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 الریجانی:

حضور مردم در انتخابات سپر امنیتی است
 رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه »حضور مردم در انتخابات سپر امنیتی برای کشور ایجاد می کند« گفت: بنده نفیاً یا اثباتاً نسبت به کاندیداها نظری اعالم نکردم و اگر کسی این را بگوید 
من تکذیب می کنم.علی الریجانی در جمع خبرنگاران گفت: فکر می کنم کامال روشن است، در شرایط امروز ایران و منطقه که دیگران به دنبال مسئله سازی برای ایران هستند، وضعیت حضور 

مردم در انتخابات عالمت بسیار جدی محسوب می شود.

برگزاری آزمون استخدامی تا پایان خرداد

لزوم بکارگیری ظرفیت های 
نفتی سازندگان داخلی  

 نیم میلیون واحد صنفي
 در صف حمایتی قرار گرفتند

خبرنگار زمان، الهام آمرکاشی- جذب سرمایه گذاران 
و  ها  شرکت  ظرفیت  حداکثریت  از  استفاده  خارجی 
راستا  این  در  است.  تجهیزات  و  کاالها  داخلی  سازندگان 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران یکی از مهره های 
اصلی  در پیشبرد این سیاست محسوب می شود.

از  منتشر شده  و  موجود  آمارهاي  براساس  گروه صنعت: 
سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم مبلغي 
حدود 4500میلیارد تومان تسهیالت به متقاضیان کسب و 
کارهای خرد و کوچک پرداخت شده که این رقم در مقایسه 

با دولت قبل 50 درصد افزایش را تجربه مي کند.

اعالم نتایج آزمون استخدامی آموزش وپرورش بزودی

 مطالعه
  اولویت جامعه

 باشد

قهرمانی تیم ملی 
 کشتی آزاد 

در آسیا       127

 اجرای
 یکسان سازی 

2نرخ ارز

 2 کشته و بیش از ۴۰۰ مصدومان
 در زلزله خراسان شمالی

افزایش جرائم اقتصادی در تلگرام و اینستاگرام

به گزارش صداوســیما ، علی نیا، معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری خراسان شمالی در حاشیه نشست ستاد 
هماهنگی مدیریت بحران این استان گفت: روستاهای سرکانلو، قصرقجر، آقانبی، احلی، دونگل، یکه شاخ، شاخ اوجاقی، 

سلولی، محمدآباد، قره چای، استاد، چوپلی تپه و بوربور بر اثر زلزله تا حدود 70 درصد خسارت دیده اند.

اســتفاده از فضای مجازی و انتشــار اخبار و شــایعات دراین فضا آنچنان افزایش یافته که بسیاری از 
مسئوالن درباره از کنترل خارج شدن این فضا ابراز نگرانی می کنند. به عقیدهء کارشناسان فضای مجازی 

بخش عظیمی از جرائم در این محیط، اقتصادی است...
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وزیر راه و شهرســازی گفت: شــرکت هواپیمایی 
جمهوری اســالمی ایران، مبلغ ۳۳0 میلیون دالر 
از محل منابع صندوق توسعه ملی به عنوان پیش 
پرداخت خرید هواپیماهای برجامی دریافت کرده 
است.عباس آخوندی در حاشــیه بهره برداری از 
ایســتگاه راه آهن ســاوه در جمع خبرنگاران در 
خصوص ســرمایه گذاری در ســاخت تاسیسات 
زیربنایــی حمل و نقل گفت: بــرای تامین منابع 
مالی پروژه های زیربنایی حمل و نقل، 500 هزار 
میلیارد تومان نیاز به ســرمایه گذاری وجود دارد 
که تامین این میزان پول، از طریق بودجه عمومی 
امکان پذیر نیست؛ به همین دلیل دولت یازدهم 
برای ساخت این پروژه ها، در هر چهار حوزه حمل 
و نقلــی هوایی، دریایی، ریلــی و جاده ای بخش 
خصوصــی را وارد کرد.وزیر راه و شهرســازی با 
اشاره به تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه 
ملی به عنوان پشتوانه تسهیالت برای ورