کنند.وی  بررسی وضعیت دستگاه ها  و 
جزییات محموله ای که امروز بارگیری شد، گفت: 
در محموله امروز که از نظر وزنی ۶٠ تن است، 
و تجهیزات مصرفی، دو  دارو  قلم  از ٣5٠  بیش 
دستگاه اتوکالو، دو دستگاه دی آر و دستگاه های 
دیگری مانند شوک الکترونیکی و... ارسال خواهد 
شد.رییس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر با 
اشاره به اینکه محموله دیگری از ایران به عربستان 
فرستاده نخواهد شد، تصریح کرد: ما فقط یک 
مجوز برای ارسال دارو و یک زمان مشخص داریم. 
در حال حاضر در آن زمان هستیم و همچنین 
در  را  سرم ها  مانند  داروها  از  بخشی  داریم  بنا 
عربستان خریداری کنیم. البته در محموله ارسالی 
نیز سرم موجود است ولی با توجه به وزن بار و 
اینکه هزینه ارسال بار با خرید اقالمی مانند سرم 
در عربستان برابری می کند، بخشی از اقالم را در 

عربستان خریداری می کنیم.مرعشی در پاسخ به 
اینکه دو سال قبل داروهای ایران توسط مسووالن 
سعودی برگشت خورده بود و اینکه چه تدبیری 
برای جلوگیری از این اقدام وجود دارد، گفت: آن 
موضوع به این علت بود که دولت سعودی یک 
ماه را مشخص کرده بود که داروها ارسال شود 
و آن را ابالغ کرده بود ولی نامه آن پس از ارسال 
داروها، از طرف وزارت خارجه به دست ما رسید به 
همین دلیل مجبور شدیم داروها را برگشت بزنیم.
وی در مورد اینکه مجموعا کادر درمانی ایران چند 
نفر است، گفت: مجموعا 5۷٠ نفر شامل پزشکان، 
آزمایشگاه،  پزشکان  تکنیسین ها،  پرستاران، 
رادیولوژی، دندانپزشکی، مسووالن انبار دارویی و 
همینطور متخصصان رشته های جراحی، داخلی، 
ارتوپدی، چشم پزشکی،  اعصاب،  عفونی، مغز و 
گوش، حلق و بینی در کادر درمانی حضور دارند.
امکان عمل  این سوال که  به  پاسخ  مرعشی در 
جراحی توسط جراحان در عربستان وجود دارد یا 
خیر؟ گفت: خیر، از سال ۷۶ به بعد سازمان هالل 
احمر در عربستان اتاق عمل ندارد زیرا سعودی ها 
به هیچ کشوری این مجوز را نمی دهند و برای 
عمل جراحی آنها باید از طریق روند خود عربستان 
انجام شود، ولی از حج دوره قبل این اجازه داده 
شده است که  بیمارستان های ما به عنوان یکی 
از بیمارستان های تخصصی مورد قبول عربستان 
واقع شود تا بیماران مستقیما از طریق این مراکز 

به مراکز پزشکی عربستان اعزام شوند.

بارگیری اقالم دارویی ایران برای حج آغاز شد

60 تن اقالم دارویی به عربستان ارسال می شود

آسیب  دومین  را  طالق  کشور  بهزیستی  رئیس 
اجتماعی عنوان کرد و گفت: رشد طالق در کشور 
مهار شده و شیب قبلی را ندارد. به طوریکه در سال 
85 در برابر هر 9 ازدواج یک طالق داشتیم، اما در 
سال 94 در مقابل هر 4.٣ ازدواج یک طالق صورت 
می گرفت که هم اکنون در مقابل هر 4.1 ازدواج یک 
طالق در کشور صورت می گیرد. به این ترتیب روند 

آن در کشور رو به کاهش است.
انوشیروان  زمان،  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
به  که  خود  خبری  نشست  در  بندپی  محسنی 
مناسبت هفته بهزیستی و تامین اجتماعی در محل 
این سازمان برگزار شددر پاسخ به سوال خبرنگار 
پیام زمان مبنی به تحویل مسکن به خانواده ها ی 
دو معلول و زنان سرپرست خانوار و مشکالتی که 
مسکن مهر با توجه به محدودیتهای که برای این 
خانواده ها دارد عنوان کرد: در تفاهم نامه ای که 
برای تامین مسکن خانواده های دو معلول داریم  
الزامی وجود ندارد که از مسکن مهر، خانه تهیه کرد 
همچنین وی اظهار کرد: در آن تفاهم نامه سازمان 
ملی مسکن و زمین متعهد شده است که زمین را 
در دسترس قرار بدهد واز 15 میلیون تومان کمک 
اسالمی 1٠  انقالب  مستضعفان  بنیاد  بالعوض  
میلیون تومان را سازمان بهزیستی کشور و 5 ملیون 

تومان را هم خیرین مسکن ساز تأمین می کنند. 
وی در این نشست بیان کرد مسکن مهر نه در 
است  طوری  آنها  ساختار  نه  و  هستند  دسترس 
که مناسب عزیزان دو معلول به باال باشد و بتوانند 
درآنجا زندگی کنند.تا امروز حدود ٢٠٠٠ مسکن 
مهر تحویل داده شده است که 11هزار ٣٠٠ مسکن 
در تعهد ما قرار دارد در همین هفته 1٠٠٠ مسکن 
تحویل داده خواهد شد. رییس سازمان بهزیستی 
عنوان کرد هنوز سامانه ثبت نام باز است و عزیزانی 
که از شرایط برخوردار هستند می توانند ثبت نام را 
انجام دهند منتها تحویل منازل مقداری با تاخیر 
اتفاق خواهد افتاد.رئیس سازمان بهزیستی کشور 
با بیان آنکه هم اکنون شاهد رشد حاشیه نشینی 
در کشور هستیم گفت: در حال حاضر حدود یک 

میلیون و ٣٠٠ هزار نفر حاشیه نشین در حاشیه 
شهر مشهد و یک میلیون و 1٠٠ هزار نفر در حاشیه 
شهر تهران زندگی می کنند و به این ترتیب حاشیه 

نشینی در مشهد بیش از تهران است.
بندپی اظهار کرد: این در حالیست که تمام مناطق 
حاشیه نشین کشور دارای مهدکودک بوده و در 
تمامی این مهدکودک ها یک وعده غذای گرم به 
بهزیستی  سازمان  می شود.رئیس  ارائه  کودکان 
برنامه ششم توسعه  بیان آنکه  با  ادامه  کشور در 
انجام  روانتر  و  بهتر  برای  را  قانونی خوبی  احکام 
دادن اقدامات تخصصی سازمان بهزیستی تصویب 
برابری مستمری  افزایش 4.٣  کرده است، گفت: 
مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی یکی از 
اقدامات خوبی است که در این قانون با پیگیری های 
محقق  اسالمی  شورای  مجلس  حمایت  و  دولت 
شد.بندپی اظهار کرد: در حال حاضر 15٣ شهر 
کشور بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید دارای 
اورژانس اجتماعی باشند. به همین دلیل چنانچه هر 
یک از این شهرها فاقد اورژانس اجتماعی هستند 
آمادگی افتتاح آن را در شهرستان مذکور داریم و 
طی هفته بهزیستی تا پایان تیرماه نیز تعداد زیادی 
اورژانس اجتماعی  از شهرستان های کشور دارای 
با اشاره به  خواهند شد.رییس سازمان بهزیستی 
بروز اختالالت  او  تغییر سبک زندگی در جوامع 
ژنتیکی به شیوع آسیب های اجتماعی با تنوع و 
و  جدید  رویکرد  در  بهزیستی  گفت:  گستردگی 
علمی خود در دولت یازدهم اقدامات ارتقائی را در 
دستور کار قرار داده و همچنین آنکه پیشگیری به 
عنوان اصلی ترین استراتژی در استراتژی بهزیستی 

انتخاب شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه به راه اندازی 
سامانه »ثبت الکترونیکی طالق« اشاره کرد و گفت: 
راه اندازی این سامانه در مشهد مقدس باعث کاهش 
٣٠ درصدی آمار طالق در این شهر شده است و 
پس از آن این سامانه در پنج شهرستان دیگر استان 
خراسان رضوی نیز پایلوت شده و هم اکنون در 11 

شهر دیگر کشور راه اندازی خواهد شد.

بندپی در ادامه طالق را دومین آسیب اجتماعی 
خانواده  بنیان  زننده  برهم  که  کرد  اعالم  کشور 
است و گفت: اقدامات بهزیستی در این حوزه نیز 
طوریکه  به  است  افراد  توانمندسازی  بر  تکیه  با 
اجباری کردن آموزش های پیش از ازدواج، همکاری 
با ٣9٠٠ مدرس ازدواج در سطح کشور، دو برابر 
کردن ظرفیت خط مشاوره تلفنی 148٠ و ثبت 

الکترونیکی طالق نمونه ای از این اقدامات است.
به گفته وی در حال حاضر رشد طالق در کشور 
مهار شده و شیب قبلی را ندارد. به طوریکه در سال 
85 در برابر هر 9 ازدواج یک طالق داشتیم، اما در 
سال 94 در مقابل هر 4.٣ ازدواج یک طالق صورت 
می گرفت که هم اکنون در مقابل هر 4.1 ازدواج یک 
طالق در کشور صورت می گیرد. به این ترتیب روند 

آن در کشور رو به کاهش است.
بندپی در ادامه به ارائه سند رشد و تکامل یکپارچه 
کودکان اشاره کرد و گفت: این سند با همکاری 
و  پرورش  و  آموزش  وزارت  بهزیستی،  سازمان 
همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
تدوین شده است اما واقعیت آن است که وقتی 
چند نهاد در کشور به صورت تیمی موضوعی را 
مطرح می کنند به علت  آنکه همواره یک دستگاه 
خود را بر سایرین برتر می داند امکان اجرایی شدن 
آن فراهم نمی شود و به همین دلیل هنوز نهاد 
متولی اجرای این سند در کشور مشخص نشده 
در حالیکه با اجرای آن کمتر شاهد چنین حوادثی 

خواهیم بود.
وی در ادامه به طرح  »نماد« )نظام مراقبت های 
اجتماعی از دانش آموزان( اشاره کرد و گفت: این 
طرح با همکاری 9 نهاد در جهت توانمندسازی و 
افزایش مهارت های زندگی و اجتماع پذیری دانش 
آموزان در حال اجراست. این در حالیست که طرح 
نیز  آموزان(  دانش  اجتماعی  )مشارکت  »ماد« 
طرح دیگری است که برای حساس سازی و آگاه 
سازی دانش آموزان در برابر آسیب های اجتماعی 
با همکاری بهزیستی و آموزش و پرورش پیگیری 
می شود تا شاهد کاهش آسیب پذیری دانش آموزان 

در کشور باشیم.رئیس سازمان بهزیستی کشوردر 
خصوص کودکان کار نیز گفت: در آبان و آذرماه 
سال 95 با همکاری نیروی انتظامی و سازمان های 
اقدام  کودکان  این  پذیرش  به  نسبت  نهاد  مردم 
کردیم و آمارها نشان می دهد که ۷۷ درصد کودکان 
کار پسر و ٢٣ درصد آنها دختر هستند.بندپی ادامه 
داد: 19 درصد کودکان کار کشور ایرانی، ۶5 درصد 
افغانستانی و 1۶ درصد پاکستانی هستند.به گفته 
وی، مشکل کشور در زمینه کودکان کار مربوط به 
»اتباع« است به طوریکه در حال حاضر کودکان کار 
افغانستانی، پاکستانی و جدیدا عراقی در سطح شهر 
فعالیت می کنند و تنها ٢٠ درصد آنها ایرانی هستند.

بندپی در ادامه به مجوز استخدام ٢٠٠٠ نیرو به 
صورت »خرید خدمت« در سازمان بهزیستی کشور 
خبر داد و گفت: مجوز استخدام ٢٠٠٠ نیرو را به 
صورت خرید خدمت اخذ کردیم که این نیروها در 
15٠ اورژانس اجتماعی کشور و همچنین مراکز 
اندازی  راه  حال  در  که  بهزیستی  خدمات  جامع 

هستند، جذب خواهند شد.
وی ادامه داد: در اورژانس اجتماعی فارغ التحصیالن 
گرایش ها،  تمامی  در  روانشناسی  رشته های 
مددکاری اجتماعی و علوم اجتماعی جذب می شوند 
فارغ  نیز  بهزیستی  خدمات  جامع  مراکز  در  و 
التحصیالن توانبخشی، علوم اجتماعی و پیشگیری 

استخدام خواهند شد.
آزاری  سالمند  خصوص  در  ادامه  در  بندپی 
خصوص  در  سایت ها  از  برخی  در  آماری  گفت: 

سالمندآزاری با نرخ 8۷ درصدی مطرح شده است 
که صحیح نیست زیرا اغلب سالمند آزاری ها به 
صورت سوء استفاده مالی، نقل و انتقال، سند و ... 
است و در کل آماری که در رابطه با همسرآزاری، 
کودک و سالمندآزاری در اورژانس اجتماعی ثبت 
شده، سه درصد است.وی در ادامه از تصویب نهایی 
سند سالمندی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: 
دهکده سالمت برای ارائه خدمات به سالمندان نیز 

به زودی راه اندازی خواهد شد.
بیان  با  ادامه  در  بهزیستی کشور  سازمان  رئیس 
آنکه حدود 1٠.5 درصد افراد معلول پذیرش شده 
هستند،  بینایی«  »معلولیت  دارای  بهزیستی  در 
گفت: این افراد عموما تحصیل کرده بوده و نیاز به 
فناوری های خاص دارند که خوشبختانه هم اکنون 
در حوزه فناوری های مورد نیاز معلوالن بینایی در 
کشور خودکفا شدیم.بندپی ادامه داد: در سال 9۶ 
نیازهای معلوالن بینایی که از کل کشور احصاء شده 
را از طریق شرکت های دانش بنیان داخلی با حفظ 
موازین قانونی پاسخ خواهیم داد و فناوری های مورد 

نیاز آنها را تامین خواهیم کرد.
در   : گفت  پایان  در  بهزیستی  سازمان  رییس 
در  ویژه  زنان  تعداد  از  دقیقی  آمار  حاضر  حال 
ندارد و حتی عامل اصلی گرایش  کشور وجود 
زنان به رفتارهای پرخطر مشخص نشده است به 
طوریکه نمی توان اعالم کرد فقر و یا تنوع طلبی 
و ... کدامیک عامل اصلی بروز چنین رفتارهایی از 

سوی برخی از زنان است.

گزارش پیام زمان از نشست خبری سازمان بهزیستی:

مهار رشد صعودی طالق در کشور

سازمان  عمومی  بهداشت  بر  نظارت  دفتر  معاون 
دامپزشکی اعالم کرد که بر اساس مذاکرات صورت 
دستگاه های  دیگر  و  دارو  و  غذا  سازمان  با  گرفته 
خمیر  مصرف  استاندارد  سازمان  مانند  نظارتی 
درصد   ۶٠ از  کمتر  کالباس  و  سوسیس  در  مرغ 
برای  و  است  شده  اعالم  مجاز  خاصی  شرایط  با 
دریافت مجوز تولید این محصول در کشتارگاه ها و 
مراکز بسته بندی مذاکره و بررسی های کارشناسی 

همچنان ادامه دارد.
مذاکرات  اساس  بر  کرد:  اظهار  صالح زاده  فرهمند 
نظارتی  دستگاه  سه  بین  گرفته  صورت  توافقات  و 
سازمان  و  استاندارد  سازمان  دارو،  و  غذا  سازمان 
فرآورده های  کارگاه های  تا  شد  مقرر  دامپزشکی 
گوشتی که پیش از این برای استفاده از خرید مرغ 
مجوز داشته اند، می توانند بر اساس شروط خاصی 
در فرآورده های گوشتی سوسیس و کالباس کمتر 
از ۶٠ درصد از خمیر مرغ تولید شده در واحد خود 

استفاده کنند.
اصالحیه  در  که  شروط  این  اساس  بر  افزود:  وی 
استاندارد فرآورده های گوشتی سوسیس و کالباس 
آمده است، تاکید شده که در کارخانجات سوسیس 
تولید  مجوز  تولیدشان  پروانه  در  که  کالباسی  و 
این  در  می توانند  دارند،  را  مرغ  خمیر  مصرف  و 
مرغ  خمیر  از  درصد   ۶٠ تا  گوشتی  فرآورده های 
استفاده کنند به شرطی که در همان کارگاه و زیر 
نظر نمایندگان دستگاه های نظارتی مذکور تولید و 

در همان شیفت کاری به مصرف برسد.

آزادی مشروط مصرف خمیر مرغ 
در سوسیس

دامی  بیماری های  و مدیریت  مبارزه  دفتر  معاون   
سازمان دامپزشکی نوشت: بومی بودن این بیماری 
در کشور مشکل بزرگی است و هرساله با گرم شدن 
هوا و افزایش فعالیت کنه ها این بیماری شدت پیدا 
بیماری  وضعیت  در خصوص  امیری  می کند.کریم 
تب کریمه کنگو در کشور و اقدامات صورت گرفته 
از سوی سازمان دامپزشکی گفت: وزارت بهداشت 
و سازمان دامپزشکی در رابطه با جلوگیری از شیوع 
این بیماری در کشور ارتباط نزدیکی باهم دارند به 
طوری که در مواردی که موارد انتقال این بیماری 
کار  دامپزشکی  سازمان  می شود  گزارش  انسان  به 
خود را آغاز می کند.وی افزود: در محل های گزارش 
کنه ها  اینکه  دلیل  به  بیماری  این  انتقال  از  شده 
پاشی  بیماری هستند در شعاع وسیعی سم  ناقل 
پیدانکند.معاون  شیوع  بیماری  تا  می شود  انجام 
بیماری های دامی سازمان  دفتر مبارزه و مدیریت 
دامپزشکی خاطرنشان کرد: در روستا ها و نقاطی که 
انتقال بیماری صورت گرفته سعی بر این شده که 
آموزش به افراد گسترش پیدا کند و این آموزش ها 
حتی در پرسنل کشتارگاه ها نیز صورت می گیرد.

بیماری  کنگو  کریمه  تب  گفت:  ادامه  در  امیری 
در  بالینی  عالئم  هیچ  که  است  کشور  در  بومی 
دام ندارد، اما ویروس آن می تواند توسط کنه ها یا 
تماس مستقیم با دام، به انسان منتقل و هرساله با 
شروع فصل گرما و افزیش فعالیت کنه ها شدت پیدا 
می کند.وی هشدار داد مردم از ذبح دام در منازل 

خود خوداری کنند.

مردم از ذبح دام در منزل 
خودداری کنند

اصالح  طرح  فوریت  یک  با  اسالمی  شورای  مجلس 
موافقت  بازنشستگان  کارگیری  به  ممنوعیت  قانون 
قانون  اصالح  طرح  کلیات  به  رسیدگی  جریان  کرد.در 
اظهارات  از  پس  بازنشستگان  کارگیری  به  ممنوعیت 
طراحان و نمایندگان مخالف و موافق، این طرح به رای 
با 1٣٠  نماینده حاضر  از مجموع ٢٣9  که  گذاشته شد 
رای موافق 4٢ رای مخالف و 1٢ رای ممتنع به تصویب 
آمده  طرح  این  مقدمه  رسید.در  اسالمی  شورای  مجلس 
است که براساس تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعیت 
بازنشستگان مصوب ٢٠/٢/1٣95 در جهت  به کارگیری 
پست های  در  متخصصین  و  سابقه  با  افراد  کارگیری  به 
حساس مدیریتی، سیاسی، امنیتی و نظامی استثناهایی 
را لحاظ کرده که متاسفانه با تفسیر ناصحیح موجب نقض 
غرض قانونگذار و به کارگیری حداکثری بازنشستگان شده 
افراد  پرشمار  تعداد  مقوله موجب می شود که  است.این 
از حضور  عالی  در سطوح  آموختگان  دانش  و  متخصص 
گذاشته  کنار  و سیاسی کشور  مدیریتی  های  در صحنه 
باشند.  نداشته  را  اسالمی  نظام  به  و مجال خدمت  شده 
لذا با توجه به حساسیت های برخی از سمت ها )بندهای 1 
و ٢ و ٣ ماده ۷1 قانون مدیریت خدمات کشوری( و نیاز 
احتمالی نیروها و دستگاه های حساس از جمله نیروهای 
مسلح و وزارت اطالعات به استمرار بهره مندی از سوابق 
مفید و موثر کارکنان خود در دستگاه های متبوع، پیرو 
فرمایشات مقام معظم رهبری در باب »تجدیدپذیری« و 
در راستای سنت های اسالمی طرح اصالح قانون ممنوعیت 
به کارگیری بارنشستگان تهیه شده و در دستورکار قرار 

گرفته است.

تصویب طرح اصالح قانون ممنوعیت 
به کارگیری بازنشستگان
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

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

سند رسمی
برابر رای شماره 1٣95۶٠٣٣1٠5۷٠٠4۶5۷مورخ 1٣95/1٢/٢۶ 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 بیژن مستوفی 
فرزند هوشنگ بشماره شناسنامه 458٣ کد ملی ٠٠455٣184۶ صادره از تهران نسبت 
به ششدانگ یک قطعه باغچه به مساحت ۷۷5٠/۷5 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ٣٣ فرعی از ٣۶٠ اصلی واقع در ولدآباد کوچک در استان البرز ناحیه دو 
کرج خریداری از مالک رسمی عزت اله نصیری تاج آبادی محرز گردیده است. لذا  به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت 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. ٢1٠م/الف   تاریخ انتشار نوبت اول ٢5/9۶/4
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج - ایرج فهیمی

آگهی
تاریخ رسیدگی: 95/11٠٣/٢٢٢ 

شماره پرونده: ٣/٣٠/9۶ 
شماره دادنامه: 9۶٠٠٢۶۷- 9۶/4/1٠ 

مرجع رسیدگی: شعبه ٢٢٢ مجتمع شماره 5 شورای حل اختالف 
خواهان: حسن مهدوی جن قشالقی 

خوانده: محمد علی سیفانپور 
خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو پراید هاچ یک به شماره 

انتظامی 8٣8 ه 1٣ ایران ۷۷ و هزینه دادرسی
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورا

در خصوص دعوی آقای حسن مهدوی جن قشالقی به طرفیت آقای محمدعلی 
به  پراید  خودرو  دستگاه  یک  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  سیفانپور 
شماره انتظامی 8٣8 ه 1٣ ایران ۷۷ مقوم به 55/٠٠٠/٠٠٠ ریال به انضمام هزینه 
و  تقدیمی  دادخواست  مفاد  و  پرونده  محتویات  و  اوراق  به مجموع  نظر  دادرسی 
مدارک و اسناد موجود و عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ وقت رسیدگی به وی 
و حضور خواهان در شعبه و ادعای وی اینکه به استناد سند وکالت کاری وسایل 
نقلیه شماره شناسه سند 818٠٠٠٠٢4 دفتر اسناد 1۶1٢ و سند وکالت شماره 
99۷٠٠٠1٣٠ دفتر اسناد 1٣۶1 تهران به وکالت از آقای محمد علی سیفان پور 
و خانم الهام شریفی تعهد نقل و انتقال و فروش اتومبیل پراید شماره 8٣8 ه 1٣ 
ایران ۷۷ را نموده است. و تقاضای حضور خوانده به یکی از دفاتر اسناد رسمی 
و تنظیم سند و نقل و انتقال اتومبیل موضوع دعوی را دارد. با عنایت به جمیع 
خواسته  موضوع  در  وکالت  و  موضوعی  هر  در  وکالت  اینکه  به  توجه  با  و  جهات 
داللت بر بیع ندارد و به کیفیت فوق قابلیت استماع نداشته فلذا به استناد ماده ٢ 
قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر اعالم می گردد. 
قرار صادره پس از ابالغ به خواهان ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 

محترم عمومی حقوقی تهران می باشد.
110/46819 قاضی شعبه 222 مجتمع شماره 5 شورای حل اختالف تهران

حصر وراثت 
آقای احمد اشتری به شماره شناسنامه ٢٢51 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
٢۶4/٢18/9۶ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 95/9/٢5 تاریخ  در   1٠51 شناسنامه  شماره  آبادی  داود  زهرا  شادروان  که  داده 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 

است به:
1- احمد اشتری- ش.ش ٢٢51- ت.ت 1٣5٢- صادره از تهران- نسبت با متوفی 

همسر 
٢- مریم اشتری- ش.ش ٠٠1۶٠٠٢94۶- ت.ت 1٣۷٢- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی دختر
٣- ملیکا اشتری- ش.ش ٠٠188٣988۶- ت.ت 1٣۷5- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی دختر
با  نسبت  اراک-  از  صادره   -1٣1٣ ت.ت   -٢۷٠٠ ش.ش  آبادی-  داود  عرب   -4

متوفی پدر 
5- بتول داود آبادی فراهانی- ش.ش ٢119- ت.ت 1٣٢٢- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی مادر 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ٣۶1 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 

یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/46807رئیس شعبه 218 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

اجراییه
شماره پرونده: 95٠9981٣4٠4٠٠٣٢8 
محکوم له: محسن ناصری و بهزاد مرادی 

محکوم علیه: سعید حسن زاده سامانی 
محکوم به:

و   9۶1٠٠91٣4٠4٠٠٠۶8 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   95٠99۷1٣4٠4٠٠5٠5 مربوطه  دادنامه  شماره 
پرداخت مبلغ 1٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ٣/٣٣5/٠٠٠ ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 95/5/٢٠ لغایت اجرای حکم در حق محکوم له محکوم 

است. پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد.
110/46811دبیر شعبه 3404 امور مسجد مجتمع شماره 5 شورای حل اختالف تهران

حصر وراثت 
به  به شماره شناسنامه ٣۶۶٠5 مطابق دادخواست تقدیمی  آنوشا محمودی  خانم 
از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  کالسه ٢18/9۶/٢58 
توضیح داده که شادروان عارف محمودی شماره شناسنامه ٣41 در تاریخ 15/٣/95 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 

است به:
با  نسبت  تهران-  از  صادره   -1٣۶۷ ت.ت   -٣۶۶٠5 ش.ش  محمودی-  آنوشا   -1

متوفی دختر
با  نسبت  تهران-  از  صادره   -1٣۶5 ت.ت   -٢9٣11 ش.ش  محمودی-  ارشیا   -٢

متوفی پسر
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ٣۶1 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 

یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/46798 رئیس شعبه 218 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

1-محمدرضا تقی خانی  فرزند غالمرضا به نشانی :مجهول المکان 
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ربابه تقی خانی بطرفیت شما نسبت به دادنامه 
شماره 9۶٠99۷۶۶1٠4٠٠٢٣5 صادره از این شعبه به شما ابالغ میشود مقتضی 
است حسب ماده ٣4۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم 
نمایید یا به دادگاه تحویل دهید در غیر اینصورت پرونده به همین کیفیت به تجدید 

نظر ارسال میگردد. 
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد . 

متن آگهی 
متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  یاراحمدی  اسماعیل  شاکی   / خواهان 
محمود گودرزی فرزند توکل به خواسته مطالبه طلب دستی تقدیم دادگاه های 
حل  شورای   5 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی 
میدان  )ره(  امام  خیابان  آباد  خرم  شهرستان  )ره(  خمینی  امام  مجتمع  اختالف 
عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 9۶٠998۶۶555٠٠1٣8 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1٣9۶/5/٢8 و ساعت1٠:٣٠ تعیین شده است  
به تجویز ماده ۷٣  و  بودن خوانده و درخواست خواهان  المکان  به علت مجهول 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم 
نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 5 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد – مریم یوسفوند. 

اشتباهات بزرگ در استفاده از مایکروویو 
 

افراد  اکثر  اما  است  ساده  مایکروویو  با  کردن  کار  که  است  درست   
اشتباهاتی در حین به کارگیری از آن مرتکب می شوند که برای سالمتی 
مشکل ساز است. در این مطلب به این اشتباهات ویژه می پردازیم. لطفاً 

با ما همراه باشید.
 

خطای شماره 1 : برنج را داخل مایکروویو داغ می کنید
بهتر است از داغ کردن کربوهیدرات ها )برنج، نودل( بپرهیزید. چون 
عمل دوباره گرم کردن یک ماده غذایی حاوی کربوهیدرات باعث افزایش 
شاخص گلیسمی آن می شود. باال رفتن شاخص گلیسمی مواد غذایی 
نیز در افزایش تأثیر آن روی وزن، افزایش خطر ابتال به دیابت و بیماری 

های قلبی عروقی تأثیر دارد.
 

آلومینیومی  کاغذ  در  را  فرنگی  گوجه   :  2 شماره  خطای 
داغ می کنید

گوجه فرنگی و کاغذ آلومینیومی در کنار هم مشکل ساز می شوند. نباید 
این مواد غذایی را داخل کاغذ آلومینیومی بپیچید و داغ کنید چون اسیدیته 

موجود در آن باعث افزایش سرایت آلومینیوم به ماده غذایی می شود.
 زمانی که این کار را در مایکروویو انجام می دهید خطر دو چندان می 
شود. بنابراین نباید در داخل مایکروویو از کاغذ آلومینیومی استفاده کنید. 

چون نسبت به امواج الکترومغناطیسی واکنش نشان می دهد.
 

خطای شماره 3 : غذاهای آماده و در بسته را داخل مایکروویو 
قرار می دهید

مایکروویو با داخل کردن مولکول های آب داخل مواد غذایی فشار زیادی 
به مواد غذایی می آورد. اگر غذای حاضری و کنسروی خریداری کرده اید 
حتماً قبل از گرم کردن، آن را از داخل ظرف خود خارج کرده و در ظروف 

مناسب مایکروویو قرار دهید.
 باید توجه داشته باشید که فشار و هوای داخل ظروف کنسروی خارج شود 
در غیر این صورت ممکن است غذا دچار انفجار شود. بهتر است پوشش و 

در جعبه باز شود تا هوای داخل آن امکان خارج شدن داشته باشد.
 

خطای شماره 4 : پیتزا را داخل مایکروویو آماده می کنید
اگر  غیره.  و  پاستاها  کرده،  سرخ  زمینی  سیب   پیتزا، 
نمی خواهید خمیر پیتزا یا پاستاهایتان نرم شود بهتر است آن را در 
فرهای معمولی آماده کنید نه در مایکروویو. مایکروویو مواد غذایی را از 
داخل به خارج می پزد. بنابراین نان پیتزا بعد از قرار گرفتن در معرض 

امواج الکترومغناطیس آنگونه که باید ترد نخواهد بود.
 

خطای شمار 5 : فراموش می کنید که ماده غذایی در مایکروویو 
به طور یکدست پخته نمی شود

عمل طبخ در مایکروویو ممکن است خطر سوختن دست یا دهان را باال 
ببرد چون قسمت خارجی ماده غذایی ولرم اما داخل آن بسیار داغ است. 
همانطور که پیش از این نیز اشاره کردیم، مایکروویو مواد غذایی را توسط 
امواج الکترومغناطیس و از درون به بیرون طبخ می کند. بنابراین پخت 
آن همیشه یکدست نیست. ممکن است غذایی به ظاهر ولرم به نظر 

بیاید اما واقعیت این است که درون آن بسیار داغ است.
 

خطای شماره 6 : پالستیک روی برخی مواد غذایی را جدا 
نمی کنید

اگر یک ماده غذایی را با بسته بندی یا برچسب پالستیکی آن داغ 
می کنید در اشتباه هستید. به گفته محققان آژانس ملی سالمت مواد 
غذایی فرانسه، داغ کردن یک ماده غذایی که در ظروف پالستیکی یا 
با پوشش پالستیکی و همچنین کنسروها در مایکروویو باعث می شود 
غذا به بیسفنول A آلوده شود که یک ترکیب ایجاد کننده اختالل در 

سیستم غدد درون ریز بدن است.
 در کنگره پزشکی که در سال ٢٠14 در بروکسل برگزار شد محققان 
و  پالستیکی  ظروف  دهد  می  نشان  که  کردند  ارائه  هایی  گزارش 
همچنین کنسروها حاوی ترکیبات ایجاد کننده اختالل در سیستم 
داخل  در  آن ها  کردن  داغ  از  باید  بنابراین  هستند  ریز  درون  غدد 

مایکروویو خودداری کرد.
این  شوند.  آزاد  ترکیبات  این  که  شود  می  باعث  گرما  چون   
ها هستند  تولید هورمون  ترکیبات شیمیایی، غددی که مسئول 
را با مشکل روبه رو می سازند. زمانی که این ترکیبات وارد خون 
می شوند اختالل خواب، مشکالت عصبی یا حتی ناباروری ایجاد 

می کنند.
 

خطای شماره 7 : شیشه شیر بچه را در مایکروویو قرار می دهید
اول  ندهید.  قرار  مایکروویو  داخل  را  بچه  شیر  شیشه  وقت  هیچ 
این که شکل و فرم شیشه شیر مناسب قرار گرفتن در مایکروویو 
نیست و دیگر این که ممکن است در دمای شیر داخل شیشه شیر 
اختالف دمای باالیی وجود داشته باشد. در نتیجه شیر موجود باعث 

سوختگی دهان و گلوی کودک شود.
tebyan.net : منبع

خانه داری

اختالالت شخصیتی نوعی اختالالت ذهنی 
هستند که بر نحوه ی مدیریت احساسات، 
گذارند.  می  تاثیر  افراد  روابط  و  رفتار 
اختالالت شخصیتی در 4٠ تا ۶٠٪ مواقع 
می  اختالالت  این  هستند.  تشخیص  قابل 
به  منجر  و  شده  ناهنجاری  موجب  توانند 
مشکالت شخصیتی شوند و در نتیجه ایجاد 

اضطراب و افسردگی کنند.
وآماری  تشخیصی  راهنمای  به  باتوجه 
اختالالت روانی، 1٠ نوع اختالل شخصیتی 
قابل  گروه   ٣ در  که  دارد  وجود  متفاوت 

دسته بندی هستند.
 

دسته ی اول: 
اختالل  پارانویایی-  شخصیت  اختالل 
شخصیتی  اختالل  اسکیزوئید-  شخصیتی 

اسکیزوفرنی گونه
 دسته دوم: 

اختالل  اجتماعی-  ضد  شخصیت  اختالل 
شخصیت  اختالل  مرزی-  شخصیت 

نمایشی- اختالل شخصیتی نارسیسیتی
 دسته سوم: 

اختالل  پذیر-  اجتناب  شخصیت  اختالل 
اختالل  غیرمستقل-  یا  وابسته  شخصیتی 

شخصیت وسواس فکری عملی
 

1.اختالل شخصیتی پارانویایی 
مشکوک  چیز  همه  به  همیشه  مبتال  فرد 
شدن  رد  یا  نشدن  پذیرفته  به  فرد  است. 
راحتی  به  و  است  حساس  حد  از  بیش 
شاید  کند.  می  سرخوردگی  احساس 
و  کرده  نیز  حقارت  و  شرم  احساس  حتی 
کینه به دل بگیرد. کناره گیری از دیگران 
روابط  ایجاد  و  است  شایع  آنها  بین  در 
است  دشوار  آنها  برای  نزدیک  و  صمیمی 
چرا که همواره دیگران را برای مشکالت و 

اشتباهات سرزنش می کنند.
 عالئم:

عدم اعتماد به دیگران
حساس به واکنش و عکس العمل دیگران

کینه به دل داشتن برای مدت طوالنی
  

2.اختالل شخصیت اسکیزوئید 
برای  و  هستند  گرا  درون  بیشتر  آنها 
نظریه  دارند.  درونی  دنیای  یک  خودشان 

افرادی  میکند  عنوان  که  دارد  وجود  ای 
به  دارند  اسکیزوئید  اختالل شخصیتی  که 
و زندگی  و عاطفی هستند  شدت حساس 
درونی غنی ای دارند، آنها تمایل به داشتن 
روابطی صمیمی و طوالنی مدت هستند اما 
آنها بسیار  آغاز کردن و حفظ روابط برای 
تمایل  هم  دلیل  همین  به  و  است  دشوار 
زندگی  خود  درونی  دنیای  در  که  دارند 
افراد مبتال به این اختالل به ندرت  کنند. 

به دارو احتیاج دارند.
عالئم: 

دور شدن از دوستان
عدم پاسخ عاطفی

عدم حس شوخ طبعی
 

3.اختالل شخصیتی مرزی 
اختالل  این  روی  بر  دلیل  این  به  نام  این 
می شود  تصور  است چراکه  گذاشته شده 
این اختالل مابین اضطراب و روان پریشی 
انفجار خشم  عاطفی،  ثباتی  بی  دارد.  قرار 
آزاری  نقد شدن، خودکشی و خود  هنگام 
افراد به  افراد شایع است. این  در بین این 
ترک  از  و  کنند  می  پوچی  حس  شدت 

شدن و رها شدن واهمه دارند.
 عالئم: 

غیرقابل پیش بینی هستند

موذیانه عمل می کنند
بی ثبات هستند

 
4. اختالل شخصیتی اسکیزوفرنی گونه 

افرادی که مبتال به این اختالل شخصیتی 
هستند عموما عجیب و غریب توصیف می 
نزدیک  و  روابط صمیمی  اغلب  آنها  شوند. 
کمی دارند یا اصال ندارند. این افراد احتمال 
اسکیزوفرنی  به  مبتال شدن  برای  بیشتری 

دارند.
 عالئم: 

اعمال عجیب غریب و غیر معمولی
دوستانه رفتار نمی کنند
از مردم دوری می کنند 

 
5. اختالل شخصیت نمایشی 

هستند  مبتال  اختالل  این  به  که  افرادی 
خود را بسیار زیبا و جذاب می دانند. آنها 
کال  و  کنند  توجه  جلب  دارند  دائما سعی 
اعتماد بنفسشان به تایید و جذب دیگران 

وابسته است.
 عالئم: 

جلب توجه می کنند
تمایل به اغوا کردن و فریفتن دارند

واکنش  تاثیرقراردادن  تحت  دنبال  به 
دیگران هستند

 
6. اختالل شخصیت نارسیسیتی 

و  مهمی  خود  حس  نوعی  افراد  این 
دیگران  تحسین  به  و  داشته  خودخواهی 
نیاز دارند. آنها بر این باورند که از همه مهم 
دیگران  احساسات  به  دلیل  این  به  و  ترند 
و  دوستی  حس  آنها  کنند.  نمی  توجهی 
همدلی ندارند و از دیگران برای به موفقیت 
میکنند.  استفاده  سوء  خودشان  رسیدن 
خودشیفته،  اغلب  آنها  دیگران  چشم  در 
می  بنظر  عاطفه  بی  و  خودخواه  متعصب، 
آیند. اگر مورد تمسخر یا انتقاد قرار بگیرند 
از  آمیز  خشونت  رفتارهای  است  ممکن 

خودشان نشان بدهند.
 عالئم: 

احساس برتری کردن
گستاخ و متکبر هستند

 
7. اختالل وسواس فکری عملی 

محتاط،  شکاک،  اغلب  دسته  این  افراد 
طبعی  شوخ  حس  بدن  و  جدی  و  سخت 
کنند  می  حس  وقتی  افراد  این  هستند. 
کنترل شرایط از دستشان در رفته احساس 

ترس و اضطراب می کنند.
عالئم: 

براین باورند که عالی هستند

مثل  کنترل  از  خارج  رفتارهای  انجام 
شستن بیش از حد دست ها

 
8. اختالل شخصیت اجتناب پذیر 

و  دارند  کمی  نفس  به  اعتماد  افراد  این 
دائما از خجالت زده شدن، مورد انتقاد قرار 
گرفتن و پذیرفته نشدن واهمه دارند. آنها 
که  ترسند  می  چون  و  هستند  ناخوشانید 
با  مالقات  از  نیاید  خوششان  آنها  از  افراد 
از  بیش  افراد  آین  میکنند.  اجتناب  مردم 
حد واکنش ها و عکس العمل های خود و 
دیگران را مورد بررسی قرار می دهند که 
این کار هم باعث می شود کم تر در شرایط 

و موقعیت های اجتماعی دخیل شوند.
 عالئم: 

اعتماد بنفس پایین
ترس از شکست خوردن

 
9. اختالل شخصیت ضد اجتماعی 

بدون  معموال  اختالل  این  به  مبتال  افراد 
به  دست  دیگران  دیدگاه  گرفتن  درنظر 
عمل می زنند. این اختالل در میان مردان 
شایع تر از زنان است. مشخصه ی آن عدم 
این  است.  دیگران  احساسات  به  اهمیت 
رانادیده  اجتماعی  تعهدات  و  قوانین  افراد 
پرخاشگر  و  پذیر  تحریک  گیرند،  می 
هرگز  و  کنند  می  عمل  یکهویی  هستند، 

احساس گناه یا پشیمانی نمی کنند.
 عالئم: 

بی احترامی به تصمیمات دیگران
براین باورند که فقط حرف و کار خودشان 

درست است
از هنجارهای اجتماعی پیروی نمی کنند

 
10. اختالل شخصیتی وابسته یا غیرمستقل 
این افراد اعتماد بنفس کمی دارند و بیش 
از حد نیاز دارند که کسی مراقبشان باشد. 
ی  روزانه  تصمیمان  گرفتن  در  افراد  این 
تنهایی  از  دارند.  احتیاج  کمک  به  خود 

واهمه دارند و هیچ وقت تنها نمی ماند.
عالئم: 

چسبیدن به دیگران
اجتناب از تنهایی و انزوا

انجام  به تنهایی  توانند هیچ کاری را  نمی 
دهند

 منبع: برترینها

۱۰ اختالل شخصیتی که از آنها بی خبرید 

شاید اگر به قبض برق ماهانه منزلتان نگاه کنید، هرگز به 
فکرتان نرسد وسایل الکترونیکی و شارژرهایی که بیست 
و چهار ساعته به پریز متصل هستند، چه هزینه ای به 

شما و محیط زیست تحمیل می کنند. 
بار  که  دارید  نیاز  ای  وسیله  به  ادعا،  این  اثبات  برای 
می  را  ها  وسیله  این  بگیرد.  اندازه  را  پریز  هر  مصرفی 
توانید به صورت آنالین یا از فروشگاه لوازم الکتریکی تهیه 
کرده و آن را به صورت واسط بین وسیله مدنظرتان و 
پریز قرار دهید و میزان انرژی مصرف شده توسط وسیله 

را اندازه بگیرید.
هزینه برق به صورت کیلووات ساعت )KWh( محاسبه 
شده که برابر ٣٫۶ میلیون ژول انرژی است. این عدد روی 
دستگاه ها نیز نوشته شده است و میزان مصرف انرژی 
آن را در طول یک ساعت نشان می دهد. برای مثال اگر 
 1٠٠٠W 1٠٠ وW این عدد روی دو دستگاه متفاوت
باشد، به این معناست که میزان کارکرد دستگاه اول در 
یک ساعت 1KWh بوده و دستگاه دوم این مقدار انرژی 

را در 1٠ ساعت مصرف می کند.
بعدازاینکه مقدار بار مصرفی دستگاه متصل به هر پریز را 
به کیلووات ساعت به دست آوردید، حاال وقت محاسبه 

مصرف  متوسط  هزینه  آوریل ٢٠1۷  در  هاست.  هزینه 
هر کیلووات ساعت برق در ایاالت آمریکا، حدود ٠٫1٢ 
دالر گزارش شده است. پس حاصل ضرب بار مصرفی در 
هزینه هر کیلووات ساعت، نشان می دهد در هر ساعت، 

ناخواسته چه مقدار پول خرج می کنید!
به  اینکه  )بدون  پریز  به  را  آیفون  اصل  شارژر  یک  اگر 
می  تعجب  کمال  در  کنیم،  متصل  باشد(  گوشی وصل 
بینیم که شارژر بدون اینکه گوشی را شارژ کند، حدود 
1٣٠ وات در ماه )1٫5 کیلووات در سال( و با توجه به 

هزینه برق، حدود ٠٫18 دالر به قبض اضافه می کند.
وسیله  و  شارژر  چند  روز  طول  در  کنید  تصور  حال 
چه  و  هستند  متصل  پریز  به  هدف  بدون  الکترونیکی 
هزینه ای دارند.این در حالی است که همه ما از دستگاه 
هایی استفاده می کنیم که اصل نبوده و برق بیشتری 
)1٠ تا ٢٠ برابر بیشتر( را نسبت به اصل آن مصرف می 
کنند.جدا از همه این ها، هزینه ای که محیط زیست از 
همیشه وصل بودن ٢4 ساعته این وسایل در هفت روز 
هفته و ٣۶5 روز سال متحمل می شود، به اندازه اضافه 

شدن مقادیر زیادی کربن دی اکسید به جو است.
منبع: جام جم

شارژرها چقدر برق مصرف می کنند؟
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اولین پیروزي بسکتبالیست هاي 
امید در ویلیام جونز

تیم ملي بسکتبال ب ایران برابر میزبان جام ویلیام 
جونز به برتري رســید.به گزارش ایسنا، در دومین 
روز از رقابت هاي بسکتبال جام ویلیام جونز در چین 
تایپه تیم ملي امید ایران برابر تیم سفید چین تایپه 
به میدان رفت و با درخشــش نوید رضایي فر ۷۷ بر 
59 به برتري رســید.نوید رضایي فر در این مسابقه 
٢1 امتیاز و 5 پاس منجربه گل داشت و نقش اصلي 
تیم ملي در این پیروزي را ایفا کرد.در کنار او کیوان 
ریاعي بــا 15 امتیاز و 1٢ ریبانــد دبل دبل کرد و 

عملکرد قابل قبولي از خودش به نمایش گذاشت.

۹ کشته در فینال جام حذفی سنگال

در فینال جام حذفی سنگال 9 نفر به علت ازدحام 
جمعیت جان خود را از دســت دادند.به  گزارش 
 ایســنا  و  به نقل از آس، دوبــاره جهان فوتبال با 
حادثــه تلخی روبرو شــد. ازدحــام جمعیت در 
ورزشــگاه دمبا دیوپ داکار باعث شد 9 نفر جان 
خود را از دســت بدهند و افــراد زیادی مجروح 
شــوند. درگیری میان هواداران دو تیم اســتادو 
امبور و اونیــون اســپورتیو اواکام در فینال جام 
حذفی موجب شد دیوار ورزشگاه بریزد و ازدحام 
به وجود آورد.بر اســاس اعالم رادیو RFM این 
اتفــاق مرگ 9 نفره را به همــراه آورد و ده ها نفر 
آسیب دیدند. حال برخی از آنها که به بیمارستان 

انتقال داده شدند، وخیم است. 

درخواست ۶ کشور عربی برای لغو 
میزبانی قطر در جام جهانی

شش کشــور عربی از فیفا خواسته اند که میزبانی 
قطر در جــام جهانــی فوتبال را بــه دلیل آنچه 
"حمایت از تروریســم" نامیده شــده، لغو کند.به 
گزارش ایسنا، جیانی اینفانتینو، رییس فدراسیون 
جهانی فوتبال )فیفا( تأکید کرد که شــش کشور 
عربــی از فیفا خواســته اند میزبانی قطر برای جام 
جهانــی فوتبال ٢٠٢٢ را به دلیــل "حمایت این 
کشور از تروریســم" لغو کرده و این رویداد عظیم 
ورزشی را در یک کشــور صالح دیگر غیر از قطر، 

برگزار کند.

خبــرخبـر

بازگشت استقاللی ها از ارمنستان

کاروان تیم فوتبال استقالل به ایران بازگشت.به گزارش ایسنا، تیم 
فوتبال اســتقالل که جهت اردوی آماده سازی خود حدود 1٢ روز 
راهی ایروان ارمنستان شــده بود، به تهران بازگشت. استقاللی ها 
در ارمنســتان با تیم های پارس جم و آرارات ایروان بازی کردند و 
موفق شدند این دو تیم را به ترتیب با حساب ٢ بر صفر و ٢ بر یک 
شکست دهند.استقاللی ها روز سه شنبه قرار است در تست پزشکی 
شرکت کنند و پنجشنبه راهی آلمان می شوند تا در ٣1 تیرماه به 

مصاف پرسپولیس بروند.

ابراز رضایت برانکو از اردوی پرسپولیس 

»برانکو ایوانکوویچ« ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: اردویی 
خوب، با امکانــات و بازی های تدارکاتی مورد نیــاز برگزار کردیم و 
بازیکنــان تیم نیز انتظارات و توقعات ما را بر آورده کردند.ایوانکوویچ 
اظهار داشــت: شرایطمان در اوکراین بســیار عالی است. هتل خوب 
و زمیــن عالی در اختیار داریم و از این بابت از میزبان مان باشــگاه 
دیناموکیف تشکر می کنم که اجازه استفاده از همه امکانات مورد نیاز 
را داده اند.وی گفت: مهمترین مساله این است که بچه ها همه سالم 
هستند. »وحید امیری« که از ناحیه کمر مصدوم شده بود، تمرینات 
گروهی را شروع کرد. فقط »سید جالل حسینی« از خستگی و فشار 
زیاد تمرینات شکایت داشــت که البته تمرینات ما واقعا طاقت فرسا 
ولی الزم بود که این مساله هم رفع شود.برانکو افزود: یک بازی سوپر 
جام را هم در پیش داریم که در آن کم نمی گذاریم هر چند در حال 
حاضر مهمترین مساله ما بازی با االهلی است.برانکو درباره اینکه آیا 
با توجــه به عملکرد بازیکنان در تمرینات مانند روزهای قبل از اردو 
از خریدهای جدید راضی بوده اســت یا نه، تصریح کرد: آنها کامال به 
انتظارات و اعتماد ما نســبت به خودشان به خوبی جواب دادند.وی 
افزود: البته به زمان نیاز دارند تا با خواسته ها و فلسفه کاری و فوتبالی 
ما عادت کنند ولی با توجه به سابقه، تجربه و کیفیتی که دارند فکر 
می کنم این آشــنایی زود اتفاق می افتد و کار را در دست می گیرند. 
شــجاع خلیل زاده، سیامک نعمتی و شایان مصلح کمک های بزرگی 
خواهنــد بود. جوان ها را هم آماده خواهیم کرد تا ببینیم آنها در این 

فصل خود را به سطح خواسته های پرسپولیس می رسانند.

شاهو نصرتی به تیم باشگاهی رومانی پیوست

هندبالیســت ایرانی به تیم باشگاهی کاالراشــا رومانی پیوست.به 
گزارش ایســنا، شــاهو نصرتی ملی پوش ایرانی برای این فصل به 
تیم باشگاهی کاالراشا رومانی پیوســت. تیم کاالراشا از تیم های 
خوب لیگ رومانی است که در فصل گذشته به عنوان سوم دست 
یافت. شاهو نصرتی در فصل گذشته در تیم استوابخارست رومانی 

بازی کرد.

روزنه

دادنامه
تاریخ رسیدگی: ٣/٢9/9۶
شماره پرونده: 9۶٠٠1٢

شماره دادنامه: ٣15-9۶٠
مرجع رسیدگی: حوزه ٢ شورای حل اختالف دربند

خواهان: زهرا مالنی فرزند یوسف
خوانده: آرش لطفی فر

خواسته: مبلغ 1٢٣/٠٠٠/٠٠٠ و خسارات دادرسی
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورا

در خصوص دعوی خانم زهرا مالنی فرزند یوسف به طرفیت آقای آرش لطفی فر 
به خواسته مبلغ 1٢٣/٠٠٠/٠٠٠ و خسارات دادرسی با توجه به اظهارات خواهان 
مبنی بر پرداخت مبلغ فوق طی فیش های واریزی به حساب آقای آرش لطفی فر و 
مراجعه مکرر به خوانده با عدم پرداخت ایشان مواجه گردیده است. خوانده در جلسه 
دادرسی حاضر نشده و الیحه دفاعیه نیز ارائه ننموده است قاضی شورا با توجه به 
ماده 9 قانون شوراها و ارائه نظریه مشورتی اعضا و به استناد ماده 1٠ ق.م و ماده 
198 و 515 و 519 ق.آ.د.م و با توجه به اظهار گواه و سوگند تکمیلی از خواهان 
صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دوازده میلیون و سیصد هزار تومان و 
خسارات دادرسی برابر تمبر ابطال شده در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه )همین شعبه( و همچنین 

ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه حقوقی عمومی تهران می باشد.
110/46796 رئیس شعبه 2 مجتمع شماره 1 شورای حل اختالف تهران

دادنامه
شماره پرونده: 95/95٠۶٣4/۶٣٣

شماره دادنامه: 95٠99۷٠918٢٠1545
مرجع رسیدگی: حوزه ۶٣٣ شورای حل اختالف مناطق 1٣ و 1٢

خواهان: پرویز حاج محمدرضا 
خوانده: سهراب شاکری

موضوع: مطالبه وجه
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورا

خوانده به پرداخت 1۷/9٣٢/٢5٠ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5٠٠/٠٠٠/٣٠٢ 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست مورخ ٢4/95/۷ 
لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و 
ظرف مهلت ٢٠ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مهلت ٢٠ 

روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی تهران می باشد.
110/46789 رئیس شعبه 633 مجتمع شماره 13 شورای حل اختالف تهران

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

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

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   1٣9۶/٠٣/٢1 1٣9۶۶٠٣٣1٠11٠٠٠59٣مورخ  شماره  راي  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
در  عبدالرضا  فرزند  نورآباد  از  صادره   ٢۷1 شماره  بشناسنامه  تلیابی  رضائی  ایران 
 144 مساحت  به  آن  در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  قسمتی 
مترمربع مفروز از پالک شماره ٢٣9 فرعي از 1۷٠ اصلي واقع در البرز با خریداری از 
آقای امیر جانی بیات و با مالکیت مالک اولیه آقای قربانعلی خاکباز تایید مینماید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9۶/٢٠۶٣/ ف  

م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ٢۶/٠4/1٣9۶ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠5/1٠/1٣9۶ 

سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

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

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   1٣9۶/٠4/٠8 1٣9۶۶٠٣٣1٠11٠٠٠۷٢5مورخ  شماره  راي  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
فرزند رضا در  تهران  از  بشناسنامه شماره 1٠٢1٠  صادره  رود  پیله  نظری  مهناز 
٠/5٢5 دانگ  از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 9۷٠٠ 
موروثی  البرز  در  واقع  اصلي   1۷٠ از  فرعي   518 شماره  پالک  از  مفروز  مترمربع 
مرحوم رضا نظری پیله رود با خریداری از آقای رستم خرد دهقان که خود مالک 
اولیه میباشد تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. 9۶/٢٠5٠/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1٣9۶/٠4/٢۶  تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠5/1٠/1٣9۶ 

سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

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

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   1٣9۶/٠4/٠8 1٣9۶۶٠٣٣1٠11٠٠٠۷٢٣مورخ  شماره  راي  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
در  رضا  فرزند  تهران  از  صادره  شماره 15٣۶1   بشناسنامه  رود  پیله  نظری  فریبا 
٠/5٢5 دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 9۷٠٠ 
موروثی  البرز  در  واقع  اصلي   1۷٠ از  فرعي   518 شماره  پالک  از  مفروز  مترمربع 
مرحوم رضا نظری پیله رود با خریداری از آقای رستم خرد دهقان که خود مالک 
اولیه میباشد تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. 9۶/٢٠4۶/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ٢۶/٠4/1٣9۶ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠5/1٠/1٣9۶ 

سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له : عزیز محمدخانی-فرزند محمد-نشانی محل اقامت:جوانرود- خ 

برادران امینی-جنب نمایندگی سامسونگ-شماره تماس٠91899٢45٠4
مشخصات محکوم علیه :عطا محمدی-نشانی محل اقامت:مجهول المکان

محکوم به/بموجب دادنامه شماره555 مورخ 95/9/٣٠  شورای حل اختالف جوانرود شعبه 
دوم محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یکصدوسی و هفت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته با احتساب تاخیر تادیه از تاریخ 95/۷/1٠ لغایت اجرای حکم و مبلغ یک میلیون و 
هشتصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و مبلغ ۶5٠/٠٠٠ تومان 

به دولت محکوم می باشد عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له:  حمید رمضانی فرزند: فتحعلی  به نشانی: بهشهر خ قائم ک 

پویندگان منزل پدری
مشخصات محکوم علیه: کاظم رستمی نیا فرزند: برات  به نشانی: مجهول المکان

بموجب رای شماره ٣8 تاریخ 9۶/1/٢9 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 
بهشهر

)و رای شماره - تاریخ- شعبه - دادگاه عمومی-( که قطعیت یافته است.
محکوم علیه محکوم است به: حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی یک دستگاه 
محاظر  از  رسمی)یکی  اسناد  دفترخانه  در  8۷1/۶9ص14  پالک  پراید  اتومبیل 
بهشهر( بنام محکوم له و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 15٠/٠٠٠ ریال در حق 

محکوم له + پرداخت 1/٢٠ وجوه محکوم به بابت هزینه اجرا در حق دولت.
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این برگه اجرائیه ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد 
اقدام قانونی برای اجرای احکام  اینصورت پرونده جهت  و مفاد رای بدهد در غیر 

دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.م.الف: 5415/٢٠/9۶
مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر

متن آگهی 
پرونده کالسه 95٠998۶۶1٠٣٠٠49۷ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9۶٠99۷۶۶1٠٣٠٠۶٢۶ –خواهان : خانم فروغ 
طرهانی نژاد فرزند رفیع با وکالت آقای همایون ساکی فرزند خدارحم به نشانی خرم آباد 
شهدای شرقی پاساژ آساره طبقه دوم دفتر وکالت حسن شاکرمی و آقای حسن شاکرمی 
فرزند صید احمد به نشانی خرم آباد شهدای شرقی مجتمع تجاری آساره طبقه دوم – 
خوانده : آقای کرامت محمدی تجره فرزند محمد رضا با وکالت آقای محمد حسن ملک 
زاده یگانه فرزند طهماس بک به نشانی خرم آباد خیابان انقالب روبروی بیمارستان عشایر 

کوچه تختی پالک ٢٢ –خواسته :1-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ٢-مطالبه مهریه 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست خانم فروغ طرهانی نژاد فرزند رفیع با وکالت بعدی 
آقایان حسن شاکرمی و همایون ساکی به طرفیت آقای کرامت محمدی تجره فرزند 
محمد رضا به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی در پرونده کالسه 
95٠998۶۶1٠٣٠٠49۷ دادگاه توجها به مجموع به اوراق و محتویات پرونده استشهادیه 
پیوست بررسی اسناد مدارک –لوایح اظهارات و مدافعات خواهان در جلسه رسیدگی مودای 
گواهی گواهان و تجزیه و تحلیل آنها عدم ارائه دفاع موثر از ناحیه خوانده و عدم معرفی 
اموال مستند و بالمعارض و عدم حضور در جلسه دادرسی و عدم ارسال یا تقدیر هر گونه 
الیحه دفاعیه یا اعتذاریه علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه مربوطه )نشر آگهی (عدم ارائه دالیل 
و مدارک الزم دال بر تمکن مالی خواهان –خانه دارو فاقد درآمد معین بودن خواهان و اینکه 
استعالمات صورت گرفته از مبادی ذیربط نیز مثبت مالکیت خواهان بر اموال خاصی نیست 
لذا دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و مستندا به مواد 194-198-5٠4 -51٣ قانون 
آیین دادرسی مدنی و ماده 1٢58 قانون مددنی حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت 
هزینه دادرسی مرحله بدوی مذکور را صادر و اعالم میدارد رای صادره به استناد ماده 5٠۷ 
قانون آیین دادرسی مدنی حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان است . 
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – رضا قاسم پور. 

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   1 شعبه   9۶٠998۶۶9٠1٠٠٠1٢ کالسه  پرونده 
 –  9۶٠99۷۶۶9٠1٠٠1۶۶ شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  قدوسی 
وند  آقای مهدی زهره  وکالت  با  یوسف  فرزند  زاده  یعقوب  : خانم سپیده  خواهان 
فرزند محمد کرم به نشانی خرم آباد خیابان  شهدای شرقی طبقه فوقانی عینک 
نیک دفتر وکالت ساالر صباحی فر  - خوانده :آقای عمار احمدی به نشانی مجهول 

المکان –خواسته : مطالبه وجه بابت طلب ماده 9 
بتاریخ شانزدهم خرداد ماه یکهزارو سیصد و نود و شش در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه اول شورای حل اختالف خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است 
توجه  با  نظر است  از دفتر واصل و تحت  پرونده کالسه 9۶٠998۶۶9٠1٠٠٠1٢ 
به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 

مبادرت به صدور رای می نماید . 
با  یوسف  فرزند  زاده  یعقوب  سپیده  خانم  دادخواست  خصوص  در   : قاضی  رای 
وکالت آقای مهدی زهره وند به طرفیت آقای عمار احمدی به خواسته مطالبه مبلغ 
1٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه بدین توضیح وکیل خواهان اظهار داشته موکل مبلغ 1٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال 
را بصورت کارت به کارت به عنوان قرض در اختیار خوانده قرار داده است که پس 
از مدتی وجه را مسترد نماید ولی علی رغم مراجعات مکرر مشارالیه از استرداد وجه 
امتناع می نماید لذا با تقدیم دادخواست تقاضای محکومیت خوانده را نموده است 
علی ایحال با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی مکاتبه 
شماره 19/٣51٣/1۶ مورخ 9۶/٢/٢۷ بانک صادرات شعبه مطهری خرم آباد و مکاتبه 
شماره 9٢81-9۶ مورخ 9۶/٢/٢۷ بانک سامان شعبه خرم آباد که صحت اظهارات 
خواهان را مورد تایید قرار داده اند و اینکه هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم 
تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن باشد باید 
استرداد کند و از طرفی خوانده علی رغم دعوت از طریق آگهی )بدلیل مجهول المکان 
بودن ( و ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نداشته 
و دلیل و مدرکی دال بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و مالحظه نظریه مشورتی اعضاء 
شورا دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ٢۶5-1٢5۷ قانون مدنی و 
مواد 198-515-519-5٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی مصوب 1٣۷9 و در اجرای ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1٣94 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ ٣/٣5٠/٠٠٠ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم االداء بر اساس نرخ 
شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که محاسبه و وصول آن 
بر عهده اجرای احکام نهاده می شود در حق خواهان صادر و اعالم می نماید ضمنا 
دایره اجرا هنگام محاسبه خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی آن را نیز محاسبه و از 
محکوم له وصول نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این مرجع و سپس بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خرم آباد – سلمان اسماعیلی . 

آگهی 
ساکن   4٠۷٢٣٢٢4۷4 ملی  شماره  به  علی  امید  فرزند  بازگیر  اله  خلیل  خواهان 
:خرم آباد خیابان شریعتی کوچه صاحب الزمان پالک 1٠کدپستی ۶81٣9۷٣4٣4 
شماره  به  عباس  علی  فرزند  غالمی   :1-پوریا  خواندگان   ٠91٢٢14٠٢18 تلفن 
ملی : ٣٣٣٠٠٢۷8۷81 ساکن :اسالم آباد غرب شهرک بسیج خیابان ٢٠ متری بر 
خیابان کدپستی ۶۷۶18۶4٣۷4  -  ٢-رضا  غالمی فرزند علی عباس به شماره ملی 
٣٣٣٠٠۶۷٠4۷ ساکن :اسالم آباد غرب شهرک بسیج خیابان ٢٠ متری بر خیابان : 
کد پستی ۶۷۶18۶4٣۷4  - خواسته :صدور رای به محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ ۷5٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به لحاظ عدم انجام تعهدات مندرج در سند 
رهنی شماره ٢٢4٣4  مورخه 1٣95/1٢/4 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 148 
شهرستان کرمانشاه به میزان 1٠٠ روز و پرداخت سایر خسارات قانونی و مندرج در 
سند مذکور مطابق مفاد سند و هزینه دادرسی و حق زحمت داوری و حق وکالت 

وکیل و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای داوری .
گردش کار : خواهان درخواستی به خواسته فوق تقدیم داشت که پس از ابالغ به 
طرفین برای حضور در جلسه داوری جلسه تشکیل و در خصوص موضوع فوق پس 
از بررسی و مالحظه موارد و مدارک مورد نیاز حسب خواسته خواهان به شرح زیر 

رای صادر و انشا گردید.
رای داوری :

موجب  به  علی  امید  بازگیرفرزند  اله  خلیل  آقای  خواهان  دعوی  خصوص  در 
درخواست صدور رای مورخ 1٣9۶/4/1٣  به طرفیت خواندگان آقای : پوریا غالمی 
و آقای رضا غالمی به خواسته صدور رای محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ ۷5٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به لحاظ عدم انجام تعهدات مندرج در سند رهنی رسمی 
  148 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  تنظیمی   1٣95/1٢/4 مورخه    ٢٢4٣4 شماره 
شهرستان کرمانشاه و پرداخت سایر خسارات قانونی و مندرج در سند مذکور مطابق 
مفاد سند و هزینه دادرسی و حق زحمت داوری و حق وکالت وکیل و هزینه اجرای 
انتخاب  به  با توجه  تقدیمی  به شرح دادخواست  اجرای قطعی رای داوری  تا  رای 
داور مطابق با ماده 454 ق آ د م و با توجه به مدارک و اسناد تسلیمی و صحت 
به  احضار طرفین  و هم چنین  مذکور  موجب سند رسمی  به  رهنی  رابطه  ادعای 
حضور در جلسه داوری مطابق با تراضی در بند 11 قرارداد از طریق درج در روزنامه 
کثیر االنتشارزمان مورخ 1٣9۶/4/14  و اینکه خوانده علیرغم اطالع و استحضار از 
پرداخت بدهی در مهلت مقرر قانونی امتناع نموده است لهذا تخلف وی از اجرای 
مفاد قرارداد محرز تشخیص گردیده و مطابق بند ٢ قرارداد تودیع الحق اجور معوقه 
نیز آثار تخلف وی را زایل نمی گرداند . بنابراین مستندا به ماده ٢٠1 ق آ د م و عدم 
حضور خواندگان در جلسه داوری و با توجه به مفاد قرارداد فی مابین به خواسته 
خواهان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید : درخصوص خواسته خواهان 
مبنی بر صدور رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارت عدم انجام 
تعهد و از آنجا توافق گردیده است که به ازای هر روز تاخیر در انجام تعهد در بند 5 
قرارداد روزانه مبلغی به میزان ٣ درصد اصل بدهی مندرج در بند 1 قرارداد به قرار 
هر روز ۷/5٠٠/٠٠٠ ریال پرداخت گردد و با توجه به تاخیر راهن و ضامن در انجام 
تعهدات به میزان 1٠٠ روز اعالمی خواهان رای به محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ ۷5٠/٠٠٠/٠٠٠  ریال و پرداخت سایر خسارات قانونی از قبیل هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها تا اجرای قطعی 
رای داور برابر تعرفه های قانونی صادر می گردد . رای داوری با عنایت به توافق و 

داور قرار داد -ناصر مرادی     تراضی در بند 1٠ قرار داد قطعی است . 

استقالل و ذوب آهن رکوردداران بیشترین و کمترین 
آمار نقل و انتقاالت هفدهمین دوره رقابت های لیگ 
برتر فوتبال هستند. البته تراکتورسازی در این فصل 
یک مورد ویژه بود.به گزارش مهر، فصل آماده سازی 
و بدنسازی آبی پوشان رفته رفته به روزهای پایانی 
نزدیک می شــود و شانزده تیم لیگ برتری خود را 
آماده حضور در هفدهمیــن دوره رقابت های لیگ 
برتــر می کنند. تیم های لیگ برتــری هر کدام در 
حــد توان و بضاعت خــود و در حد انتظاری که از 
آنها می رفت در نقل و انتقاالت حضور داشــتند و 
تغییرات مورد نظرشان را برای حضور در لیگ برتر 
اعمال کردند. در میان شانزده تیم لیگ برتری، تیم 
اســتقالل با جذب 15 بازیکن و از دســت دادن 5 
بازیکن، بیشترین فعالیت را در فصل نقل و انتقاالت 
داشت و تیم ذوب آهن با جذب تنها ٣ بازیکن و از 
دســت دادن ٣ بازیکن، کم رفت و آمدترین تیم در 
لیگ برتر محسوب می شــود. البته این به جز تیم 
تراکتورسازی اســت که به دلیل محرومیت از نقل 
و انتقــاالت هیچ بازیکنی را بــه خدمت نگرفته و 
نخواهد گرفت.آبی پوشــان که نیم فصل دوم فصل 
گذشته را خوب عمل کردند تا جایی که حتی عنوان 
بهترین تیم نیم فصل دوم از نظر آمار را از آن خود 
کردند، سیاست اولیه خود را مبنی بر حفظ شاکله 
نیم فصل دوم گذاشتند.آنها از بین بازیکنان فصل 
گذشته شان در حفظ دو بازیکن مهم ناکام بودند. 

دو بازیکنی که به دو تیم از لیگ برتر اروپا پیوستند. 
کاوه رضایی بهترین مهاجم فصل گذشته این تیم 
به شارلوا از کشور بلژیک پیوست و رابسون جانواریو 
نیز در آستانه عقد قرارداد رسمی با تیم بوآویستا از 
کشور پرتغال قرار دارد تا این دو بازیکن مهمترین 
خروجی های استقالل باشند که بر خالف میل آنها 
جدا شدند. میعاد یزدانی، بهنام برزای و علیرضا سیار 
هم دیگر خروجی های این تیم بودند که با نظر کادر 
فنی جدا شدند.آبی ها در قبال این خروجی ها، چند 

خرید مهم داشتند. سجاد شهباززاده در قبال جدایی 
کاوه رضایی به این تیم بازگشت و پژمان منتظری 
هم مدافع با تجربه و ملی پوش آبی پوشان بود که 
در قبال رابســون، ورودی خط دفاعی این تیم بود. 
حسن بیت سعید، مجتبی جباری، سرور جباروف 
و داریوش شجاعیان دیگر خریدهای مهم استقالل 
بودنــد. ضمن این کــه آبی ها بار دیگــر نام روزبه 
چشمی را هم به جمع نفرات خود افزودند که این 
آخری را خیلی نمی توان یک خرید جدید محسوب 

کرد. اما بهرحال نامش نســبت به فصل گذشته به 
لیست آبی ها اضافه شــده است.باشگاه استقالل با 
نظر علیرضا منصوریان دست به خرید چند بازیکن 
جوان حدود ٢٠ ســاله هم زد که مهمترین آنها را 
می توان مهدی قائدی و آرمین سهرابیان دانست. دو 
ملی پوش تیم امید کشورمان که در پست مهاجم و 
مدافع چپ جذب این تیم شدند.امیر حسین شیخ 
االسالمی، حسین حیدری، ســجاد آقایی، فردین 
نجفی، محمد هاشمی و محمد جواد محمدی دیگر 
بازیکنان جوان و زیر ٢٠ ســال اســتقالل هستند 
که با اضافه شــدن به این تیم جمــع ورودی های 
استقالل را به عدد 15 رساندند. اما نقطه مقابل آبی 
پوشــان در نقل و انتقاالت، تیم ذوب آهن است که 
با هدایت امیر قلعه نویی وارد لیگ هفدهم خواهد 
شد. قلعه نویی با توجه به داشته ها و موجودی تیمی 
که هدایتش را بر عهــده گرفت، با کمترین تغییر 
نسبت به فصل گذشته وارد مسابقات می شود. جری 
بنگستون، حجت حق وردی و مهرداد قنبری تنها 
خروجی های تیم ذوب آهن نسبت به فصل گذشته 
هســتند و سرمربی این تیم در کنار تمدید قرارداد 
بازیکنــان مهم ذوب مثل رجــب زاده، حدادی فر، 
تبریزی و... اقدام به جذب اسماعیل شریفات، حمید 
بوحمــدان و محمدباقر صادقی کرد تا ذوب آهن با 
کمترین تغییرات و بیشترین ثبات  نسبت به فصل 

گذشته وارد لیگ هفدهم شود. 

استقالل و ذوب رکورددار نقل و انتقاالت لیگ برتر 

 آغاز لیگ بوکس جوانان
 از یازدهم مرداد ماه

 نایب قهرمانی تیم های کاتا مردان
 و زنان در قهرمانی آسیا

نخســتین دوره لیگ بوکس جوانان ایران 
بــا برگزاری مســابقات از یازدهــم مرداد 
ماه پیگیری می شــود.به  گزارش  ایســنا، با 
تصمیمات فدراســیون بوکس در راستای 
توجه به رده های پایه نخســتین دوره لیگ 
بوکــس جوانان بــا حضور هشــت تیم از 
یازدهم مرداد مــاه در قالب دو گروه چهار 
تیمی برگــزار می شود.هشــت تیم حاضر 
در ایــن رقابت هــا در دو گروه بــه رقابت 
می پردازند که تیم های همدان ، کهگیلویه 
و بویراحمد، لرســتان و کردستان در گروه 

یک و کرمانشاه ، مازندران ، گیالن و تهران 
در گروه دو قرار دارند.

در ادامــه روز پایانی از رقابتهای کاراته قهرمانی 
آســیا تیم های کاتای مردان و زنان کشورمان 

با شکســت برابر ژاپن به نشان نقره دست پیدا 
کردند.تیم کاتای مردان کشورمان که با ترکیب 
ابوالفضل شهرجردی، علی زند و میالد دلیخون 
پس از برتری مقابل اندونزی، قزاقستان و عراق 
به دیــدار نهایی راه یافته بــود، در جدال برای 
کسب مدال طال برابر ژاپن بازنده شد و به نشان 
نقره بســنده کرد. تیم زنان کشورمان نیز با دو 
پیروزی 5 بــر صفر مقابل هند و 4 بر یک برابر 
اندونزی راهی دیدار نهایی شــده بود،  در جدال 
برای کســب مدال طال به مصاف ژاپن رفت و با 
5 پرچم بازنده تاتامی را ترک کردو نقره گرفت. 
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وقف 4۰۰ اصله درخت برای 
عموم مردم در کامیاران

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان از وقف 
4٠٠ اصله درخت در روستای هشلی از توابع 

شهرستان کامیاران خبر داد.  
حجت االسالم مصطفی نوروزی، با اعالم این 
خبر اظهار کرد: واقف خیراندیش مراد مالیی 
روستای  اهالی  از  مالیی  مراد  محمد  فرزند 
هشلی شهرستان کامیاران 4٠٠ اصله درخت 
چنار،  ارغوان،  بن،  بلوط،  درخت های  شامل 
سرو، انجیر،سیب، گالبی، سنجد، گردو، بادام 
این  نیت  به  اشاره  با  وی  کرد.  وقف  را   ... و 
وقف جدید گفت: این واقف خیراندیش ثمره 
مردم،  عموم  استفاده  نیت  با  را  درختان  این 
رهگذران، مسافران و زوار قبور مزارستان وقف 
کرد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان 
در  درخت  اصله   4٠٠ این  ارزش  داد:  ادامه 

حدود 1٠ میلیون تومان است.
با ثبت این وقف جدید  وی خاطرنشان کرد: 
جدید  وقف   ٢٠ به  سال9۶  وقف های  تعداد 
خیرین  واالی  همت  از  نشان  این  و  رسید 

کردستانی در تبیین سنت حسنه وقف دارد.

رشد ۱۰ درصدی خرید گندم 
مازاد کشاورزان سیروانی

سیروان  شهرستان  کشاورزي  جهاد  مدیر 
گفت: خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در 
بوده  با رشد 1٠ درصدي همراه  سال جاري 

است 
کرد:  اظهار  بخشوده«   »حجت اهلل  مهندس 
بر  عالوه  آمده  بعمل  برنامه ریزي  با  امسال 
کمباین   ٣1 بومی،  کمباین دار   9 بکارگیري 
کار  کمباین   4٠ مجموع  در  و  غیربومی 
انجام رسانده  برداشت غالت شهرستان را به 
شهرستان  در  برداشت  پایانی  مراحل  در  و 
هستیم که از نظر تعداد کمباین بیش از ۶٠ 
برداشت  زمان  مدت  و  داشته  افزایش  درصد 
یافته  کاهش  ماه  دو  گذشته  سال  به  نسبت 
که این امر درکاهش خسارت آتش سوزي در 

مزارع مفید و موثر بوده است .
گندم  خرید  مرکز  دو  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گندم  خرید  کار  کارزان  و  مرکزي  بخش  در 
گندم  افزود:  می دهند،  انجام  را  کشاورزان  از 
شهرستان  این  کشاورزان  مصرف  بر  مازاد 

تحویل مدیریت تعاون روستایی می شود. 

خبر

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: 
سال تحصیلی آینده طرح تقویت بنیه علمی در 

استان ادامه خواهد داشت.
ناصر کرمی در جمع دهیاران بخش دلوار اظهار 
تربیت  بحث  در  مسئولین  و  مردم  همه  کرد: 
مسئولیت  احساس  اجتماعی  سرمایه های 
می کنند و بدون تردید اگر ما بخواهیم جامعه ای 
پویا و بالنده داشته باشیم که در گرو پویایی و 
بالندگی فرزندان امروز جامعه است نمی توانیم 
نظاره گر باشیم که فقط مجموعه ای محدود بنام 

آموزش و پرورش اینکار را انجام بدهد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه 
داد: البته متولی اصلی آموزش و پرورش است 
و نیاز است تمام تالش خود را بکار ببندیم تا 
فراهم  فرزندان  تربیت  برای  را  بهترین شرایط 

نمائیم که اولویت نخست همه مردم و مسئولین 
تربیت فرزندان جامعه می باشد که این مهم نه 

تنها زبانی بلکه در عمل باید اتفاق بیفتد.
کرمی تصریح کرد: فضای همدلی و همراهی 

در استان مهیا است. مدیر ارشد استان، استاندار 
بیشترین  بنیه علمی  تقویت  محترم در طرح 
وقت را در اختیار آموزش و پرورش گذاشته اند 
با  مرتبط  مسائل  و  آموز  دانش  به  نگاهش  و 

دانش آموزان است. وی در ادامه گفت: نماینده 
ولی فقیه در استان بوشهر و امام جمعه بوشهر 
دغدغه آموزش و پرورش را دارند و در خطبه ها 
و سخنرانی هایشان توصیه دلسوزانه ای به آموزش 
و پروش دارند که ما به آنها توجه می کنیم و 

همیشه پاسخگو هستیم.
بوشهر در  استان  پرورش  و  آموزش  مدیر کل 
کرد:  خاطرنشان  علمی  بنیه  تقویت  با  رابطه 
دومین سال متوالی است که طرح تقویت بنیه 
علمی در استان اجرا و امسال مجددا استاندار در 
شورای آموزش و پرورش استان مصوب کردند 
که این طرح برای سال آینده از مردادماه شروع  
و به دوره های پایین تر نیز گسترش پیدا کند 
و  فعالیت های دیگر پرورشی و تربیتی را نیز 

دربرگیرد.

طرح تقویت بنیه علمی در بوشهر ادامه می یابد
پست ۲۰/۶3 کیلوولت مسکن مهر انزلی 

در گیالن برقدار شد

پروژه پست ٢٠/۶٣ کیلوولت مسکن مهر انزلی با هدف تامین برق 
مطمئن و پایدار شهرستان انزلی و افزایش ضریب اطمینان شبکه 

در شرایط پیک بار، برقدار شد.
برق  سهامی  شرکت  عامل  مدیر  آبادی«  بلبل  »عظیم  مهندس 
منطقه ای گیالن در خصوص این پروژه زیربنایی گفت: عملیات 
اجرائی پروژه پست ٢٠/۶٣ کیلوولت مسکن مهر انزلی که با هدف 
ضریب  افزایش  و  انزلی  شهرستان  پایدار  و  مطمئن  برق  تامین 
اطمینان شبکه در شرایط پیک بار که از تاریخ ٢٠/٣/9۶ شروع 
با تالش شبانه روزی همکاران سختکوش و زحمت  شده است، 
کش شرکت برق منطقه ای گیالن برقدار و وارد مدار شد. شرکت 
مبنا نیرو به عنوان پیمانکار و شرکت مشانیر به عنوان مشاور در 

این پروژه فعالیت داشتند.
در خصوص  گیالن  ای  منطقه  برق  سهامی  شرکت  عامل  مدیر 
مشخصات فنی پروژه گفت: پروژه پست ٢٠/۶٣ کیلوولت مسکن 
مهر انزلی دارای دو دستگاه ترانس قدرت ٢٠/۶٣ کیلوولت 4٠ 
ترانس ۶٣  ، دو فیدر خط ۶٣ کیلوولت، دو فیدر  آمپر  مگاولت 
کیلوولت ، دو فیدر ورودی ٢٠ کیلوولت  و دوازده فیدر خروجی 
می  کیلوولت   ٢٠ خازنی  فیدر  شش  تعداد  نیز  و  کیلوولت   ٢٠
باشد. قابل ذکر است خطوط تغذیه کننده پست به طول ۷5٠ 

متر و از نوع کابلی میباشد.
محوری  نقش  و  ضرورت  اهمیت،  بیان  با  آبادی  بلبل  مهندس 
این پروژه، افزود:این پست در شهربندر انزلی واقع شده است و 
اعتبار تخصیص یافته برای این پروژه بالغ بر 15٠ میلیارد ریال 

بوده است.

احداث هزار کیلومتر راه روستایی در هرمزگان

دوم  سال  برنامه  تدوین  از  هرمزگان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
برای احداث 1٠٠٠کیلومتر راه روستایی دیگر در استان هرمزگان 

خبر داد.
مهندس  هرمزگان،  شهرسازی  و  راه  عمومی  روابط  گزارش  به 
کل  اداره  این  اول  سال  تعهد  اینکه  بیان  با  شیری  غالمحسین 
در حال محقق شدن است، افزود: این حرکت عظیم که از سال 
گذشته در استان هرمزگان برای اولین بار در کشور کلید خورد 
با تالش های صورت گرفته روزهای پایانی خود را طی می کند.

وی افزود: با موفقیت آمیز بودن این طرح و برخورداری روستائیان 
از راه مناسب این روند از سوی راه و شهرسازی ادامه می یابد.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان، در ادامه کار 1٠٠٠ 
کیلومتر دیگر برای یک سال پیش رو در نظر گرفته شده است.

وی در عین حال از رفع نواقص احتمالی جاده های احداثی خبر 
داد و گفت: طبق تعهدی که با پیمانکار داشته ایم جاده ها باید 

طبق استاندارد تعریف شده باشد.
شیری ابراز امیدواری کرد، 1٠٠٠ کیلومتر راه روستایی احداثی 
به طور رسمی در آینده ای نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد 

گرفت.

خبر

جمع آوری بیش از 3 تن مواد غذایی فاسد 
در گچساران

رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: 
کیلوگرم  نخست سالجاری ٣5٠٠  ماهه  در سه 
مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته از از مراکز تهیه، 
نگهداری، توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن در 

گچساران جمع آوری شده است.
هایده حافظ قران  افزود: از ابتدای سالجاری تا 
پایان خرداد ماه 4٢٠٠ مورد بازدید از مراکز تهیه، 
نگهداری، توزیع وفروش مواد غذایی و اماکن در 

گچساران انجام شده است.
سالجاری  نخست  ماهه  سه  در  کرد:  بیان  وی 
٣5٠٠ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته 
توزیع وفروش مواد  نگهداری،  تهیه،  مراکز  از  از 
شده  آوری  جمع  گچساران  در  اماکن  و  غذایی 

است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران تصریح 
کرد: این مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته بیشتر 
فرآوردهای  ها،  نوشیدنی  لبنی،  مواد  انواع  از 
گوشتی مانند سوسیس وکالباس و انواع کیک و 

کلوچه بودند.
تا  سالجاری  ابتدای  از  کرد:  عنوان  قرآن  حافظ 
پایان خرداد ماه 59٠ مورد نمونه برداری از مواد 
غذایی اعم از نان، نمک، بستنی، شیرینی، زولبیا و 
بامیه، روغن وغیره در گچساران انجام شده است.

وی گفت: در مدت زمان عنوان شده ٢8 مرکز و 
اماکن متخلف تعطیل و 18 مرکز و اماکن نیزبه 

مراجع قضایی معرفی شدند.

گچساران  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
خاطرنشان کرد: در سه ماهه نخست سالجاری 
۷8٢ مورد کارت تندرستی برای شاغلین مراکز 

و اماکن ها صادر شده است.
حافظ قرآن بیان کرد: در این مدت نیز پنج هزارو 
۶۷٠ مورد کلر سنجی از سامانه های  آبرسانی 
شهر وروستا، ٢۶۷ مورد نمونه برداری از سامانه 
بازدید  آبرسانی شهر وروستا و ٢8٠ مورد  های 
از سامانه های آبرسانی در گچساران انجام شده 

است.
مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان 
و  گرما  فصل  آغاز  به  توجه  با  افزود:  گچساران 

تابستان شیوع بیماریهای روده ای وجود دارد.
تا  شود  می  توصیه  داد:  ادامه  مرادی  سامان 
تنها  را  خود  مصرفی  غذایی  مواد  شهروندان 
از  و  کرده  خریداری  معتبر  های  فروشگاه  از 
خریدهرگونه مواد خوراکی از دست فروشان دوره 

گرد جدا خود داری کنند.
وی ادامه داد: شهروندان در مسافرت ها با ورود 
به پارک ها و فضاهای سبز تا از سالم بودن آب 
آشامیدنی انجا مطمئن نشدند از ان آب مصرف 

نکنند.
مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان 
گچساران تصریح کرد: در پارک ها به تابلوهای 
آب  این  شده  نوشته  ان  روی  بر  که  مخصوص 

جهت مصرف فضای سبز است توجه کنند.

محدودیت کشت تابستانه در بخش 
قلعه تل باغملک

گفت:  باغملک  کشاورزی  جهاد  مدیر 
اول  از  شهرستان  این  تابستانه  کشت 
اول  نیمه  تا  و  شده  شروع  خردادماه 

مردادماه ادامه دارد.
خدارحم امیری زاده اظهار کرد: برنامه کشت 
به صورت  باغملک  تابستانه در شهرستان 
سنتی و با توجه به توپوگرافی زمین انجام 
بخش های  در  کشت  این  اکثر  و  می شود 
میداود، صیدون و در مجاورت آب رودخانه 
بسیار کم آن در محدوده چاه ها  و میزان 
در  برنج  کشت  افزود:  وی  می شود.  انجام 
شهرستان  صیدون  و  میداود  شالیزارهای 

باغملک حدود پنج هزار هکتار است.
امیری زاده با اشاره به این که کشت ذرت 
نیازمند مصرف آب بیشتری است، گفت: 
در این شهرستان حدود ۷٠٠ هکتار کشت 
ذرت داریم که این کشت در کنار چاه ها 
به محدودیت  توجه  با  و  صورت می گیرد 
تل  قلعه  آب خوان  در  که  مشکالتی  و 
آن  بودن  بحرانی  و  است  آمده  وجود  به 
منطقه به لحاظ آب، به کشاورزان توصیه 
از  این محصوالت  برای کشت  که  کردیم 

کشت های نواری استفاده کنند.
از  استفاده  با  کشاورزان  داد:  ادامه  وی 
کشت های نواری می توانند حداقل مصرف آب 
را داشته باشند و در مصرف آب صرفه جویی 

کنند. امیری زاده عنوان کرد: همچنین الزم 
شامل  صیفی جات  کشت های  برای  است 
بادمجان،  گوجه فرنگی،  و  خیار  محصوالت 
و  نواری  کشت های  از  سبزیجات  و  فلفل 

قطره ای استفاده شود.
از  کشت ها  این  آب  این که  بیان  با  وی 
شده  تأمین  چاه ها  و  رودخانه ها  طریق 
کشت  آب  تأمین  کرد:  خاطرنشان  است، 
صورت  رودخانه  طریق  از  تابستانه  برنج 
می گیرد اما آب کشت های جزئی از چاه ها 

تامین می شود.
مدیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأثیر گرما 
گفت:  شهرستان  این  محصوالت  روی  بر 
قطعاً این گرما بر روی محصوالت کشاورزی 
و آب شهرستان تأثیر زیادی می گذارد و با 
گرم شدن محصوالت به دلیل گرمای هوا، 
کشاورزان مجبور هستند آب بیشتری برای 

این محصوالت صرف کنند.
خصوص  در  کرد:  عنوان  امیری زاده 
باغملک  شهرستان  در  تابستانه  کشت 
اما  ندارد  وجود  ممنوعیتی  هیچ گونه 
آب،  کمبود  دلیل  به  قلعه تل  بخش  در 
ذرت  و  برنج  کشت  در  محدودیت هایی 
تعیین شده است و کشاورزان باید کشت 
این دو محصول پرمصرف را تقلیل دهند 

زیرا کشت آن صرفه اقتصادی ندارد.

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1٣94۶٠٣٣1٠11٠٠٢8۶۷  مورخ 1٣94/٠۶/٢8  و رای اصالحی 
قانون  موضوع  هیات   1٣95/1٠/٢5 مورخ   1٣95۶٠٣٣1٠11٠٠4151 شماره 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نرجس 
نصیری ورزقانی بشناسنامه شماره ٣15۶ صادره از تهران فرزند باقر در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 1٣4/41  مترمربع از پالک شماره 
٢9٠ فرعي از 1۷٠ اصلي واقع در البرز با خریداری از آقای جمشید خداوردی و 
با مالکیت مالک اولیه آقای یوسف ترابی تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
اعتراض طبق  و عدم وصول  انقضاي مدت مذکور  است در صورت  بدیهي  نمایند. 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9۶/1٣۷5/ف            م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:٠4/11/1٣9۶ 
تاریخ انتشار نوبت دوم:٢۶/٠4/1٣9۶

عباسعلي شوش پاشا- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

ابالغ
مشخصات ابالغ شونده حقیقي:

1-نام: حسین ٢- نام خانوادگي: چوپانی  ٣- نام پدر: - 
4- کد پستی : -   5- کد ملی: -    ۶- نشاني: مجهول المکان

۷- منطقه شهرداری :  -
تاریخ حضور : 1٣9۶/٠5/٢8 چهارشنبه ساعت ٠٠: 9 محل حضور : ماهدشت – 
میدان امام خمینی – صد متر بعد از پمپ بنزین ) طبقه پایین دادسرای ماهدشت (
تاریخ حضور : 1٣9۶/٠5/٢8 ساعت حضور: ٠٠: 9 در خصوص دعوی سعید میزبان 

به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 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. 
ننموده  دریافت   ) رمز  و  ) شناسه  کاربری  سامانه، حساب  به  ورود  چنانچه جهت 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم  از دفاتر خدمات  به یکی  نام،  اید جهت ثبت 

دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید. ٢٠۷م/الف
شعبه 65 شورای حل اختالف کرج – مجتمع شماره 5 ) مجتمع ماهدشت ( 

رونوشت آگهي حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح  داراي شناسنامه شماره 1٣4  احتشام  فرانک  خانم 
9۶٠٠98/۶5 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدآقا احتشام بشناسنامه ٣1 در تاریخ 1٣9۶/٢/۷ اقامتگاه دائمي 

خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- بهجت یوسف نژاد  ش ش ٢٢۶ متولد 1٣٢9 صادره از تویسرکان نسبت همسر 

٢- فرانک احتشام ش ش 1٣4 متولد 1٣49 صادره از سنندج نسبت فرزند اناث
٣- فروزان احتشام ش ش 84٣ متولد 1٣4۷ صادره از سنندج نسبت فرزند اناث

4- فاطمه احتشام ش ش ۷٠9 متولد 1٣5٣ صادره از کرمانشاه نسبت فرزند اناث
5- سمیه احتشام ش ش 949 متولد 1٣۶1 صادره از سنندج نسبت فرزند اناث

۶- نسیم احتشام ش ش 5848 متولد 1٣۶5 صادره از سنندج نسبت فرزند اناث
تویسرکان  از  صادره   1٣۶9 متولد   ٣9۷-٠٠۶٠9٠-۷ ش  احتشام ش  مهدی   -۷

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

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. ٢٠9م/الف
حوزه 65 شورای حل اختالف ماهدشت

آگهي اختصاصي موضوع قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر ماده 3و 

ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابر راي شماره 1٣9۶۶٠٣1٢٠٠1٠55۶89  مورخ 15/ 95/1٢ هیئت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه شماره 1٣9٢11441٢٠٠1٠٠٢۷٠4 
متقاضي علویه طالبي قمشلو فرزند حسین کدملي 155٠٣۷54۶۶ شماره شناسنامه 
٣۷9٣8 صادره ازمراغه ششدانگ یم قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به 
مساحت 1٢۶.9٠ متر مربع  واقع در اراضي  شهري از پالک  فرعي از ٢۶۶4 اصلي 
بخش 1 ثبت گرگان ..لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  بفاصله 15 روز 
آگهي مي شود از این رو اشخاصي که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراض 
داشته  باشند مي توانند از تاریخ اولین آگهي به مدت دو ماه  اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایي تقدیم 
نماید بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور وعدم وصول اعتراض اداره ثبت 

طبق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. م.الف  44٣ 
  تاریخ انتشار نوبت اول 9۶/٠4/٢۶  تاریخ انتشار نوبت دوم ٠5/1٠/9۶

محمداسماعیل پور - کفیل اداره ثبت اسناد وامالک گرگان

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1٣95۶٠٣٣1٠5۷٠٠٢9۷1مورخ 1٣95/1٠/18 و رای اصالحی 
شماره 1٣9۶۶٠٣٣1٠5۷٠٠٠۶18مورخ 9۶/٠٣/1۶ 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 
ملی  کد   1٢88 شناسنامه  بشماره  اسماعیل  سید  فرزند  حسینی  ابوالقاسم  سید 
٠٣٢٠5٠٢9٣۷ از کرج نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ٢5۷/۶٠ 
از ٣۶٢  فرعی  از پالک 41۷  و مجزی شده  مفروز  اصلی  از  فرعی  مترمربع پالک 
اصلی واقع در محمدشهر در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی 
شهرام حفظی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
ماه  دو  به مدت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی 
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. 191 م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج - ایرج فهیمی

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له 

منزل  الوارخیل  فیروزکنده  روستای  ساری  نشانی  به  اله  روح  فرزند  زمانی  مهران 
شخصی 

مشخصات محکوم علیه 
1- شمس اله اصغری فرزند حسین به نشانی آمل دابودشت  ٢- محمد صبا فرزند 

عباس بابل شهید بزاز منبع آب شهرک آزادی منزل شخصی 
بموجب رای شماره 15٢٠تاریخ 95/1٢/9 شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان 

بابل 
محکوم علیه محکوم است به خوانده ردیف اول را به حضور در دفتر خانه و تنظیم 
سند انتقال بنام خواهان وخوانده ردیف دوم را از باب تسبیب به پرداخت خسارت 
دادرسی هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون دوبیست و پنجاه هزار ریال و هزینه 

نشر آگهی در حق محکوم له 
مدیر دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی 

خوانده  به طرفیت  دادخواستی  کیانی  کیاوش  وکالت  با  علیخان عسکری  خواهان 
پالک  قمع  و  قلع  و  ید  خلع  خواسته  به  جعفر  سید  فرزند  ذراری  محمد  سید 
رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  119/5/55اصلی  ثبتی 
کالسه  به  و  ارجاع  فریدونکنار  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  به 
ساعت  و   9۶/5/٢9 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9۶٠998198٢۷٠٠15٣ثبت 
8:٣٠ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست 
و  های عمومی  دادگاه  دادرسی  آیین  ماده ۷٣قانون  تجویز  به  و  و شاکی  خواهان 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به این دادگاه  مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
مدیر دفتر دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار 

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

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

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   1٣9۶/٠4/٠8 1٣9۶۶٠٣٣1٠11٠٠٠۷٢٢مورخ  شماره  راي  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
در  رضا  فرزند  تهران  از  صادره    ۶٢۶ شماره  بشناسنامه  رود  پیله  نظری  فرحناز  
٠/5٢5 دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 9۷٠٠ 
موروثی  البرز  در  واقع  اصلي   1۷٠ از  فرعي   518 شماره  پالک  از  مفروز  مترمربع 
مرحوم رضا نظری پیله رود با خریداری  از آقای رستم خرد دهقان که خود مالک 
اولیه میباشد تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. 9۶/٢٠44/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ٢۶/٠4/1٣9۶ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠5/1٠/1٣9۶ 

سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

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

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   1٣9۶/٠4/٠8 1٣9۶۶٠٣٣1٠11٠٠٠۷٢4مورخ  شماره  راي  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
در  رضا  فرزند  تهران  از  بشناسنامه شماره 1۶٢1۷  صادره  رود  پیله  نظری  شهال 
٠/5٢5 دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 9۷٠٠ 
موروثی  البرز  در  واقع  اصلي   1۷٠ از  فرعي   518 شماره  پالک  از  مفروز  مترمربع 
مرحوم رضا نظری پیله رود با خریداری از آقای رستم خرد دهقان که خود مالک 
اولیه میباشد تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. 9۶/٢٠48/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ٢۶/٠4/1٣9۶ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠5/1٠/1٣9۶ 

سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

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

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   1٣9۶/٠4/٠8 1٣9۶۶٠٣٣1٠11٠٠٠۷٢1مورخ  شماره  راي  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مینا 
مختاری پیله رود بشناسنامه شماره ٢1٠۷  صادره از اردبیل فرزند مختار در ۷5/٠ 
دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 9۷٠٠ مترمربع 
مفروز از پالک شماره 518 فرعي از 1۷٠ اصلي واقع در البرز موروثی مرحوم رضا 
نظری پیله رود با خریداری از آقای رستم خرد دهقان که خود مالک اولیه میباشد 
تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

9۶/٢٠4٢/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1٣9۶/٠4/٢۶  تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠5/1٠/1٣9۶ 

سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

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

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   1٣9۶/٠4/٠8 1٣9۶۶٠٣٣1٠11٠٠٠۷٢۷مورخ  شماره  راي  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
جعفر نظری پیله رود بشناسنامه شماره 14٣1 صادره از تهران فرزند رضا در ٠5/1 
دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 9۷٠٠ مترمربع 
مفروز از پالک شماره 518 فرعي از 1۷٠ اصلي واقع در البرز موروثی مرحوم رضا 
نظری پیله رود با خریداری از آقای رستم خرد دهقان که خود مالک اولیه میباشد 
تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

9۶/٢٠54/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1٣9۶/٠4/٢۶  تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠5/1٠/1٣9۶ 

سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

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

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   1٣9۶/٠4/٠8 1٣9۶۶٠٣٣1٠11٠٠٠۷٢۶مورخ  شماره  راي  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
غفار نظری پیله رود بشناسنامه شماره 1۶59 صادره از تهران فرزند رضا در ٠5/1 
دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 9۷٠٠ مترمربع 
مفروز از پالک شماره 518 فرعي از 1۷٠ اصلي واقع در البرز موروثی مرحوم رضا 
نظری پیله رود با خریداری از آقای رستم خرد دهقان که خود مالک اولیه میباشد 
تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

9۶/٢٠5٢/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ٢۶/٠4/1٣9۶ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠5/1٠/1٣9۶ 

سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج
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کرمانشاه میزبان مهمترین 
رویدادگردشگری کشور شد

گردهمایي  یازدهمین  میزبان  کرمانشاه 
راهنمایان گردشگري سراسر کشور به عنوان 
سال  در  کشور  گردشگري  رویداد  مهمترین 

1٣9۶ شد.
آزاده دادفرین نایب رییس انجمن راهنمایان 
باره  این  در  کرمانشاه  استان  گردشگری 
انجمن  کانون  رسمی  جلسه  در  اظهارکرد: 
کشور  سراسر  گردشگري  راهنمایان  های 
جزیره  در  و  هرمزگان  استان  میزباني  به  که 
قشم برگزار شد، با اخذ حداکثر آرای مدیران 
سراسر  گردشگری  راهنمایان  های  انجمن 
کشور، موفق به کسب این میزبانی پر اهمیت 

شدیم.
انجمن  این نشست،  وی خاطرنشان کرد: در 
پس  کرمانشاه  استان  گردشگری  راهنمایان 
پتانسیل های گردشگری  از  ارائه گزارشی  از 
براي  خود  هاي  طرح  و  فعالیت  استان، 
نیز تشریح کرد و در  این رویداد را  برگزاری 

ادامه پاسخگوي سواالت اعضای مجمع بود.
این نشست، هیات  در  تصریح کرد:  دادفرین 
روسا  و  راهنمایان  های  انجمن  کانون  مدیره 
راهنمایان  صنفی  های  انجمن  نمایندگان  و 
مازندران،  البرز،  تهران،  قم،  های  استان  از 
همدان،  زنجان،  شرقی،  آذربایجان  گیالن، 
یزد،  احمد،  بویر  و  کهگیلویه  کردستان، 
سمنان  و  قشم  جزیره  هرمزگان،  اصفهان، 

حضور داشتند.
گردشگري  راهنمایان  انجمن  رییس  نایب 
این  میزبانی  تبریک  با  کرمانشاه  استان 
رویداد به مردم و مسئولین استاني و تمامی 
استان  گردشگري  فعاالن  و  راهنمایان 
کرمانشاه اظهارکرد: حمایت جمیع مسئولین 
و دلسوزان استان از برگزاری مهمترین رویداد 
براي رونق صنعت  گردشگري کشور شروعي 
استان  پویایي  و  اشتغالزایي  و  گردشگري 

کرمانشاه خواهد شد.
  یازدهمین گردهمایي راهنمایان گردشگري 
از  نفر   ۷٠٠ حدود  حضور  با  کشور  سراسر 
مختلف  استانهای  گردشگری  راهنمایان 
سراسر کشور  اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند 
کرمانشاه  میزبانی  به  روز  چهار  مدت  به  ماه 

برگزار خواهد شد.

خبر

رونق بهاری در پیشرفته ترین بندر
 کانتینری ایران

درصدی   ٣9 افزایش  از  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
عنوان  به  رجایی  شهید  بندر  در  کاال  بارگیری  و  تخلیه  عملیات 
ایران طی فصل بهار  پیشرفته ترین و مهم ترین بندر کانتینری 

سال جاری خبر داد.
به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان، »اله مراد عفیفی پور« ضمن اعالم این خبر 
اظهار داشت: طی سه ماهه فصل بهار سال 9۶، در مجموع ۶۷٠ 
هزار و TEU 4۶۷ کانتینر در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری 
شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٣9 درصد افزایش داشته 
است. وی افزود: از این تعداد، 1٢٠ هزار و TEU 5٠٣ کانتینر 
مربوط به محموله های تراتزیتی بوده است که رشد ٢9 درصدی 

در این زمینه به ثبت رسید.
از  بیش  نخست سال جاری  ماهه  پور، طی سه  عفیفی  گفته  به 
 TEU کانتینر حامل کاالهای وارداتی و 94هزار TEU 181هزار

کانتینر نیز مربوط به محموله های صادراتی بوده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تعداد کانتینرهای ترانشیپی 
را نیز بالغ بر ۶8 هزار و 51۶TEU اعالم کرد و افزود: جابجایی 

اینگونه کاال 148 درصد افزایش داشته است.
یادآور می شود، بندر شهید رجایی به عنوان دروازه طالیی اقتصاد 
ایران شناخته می شود که جابجایی بیش از 8٠ درصد کاالهای 

کانتینری درسطح کل بنادر کشور را پشتیبانی می کند.

تشکیل جلسه کارگروه عفاف و حجاب
 شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری 

کارگروه عفاف و حجاب شرکت آب منطقه ای با حضور مدیرعامل 
و اعضاء کارگروه در محل سالن جلسات شرکت تشکیل جلسه داد. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان در این جلسه با توجه به 
نقش ارزنده و مهم عفاف و حجاب گفت: مسأله حجاب و عفاف، 
ریشه در تاریخ انسان داشته، همراه و همزاد او از ابتدا تا حال و تا 
امتداد تاریخ، بوده و خواهد بود حجاب و عفاف در امنیت و آرامش 
روانی جامعه نقش بسزایی دارد و بانوان در حریم حجاب می توانند 
با خیالی آسوده در جامعه حضور یابند و به فعالیت های اجتماعی 
مفید بپردازند. نادری همچنین به زمینه های فرهنگی - اجتماعی 
عفاف و حجاب اشاره و بیان کرد که اشاعه و تعمیق این مقوله 
نیازمند آموزش های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و 
اجتماع است. وی همچنین ضمن لزوم فعالیت پرشور این کارگروه، 
از اعضاء خواست با تالش و جدیت بیشتری در جهت نیل به اهداف 
کارگروه گام بردارند. در ادامه اعضاء به طرح و بررسی مسائل مربوط 
به این حوزه پرداخته و نقطه نظرات خود را مطرح و صورتجلسه ای 
تهیه گردید. نهادینه شدن فرهنگ عفاف و حجاب در وجود افراد 
و پرداختن همه نهادها و دستگاه ها به صورت مستمر و هدفمند 
در رسیدن افراد به این موضوع از مهمترین تصمیماتی بود که به 

تصویب رسید. 

خبر

رئیس سازمان صنعت، تجارت و معدن استان 
از برگزاری همایش گرامیداشت صنعت، معدن 
و تجارت استان در روز ٢۶ تیرماه خبر داد و  
خاطرنشان کرد: این همایش باهدف تجلیل از 
واحدهای فعال استان با حضور مقامات کشوری 

و استانی برگزار خواهد شد.
منتظری با گرامیداشت روز صنعت و معدن اظهار 
داشت امسال سعی بر آن شد تا ضمن معرفی 
این  ثابت کنیم که هنوز  واحدهای مشکل دار 
واحدها با نیروهای معدود مشغول به کار هستند.

از  برخی  بدهی  دلیل  به  متأسفانه   افزود:  او 
واحدهای تولیدی  از دست دستگاه های دولتی 

به جز حفظ وضعیت موجود کاری برنمی آید.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان با 
تأکید بر ضرورت ورود سرمایه گذار در راستای 
احیای واحدهای نیمه تعطیل خاطرنشان کرد: 
با توجه به موقعیت واحدهایی چون ایران برک 
سعی در تبلیغ تولیدات و راه اندازی مجدد این 

واحد داریم.
او یادآور شد: معوقات کارگران این شرکت نیز در 
کمیسیون جلسه کارگری در حال پیگیری است.

موفق  استان های  از  یکی  را  گیالن  منتظری 

درزمینه پرداختن و توجه به واحدهای تولیدی 
لحاظ  به  اقتصادی دانست و گفت:  گیالن  و 
کشور  استان  سومین  جز  تسهیالت  پرداخت 
است که این نشان از یک کار تیمی درزمینه 

رونق اقتصاد کشور دارد.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت گیالن  
دارویی  و  فوالدی  سلولزی،  صنایع  قطب  را 
شد:  یادآور  و  کرد  عنوان  کشور  بهداشتی   و 
گیالن جز استان های برتر در صنایع دارویی و 

مسی است. ما به دنبال ایجاد شهرک سلولزی و 
شهرک مبل در گیالن هستیم.

او با تأکید بر اینکه استان گیالن از صنایع نساجی 
بسیار ارزشمندی برخورداراست، گفت: اکنون 
از واحدهای تولیدی نساجی و  تعداد بسیاری 
یا گونی با ظرفیت باال در حال فعالیت هستند 
و گیالن یکی از مهم ترین تولیدکنندگان فرش 

است.
او  گیالن را جز 1٠ استان برتر در صنایع جدید 

میلیارد  گذشته 1٠  سال  در  افزود:  و  دانست 
تومان سرمایه گذاری ثبت شده در صنایع جدید 
داریم. منتظری با اشاره به وضعیت کنترل بازار 
گفت: در حوزه بازار بهترین و باالترین نظارت در 

استان گیالن انجام می شود .
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت گیالن از 
ثبات نسبی بازار خبر داد و اظهار داشت:  اکنون 
به فکر هوشمند کردن نظارت هستیم و معتقدیم 
کاالیی که به بازار می آید باید شناسنامه داشته 
باشد. او با بیان اینکه گزارشات واصله یا از طریق 
مراجعه حضوری و یا از طریق سامانه 1٢4 به 
ثبت می رسد افزود: در سال گذشته ٣٠٠ هزار 
مورد بازرسی و 15 هزار متخلف از واحدهای 

صنفی تشکیل پرونده داده شد.
مهندسی  نظام   استقرار  ضرورت  از  منتظری 
صنعت خبر داد و گفت: ناظرین کنترل کیفی 
با  می شوند  معرفی  تولیدی  واحدهای  از   که 
طی دوره های آموزشی سعی در استانداردسازی 
کاالی تولیدی واحد خوددارند و همواره با توجه 
به اینکه از واحد تولیدی حقوق خود را دریافت 
می کنند سعی در تامین نظر مسئولین واحد 

دارند.

رتبه بـرتر گیـالن در صـنایع دارویـی و مـسی

افزایش 8 درصدی مصرف بنزین در البرز

لیتر  میلیون   ٢5٣ از  بیش  امسال  بهار 
و  توزیع  البرز  استان  در  بنزین  انواع 
مصرف شد که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته از رشدي معادل 8/٢ درصد 

برخوردار بوده  است. 
ملي  شرکت  عمومي  روابط  از  نقل  به 
البرز،  استان  نفتي  هاي  فرآورده  پخش 
از  شرکت    این  مدیر  توسلي  ابراهیم 
توزیع ٣۷8 میلیون و پانصد و چهل هزار 
بنزین،  شامل  نفتي  هاي  فرآورده  لیتر 
نفتگاز و نفت سفید در سه ماهه نخست 

سال جاري در استان البرز خبر داد.
از  بیش  امسال  بهار  توسلي گفت  ابراهیم 
البرز  استان  در  بنزین  لیتر  میلیون   ٢5٣
توزیع و مصرف شده که از این میزان 98 
میلیون   1۶ معمولي  بنزین  لیتر  میلیون 
لیتر  میلیون   1٣9 و  سوپر  بنزین  لیتر 
بنزین یورو4       مي باشد. این میزان در 
مقایسه با مدت مشابه سال 1٣95 از رشد 

بیشترین  و  بوده  برخوردار  درصدي   8/٢
رشد  با   4 یورو  بنزین  به  مربوط  افزایش 

1٠/۶ درصد مي باشد.
یورو4  بنزین  سوپر،  بنزین  توزیع  توسلي 
و نفتگاز یورو4 بخش حمل و نقل استان 
البرز را از اولویت هاي شرکت ملي پخش 
کاهش  منظور  به  نفتي  هاي  فرآورده 

آلودگي هواي کالنشهر کرج دانست.
جاري  سال  اول  ماه  سه  طي  افزود  وي 
البرز  استان  در  نفتگاز  لیتر  میلیون   1٢1
توزیع شده که 5٠ میلیون لیتر آن از نوع 
یورو 4 بوده و مصرف این فرآورده نسبت 
 18 از  بیش  قبل  سال  مشابه  مدت  به 

درصد افزایش یافته است.
توزیع شده  نفت سفید  مقام مسؤول  این 
سال  اول  ماهه  سه  طي  البرز  استان  در 
که  کرد  اعالم  لیتر  میلیون   ٣۷ را  جاري 
کاهش  درصد   1٣ قبل  سال  به  نسبت 

داشته است.

کشف 19 میلیارد ریال کاالی قاچاق در بوشهر و گناوه

فرمانده دریابانی استان بوشهر گفت: با توقیف 
دو فروند شناور باری در آب های بوشهر و گناوه 
بیش از 19 میلیارد ریال کاالی قاچاق و ممنوعه 

کشف شد. 
سردار قلندر لشکری ، مبارزه با قاچاق کاال را  در 
اولویت برنامه های دریابانی استان بوشهر دانست و 
اظهار داشت: امکانات و تجهیزات دریابانی استان 
بوشهر در راستای مبارزه با قاچاق در آبهای خلیج 
فارس افزایش یافته به گونه ای که  پهنه آب های 

خلیج فارس در استان بوشهر زیرپوشش دارد.
وی با بیان اینکه دریابانی استان بوشهر با تالش 
شبانه روزی فضای این استان را برای قاچاقچیان 
هرگونه  جابه جایی  افزود:  است  کرده  ناامن 
و  قانونی  بدون مجوز  و خارجی  تجاری  کاالی 
تعرفه و پروانه گمرکی قاچاق است و دریابانی با 
قاچاقچیان بدون اغماضی برخوردقاطع و قانونی 

می کند.
کرد:  تاکید  بوشهر  استان  دریابانی  فرمانده 
با  بوشهر  استان  دریابانی  عملیاتی  تیم های 

گشت های شبانه روزی در آب های خلیج فارس 
قاچاق  کاالهای  انتقال  در  سوءاستفاده  راه های 
مسدود کرده است. سردار لشکری از کشف دو 
محموله قاچاق بزرگ در آب های استان بوشهر 
خبر داد و تصریح کرد: ماموران دریابانی استان 
بوشهر با توقیف دو فروند لنج تجاری در آبهای 
گناوه و بوشهر به ارزش 19 میلیارد ریال  کاالی 

قاچاق و ممنوعه کشف کردند.
وی با بیان اینکه این دو فروند شناور باری حامل 
آب های  به  عربی  کشورهای  از  قاچاق  کاالی 
استان بوشهر بودند خاطر نشان کرد: نیروهای 
آنها  توقیف  با  گناوه  و  بوشهر  دریابانی  پایگاه 
قاچاق کشف  انواع کاالی  توجهی  قابل  مقادیر 
کردند. فرمانده دریابانی استان بوشهر از کشف 
4۶ تن برنج و  1٠ تن لیمو خشک خبرداد و 
 ٢۶ شده  یاد  شناور  فروند  دو  از  کرد:  تصریح 
کفش،  کیف،  دوقلو،  فریزر  و  یخچال  دستگاه 
پارچه، پوشاک و 4۶ تن برنج و  1٠ تن لیمو 

خشک کشف شد.

فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي
ذیل  مشروحه  مناقصه  دارد   نظر  در  گزار  مناقصه  دستگاه  عنوان  به  هرمزگان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاري  مراحل  کلیه   . نماید  برگزار  دولت  الکترونیکي  تدارکات  از طریق سامانه  را 
به آدرس  ) ) ستاد  الکترونیکي دولت  تدارکات  از طریق درگاه سامانه  پاکت ها  بازگشایي  و   ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
 www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي , مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : عملیات تکمیلي مخزن 1000 متر مکعبي و  احداث ساختمانهاي جنبي ومحوطه سازي و خرید و اجراي خط 

انتقال روستاي شهرو .
مبلغ برآورد اولیه : 12/961/604/462 ریال ) دوازده میلیارد و نهصد و شصت  یك میلیون و ششصد و چهار هزار و چهارصد 

و شصت و دو ریال( 
) اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباري اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمي تامین میگردد (

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 650/000/000  ریال  ) ششصد و پنجاه میلیون ریال ( 
رتبه و رشته مورد نظر : 4 آب و 5 ابنیه  

مبلغ خرید اسناد : مبلغ 00/000 0 /1ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه .
مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10 تاریخ  96/4/26 ساعت 15 تاریخ 96/5/5

مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت 13 مورخ 96/5/21
زمان بازگشایي پاکت ها :  ساعت 10  مورخ96/5/25

محل بازگشایي : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یك نفر نماینده از طرف هر یك از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایي 
پیشنهادها آزاد است .

امتیاز کیفي الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابي کیفي مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )70( بازگشایي خواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه 

به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهاي pdf در سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف و ارزیابي کیفي آدرس : بندرعباس 
   - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتي – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتي 
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشاني:WWW.Abfa Hormozgan.com     اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                        
روابط عمومي و آموزش همگاني - شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مصرف محلی باغستان

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول مورخ 
96/4/21 بعلت عدم حصول حد نصاب الزم رسمیت نیافت.

لذا به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی میرساند جلسه 
مجمع عمومی نوبت دوم راس ساعت10 صبح روز جمعه مورخ 
96/5/6 در محل مسجد امام حسین )ع( واقع در بلوار باغستان 

بین بوستان 4 و 5 تشکیل می گردد.
تذکر: از کلیه اعضا دعوت می گردد در جلسه مذکور حضور 
معرفی  کتبا  را  خود  االختیار  تام  نمایندگان  یا  و  بهمرسانند 
نمایند. مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن جلسه 
و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضا اعم از حاضر و 

غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال 95 
و بودجه سال جاری

3- گزارش تغییرات اعضا و سرمایه
4- طرح و تصویب پاداش برای هیات مدیره از محل سود سال 95

5- انتخاب بازرسان
6- طرح و تصویب اختصاص مبلغی از سود سال 95 به امور 

رئیس هیات مدیره -  ابوالفضل مرادی طالقانیخیریه

متن آگهی

به  تجره  محمدی  کرامت  آقای  طرفیت  به  دادخواستی  نژاد   طرهانی  فروغ  خانم 
خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به 
و  آن1٣9۶/۶/5  وقت رسیدگی  که  گردیده  ثبت  کالسه 9۶٠998۶۶1٠٢٠٠٣٢5 
ساعت 1٠:٠٠ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده ۷٣ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده 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.
بایگان شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مسلم نوروز پور. 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم سیده آسیه سعادتی فرزند سید محمد به شرح دادخواست به کالسه 1/٣۶8ش 
ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد جواد محسنیان احمدی فرزند قربانعلی به شماره ملی 498٠4۷8451 صادره 
از بابلسردر تاریخ 9۶/٢/1۷ اقامتگاه دائمی خود  شهرستان فریدونکنار بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سیده آسیه سعادتی  فرزند 

سید محمد به شماره ملی 49895٠5891 نسبت مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهری بابلسر

آگهی 
کارت مشخصات ماشین وبرگ سبز)شناسنامه مالکیت خودرو(برگ کمپانی)فاکتور 
٣4-۶٣۷ص۷۷به  انتظامی  شماره  1٣94به  مدل   4٠5  GLX پژو  فروش(ماشین 
رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور٠۶٣1۷۷9K1٢4 به نام فاطمه بوذر جمهری 
گردیده  تعقیب  به صدورمنع  درمورخه9۶/4/٢4منتهی  به کالسه 9۶٠95٠ثبت  و 

است وازدرجه اعتبارساقط است.
 شهرستان دزفول

ابالغ
 8 شعبه  به  رسیدگی  جهت  مجتبایی  نسرین  خانم  تجدیدنظرخواهی  درخواست 
ساختمان  طالقانی  میدان  از  باالتر  کرج  در  واقع  البرز  استان  نظر  تجدید  دادگاه 
رسیدگی  وقت  به  مقید  و  گردیده  ثبت   9۶٠٣۷٢ کالسه  به  و  ارجاع  مرکزی 
9۶/٠5/٢5 ساعت ٠٠: 9 صبح می باشد. بلحاظ مجهول المکان بودن تجدید نظر 
خوانده خانم سارا خسروی فرزند رضا به تجویز ماده ٣44 قانون آئین دادرسی در 
امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
دادگاه  به  وارده  اتهام  از  اطالع  مفاد آن جهت  از  اطالع  از  تا متهم پس  شود  می 
مربوطه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.  ٢٠8م/ الف    
مرکزی  ساختمان   – طالقانی  میدان  از  باالتر   – کرج  شهرستان   – البرز  استان 

دادگستری
 مدیر دفتر دادگاه تجدید نظر شعبه 8 دادگاه تجدید نظر دادگستری استان البرز – ویدا معبود 

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

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

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   1٣9۶/٠4/٠8 1٣9۶۶٠٣٣1٠11٠٠٠۷٢8مورخ  شماره  راي  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
نجف نظری پیله رود بشناسنامه شماره 4485 صادره از تهران فرزند رضا در  ٠5/1 
دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 9۷٠٠ مترمربع 
مفروز از پالک شماره 518 فرعي از 1۷٠ اصلي واقع در البرز موروثی مرحوم رضا 
نظری پیله رود با خریداری از آقای رستم خرد دهقان که خود مالک اولیه میباشد 
تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

9۶/٢٠5۶/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1٣9۶/٠4/٢۶  تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠5/1٠/1٣9۶ 

سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

حصر وراثت 
آقای محمدرضا باقرزاده به شماره شناسنامه ٢۶88 مطابق دادخواست تقدیمی به 
این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  کالسه ٢٠8/9۶/٢1۶ 
توضیح داده که شادروان نارک طالع خرم شماره شناسنامه 1٣1 در تاریخ ٢/٢٣/9۶ 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 

است به:
1-محمد باقر زاده- ش.ش ٢۶88- ت.ت 1٣۶٢- صادره از تهران- نسبت با متوفی 

پسر
٢-مریم باقر زاده- ش.ش 1584- ت.ت 1٣۶1- صادره از تهران- نسبت با متوفی 

دختر 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ٣۶1 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 

یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/46832 رئیس شعبه 208 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

حصر وراثت 
خانم مریم بهروزی به شماره شناسنامه ٢49۷ مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
9۶/٢٢٢/٢۶1 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین حسین عسگر شماره شناسنامه 545٣ در تاریخ 4/٣/9۶ 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 

است به:
1- شیرین حسین عسگر- ش.ش ٠٠1٢918٣٠1- ت.ت 1٣۶9/1٠/٢8- صادره از 

تهران- نسبت با متوفی دختر
٢- شقایق حسین عسگر- ش.ش ٠٠19٣58٣٠1- ت.ت 1٣۷5/۶/1۷- صادره از 

تهران- نسبت با متوفی دختر
٣- مریم بهروزی- ش.ش ٢49۷- ت.ت 1٣49/8/٢۷- صادره از تهران- نسبت با 

متوفی همسر 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ٣۶1 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 

یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/46820 رئیس شعبه 222 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

آگهی
شماره پرونده: ٢٠8/95/1٠٠8 

تاریخ: 1٠/٣/9۶ 
شماره دادنامه: 9۶٠٠٢8٠- ٣/٣٠/9۶

مرجع رسیدگی: شعبه ٢٠8 مجتمع شماره 5 شورای حل اختالف تهران
خواهان: آقای علی نیک جاللی

خوانده: آقای حمید افشار 
خواسته: مطالبه وجه به مبلغ دویست میلیون ریال بابت یک فقره چک و هزینه 

دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه 
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورا

در خصوص درخواست خواهان علی نیک جاللی به طرفیت حمید افشار به خواسته 
بابت یک فقره چک به شماره های 455۷٠8  مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال 
مورخ 9٢/1٢/11 عهده بانک صادرات شعبه شرق بازار، شورا با دعوت طرفین جهت 
رسیدگی به دعوی و تشکیل جلسه با حضور خواهان و عدم حضور خوانده و با توجه 
به اینکه علی رغم ابالغ قانونی  در جلسه رسیدگی حاضر نشده و هیچ گونه الیحه و 
دفاعیه ای نیز در مقابل دعوی مطروحه ارائه ننموده است، لذا شورا با بررسی اوراق 
پرونده و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه، دعوی خواهان را ثابت تشخیص 
قانون  قانون شوراهای حل اختالف و ماده 198  بند 1 ماده 9  به  داده و مستندا 
آئین دادرسی مدنی و مواد ٣1٣ و ٣14 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به 
مبلغ ٣/٣۷۷/5٠٠ ریال و خسارت تاخیر تادیه که بر مبنای شاخص اعالمی از سوی 
اجرای  واحد  توسط  اجرای حکم  لغایت  دادخواست  تنظیم  تاریخ  از  مرکزی  بانک 
رای صادره  نماید.  اعالم می  و  احکام محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر 
غیابی و با رعایت مواد ٢۶ و ٢۷ قانون شوراهای حل اختالف ظرف مدت ٢٠ روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 

مدت ٢٠ روز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی محل می باشد.
110/46822 قاضی شعبه 208 مجتمع شماره 5 شورای حل اختالف تهران

اجراییه
شماره پرونده: 95٠9981٣4٠4٠٠٣٢۷

محکوم له: محسن ناصری و بهزاد مرادی 
محکوم علیه: سعید حسن زاده سامانی 

محکوم به: 
و   9۶1٠٠91٣4٠4٠٠٠۶9 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   95٠99۷1٣4٠4٠٠٣8٠ مربوطه  دادنامه  شماره 
پرداخت مبلغ 1٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ٣/٣۶5/٠٠٠ ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 95/5/٢٠ لغایت اجرای حکم در حق محکوم له محکوم 

است. پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد. 
110/46815 دبیر شعبه 3404 امور مساجد مجتمع شماره
 5 شورای حل اختالف تهران

 نوبت دوم

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب 

استان هرمزگان
)سهامی خاص(
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نصب لوازم کاهنده آب در ساختمان ها
 الزامی می شود

مدیر دفتر مدیریت مصرف آبفای استان تهران گفت: با همکاری مرکز 
تحقیقات ساختمان و نظام مهندسی برای اصالح مبحث ساختمان 

اقدام کردیم تا مصرف آب کنترل شود که این کار انجام شد. 
صادق یونسلو گفت: سازندگان که برای گرفتن پروانه به شهرداری 
مهندس  انتخاب  برای  مهندسی  نظام  به  باید  می کنند  مراجعه 
ناظر تاسیسات نیز مراجعه کنند تا تاسیسات آب و لوازم کاهنده 
در ساختمان نصب شود در غیر این صورت شرکت آبفا به آن ها 
انشعاب نمی دهد.وی درباره کولرهای آبی گفت: همزمان با فصل گرما 
و روشن شدن کولرهای آبی در پیک مصرف، مصرف کولرها نیز به 
سایر مصارف اضافه می شود به طور مثال در شهر تهران یک کولر آبی 
اگر ٢٠ ساعت کار کند 15٠ لیتر به ازای هر کولر ۶ هزار، آب مصرف 
می شود.مدیر دفتر مدیریت مصرف آبفای استان تهران افزود: در شهر 
تهران ٣ میلیون کولر آبی وجود دارد که مصرف آن ها روزانه به 45٠ 
میلیون لیتر بالغ می شود و اگر میزان مصرف را محاسبه کنیم در 

پیک مصرف آب رقم زیادی به مصرف اضافه می شود.
یونسلو به شهروندان تهرانی توصیه کرد: به نشتی کولر توجه کنند 
و برای کم شدن مصرف آب برای کولرهای خود سایبان تهیه کنند.

وی گفت: در مدیریت مصرف بعد نگرشی آن این است که آب مایعی 
است که باید برای آیندگان هم در نظر گرفت و از بعد تجهیزات 
و استفاده از تکنیک های کاهش مصرف نیز باید به کشورهایی که 
در این زمینه موفق بوده اند و الگوی مصرف خود را به کمتر از 
نصف مصرف ما کاهش دادند توجه کنیم.استفاده از شیرهای اهرمی 
4٠ درصد مصرف آب را کاهش می دهدیونسلو افزود: استفاده از 
شیرهای اهرمی می تواند ٣٠ تا 4٠ درصد مصرف آب را کاهش دهد 
و در سردوش های معمولی حمام در هر دقیقه ٢٠ لیتر آب مصرف 
می شود در حالی که با استفاده از سردوش های کاهنده مصرف به ۶ 

لیتر می رسد یعنی 14٠ لیتر صرفه جویی می شود.

تولید برق از فاضالب
 در دستور کار قرار گرفت 

معاون بهره برداری شرکت فاضالب تهران گفت: مطالعات تولید برق از 
جریان فاضالب موجود در شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضالب 

شهری با استفاده از توربین  در دستور کار قرار دارد. 
»عباسعلی ُمصرزاده« با اشاره به وجود اختالف ارتفاع در مناطق 
مختلف شهر  تهران گفت: فرایند جریان فاضالب در شهر تهران به 
صورت ثقلی انجام می شود و در محل افزایش شیب زمین نسبت به 
شیب شبکه فاضالب برای عبور جریان فاضالب از دراپ )گودی های 
درون شبکه( استفاده می شود که از  پتانسیل جریان ریزشی فاضالب 

در محل دراپ ها می توان برق تولید کرد.
به گفته او در این طرح از توربین های نوع اسکرو )پیچی( استفاده 
می شود که می تواند از فشار ایجادشده در اثر جریان ثقلی و اختالف 
ارتفاع ریزشی فاضالب در خطوط لوله شبکه فاضالب برق تولید کند 
که توان تولید توربین های اسکرو با توجه به قطر لوله، دبی جریان 

فاضالب و اختالف ارتفاع تعیین می شود.
ُمصرزاده خاطرنشان کرد: با نصب این توربین  ها و تولید برق عالوه بر 
تامین بخشی از انرژی مورد نیاز از مصرف سوخت فسیلی و تولید گاز 

دی اکسید کربن خودداری می شود.
او افزود: در فاز مطالعاتی، سه نقطه در خیابان دماوند، خیابان ولی عصر 
و خیابان یاس )منطقه 14( و نیز دراپ ریزشی ورودی تصفیه خانه 
فاضالب شهرک غرب به عنوان بهترین نقاط برای استحصال برق 
انتخاب شده است که در صورت نصب تجهیزات تولید برق، ظرفیت 

تولیدی حدود 1٣٢4 کیلووات ساعت در سال برق وجود دارد.
مطالعات اولیه طرح تولید برق با استفاده از پتانسیل هیدرولیک شبکه 
فاضالب تهران در ابتدا در سال 1٣9٣ آغاز و در سال 95 با توجه 
به اهمیت ویژه به انرژی های تجدیدپذیر دوباره در دستور کار قرار 
گرفت و در حال حاضر در چهار بخش شامل بررسی و شناسایی 
پتانسیل های موجود، مطالعات طرح استحصال توان از شبکه فاضالب 
تهران، امکان سنجی قابلیت اتصال به شبکه سراسری برق و مطالعات 

مالی – اقتصادی طرح در حال انجام است.

حجم بارش های کشور ۴ میلی متر
 افزایش یافت

پس از سپری شدن 55 روز بدون بارندگی موثر در کشور، وقوع باران 
سیل آسا در روزهای آخر هفته گذشته باعث شد حجم بارش ها با 4 

میلی متر افزایش به ٢٢۶ میلی متر برسد.
بر اساس این گزارش، سرانجام پس از 55 روز از ثابت ماندن آمار 
بارش در حوضه های اصلی آبریز کشور، بارش های پایان هفته گذشته 
سبب شد تا ضمن کاهش محسوس دمای هوای برخی استان ها، 
جریان سیالب نیز در برخی شهرها در تهران، البرز و سیستان و 

بلوچستان نیز به وقوع بپیوندد.
آخرین آمار ثبت شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران حاکی 
از آن است که آمار بارش های کشور از آغاز سال آبی جاری یعنی 
اول مهر گذشته تا امروز شنبه ٢4 تیر، با 4 میلی متر افزایش به ٢٢۶ 
میلی متر رسیده است؛ بارش های خوب پایان هفته گذشته در برخی 
نقاط کشور پس از آن ثبت شده که رقم بارش های در 55 روز اخیر 

در حدود ٢٢٢ میلی متر ثابت مانده بود.
این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با عدد ٢٣٣ 
میلی متر، حدود ٣ درصد کاهش داشته و در مقایسه با متوسط 48 

ساله با عدد ٢٣1 میلی متر ٢ درصد کاهش نشان می دهد.
بر اساس آخرین اطالعات ثبت شده از سوی شرکت مدیریت منابع 
آب ایران، بیشترین میزان بارش ها در حوضه های آبریز اصلی کشور 
مربوط به حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با ٣۶4 میلی متر 
و کمترین بارش ها مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق با ۶٢ میلی متر 
بارش بوده است.بارش های مربوط به حوضه آبریز خلیج فارس و 
دریای عمان در مقایسه با مدت مشابه در سال آبی گذشته ٣۶1 
میلی متر، یک درصد و در مقایسه با مدت مشابه متوسط 48 ساله، 

٣54 میلی متر، ٣ درصد افزایش داشته است.
بیشترین بیشترین ارتفاع بارش ها در کشور مربوط به ایستگاه چلگرد 
کمترین  و  میلی متر  با 14٠٠  بختیاری  و  چهارمحال  استان  در 
و  سیستان  استان  در  زابل  ایستگاه  به  مربوط  کشور  بارش های 

بلوچستان با ٢٠.4 میلی متر بوده است.
 ٣٢۷ شاهد  خزر  دریای  آبریز  حوضه  شده،  یاد  زمان  مدت  در 
میلی متر بارش بوده که در مقایسه با 4۶1 میلیمتر بارش سال آبی 
گذشته در مدت مشابه ٢9 درصد و در مقایسه با مدت مشابه در 
متوسط بلندمدت با ٣۷۷ میلی متر بارش، حدود 1٣ درصد کاهش 
داشته است.حوضه های آبریز دریاچه ارومیه، قره قوم، فالت مرکزی 
و مرزی شرق نیز به ترتیب در مدت یاد شده ٢٠۶، 181، 159 و ۶٢ 

میلی متر بارش داشته اند.

احتمال کاهش بیشتر ذخایر 
نفت در نیمه دوم ۲01۷ 

نماینده کویت در اوپک گفت: با افزایش تقاضا و 
پایبندی بیشتر کشورها به توافق کاهش تولید، 
سیر نزولی ذخایر جهانی نفت در نیمه دوم سال 

جاری میالدی بیشتر خواهد بود.
انگلیسی،  بلومبرگ  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
»حسام القائیس« گفت: به دلیل افزایش تقاضا 
و پایبندی بهتر کشورهای عضو اوپک به توافق 
نفت  ذخایر  تولید،  کاهش  برای  سازمان  این 
خام جهان در نیمه دوم سال جاری میالدی با 

سرعت بیشتری کاهش خواهد یافت.
 اوپک و برخی غیر اوپکی ها به رهبری روسیه 
رسیدن  عدم  دلیل  به  را  تولید  کاهش  توافق 
اخیر  سال   5 میانگین  به  نفت  جهانی  ذخایر 
تا پایان ماه مارس سال ٢٠18 میالدی تمدید 
نفت  ذخایر  کاهش  حال  درعین  اند.  کرده 
آمریکا هم طی دو هفته گذشته بیش از انتظار 

تحلیلگران بازار بوده است.
در همین حال این مقام کویتی گفت: معتقد 
هستم که روند پایبندی تولیدکنندگان اوپکی 
تولید  کاهش  توافق  به  ها  غیراوپکی  برخی  و 
را  نفت  تقاضای  افزایش  و  بود  خواهد  بیشتر 
هم در نیمه دوم سال ٢٠18 میالدی خواهیم 

داشت.
»القائیس« گفت: تغییر استراتژی اوپک در حال 

حاضر غیرمنطقی است.
نماینده کویت در اوپک گفت: نگرانی در مورد 
توجیهی  نیجریه  و  لیبی  نفت  تولید  افزایش 
ندارد؛ به دلیل اینکه تولید آنها بین ٣٠٠ هزار 
تا 5٠٠ هزار بشکه در روز بطور میانگین نوسان 
دارد و باید ببینیم آیا این افزایش تولید ثبات 

پیدا می کند یا خیر.
پیش از این آژانس بین المللی انرژی اعالم کرده 
بود که پایبندی اوپک به کاهش عرضه نفت در 
ماه گذشته میالدی به کمترین سطح خود از 
ابتدای سال جاری میالدی به بعد رسیده است.

توافق توتال و ایران، نتیجه 
برجام است

عنوان  با  گزارشی  در  فیگارو  روزنامه  تارنمای 
»توتال، پیشرو در بازگشت غرب به ایران«، نوشت: 
این شرکت فرانسوی توافق همکاری برای استخراج 
از میدان گازی عظیم پارس جنوبی را امضا کرد. 

پاتریک پویانه، مدیرعامل توتال اعالم کرده است 
این قرارداد نشانه بازگشت توتال به ایران و یک 
روز تاریخی برای شرکت فرانسوی به شمار می 
رود، این بازگشت همچنین یک روز تاریخی برای 
ایران به شمار می رود، زیرا نخستین قرارداد با یک 

شرکت نفتی غربی است. 
فیگارو، امضای این توافق را نتیجه توافق تهران و 
قدرت های بزرگ جهان در سال ٢٠15 و برداشته 
شدن تحریم های بین المللی برنامه هسته ای 

ایران ارزیابی کرده است. 
فیگارو همچنین به نقل از سخنگوی گروه نفتی 
توتال نوشت: احساس غرور و افتخار می کنیم به 
عنوان نخستین شرکت بین المللی، به دنبال نتیجه 
گیری از توافق هسته ای بین المللی ٢٠15، یک 

قرارداد نفتی با ایران امضا می کنیم.

نخستین سرمایه گذاری مهم یک 
کشور غربی در ایران

تیتر  با  نیز  رکوردر«  »بیزنس  اینترنتی  پایگاه 
»بازگشت توتال به ایران« خبر انعقاد قرارداد ایران 
با شرکت توتال را بازتاب داد و نوشت: این اولین 
سرمایه گذاری مهم یک کشور غربی در جمهوری 
اسالمی ایران، از زمان لغو تحریم ها علیه تهران 
است. شرکت توتال و ایران، توافق اولیه را در هشتم 
نوامبر گذشته، یعنی یک روز پس از پیروزی دونالد 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ٢٠1۶ آمریکا 

امضا کردند. 
توتال تصمیم خود در مورد سرمایه گذاری نهایی 
در ایران را به تاخیر انداخت، چون منتظر تصمیم 
دولت ترامپ در مورد تحریم ها علیه ایران بود. 
ایران امیدوار است که قراردادهای جدید نفتی با 
المللی را  کشورهای خارجی، شرکت های بین 
نسبت به سرمایه گذاری در این کشور متقاعد کند.

شرحی بر کاهش پایبندی اوپک 
به سقف تولید

نفت  کننده  صادر  کشورهای  سازمان  عملکرد 
)اوپک( در ماه ژوئن )خرداد ماه( نشان از پایین 
ترین میزان پایبندی به توافق کاهش تولید نفت از 

ابتدای سال ٢٠1۷ دارد.
به گزارش آژانس بین المللی انرژی، پایبندی اوپک 
به توافق جهانی کاهش تولید در ماه ژوئن، با توجه 
به افزایش تولید نفت از سوی برخی تولیدکنندگان 
عضو این سازمان، به پایین ترین میزان خود از 

ابتدای سال ٢٠1۷ رسیده است. 
اوپک با اعالم خبر افزایش تولید نفتی این سازمان 
در ماه گذشته میالدی، کاهش تقاضای نفت خام 
را در سال آینده به دلیل تولید باال پیش بینی و 
به مازاد بازار در سال ٢٠18 اشاره کرد. سازمان 
اوپک با ارائه گزارش پیش بینی خود برای سال 
٢٠18، اعالم کرد که دنیا در سال آینده به ٣٢ 
میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه نفت خام در روز نیاز 
دارد که این رقم ۶٠ هزار بشکه در روز کمتر از 

سال جاری است.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

ریاحی گفت: ورود توتال به بحث سرمایه 
گاز  و  نفت  صنعت  در  توسعه  و  گذاری 
های  که شرکت  شود  می  پیشرانی  ایران، 

بزرگ نفتی دیگر نیز ترغیب شوند. 
پخش  شرکت  عامل  مدیر  ریاحی  منصور 
از  یکی  اینکه  بیان  با  نفتی  های  فراورده 
و  پسابرجام  دوازدهم  دولت  افتخارات 
قراردادهای  شدن  اجرایی  آن  ماحصل 
امضای  است،گفت:  بوده  نفتی  جدید 
تاثیرات شگرفی در کالن  توتال  با  قرارداد 

کشور بر روی اقتصاد خواهد داشت.
مثل  یک  درجه  شرکت  وقتی  افزود:  وی 
نشان  شود  می  نفت  صنعت  وارد  توتال 
در کشور  گذاری  امنیت سرمایه  دهد  می 
برای  پیروزی  بزرگترین  که  شده  حاصل 

صنعت نفت است.
بحث  به  توتال  ورود  اینکه  بیان  با  ریاحی 
نفت  صنعت  در  توسعه  و  گذاری  سرمایه 

و گاز ایران، پیشرانی می شود که شرکت 
شوند،  ترغیب  نیز  دیگر  نفتی  بزرگ  های 

زنجیره  سایر  در  قراداد  این  کرد:  تصریح 
اقتصاد نیز تاثیر گذار خواهد بود.

کشورهای  ترتیب  این  به  کرد:  تاکید  وی 
و  رقابت  وارد  و سایر کشورها هم  اروپایی 
سرمایه گذاری در فضای ایران خواهند شد.

های  فراورده  پخش  شرکت  عامل  مدیر 
وزارت  کرد:  خاطرنشان  همچنین  نفتی 
نفت به عنوان پیشران اقتصادی کشور در 
طراز  یک شرکت  با  قرارداد  اجرایی شدن 
انجام  بزرگی  کار  نفت  دهنده  توسعه  اول 
و  وزیر  از  قدردانی  جای  که  است  داده 

مجموعه وزارت نفت دارد.
قرارداد  این  توانیم  می  ما  یادآور شد:  وی 
دهیم  تسری  نیز  بعدی  قراردادهای  به  را 
چرا که در باالدست و پایین دست تاثیرات 
بسیار قابل توجهی خواهد داشت تا بتوانیم 
طی یک تا دو سال آینده خروجی آن را در 
بخش اشتغال و درامدزایی و امنیت سرمایه 

شاهد باشیم.

مدیرعامل پخش فراورده های نفتی خبر داد: 

وزارت نفت پیشران اقتصادی کشور

 هوشمند سازی ایستگاه های حفاظت 
کاتدیک برای نخستین بار

پاالیشگاه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی 
به شبکه سراسری متصل شد 

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با 
اجرای عملیات هوشمند سازی 1۷ ایستگاهه 
کاتدیک در منطقه غرب برای نخستین بار، 
حفاظت از قدیمی ترین خط لوله انتقال نفت 

کشور را هوشمند کرد.
سال  در  کشور  نفتی  لوله  خط  چهارمین 
1٣14 در مسیر نفت شهر/ کرمانشاه به قطر 
سه اینچ و طول ٢٣٠ کیلومتر پس از ساخت 
با ظرفیت ٢٠٠٠  پاالیشگاه نفت کرمانشاه 

بشکه در روز ساخته شد.
زمانی که چهارمین خط لوله نفت خام کشور  
احداث شد، مراکز انتقال نفت این خط نیز 
شامل نفت شهر، کالنتر، پایطاق و علی آباد 
نیز ساخته شد که از قدیمی ترین تلمبه خانه 

های ایران محسوب می شود.
پس از آن و تا سال 1٣5٠ که یک خط لوله 
نفت خام به قطر هشت اینچ در همان مسیر 
ساخته شد، تنها خط لوله ای که نفت خام را 
به غرب کشور و پاالیشگاه کرمانشاه منتقل 

می کرد، همان خط لوله سه اینچی بود.
لوله و مخابرات منطقه  اکنون خطوط  هم 
غرب کشور با مرکزیت کرمانشاه و در جوار 
پاالیشگاه کرمانشاه وظیفه انتقال نفت و خام 
و فرآورده آن بخش کشور در مسیرهایی به 
طول ٢٣۶، 1۷1، 1٢۷ و ٢1 کیلومتر را بر 
خطوط  مدیر  حقیقیان،  دارد.مهرداد  عهده 
لوله و مخابرات نفت منطقه غرب با اشاره 
به باال بودن قدمت تجهیزات و خطوط لوله 
سه گانه در این منطقه، می گوید: با تالش 
و همت رؤسای واحدها و کارشناسان منطقه 
و با رعایت اخالق حرفه ای کار، همه تالش 
خود را به منظور آماده نگه داشتن تجهیزات و 

دستگاه ها به کار گرفته ایم.
وی ادامه می دهد: همه مسیرهای خطوط 
لوله به طور مستمر توسط واحدهای فنی و 

عملیاتی مدیریت و پایش می شوند.
لوله و مخابرات نفت منطقه  مدیر خطوط 
غرب اظهار می کند: در یک سال گذشته 

هیچ گونه حادثه نشتی و یا پارگی خط در 
این منطقه روی نداده است که این موضوع 
نتیجه تالش، برنامه ریزی و اجرای به موقع 
دستورعمل ها از سوی کارکنان است که برای 
رسیدن به اهداف منطقه سعی و تالش شبانه 

روزی می کنند.
 

 هوشمند سازی ایستگاه های حفاظت 
کاتدیك برای نخستین بار

منطقه  مخابرات  و  لوله  خطوط  مدیر 
غرب کشور می افزاید: هم اکنون عملیات 
هوشمند سازی 1۷ ایستگاهه کاتدیک این 
منطقه برای نخستین بار در سطح شرکت 
خطوط لوله و مخابرات و همچنین شرکت 
نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی 
ایران انجام شده است.حقیقیان می گوید: با 
انجام این عملیات افزون بر این که از شرایط 
ایستگاه های  فعالیت  برای  مطلوب تری 
ایم،  شده  برخوردار  کاتدیک  حفاظت 
همچنین حجم ترددهایی که برای کنترل 
و پایش انجام می دادیم نیز کاهش یافته 
است.بر اساس این گزارش یکی از روش های 
به وسیله  فلزات  خوردگی  از  محافظت 
سلول  یک  در  فلز  سطح  دادن  قرار  کاتد 
الکتروشیمیایی است که به همین منظور 
نیز ایستگاههایی در طول مسیر خطوط لوله 

تعبیه می شود.
یک  در  شرکت  این  عملکرد  درباره  وی 
و  خام  نفت  انتقال  افزاید:  می  اخیر  سال 
فرآورده های نفتی دریافتی از خط 1۶ اینچ 
منطقه  پخش  پاالیشگاه،  به  آن  ارسال  و 
کرمانشاه و تاسیسات سنندج پارسال ٣۷٠ 
میلیون و ٢۶8 هزار لیتر افزایش یافته است.

و  خام  نفت  انتقال  میزان  وی،  گفته  به 
یک  میزان  به   1٣94 سال  در  فرآورده 
لیتر  هزار  و ٢1٣  میلیون  و 8٣5  میلیارد 
بوده که در سال 95 به دو میلیارد و ٢٠5 

میلیون و 481 هزار لیتر رسیده است.

راه  و  کاری  های  جبهه  فعالیت  ادامه  در 
اندازی تدریجی واحدهای جانبی و فرایندی 
 ،٢٢ فازهای  توسعه  طرح  خشکی  بخش 
اتصال  عملیات  جنوبی،  پارس   ٢4 و   ٢٣
خط خروجی پاالیشگاه این طرح به شبکه 

سراسری انتقال گاز تکمیل شد. 
فرهاد ایزدجو؛ مجری طرح توسعه فازهای 
٢٢ تا ٢4 پارس جنوبی با اشاره به راه اندازی 
بخش  بویلرهای  و  دقیق  ابزار  هوای  واحد 
های  سرویس  سایر  کرد:  اعالم  یوتیلیی 
پشتیبانی پاالیشگاه، تا شهریورماه امسال به 

طور کامل راه اندازی می شوند.
٢٢تا  فازهای  پاالیشگاه  پیشرفت  ایزدجو 
٢4 پارس جنوبی را 89 درصد اعالم کرد و 
درباره زمان اولین مرحله بهره برداری از این 
فازها گفت: در صورت تخصیص گاز ترش از 
فازهای ۶ ،۷ و 8 ، مطابق برنامه زمانبندی 
امکان عملیات شیرین سازی گاز در ردیف 
اول شیرین سازی پاالیشگاه این فازها، از آذر 

ماه امسال فراهم خواهد شد.
به گفته این مجری طرح، اتصال پاالیشگاه 
فازهای ٢٢ تا ٢4 به خط گاز ترش )آیگت 
5( انجام شده و عملیات تکمیلی اتصال این 
خط هم تا اواخرمردادماه، به پایان می رسد.

تکمیل خط خروجی  از  ایزدجو همچنین 
شبکه  به  فازها  این  پاالیشگاه  اتصال 

سراسری انتقال گاز خبر داد و گفت: تا پیش 
از دریافت گاز از حوزه مخزنی این فاز، امکان 
خط  به  تزریق  و  سازی  شیرین  عملیات 
سراسری با دریافت گاز ترش از آیگت 5، 

محقق خواهد شد.
فازهای  توسعه  طرح  مجری  این  از  پیش 
٢٢ تا ٢4 پارس جنوبی از تکمیل عملیات 
مجموع  از  سکو  سه  موقعیت  در  حفاری 
چهار سکوی این فازها خبرداده و گفته بود: 
با دریافت لوله های CRA از شرکت ملی 
نفت ایران تا مهرماه امسال، عملیات نصب 
این لوله ها در هر چهار سکو آغاز شده و پس 
از آن عملیات تکمیلی چاه ها در مدت شش 

ماه پایانی سال انجام می شود.
نواحی  تمامی  فعال شدن  به  اشاره  با  وی 
پاالشگاه و حضور پیمانکاران در مسیرهای 
راه اندازی اولیه)FTP( اظهار کرد: در حال 
حاضر حدود ۷ هزار نیروی کار در این فاز 
ها مشغول به کارهستند که نسبت به سال 

گذشته ٢ هزار نفر افزایش یافته است.
پارس   ٢4 تا   ٢٢ فازهای  توسعه  طرح 
جنوبی با هدف تولید روزانه 5۶.۶ میلیون 
مترمکعب گاز ترش، ۷5 هزار بشکه میعانات 
گازی، 4٠٠ تن گوگرد، دو هزار و 8۷٠ تن 
اتان در  ال پی جی و دو هزار و ۷4٠ تن 

حال انجام است.

وزیر نیرو با تأکید بر اینکه نباید در سدسازی 
افراط و تفریط کرد از توقف و خروج 5٠ سد 
همچنین  و  نیرو  وزارت  اجرایی  برنامه  از 
مشکالت ساختاری شبکه برق کشور خبر 
برنامه  در  با حضور  داد.حمید چیت چیان 
کار  به  آغاز  با  اینکه  به  اشاره  با  یک  نگاه 
و  یازدهم 145 سد در حال احداث  دولت 
اجرا بود،گفت:با بررسی های زیست محیطی 
رسیدیم  نتیجه  این  به  شده  انجام  فنی  و 
نیرو  وزارت  اجرای  برنامه  از  سد   5٠ که 
باید  سدسازی  امر  افزود:در  شد.وی  خارج 
معیارهای فنی در نظر گرفته شود بنابراین 
نباید  سدسازی  در  که  داشت  اذعان  باید 

افراط و تفریط شود.
که  کردیم  کرد:تالش  اضافه  چیان  چیت 
برنامه سدسازی خود را منطقی کنیم چرا 
که تنها ابزار مدیریت منابع آب احداث سد 
نیست.وزیر نیرو با اشاره به اینکه مدیریت 
آبرسانی،احداث  با  توان  می  را  آب  منابع 
تصفیه خانه ها و بازچرخانی آب نیز انجام 
فعلی  شرایط  در  توان  کرد:نمی  تاکید  داد 
چرا  کرد  پوشی  چشم  سدسازی  از  کشور 
که اگر سدهای پنج گانه تهران نبود چگونه 
می توانستیم به جمعیت 1٠ میلیون نفری 

تهران تامین آب انجام دهیم.
*عالج بخشی سد گتوند و راهکارهای آن 
که توسط دانشگاه تهران جمع بندی شده 

وی در پاسخ به موضوع مشکالت ایجاد شده 
در سد گتوند نیز گفت:کارگروهی متشکل از 
وزارت نیرو، جهاد کشاورزی،برنامه و بودجه 
و محیط زیست برای بررسی مشکالت سد 
گتوند زیر نظر رئیس جمهور تشکیل و عالج 
بخشی این سد به دانشگاه تهران محول شد.

چیت چیان افزود:عالج بخشی و راهکارهایی 
مشخص شد و وزارت نیرو نیز بر همان مبنا 
در حال پیش بردن کار است، بنابراین حل 
قبل  های  دولت  در  که  سد  این  مشکل 
علمی  اساس شرایط  بر  است  احداث شده 

و فنی در حال برطرف شدن است.
نیز  هامون  سد  مشکل  خصوص  در  وی 
گفت:مذاکرات متعددی با دولت افغانستان 
گرفته  صورت  هامون  تاالب  خصوص  در 
دو  هر  به  متعلق  تاالب  این  که  چرا  است 
کشور است و تاثیر بسزایی در شرایط زیست 
محیطی دارد، اگر تاالب هامون خشک شود 
مشکالت زیادی ایجاد می کند و خطرناک 
است.چیت چیان در خصوص خاموشی های 
اخیر در کشور گفت:خاموشی های رخ داده 
ناشی از کمبود تولید برق نیست و حادثه در 
شبکه برق در تمام دنیا رخ می دهد اما به 
هر حال شبکه برق مشکل ساختاری دارد 

که باید اصالح شود.
وی افزود:قیمت آب و برق باید واقعی شود 
و همانطور که قانون هدفمندی یارانه ها بر 

آن تاکید کرده است باید قیمت برق و آب 
تا 5 سال واقعی می شد که متاسفانه نشد.

متر  میلیارد   8/1٠ اینکه  به  اشاره  با  وی 
مکعب در سال به مصارف زیست محیطی 
برای  داشت:  است،اظهار  یافته  اختصاص 
پروژه های نیمه کاره نیز برنامه ریزی های 
دقیقی صورت گرفته است، با وجود اینکه 
با محدودیت منابع مالی مواجه بودیم قدم 
ابتدای  از   ، برداشتیم  سنجیده  را  هایمان 
دولت تا امروز ٣4 سد به بهره برداری رسیده 
و یا آبگیری صورت گرفته است. ٣ سد دیگر 
در روزهای باقی مانده دولت به بهره برداری 
می رسد و همچنین 4/5 میلیارد متر مکعب 
توسط ٣۷ سد تنظیم شده و به منابع دیگر 

اضافه خواهد شد.
چیت چیان تصریح کرد: در سال های قبل از 
انقالب که برنامه سدسازی در کشور شروع 
شد هر سال 5٠٠ میلیون متر مکعب آب 
تنظیم شده توسط سدها استحصال شد این 
هر  در  اخیر  در چهار سال  است  در حالی 
سال یک میلیارد و یکصدو ٢5 میلیون متر 

مکعب استحصال انجام شده است.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه کشور ما از نظر 
منابع آبی فقیر است، اظهار داشت: کشور 
ما در مقایسه با دنیا 1/٣ میلی متر بارندگی 
دارد، خوشبختانه طی تجربیات خوبی که به 
دست آوردیم یادگرفتیم که چگونه با کمبود 
آب رفتار کنیم، قادریم با هیمن مقدار آب 
زندگی خود را بگذرانیم لذا باید در برخی از 

رفتارهای مصرفی تجدید نظر کنیم.
وی با بیا ن اینکه علی رغم کمبود منابع آب 
، خشکسالی و پدیده گرمایش جهانی اآلن با 
اتکا به توانمندی های ملی قادریم کشاورزی 
صنعتی و نیاز شرب مردم را به خوبی تامین 
کنیم، گفت: حدود9٢ درصد آب در بخش 
و  شرب  مصاف  در  درصد   ۶ کشاورزی، 
بهداشتی و ٢ درصد در بخش صنعت مورد 
استفاده قرار می گیرد لذا باید بهره وری آب 

در بخش کشاورزی ارتقا پیدا کند.
چیت چیان با بیان اینکه قریب به5 هزار و 
4٠٠ روستا طی 4 سال آبرسانی شد،گفت: 
تا  آینده  روزهای  طی  دیگر  روستای   8٠٠
پایان دولت یازدهم به بهره برداری می رسد و 
بیش از ۶ هزار روستا که 4/1میلیون نفر دارد 

از برنامه های آب رسانی استفاده می کنند.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه منابع آب در 
سال 1٠٠ میلیارد متر مکعب است،عنوان 
کرد: موضوع آب گران کردن آن نیست ، 
به قیمت  باید  و هر کاالیی  هر محصول 
از  آب  که  کشاورزانی  شود،  عرضه  خود 
چاه برداشت می کنند هیچ پولی پرداخت 
نمی کنند و یا اینکه مصرف کنندگان آب 
پرداخت را  بسیار کمی  قمیت  منزل   در 

 می کنند.

چیت چیان ضمن اعالم خبِر توقف ساخت50 سد در کشور؛

نمی توانیم از سدسازی چشم پوشی کنیم
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کمبود فرهنگ سازی پیرامون مزایای گیاهان دارویی
*امیرمسعود سلطانخانی

و  منابع طبیعی هر کشور محسوب می شود  گیاهان دارویی جزو 
از سرمایه هایی است که می تواند برای پیشرفت یک کشور مهم و 
ضروری به حساب آید، همچنین زمینه مناسبی در بازار کار برای 
جوانان ایجاد می کند.اگر کشوری از منابع طبیعی ارزشمندی که 
خواهد  کشورها  ثروتمندترین  کشور  آن  ببرد.  بهره  به خوبی  دارد 
از کشور  ارز  از خارج شدن  بازار گیاهان دارویی مانع  بود چرا که 
شده و ایران می تواند با داشتن منابع طبیعی عالی سهم مناسبی 
بازار جهانی داروهای گیاهی را به خود اختصاص دهد.با ظهور  از 
داروهای شیمیایی و بیولوژیک، نقش و اهمیت گیاهان دارویی در 
تأمین سالمت بشر، در معرض فراموشی قرار گرفت. اّما با گذشت 
روبرو شده  قابل توجهی  رشد  با  دارویی  گیاهان  از  استقبال  زمان، 
از داروهای مصرفی در جهان را  است.گفتنی است که 1٠ درصد 
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی تشکیل می دهند که این میزان با 
گذر زمان رو به افزایش است.گرایش افراد جامعه به مصرف داروها و 
طب گیاهی و استفاده از فرآورده های گیاهی طی سال های گذشته 
افزایش پیدا کرده است و شاید یکی از مهم ترین علل روی آوردن 
مردم به طب گیاهی عوارض بیشمار داروهای شیمیایی است.باید 
گفت که گیاهان دارویی هر کشور جزو ذخایر و منابع طبیعی آن 
کشور محسوب می شوند که می تواند برای افراد جامعه چه مصرف 
آن و چه برای بازار سرمایه مهم تلقی شود.باید برای تولید مناسب 
گیاهان دارویی با هدف پاسخگویی به افراد جامعه. افزایش سطوح 
کشت گیاهان دارویی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. 
بیشتر منابع طبیعی کشور بر اثر سهل انگاری در حال تخریب هستند 
بازار  که جایی بسی تأمل دارد.در صورت عدم حصول این هدف، 
به سمت برداشت بی رویه از طبیعت و منابع طبیعی خواهد رفت که 
نتیجه آن نابودی و حذف تدریجی گونه ها و ذخایر ارزشمند گیاهان 
دارویی خواهد بود.با وجود اینکه ایران از نظر تنوع گونه ای گیاهان 
دارویی رتبه چهارم جهانی را داراست، ولی از نظر تولید داروهای 
گیاهی متأسفانه رتبه پانزدهم جهانی را دارد.برای افزایش رتبه تولید 
جهانی عوامل متعددی دخیل هستند که می توان به  تولید گیاهان 
دارویی به میزان کافی، با قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول اشاره 
کرد.همچنین برای دستیابی به افزایش رتبه تولید جهانی داروهای 
گیاهی. به تشویق کشاورزان به کشت گیاهان دارویی و افزایش سطح 
زیر کشت باید اقدام کرد و موانع بر سر راه را که زیرساخت های 
تولید هم به حساب می آیند باید شناسایی و زمینه توسعه را برای 
کشاورزان فراهم کرد.پس از بررسی از کشاورزان و فعاالن این بخش، 
از عمده موانعی که حائز اهمیت هستند و رفع آن ها می تواند تولید 
رو به رشد را به همراه داشته باشند می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

مقابله صحیح با عوارض طبیعی بخصوص خشکسالی با جایگزینی 
گونه های گیاهی مناسب، تأمین بذر و نهال به میزان کافی و گونه های 
مناسب برای کشت، آگاهی به موقع و کامل کشاورزان از مصوبات و 
تفاهم نامه های بین ارگان های مرتبط و همچنین اهرم های حمایتی 
در راستای کشت بهینه گیاهان دارویی، ترویج و اطالع رسانی صحیح 
برای جلب نظر کشاورزان به کشت گیاهان دارویی با کیفیت مناسب، 
که بدین ترتیب ایجاد فضای مناسب برای بازاریابی و بازرگانی گیاهان 
فراهم  کشاورزان  برای  بی دغدغه  و  مطمئن  فروش  برای  دارویی 
می شند تا حداقل در گونه های بومی مانع از واردات گیاهان دارویی 
و ارزبری بیهوده از کشور شویم.اغلب درباره خواص درمانی گیاهان 
دارویی اطالعاتی کسب می کنیم ولی ممکن است درباره چگونگی 
تهیه و مصرف آنها با ابهام روبرو باشیم.ابتدا باید توجه داشت که 
هیچ گاه در مصرف گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی، حتی اگر 
نتایج مطلوبی هم داشته باشند نباید زیاده روی کرد؛ چرا که برعکس 
تصور عموم مردم گیاهان دارویی هم می توانند عوارض داشته باشند 
و باید در مصرف شان دقت کرد.اطالع رسانی و آموزش پزشکان و 
مردم از راهکارهای توسعه این صنعت در کشورهای مختلف می باشد 
و در کشورمان کمتر به این موضوع توجه شده است. به عنوان مثال، 
در حال حاضر هیچ نشریه اختصاصی در کشور وجود ندارد که به 
مقوله اطالع رسانی و فرهنگ سازی پیرامون مزایای گیاهان دارویی و 
داروهای گیاهی بپردازد. در برنامه درسی دانشجویان پزشکی مطلب 
چندانی در این مورد مشاهده نمی شود. مخلص کالم آن که، گیاهان 
دارویی و داروهای گیاهی در ایران مورد بی مهری و کم توجهی واقع 
شده اند.با توجه به اهمیت اقتصادی و بهداشتی گیاهان دارویی، این 
موضوع می تواند در برنامه ریزی های کالن کشور جایگاهی شایسته 
و درخور توجه داشته باشد؛ به ویژه اینکه می تواند سهم قابل توجهی 
از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دهد. با این وجود، کمتر 
البته  می آید.  به عمل  صنعت  این  از  تأثیرگذار  و  عملی  حمایت 
حمایت از این صنعت فقط به حمایت های مالی محدود نمی شود، 
بلکه مسائل مربوط به آموزش )مردم، پزشکان، بازرگانان(، توسعه 
تکنولوژی، بازاریابی و اقتصاد، مدیریت، قوانین و مقررات و غیره را 
نیز در برمی گیرد. بنابراین بخش ها و وزارتخانه های متعددی در این 
کشاورزی؛  جهاد  وزارت خانه های  هستند.  ذینفع  و  دخیل  مسئله 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ امور 
اقتصاد و دارایی؛ وزارت بازرگانی؛ صنایع و معادن؛ سازمان حفاظت 
محیط زیست؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حتی سازمان تأمین 
اجتماعی و خدمات درمانی در قالب شرکت های بیمه باید یکی از 
حامیان این صنعت باشند، چراکه بسیاری از بیماری ها با استفاده از 
گیاهان دارویی قابل پیشگیری و درمان هستند و هزینه و عوارض آن 
به مراتب کمتر از درمان با روش های نوین است، ولی در عمل توجه 

جدی به اولویت مندی آن ندارند.
 

 بانك

مشارکت خیرخواهانه ۱۹۲ میلیارد ریالی بانک ملی

بانک ملی ایران طی چهار سال فعالیت دولت تدبیر و امید در 8٠ 
طرح عام المنفعه و خیرخواهانه با صرف مبلغ 19٢ میلیارد ریال 

مشارکت کرده است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در ادامه 
روند حمایت از امور خیریه و عام المنفعه، در سال های 1٣9٢ تا 
1٣95 نیز حسب مصوبات هیات مدیره، مشارکت در این طرح ها 
در دستور کار بانک ملی ایران قرار گرفته است. آزادسازی زندانیان 
نیازمند جرایم غیر عمد معرفی شده توسط ستاد دیه کشور، احداث 
بازسازی  مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و معلولین ذهنی، 
عام  اقدامات  جمله  از  درمانگاه  و  بیمارستان  احداث  شیرخوارگاه، 

المنفعه بانک ملی ایران بوده است.
همچنین مساعدت مالی به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی، 
اهدای آمبوالنس، احداث مدرسه، نمازخانه، مصلی، مسجد و حوزه 

علمیه در مناطق محروم کشور از دیگر اقدامات این بخش است.
بانک ملی ایران هزینه این اقدامات را از محل پنج درصد بودجه امور 
فرهنگی و آموزشی قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس 
انداز و پس از اخذ مجوزهای الزم از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران تامین کرده است.

تزریق 3۰ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت برای رونق تولید

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
امسال ٣٠ هزار میلیارد تومان به رونق تولید 
و بازسازی صنایع و صنوف تولیدی اختصاص 
می یابد. به گزارش شاتا، رضا رحمانی با بیان 
اینکه سال گذشته طرح رونق تولید با اعتبار 
واحد   ۷5٠٠ برای  تومان  میلیارد  هزار   1۶
تولیدی  معدنی،  متوسط  و  کوچک  صنعتی 
استقبال  با  افزود:  شد  تعریف  کشاورزی  و 
مشمول  واحدهای  سقف  تولیدی،  واحدهای 
به  هم  پرداختی  تسهیالت  و  واحد  هزار   ٢5
بیش از ٢٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. 
رحمانی گفت: در اجرای این طرح به واحد ها 
بدهی  برگشتی،  چک  مانند  مشکالتی  در 
مالیاتی و بیمه ای و بدهی غیرجاری تخفیفاتی 
برای واحدهای تولیدی قائل شدیم تا بتوانند 
وی  کنند.  استفاده  تولید  رونق  تسهیالت  از 
رونق  طرح  می دهد  نشان  ارزیابی ها  افزود: 
تولید تا 8٠ درصد موفق بود و آن ٢٠ درصد 
به تمهید تسهیالت قبلی  انحراف هم مربوط 
واحد ها از سوی بانک ها یا سپرده گیری برخی 
از این تسهیالت از سوی برخی بانک ها بود، اما 
انحرافی که هزینه کرد در جایی غیر از واحد 

تولیدی باشد به حداقل رسید
 

 رشد ۱۲۰ درصدی مناسبات 
اقتصادی ایران

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد 
جمهوری  اقتصادی  مناسبات  درصدی   1٢٠
تصریح  گذشته،  چهارسال  در  ایران  اسالمی 
کرد: سطح روابط اقتصادی ایران و ویتنام باید 
افزایش  دالر  میلیارد  سالیانه ٢  به  کم  دست 
نهمین اجالس  نعمت زاده در  یابد. محمدرضا 
ویتنام  و  ایران  اقتصادی  مشترک  کمیسیون 
بین المللی  نمایشگاه های  دائمی  محل  در 
سال  چهار  از  پس  امروز  کرد:  اظهار  تهران 
شاهد بازگشایی کمیسیون مشترک اقتصادی 
دو کشور هستیم. به گفته این مقام مسئول، 
دیدارهای روسای جمهور دو کشور در ماه های 
گذشته نشاندهنده عمق همکاری های ایران و 
ویتنام است. وی بیان کرد: ایران در سال های 
انقالب  سرگذاشتن  پشت  از  پس  گذشته 
 1٠ تحمیلی،  ساله  هشت  جنگ  و  اسالمی 
سال با تحریم های شدید اقتصادی و سیاسی 
پیشرفت های  به  حال  این  با  اما  شد،  مواجه 
تهیه  بر  تاکید  با  نائل شدیم.نعمت زاده  خوبی 
و تدوین یک نقشه راه برای حرک ت دو کشور 
به  با توجه  برنامه ریزی شده، گفت:  در مسیر 
ظرفیت های بسیار باالی دو کشور باید تالش 
کرد تا به اهدافی باالتر از برنامه های پیش بینی 
دست  ویتنام  به  رییس جمهور  سفر  در  شده 
پیدا کنیم که در این راستا الزم است بنگاه ها 
راستای  در  صنعتی  و  تجاری  شرکت های  و 

افزایش فعالیت ها گام بردارند.
  

بازار سرمایه

نوسان دماسنج بازار سرمایه
 در کانال ۷۹ هزار واحدی

در دومین روز داد و ستدهای تاالر شیشه ای در 
این هفته شاخص کل با افت ٣8 واحدی مواجه 
شد و حجم معامالت به رقم ۷4٢ میلیون سهم 
بازده  مالی رسید.یکشنبه شاخص کل  اوراق  و 
نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران با ٣8 
واحد افت نسبت به روز شنبه در تراز ۷9 هزار و 
۶٢٠ واحدی ایستاد و شاخص کل هم وزن نیز با 
15 واحد کاهش به رقم 1۷ هزار و ٣۶۷ واحدی 
رسید.شاخص آزاد شناور نیز کمتر از یک واحد 
افت کرد و شاخص بازار اول با 54 واحد افت به 
رقم 55 هزار و ۶٠ واحدی رسید، اما شاخص بازار 
دوم با رشد ۷۷ واحدی خود در تراز 1۷۷ هزار 
و 5۷4 واحدی نشست.نماد خدمات انفورماتیک، 
ایران خودرو هر یک  ایران و  ملی صنایع مس 
به ترتیب با ٣4، ٢9 و هشت واحد تاثیر منفی 
در دماسنج بازار سرمایه بیشترین نقش کاهنده 
را روی شاخص داشتند. در طرف مقابل فوالد 
مبارکه اصفهان، پتروشیمی جم و مخابرات ایران 
با به ترتیب ٢4، 19 و 1۷ واحد تاثیر مثبت سعی 

کردند شاخص کل را در تراز باالتری قرار دهند.
 

 خودرو

صنعت قطعه سازي حلقه اعتماد
 به تولید داخل

یک فعال صنعت قطعه سازی با اشاره به اینکه 
در  کیفیت  نظر  از  داخل  در  تولیدی  قطعات 
صنعت  گفت:  دارند،  قرار  مطلوبی  وضعیت 
قطعه سازی حلقه اصلی اعتماد به تولید داخل 
صورتی  در  افزود:  یزدان بخش  پیمان  است. 
جهانی  سطح  در  داخلی  قطعات  کیفیت  که 
بزرگی  خودروسازان  قطعا  نبود  تایید  مورد 
حاضر  هیچگاه  سیتروئن  و  پژو  رنو،  همچون 
نمی شدند  داخلی  قطعه سازان  با  همکاری  به 
بخش  این  در  خارجی  قطعه سازان  توان  از  و 
تنها  نه  کرد:  تصریح  وی  می کردند.  استفاده 
با  همکاری  به  راغب  بین المللی  خودروسازان 
تولید  برنامه  بلکه  قطعه سازان داخلی هستند 
خودروسازی رنو بر استفاده از توان قطعه سازان 
ایرانی برای صادرات قطعه در بازارهای جهانی 

است

یادداشت خبر

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در طول 
سال های گذشته و دولت قبل خصوصی سازی 
اقتصادی  اصول  از  یک  هیچ  پیگیری  بدون 
سال ها  آن  طول  در  کرد:  تاکید  شد،  انجام 
حدود 1٠٠ میلیارد دالر از سرمایه مردم ایران 
را واگذار کرده اند بدون آنکه فکر و اندیشه ای 
بگیرد. صورت  آن  اجرای  چگونگی  برای 

ایسنا، عباس آخوندی در مراسم  به گزارش 
تودیع و معارفه مدیران عامل ایران ایر تصریح 
کرد: یکی از مشکالتی که در طول سال های 
بوده  مواجه  آن  با  ایران  اقتصاد  گذشته 
است، نگاه اشتباه به فرآیند خصوصی سازی 
است. این نگاه باعث شد شرکت های مادر و 
تاثیرگذار در اقتصاد ایران که انباشت سرمایه 

ملی به حساب می آمدند، واگذار شوند بدون 
اینکه مقدمات اقتصادی الزم مانند بازسازی 
را  اقتصادی  بهره وری  تضمین  و  ساختاری 
پشت سر گذاشته باشند.وزیر راه و شهرسازی 
فرآیند  در  غلط  تصمیم گیری های  بیان  با 
و  اقتصاد  به  بزرگ  جفایی  خصوصی سازی 
مردم ایران بود، تصریح کرد: ما به هیچ عنوان 

نیستیم  با خصوصی سازی  مخالفت  به دنبال 
حتی بنده خود در فرآیند پیش نویس قانون 
خصوصی سازی کشور نقشی جدی داشته ام اما 
مسئله ای که باید روی آن تاکید داشت بحث 
تضمین  و  ساختاری  و  جدی  های  ارزیابی 
در  اقتصادی که  بنگاه های  از  آینده هر یک 

برنامه واگذاری قرار می گیرند.

۱۰۰ میلیارد دالر سرمایه ملی را بی فکر واگذار کردند

بررسی ها نشان می دهد، بین ٣5 تا ٣8 درصد 
یا  تحصیل  حال  در  کشور  غیرشاغل  جوانان 
کسب مهارت نیستند که این گروه به شدت 
در معرض خطر به حاشیه رانده شدن در بازار 
و  مالی  بحران های  وقوع  از  هستند.پس  کار 
کار  بین المللی  سازمان  جهان،  در  اقتصادی 
بازار  )ILO( به منظور بررسی بهتر وضعیت 
شاخص های  آنکه  به  توجه  با  و  جوانان  کار 
نمی توانند گویای  تنهایی  به  کار  بازار  سنتی 
باشد،  آنان  کار  نیروی  از  دقیقی  وضعیت 
شاخصی تحت عنوان »جوانان غیرشاغل که 
نیستند«   مهارت  کسب  یا  تحصیل  حال  در 
کار  بازار  وضعیت  تحلیل  کرد.در  تعریف  را 
معموالً سه شاخص نرخ بیکاری، نرخ اشتغال 
و نرخ مشارکت نیروی کار جوانان به عنوان 
شاخص های سنتی بازار کار مد نظر قرار دارد؛ 
ضمن اینکه بخش مهمی از مشکالت نیروی 
نتوانستند  که  غیرفعالی هستند  جوانان  کار، 
وارد بازار کار شوند و این جمعیت به عنوان 
شناخته  اقتصادی«  غیرفعال  »جمعیت 

می شوند.طبق گزارش هایی که سازمان جهانی 
اولین کسانی  ارائه می دهد، جوانان جزو  کار 
می دهند  دست  از  را  خود  شغل  که  هستند 
آخرین  جزو  جوامع  از  قشر  این  همچنین  و 
به دست می آورند  افرادی هستند که شغلی 
که این امر ناشی از عوامل بسیاری از جمله 
تحلیل  است.بررسی  مهارت  و  تجربه  کمبود 

آمار بازار کار حکایت از آن دارد که ایران به 
عنوان کشور در حال توسعه که در سال های 
اخیر تحوالت جمعیتی مختلفی را تجربه کرده 
بافت  نظر  از  همچنان  حاضر  حال  در  است، 
است. جوان  سنی  ساختار  دارای  جمعیتی 

»جوانان  شاخص  ،محاسبه  مهر  گزارش  به 
غیرشاغل که در حال تحصیل یا کسب مهارت 

نیستند« که تحت عنوان NEET شناخته 
 9٠ سال های  طی  می دهد  نشان  می شود، 
 ٢4 تا   15 جوانان  درصد   ٣1 حدود   94 تا 
تحصیل  حال  در  و  نبوده  شاغل  کشور  سال 
برای  این سهم  که  نیستند  مهارت  یا کسب 
جوانان حدود 15 تا ٢9 ساله طی سال های 
مذکور بین ٣5 تا ٣8 درصد در حال نوسان 
است.طبق اطالعات به دست آمده از مجموع 
19 میلیون و ٣4٢ هزار و 4٣٣ جوان 15 تا 
٢9 سال تعداد ۷ میلیون و ٣٢۶ هزار و ٢۷ 
نفر تعداد بیکارانی است که در حال تحصیل 
یا کسب مهارت نیستند.قسمت نگران کننده 
بازار کار مربوط به جوانانی می شود که در عین 
حال نه در جستجوی کار بوده و نه در حال 
آموزش یا کسب مهارت؛ این گروه به شدت 
در معرض خطر به حاشیه رانده شدن از بازار 
کار و مواجهه با محرومیت ها و ناهنجاری های 
برنامه ریزان  ویژه  توجه  اجتماعی هستند که 
جمله  از  حمایتی  سیاست های  وضع  برای 
فراهم کردن امکانات تحصیلی، مهارت آموزی 

و اشتغال را طلب می کند.

روایت آماری جدید بیکاری ارائه شد؛

7میلیون بیکاری که نه مدرك دارند نه مهارت

خصوصی سازی تنها راه نجات صنعت خودروسازی ایران

با  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر لزوم 
کاهش سهم دولت از صنایع مادر و واگذاری 
شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی 
گفت: اصل 44 قانون اساسی از جمله اصول 
اجرای آن می تواند  است که  قانونی مهمی 
تحول شگرفی را در اقتصاد کشور ایجاد کند. 
غالم محمد زارعی در گفتگو با خبر خودرو 
افزود: با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی 
به بخش خصوصی  و واگذاری صنایع مادر 
شاهد تحرک، پویایی و سودآوری در صنایع 
کشور خواهیم بود. وی تصریح کرد: متاسفانه 
از  اساسی  قانون   44 اصل  حاضر  حال  در 
به  و  دارد  زیادی  فاصله  خود  اصلی  اهداف 

این  است.  نشده  اجرایی  صحیح  صورت 
نماینده مجلس با بیان اینکه اجرای اصل 44 
قانون اساسی منجر به رفع مسائل و مشکالت 
اقتصادی کشور خواهد شد، خاطرنشان کرد: 
صنایع خودروسازی و بنگاه های اقتصادی در 
حال حاضر به صورت خصولتی و دولتی اداره 
می شوند و با ادامه این روند تحولی در رشد و 
توسعه آنها محقق نمی شود چراکه ناکارآمدی 
سیستم مدیریتی در این عرصه موجب رکود 
مزایای  و  حقوق  پرداخت  عدم  اقتصادی، 
کارکنان و تعطیلی کارخانجات و بنگاه های 
نجات صنعت  راه  بنابراین  تولیدی می شود 
خودروسازی از وضعیت کنونی ورود بخش 

خصوصی به این صنایع است.

سبقت صادرات غیرنفتی کشور از واردات در پسابرجام

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان 
اینکه 9٠٠ مورد از تحریم های کشور بعد از برجام 
برداشته شده، گفت: حجم صادرات غیرنفتی از 
واردات کشور پیشی گرفته و این نشان از بهبود 

روابط بین المللی کشور است. 
ملت،  خانه  با  گفتگو  در  رمضانعلی سبحانی فر 
تاثیرات برجام بر صنعت کشور در  درخصوص 
دومین سالگرد امضاء این تفاهم نامه بین المللی، 
تحریم های  از  عمده ای  بخش  داشت:  اظهار 
بانکی برداشته شده است. همچنین در گذشته 
را  فراوانی  مشکالت  کشور  صنعت  بخش  در 
داشتیم و در تامین تجهیزات مورد نیاز صنایع 
با مشکل جدی روبه رو بودیم که در حال حاضر 
مجلس  نماینده  این  نداریم.  را  مشکالت  این 

افزود: به واسطه امضاء برجام صادرات محصوالت 
ایرانی به کشورهای دیگر به راحتی انجام و شاهد 
سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در کشور 

هستیم. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان 
آثار  برجام  آمریکا  عهدی ها  بد  علی رغم  اینکه 
آثار  مردم  کرد:  تصریح  داشته،  فراوانی  مثبت 
خوبی  به  خود  زندگی  در  را  برجام  مستقیم 
مشاهده می کنند، تنش های و بی ثباتی پولی و 
بازار سرمایه برطرف شده و مردم در آرامش کافی 

در فضای کسب وکار خود مشغول هستند. 
که  کرد  تاکید  ادامه  در  همچنین  سبحاني فر 
از دست  تحریم ها  اثر  بر  ایران  بازارهاي  برخی 
رفته بود که بازگشت به آنها نیازمند زمان است.

هرچند  گذشته  ماه هاي  طي  خودرو:  گروه 
بارها درباره جایگزین شدن خودروهاي داخلي 
قدیمي از سوي مسئوالن و کارشناسان صحبت 
نامي  و خودروسازان هیچ  وزیر  اما  است،  شده 
از خودروهایي که قرار است از رده تولید خارج 
شوند، نبرده اند. با این همه ناگفته پیداست که 
حداقل یک نوع خاص از هردو خودروساز باید 
بخوانند؛  تولید  خطوط  با  را  خداحافظي  غزل 
پژو 4٠5 و پراید؛ دو خودروي پرفروش هر دو 
خودروسازي است . قدیمي بودن تکنولوژي و 
خطوط تولید این خودروها باعث شده کیفیت 
این خودروها نیز پایین باشد. قدیمي و از رده 
خارج بودن برخي خودروهاي در حال تولید در 
دو خودروساز بزرگ داخلي عالوه بر نارضایتي 
مصرف کنندگان انتقاد وزیر صنعت را به عنوان 
مسوول ارشد دولتي سیاست گذار صنعت خودرو 
به دنبال داشته استمدتي قبول بود که نعمت زاده، 
وزیر صنعت در جلسه سیاست گذاري خودرو از 
خودروسازان خواست تا خودروهایي که تکنولوژي 
قدیمي دارند را از خطوط خود خارج و خودروهاي 
جدید را جایگزین آنها کنند. موضوع جایگزین 
شدن خودروهاي قدیمي، مدت هاست مورد توجه 
رسانه ها قرار دارد و درباره آن خبر و گزارش هایي 
اقدام  این  هنوز  حال  این  با  مي شود.  منتشر 
عملي نشده و به نظر مي رسد که پیچ و خم هاي 
دارد.طي سال هاي  این مسیر وجود  در  زیادي 
گذشته بارها قواعد و قوانین تولید خودرو براي 
خودروسازان داخلي گوشزد شده و بارها مباحث 
زماني مختلفي براي خروج خودروهاي قدیمي 
از خطوط تولید عنوان شده است. حاال به نظر 
مي رسد که خودروسازان هم تصمیم گرفته اند تا 
خطوط تولیدي خود را با محصوالت جدیدي که 
قراردادهاي آنها را به تازگي منعقد شده، جایگزین 
کنند.طي سال هاي گذشته کیفیت خودروهاي 
خودروها  این  بودن  تکراري  و  قدیمي  داخلي، 
نارضایتي  دالیل  مهمترین  به عنوان  همواره 
مصرف کنندگان مطرح شده است. در همین حال 
برخي خودروهاي در حال تولید در دو شرکت 
بزرگ خودروساز داخلي عمري بیش از دو دهه 

دارند..
فرصت برجام براي خودروسازان داخلي

در این میان به اعتقاد کارشناسان، در حال حاضر 
توافق هسته ای و برجام فرصتی مناسب را در 
اختیار خودروسازی کشور قرار داده تا بتواند باب 
مذاکره با شرکت های خارجی را باز و محصوالتی 
جدید را با کیفیت و قیمتی مناسب جایگزین 
کند. یک جستجوی  قدیمی خود  خودروهای 
ساده در سایت های خودروسازان خارجی، نشان 

داخلی  خودروساز  شرکت های  اگر  می دهد 
تمرکز بیشتری روی بازار زیر 5٠ میلیون تومان 
می گذاشتند، می توانستند محصوالتی مناسب 
جایگزین  را  آنها  و  یافته  بازار  از  بخش  این  با 
قدیمی ها کنند.محصوالتی مانند نیسان ورسا، 
هیوندای اکسنت، شورولت اسپارک، میتسوبیشی 
میراژ، تویوتا یاریس، فورد فیستا و کیا ریو، همه 
ضمن داشتن کیفیتی مناسب )بسیار باالتر از 
خودروهای داخلی زیر 5٠ میلیون تومان(، قیمتی 
یکسان و حتی شاید ارزان تر از برخی محصوالت 
قدیمی داخلی دارند.با این همه برخی از سازندگان 
شرکت های  با  همکاری  سابقه  خودروها،  این 
خودروساز داخلی را داشته و طبعا این موضوع 
می توانسته و می تواند راه را برای تولید محصوالت 
موردنظر در ایران فراهم کند. در این بین، نیسان 
و کیا پیش تر با پارس خودرو و سایپا همکاری 
داشته اند، اما این موضوع تا به امروز نتوانسته به 
جایگزینی محصوالت قدیمی خودروسازی ایران 

ختم شود
موانع جایگزینی

خودروسازان  که  جدیدي  قراردادهاي  توجه  با 
منعقد کرده اند هم بعید به نظر مي رسد در این 
رنج قیمت باشد و خودروسازان بتواند متقاضیان 
این رنج قیمتي را راضي نگه دارند و شاید مجبور 
شوند خودروي جدیدشان را یا با قیمت پایین تر 
به بازار روانه کنند یا تالش کنند متقاضیان را 
متقاعد به هزینه کرد بیشتري کنند.طي سالیان 
سایپا  تولید  خودروي  پرتیراژترین  پراید  سال 
بوده و اگر قرار باشد این محصول دیگر تولید 
نشود، باید بیشتر خطوط تولید در تهران و سایر 
سایت هاي این خودروساز به دنبال جایگزیني با 
بازار فروش مطمئن باشند تا با مشکالتي مانند 
تعطیلي و بیکاري کارگران مواجه نشوند.  نکته 
دیگري که باید مورد توجه قرار داد، این است 
که این خودرو در رنج قیمتي زیر ٣٠ میلیون 
تومان است که پیش از این نیز بحث خروج آنها 
مطرح شده بود و حاال چالش خودروسازان براي 
جایگزیني خودرویي که در این رنج قیمتي باشد 
بیش از گذشته به آنها فشار وارد خواهد کرد. به 
نظر مي رسد سایپایي ها با تولید انواع خودروي 
پراید بازار مناسبي را در اختیار دارند که به مدد 
تغییرات ظاهري و آپشن گذاري هاي مختلف انجام 
شده، اما نمي توان به طور کامل اعالم کرد که این 
خودرو داراي تکنولوژي جدید است که مي تواند 
همچنان در خط تولید باقي بماند. تیبا دیگر 
خودروي تولیدي این برند هم جزو خروجي هاي 
این خودروساز است و حاال به نظر مي رسد آخرین 
برنامه این است که تیبا با افزایش تولید جایگزیني 

براي پراید در بازار باشد.
تیبا جایگزین خوبی برای پراید

خودروسازی  گروه  مدیرعامل  حال  همین  در 
سایپا، تاکید کرده است که تیبا جایگزین خوبی 
برای پراید بوده و تیراژ تولید آن برای جایگزینی 
پراید افزایش می یابد. مهدی جمالی روز گذشته 
در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به انعقاد قرارداد بین 
شرکت سیتروئن فرانسه با شرکت خودروسازی 
در حال حاضر  سایپا، گفت: شرکت سیتروئن 
دیگر شرکت  و  سایپا- سیتروئن شده  شرکت 
سیتروئن نیست، که تا پایان سال جاری از نخستین 
محصول این شرکت رونمایی می شود. مدیرعامل 
گروه خودروسازی سایپا، اضافه کرد: سهم سایپا 
در این قرارداد 5٠ درصد و سهم سیتروئن نیز 
5٠ درصد برابر است. جمالی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر توقف خط تولید پراید در پایان سال 9۷ 
و تصمیمات ایران خودرو برای جایگزینی خودرو با 
همان رنج قیمتی، ادامه داد: تیبا جایگزین خوبی 
برای پراید است و تیراژ تولید آن برای جایگزینی 
پراید افزایش می یابد. مدیرعامل گروه خودروسازی 
سایپا، در پایان تصریح کرد: شرکت خودروسازی 
سایپا در حال طراحی خودروهای جدید و با قیمت 

مناسب است.
این خودروها عمرشان را کرده اند!

به گفته کارشناسان عمر خودروهای تک ستاره 
شامل سایپا 1٣1، سایپا 111، سایپا 1٣٢، تیبا، 
تیبا هاچ بک، ساینا، ام وی ام 11٠ اس، سمند، پژو 
پارس، پژو 4٠5، لیفان ایکس ۶٠ و ام وی ام 55٠ 
سر آمده و تولید آنها باید متوقف شود.متن پرسش 
مطرح شده با کارشناسان این بود که »بررسی 
داخلی  خودروهای  کیفی  ارزیابی  گزارش های 
ایران خودرو، سایپا، مدیران  نشان می دهد که 
خودرو و کرمان خودرو ماه ها و بلکه سالهاست 
که برخی محصوالتشان را در پایین ترین سطح 
کیفی تولید می کنند و ارتقایی در کیفیت این 
محصوالت صورت نگرفته است!؟کارشناسان در 
پاسخ به این پرسش متفق القول معتقد هستند 
که عمر خودروهای تک ستاره که در پایین ترین 
سطح کیفی تولید می شوند، سر آمده و تولید 
آنها باید متوقف شده و با خودروهای با کیفیت 

جایگزین شوند.در این زمینه عضو هیات علمی 
ایران  شرکتهای  از  طباطبایی  عالمه  دانشگاه 
خودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان خودرو 
خواست که تولید خودروهای با کیفیت پایین را 
متوقف کنند.امراهلل امینی اظهار کرد:« مشکل ما 
در حوزه کیفیت خودروهای داخلی این است که 
اگرچه هر ماه گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای 
داخلی تهیه و منتشر می شود اما به این گزارش ها 
ترتیب اثر داده نمی شود.همچنین یک کارشناس 
صنعت خودرو تاکید کرد که تولید خودروهای 
تک ستاره در شأن صنعت خودرو و مردم ایران 
نیست. حسن کریمی سنجری خاطرنشان کرد:« 
متاسفانه در خودروهای تک ستاره به سه دلیل 
قدیمی بودن پلت فرم، ناتوانی قطعه سازان داخلی 
و همچنین امکان پذیر نبودن تنوع مدل، امکان 
افزایش بیشتر کیفیت این خودروها وجود ندارد.

نیز  و صنعت  علم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
بودن  پایین  از دالیل  معتقد است که » یکی 
کیفیت برخی خودروهای داخلی رانت و زد و 
بند بین برخی خودروسازان و قطعه سازان است.

دالیل  از  یکی  کرد:«  اظهار  خلخالی  ابوالفضل 
بی کیفیت بودن برخی خودروهای داخلی رانت ها 
و زد و بندهای پشت پرده است. در برخی موارد 
شاهد هستیم که برخی قطعه سازان بزرگ داخلی 
از مواد اولیه ضایعاتی و بی کیفیت برای تولید 
قطعات خودرو استفاده می کنند که نمونه آن 
تولید مجموعه فرمان برخی خودروهای پر تیراژ 
داخلی با استفاده از مواد اولیه ضایعاتی است.عضو 
هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
نیز درباره تولید خودروهایی با سطح کیفی تک 
ایران خودرو، سایپا،  از سوی شرکتهای  ستاره 
مدیران خودرو و کرمان خودرو اظهار کرد که این 
خودروها عمرشان را کرده اند و خودروسازان باید 
به فکر جایگزینی آنها با محصوالت جدید باشند.

شهرام آزادی تصریح کرد:« خودروهای تک ستاره 
عمر خود را کرده  و به انتهای عمر خود نزدیک 
برای  هزینه های جدید  بنابراین صرف  شده اند 
افزایش کیفیت آنها چندان منطقی نبوده و این 
سرمایه ها باید صرف تولید خودروهای جدید و با 

کیفیت شود.«

رونمایي مدیرعامل سایپا از جایگزین احتمالي خودروهاي قدیمي؛

خودروهای جایگزین کدامند ؟



با حضور نماینده ولی فقیه برگزار شد؛ 

جلسه تودیع و معارفه مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران
خبرنگار پیام زمان - فاطمه حسن زاده:  
در آیینی با حضور رئیس سازمان اوقاف 
االسالم  حجت  کشور   خیریه  امور  و 
عنوان  به  جناسمی  حیدری  ابراهیم 
خیریه  امور  و  اوقاف  جدید  مدیرکل 

شد.  معرفی  مازندران 
خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  رییس 
از  اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  کشور 
افزایش  برای  اجرایی  و  عملی  پیشنهاد 
استقبال  خوبی  به  موقوفات  درآمد 
است  این  ما  آرزوی  گفت  کنیم  می 
بدهند  شهادت  مردم   همه  روزی  که 
در  و  رسیده  اجرا  به  ظرفیت  این  که 
رییس  گیرد  قرار می  مردم  اختیار همه 
کشور  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان 
خاطر نشان کرد در سطح کشور در هر 
سال برنامه به مدیران ابالغ و پس از آن 
آثار کار  باید  مطالبه می شود وی گفت 
و  کنیم  استقبال  خوبی  به  را  موقوفات 
ارزوی قلبی ما این است که روزی همه 
مردم شهادت بدهند که این ظرفیت به 
مردم  همه  اختیار  در  و  رسیده  فعلیت 
مازندران  داشت  اظهار  وی  بگیرد  قرار 
بزرگان  اندیشمندان  عالمان  سرزمین 

در  که  سرزمینی  نیز  و  فقاهت  و  علم 
ای  برجسته  نقش  مقدس  دفاع  دوران 
امور  و  اوقاف  سازمان  رییس  داشتند 
اقدامات  اینکه  بیان  با  کشور  خیریه 
حجت  مدیریت  زمان  در  مناسبی 
شد  انجام  استان  در  علیزاده  االسالم 
و  الهی  توفیق  اقدامات  این  گفت  وی 
که  بود  مدیران  جانبه  همه  همکاری 
گذاشتند  گام  راه  این  در  اعتقادات  با 

را  هست  ائمه  میراث  که  وقف  باید  و 
مدیرکل  ادامه  در  کرد  حفظ  خوبی  به 
مازندران  خیریه  امور  و  اوقاف  جدید 
ماندن  ناشناخته  گفت:  مراسم  این  در 
ساز  زمینه  جامعه  سطح  در  موقوفات 
این  حقوق  ادای  در  ها  کوتاهی  برخی 

است.  اماکن شده 
افزود:  حیدری  ابراهیم  االسالم  حجت 
موقوفات  شناساندن  با  باید  و  توان  می 

مسائلی  تا  بکنیم  کاری  کشور  نقاط  در 
بها  اجاره  پرداخت  در  کوتاهی  همچون 

نشود. موجب 
وی که از وقف به عنوان مساله همگانی 
فرهنگ  ترویج  داد:  ادامه  و  برد  نام 
عنوان  به  توان  نمی  را  موقوفات  و  وقف 
اوقاف  اداره  آنهم  دستگاه  یک  وظیفه 
مردم  همه  موضوع  این  در  و  گذاشت 
دخیل  تواند  می  اجرایی  دستگاههای  و 
امور  و  اوقاف  جدید  مدیرکل  باشند. 
نهاد  این  کرد:  اضافه  مازندران  خیریه 
شناساندن  مسیر  در  موقوفات  متولی 
به  وقف  فرهنگ  و  موقوفات  احیای  و 
دارد.  نیاز  و همکاری همگان  مشارکت 

از  استان کشور  را دومین  مازندران  وی 
گفت:  و  برشمرد  موقوفات  تعداد  نظر 
یک هزار و ٢٢٢ بقعه، 1٣ هزار موقوفه، 
اماکن  هزار  هشت  و  رقبه  هزار   19٠
به  دارد.  وجود  استان  این  در  مذهبی 
و  دستورالعمل  براساس  حیدری  گفته 
خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  ابالغیه 
آنها  آبادانی  و  موقوفات  احیای  کشور، 
اوقاف  کل  اداره  مجموعه  سوی  از 

شود. می  پیگیری  نیز  مازندران 

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
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چارلی چاپلین

سخن حکیمانه

کتاب صوتی »ملت عشق« منتشر شد

کتاب گویای رمان »ملت عشق« نوشته الف 
شفق نویسنده ترک توسط موسسه فرهنگی 
بازار نشر شد. کتاب  آوانامه منتشر و راهی 
گویای رمان »ملت عشق« نوشته الف شفق به 
تازگی توسط موسسه فرهنگی آوانامه منتشر 
و راهی بازار نشر شده است. این کتاب صوتی 
با صدای پروین محمدیان عرضه شده و نسخه 
مکتوب آن، پیش از این توسط نشر ققنوس 
منتشر و راهی بازار نشر شده است.الف شفق 
نویسنده شناخته شده ترکیه ای در بازار نشر 
استراسبورگ  در   19۷1 سال  متولد  ایران، 
مدرک  دارای  نویسنده  این  است.  فرانسه 
کارشناسی  و  الملل  بین  روابط  کارشناسی 
ارشد مطالعات زنان و دکترای علوم سیاسی 
است. او از سال 94 تا 9۷ دو کتاب نوشت 
استانبول  به  دکترا  مدرک  اخذ  از  پس  و 
نوشت.  را  شهر«  های  »آینه  کتاب  و  رفت 
»ملت عشق«، »من و استادم«، »َمحرم« و 
»اسکندر« از جمله 9 رمانی هستند که این 
نویسنده، تا به حال منتشر کرده است.ارسالن 
فصیحی مترجم نسخه مکتوب این کتاب هم 
متولد سال 1٣4٠ در تهران و دانش آموخته 
رشته زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه ازمیر 
است. »خودآموز ترکی« اثر تالیفی اوست که 
در کنار ترجمه هایش از کتاب های »سلول 
نو« و »ملت  ۷٢«، »قلعه سفید«، »زندگی 
عشق« در کارنامه او قرار می گیرد. ترجمه 
آثار اورهان پاموک از جمله مواردی است که 

در کارنامه وی به چشم می خورد.

در دنیای کتاب

می رفت خیال تو ز چشم من و می گفت
هیهات از این گوشه که معمور نماندست

وصل تو اجل را ز سرم دور همی داشت
از دولت هجر تو کنون دور نماندست

امروز با حافظ

بازی ترانه علیدوستی جزو ده بازی برتر 2017

میان  در  زن  بازیگران  برتر  نقش آفرینی  ده  ترایبکا،  جشنواره  سایت 
محصوالت سال ٢٠1۷ را منتشر کرده است. نام ترانه علیدوستی هم در 

این فهرست آمده است که می خوانید:
ترانه علیدوستی برای فروشنده

Heal the Living آن دوروال برای
The Beguiled کریستین دانست برای
Beatriz at Dinner سلما هایک برای

The Big Sick هالی هانتر برای
After the Storm کرین کیکی برای

 I Don’t Feel at Home in This World مالنی لینسکی برای
Anymore

A Quiet Passion سینتیا نیکسون و جوانا بیکن برای
Personal Shopper کریستین استیوارت برای

فراخوان برای حضور نشر ایران در نمایشگاه 
فرانکفورت

فراخوان اتحادیة ناشران و کتابفروشان تهران برای حضور نشر ایران در 
شصت و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت اعالم شد.

در متن این فراخوان آمده است:
فراخوان اتحادیة ناشران و کتابفروشان تهران

بین المللی کتاب  نمایشگاه  نهمین  و  ایران در شصت  نشر  برای حضور 
فرانکفورت )11 تا 15 اکتبر ٢٠1۷، مطابق 19 تا ٢٣ مهر 1٣9۶(

به اطالع ناشران و اهل قلم  می رساند:
اتحادیة ناشران و کتاب فروشان تهران با همکاری مؤسسة نمایشگاه های 
عرصة  در  ایران  نشر  حضور  بسترسازی  هدف  با  ایران،  فرهنگی 
کتاب  بین المللی  نمایشگاه  در  زیر  شرایط  با  را  ایرانی  آثار  بین المللی، 
در  عرضه  قابل  و  تألیفی  ارائه شده  کرد:آثار  خواهد  عرضه  فرانکفورت 

بازارهای بین المللی باشد.
به شکل قانونی در ایران منتشر شده باشد.

حوزه های ادبیات، تاریخ، ایرانشناسی و هنر در اولویت قرار دارند.
اولویت با آثار منتشرشده در پنج سال اخیر است.

دوزبانه  یا  شده  ترجمه  خارجی  زبان های  به  فارسی  از  که  کتاب هایی 
کتاب  هر  )برای  فارسی  زبان  به  اولویت اند.ارسال چکیده ای  در  باشند، 

حدود ٢٠٠ تا ٣٠٠ کلمه( الزامی است.

آن سوی آبها

هنر  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
تئاتر را یکی از کانون های ارتقای سبد 
و گفت:  دانست  مصرف فرهنگی جامعه 
جامعه امروز نیازمند نشاط اجتماعی به 
وضع  به  نسبت  درونی  رضایت  معنای 
اینکه  یعنی  نشاط  نفی  و  است  موجود 
فهم روشنی از تاثیر این مولفه در جامعه 

وجود ندارد.
افتتاحیه  در  امیری  صالحی  سیدرضا 
که  ها  استان  تئاتر  انداز  چشم  نشست 
در تماشاخانه سنگلج برگزار شد، با ابراز 
فرهیخته،  در جمع  از حضور  خرسندی 
و  اندیشه و صاحب کالم  و  فکر  صاحب 
نفوذ تصریح کرد: دانش کامل برای ورود 
تخصصی به این حوزه را ندارم اما برای 
نخستین بار قصد مطالبه گری اجتماعی 

از جامعه تئاتری را دارم. 
هنر  اصحاب  نگاه  به  اینکه  بیان  با  وی 
مردمی  فرهنگ  ارتقای  برای  تئاتر 
نیازمندیم، تاکید کرد: باید تالش جدی 
برای تقویت این حوزه در جامعه داشته 
تئاتر  اقتصاد  به  آن  کنار  در  و  باشیم 

بیاندیشیم. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر 
تواند  می  دانش  به  مشروط  تئاتر  اینکه 
تنها  نه  تئاتر  افزود:  باشد،  بخش  هویت 
نیز  ساز  هویت  بلکه  است  بخش  هویت 
محسوب می شود و باید نگاهی متفاوت 
به این هنر به عنوان مادر هنرها داشت. 
وی خاطر نشان کرد: در جلسات تئاتری 
شرکت می کنم تا حمایت خود را از این 
بیشتر  حضور  این  و  دهم  نشان  حوزه 

جنبه روانشناسانه دارد. 
خاطر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
نشان کرد: بر همین اساس معتقدم که 
باید به تئاتر با نگاهی هویت ساز بنگریم. 

دهه  در  اینکه  بیان  با  امیری  صالحی 
گفتمان  اسالمی  انقالب  از  پس  چهارم 
مبتنی  شدن  اجتماعی  بر  باید  تئاتر 
باشد، اظهار کرد: در جامعه امروز چالش 
اوج خود رسیده و سرنوشت  به  اخالقی 
و  مظلومیت  فریاد  »ستایش«  و  »آتنا« 

افول اخالق است. 
گفتمان  به  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اجتماعی حساسیت و توجه نشان دهیم، 
شده  دچار  اخالقی  افول  به  کرد:  بیان 
جامعه  در  اجتماعی  آسیب  و حجم  ایم 
گفته  به  است.  کننده شده  نگران  ایران 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، تن دادن 
به فروپاشی خانواده، فروپاشی اجتماعی 
در  را  اجتماعی  حیات  تداوم  عدم  و 
عنوان  به  خانواده  و  داشت  خواهد  پی 
بین  از  اجتماعی  کانون  مستحکم ترین 
خواهد رفت.صالحی امیری با بیان اینکه 
اجتماعی  فروپاشی  ابعاد  از  یکی  طالق 
محسوب می شود، تصریح کرد: کاهش 

گفتمان در خانواده به کمتر از ٢٠ دقیقه 
بیرونی،  بافضای  تعامل  افزایش  به دلیل 
داشته  پی  در  را  اجتماعی  ناسازگاری 
و  وگو  گفت  عدم  وی،  گفته  به  است. 
را دچار چالش  مدارا در خانواده جامعه 
می کند به همین دلیل آسیب خانواده، 

چالش اجتماعی را به وجود می آورد. 
بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
با  جامعه  افراد  شدن  بیگانه  اینکه 
یکدیگر، عدم حیات نشاط، توجه بیشتر 
کاهش  گرایی،  مصرف  فردی،  منافع  به 
معنوی  پیام  با  بصری  تابلوهای  وجود 
خانواده  کانون  به  آسیب  های  نشانه  از 
افول  بحران  کرد:  نشان  خاطر  است، 
تا  شود  می  باعث  جامعه  در  اخالقی 
کشته شدن »ستایش« جامعه را نلرزاند 
و مرگ »آتنا« غم عمیق و عظیم جامعه 
ارشاد  انگیزد. وزیر فرهنگ و  بر نمی  را 
اسالمی با بیان اینکه رسالت تئاتر رسالت 
اجتماعی است خاطرنشان کرد این هنر 

باید به مسائل اجتماعی پاسخگو باشد و 
با ترویج گفتمان، کاهش دهنده آسیب 

های اجتماعی شود. 
صالحی امیری با بیان اینکه این موضوع 
دنبال  به  و  نیست  موجود  وضع  نفی 
کرد:  تاکید  هستیم،  فرهنگ  ارتقای 
باید نسبت تئاتر با هویت دینی، ملی و 

همبستگی اجتماعی مشخص شود. 
افزود:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
به  فضا  این  در  که  است  این  ما  رسالت 
بگردیم  مقصرها  دنبال  به  اینکه  جای 
سازگاری  و  مدارا  در  را  خود  نقش 
تبلیغ  خشونت  تا  کنیم  ایفا  اجتماعی 
آسیب  گذار  پایه  خشونت  زیرا  نشود 

اجتماعی است. 
از منظر نشاط در جامعه،  به گفته وی، 
نقش  هنر  ترین  مردمی  عنوان  به  تئاتر 

مهمی می تواند برعهده بگیرد. 
که  سوال  این  طرح  با  امیری  صالحی 
چرا طبق آمار ٢٠ درصد جامعه داروی 
وجود  با  و  کنند  می  مصرف  روانبخش 
امنیت باالی ایران در جهان، امنیت روان 
تئاتر  است، گفت: جامعه  داشته  کاهش 
نقش مهمی در تبیین مفهوم نشاط دارد 
تا احساس رضایت درونی در تمام سطوح 
همکاری، خانوادگی و همساالن افزایش 
تئاتر  اینکه  بر  تاکید  با  وی  کند.  پیدا 
ارتقای سبد مصرف  از کانون های  یکی 
فرهنگی جامعه است، گفت: آسیب های 
فاصله گرفتن جامعه  اجتماعی محصول 
از  که  ای  زیرا جامعه  است  این سبد  از 
برخوردار  اخالقی  و  اجتماعی  سالمت 
خواهد  مشخصی  مصرف  الگوی  باشد 
تئاتر  امیری،  صالحی  گفته  به  داشت. 
هنر خالصی است که می تواند در ارتقای 

سبد فرهنگی جامعه تاثیرگذار باشد. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

جامعه امروز به نشاط اجتماعی نیاز دارد

تولدی دیگر

زمان  در  ها  خاطره  و  یادها 
از  کند  می  یادی  امروز 
یک  نام  دیگر  تولدی  سریال 
به  ایرانی  تلویزیونی  مجموعه 
کارگردانی داریوش فرهنگ و 
و  رسام  مسعود  تهیه کنندگی 
بیژن بیرنگ است. این سریال 
و  صدا   1٣۷۷ سال  محصول 
اسالمی  جمهوری  سیمای 

است.
»تولدی  خانوادگی  مجموعه 
دیگر« داستان زن و شوهری 
آستانه  در  که  است  مرفه 
وجود  با  طالق  کشمکش 
ماجرای  هستند.  فرزند  سه 
می شود  آغاز  آنجا  از  داستان 

در حین  لواسان  در  میهمانی  به یک  رفتن  موقع  و شوهر  این زن  که 
مشاجره دچار حادثه شده و ماشین آنها به دره سقوط می کند و آتش 
می گیرد. شوهر در آخرین لحظات از اتومبیل بیرون می پرد و به کمک 
نیروهای امداد نجات پیدا می کند، اما در این تصادف اثری از زن وجود 
ندارد. زن که چهره اش سوخته، توسط یک دکتر جراح پالستیک پیدا 
می شود و پس از تغییر چهره به صورت پرستاری ناشناس به منزل سابق 
خود بر می گردد و این بار به نوعی دیگر برخورد می کند. به طوری که 
فرزندان، همسر و مادر شوهر خود را به شدت مجذوب می کند تا جایی 
که آن ها به شخصیت اصلی او پی برده و همسرش مجددا از او تقاضای 

ازدواج می کند.
دیالوگ به یاد مادنی این فیلم: 

شوکت)مادر(: تو پیشونی من چی می بینی؟
جعفر)پسر(: آخه من چی بگم...

شوکت: بگو چی می بینی؟
جعفر: وقتی بهشت زیر پاته دیگه وای به حال پیشونیت...

یاد ها و خاطره ها در زمان

تهران«  شهر  قصه گوی  »مادران  جشنواره  سومین 
تهران  شهر  ٢٢گانه  مناطق  فرهنگ سراهای  در 

برگزار می شود.
به گزارش پیام زمان از رسانه خبری سازمان فرهنگی 
فصل  رسیدن  فرا  با  همزمان  تهران،  شهرداری  هنری 
تهران«،  تابستانی  »جشنواره  برگزاری  و  تابستان 
به  تهران«  شهر  قصه گوی  »مادران  جشنواره  سومین 
همت سازمان فرهنگی هنری در مناطق ٢٢گانه تهران 

اجرا می شود.
ترویج فرهنگ مطالعه  این جشنواره  برگزاری  از  هدف 
به واسطه قصه گویی، آموزش مهارت های الزم به مادران 
در  مادران  آموزش  قصه گویی،  هنر  به کارگیری  برای 
انتخاب کتاب مناسب و ایجاد شور و شوق در مادران به 

حضور در حرکت های اجتماعی و فرهنگی است.
 مادران عالقه مند به حضور در این جشنواره در دو سطح 
مقدماتی و پیشرفته آموزش خواهند دید و کالس ها به 

صورت تعاملی با فراگیران برگزار خواهد شد. 
 ثبت نام کنندگان در جشنواره از 15 مرداد تا 5 شهریور 
توسط مربیان قصه گویی آموزش می بینند و آماده حضور 
در مرحله نهایی خواهند شد. نفرات برتر جشنواره نیز 
در  اختتامیه  مراسم  در  و  شده  انتخاب  داوران  رأی  با 
شهریور ماه تقدیر می شوند. عالقه مندان برای ثبت نام 
قصه گوی  »مادران  در جشنواره  و شرکت  در کالس ها 
مراکز  به  دارند  فرصت  ماه  مرداد   1٠ تا  تهران«  شهر 
فرهنگی هنری نزدیک محل سکونت خود مراجعه کنند.

فرهنگ سراها میزبان رقابت مادران 
قصه گوی شهر تهران 

 نمایش »هملت، تهران ٢٠1۷« به کارگردانی کیومرث 
به  تابستان 9۶  با رکورد بیشترین مخاطب در  مرادی 
پایانی  روزهای  بلیت  فروش  رسید.پیش  آخر  ایستگاه 
و  طراحی  نویسندگی،  به   »٢٠1۷ تهران  »هملت 
این  و  است  شده  آغاز  مرادی  کیومرث  کارگردانی 
و  هنرمندان  جوان،  نسل  فراوان  استقبال  با  نمایش 

اهالی رسانه مواجه شد.
هنگامه  بهداد،  حامد  طهمورث،  سیاوش  تارخ،  امین 
قاضیانی، نوید محمد زاده، هانیه توسلی، پانته آ بهرام، 
رضا درمیشیان، گیتی خامنه و ... از جمله چهره هایی 
بودند که به تماشای »هملت، تهران ٢٠1۷« نشستند.

این نمایش داستانی گمشده  ای از رابطه عاشقانه افیلیا 
سیاست،  میانه  در  گمشده  داستانی  است،  هملت  و 
آرمیتا  بهروزمنش،  زهرا  ساعی،  انتقام.سینا  و  جنگ 
قدیریان،  پانته آ  دریا خلیلی،  محیا صدرزاده،  فروزنده، 
محمد  معیری،  میالد  رادمان،  فرهاد  قادرپور،  دلنیا 
بازیگران  داوودوندی  رضا  صالحی،  سلمان  مسگری، 
از   »٢1٠۷ تهران  هستند.»هملت،  نمایشی  اثر  این 
٢8 خرداد ماه هر شب بجز شنبه ها ساعت ٢1:٠٠ در 
تماشاخانه تازه تاسیس شهرزاد روی صحنه رفته است 
و در شمار نمایش های رکورددار تابستان 9۶ محسوب 
نمایش عبارتند  این  اندرکاران  می شود.عوامل و دست 
از نویسنده، طراح و کارگردان: کیومرث مرادی، طراح و 
مهندسی صدا: آیدین الفت، موسیقی: سهیل محجوبی، 

علیرضا شفیعی ....

»هملت، تهران 2۰۱7« در 
ایستگاه آخر

پیش تولید فیلم سینمایی »روزگار مجنون« آغاز 
شد.به گزارش بانی فیلم، »روزگار مجنون« عنوان 
کارگردانی  و  نویسندگی  به  سینمایی  فیلمی 
یاسمن نصرتی است که به تازگی با دریافت پروانه 
براساس  و  تولید شده  پیش  مرحله  وارد  ساخت 
آینده  ماه  تا یک  انجام گرفته  ریزی های  برنامه 
مقابل دوربین خواهد رفت.این فیلم اولین ساخته 
این  از  پیش  که  شود  می  محسوب  نصرتی  بلند 
ساخت چندین فیلم کوتاه و داستانی را برعهده 

داشته است.
امیرعلی دانایی اولین بازیگری است که حضورش 
در این پروژه قطعی شده و سایر بازیگران نیز تا 

چند روز آینده انتخاب خواهند شد.
سرپل  چون  مناطقی  در  فیلم  این  فیلمبرداری 
شود  می  انجام  ایالم  و  کرمانشاه  پاتاق،  ذهاب، 
ساخت  مشغول  حاضر  حال  در  دکور  گروه  و 
هستند. کرمانشاه  شهر  در  صحرایی  بیمارستانی 

به  پروژه  این  حاضر  حال  وضعیت  درباره  نصرتی 
پروانه  صدور  از  یکسال  »حدود  گفت:  فیلم  بانی 
ساخت »روزگار مجنون« می گذرد. تمام روزهای 
این یکسال را با توجه به موضوع فیلمنامه ام که به 
دفاع مقدس می پردازد به نهادهای مربوطه مراجعه 
کردم، هر روز از این ارگان به ارگانی دیگر و بعد 
از بررسی فیلمنامه ام به بهانه اینکه قصه من جزو 

سرفصل های سازمان آنها نیست رد می شد.

»روزگار مجنون« بزودی مقابل 
دوربین می رود

رشد بی سابقه گردشگری جهان در 
نیمه اول 2۰۱7 

گردشگری  جهانی  سازمان  جدید  گزارش 
حاکی از رشد متوسط ۶ درصدی گردشگری 
بین المللی در چهار ماهه نخست سال ٢٠1۷ 

در مقایسه با سال گذشته میالدی است.
ارقام  و  آمار  طبق  که  گزارش  این  براساس 
حد فاصل بین ماه های ژانویه تا آوریل سال 
گردشگری  شده،  منتشر  میالدی   ٢٠1۷
بین المللی عالوه بر رشد ۶ درصدی در مقایسه 
با مدت مشابه در سال گذشته، به باالترین 
سطح از اطمینان کسب و کار در یک دهه 
اخیر و همچنین رشد پایدار در مقاصد مهم 

گردشگری همراه بوده است.
طی چهار ماه نخست سال ٢٠1۷ در مجموع 
٣۶9 میلیون گردشگر بین المللی )گردشگرانی 
را در مقصدی سپری  که حداقل یک شب 
کرده اند( در سراسر جهان سفر کرده اند که 
٢1 میلیون بیشتر از آمارهای سال گذشته 
هرسال  آوریل  تا  ژانویه  ارقام  و  است.آمار 
معموال ٢8 درصد از آمارهای کل سال را به 
مناطقی  و  می دهد.کشورها  اختصاص  خود 
که در سال گذشته عملکرد خوبی داشتند، 
همچنان به روند مثبت خود در سال جدید 
میالدی ادامه می دهند، این در حالی است که 
مقاصد رو به  رکود سال ٢٠1۶، امسال دوباره 
احیا شدند و روند صعودی در پیش گرفته اند.

بیشترین رشد گردشگری بین الملل در چهار 
ماه نخست سال جاری با 1٠ درصد مربوط 
به خاورمیانه است و پس از آن آفریقا با رشد 
8 درصدی، اروپا، آسیا و اقیانوسیه هر کدام 
با 4 درصد رشد  با ۶ درصد رشد و آمریکا 
کرده اند.»طالب  حفظ  را  خود  مثبت  روند 
ریفاعی«، دبیرکل سازمان جهانی گردشگری 
در این باره اظهار کرد: »مقاصد گردشگری که 
در سال ٢٠1۶ تحت تأثیر حوادث منفی قرار 
گرفته بودند، نشانه هایی واضح از بهبود در این 
دوره زمانی کوتاه از خود نشان داده اند و این 
خبر بسیار خوبی برای همه و بویژه مناطقی 
به  زیادی  وابستگی  مردم  زندگی  که  است 

گردشگری دارد«.

خبر 


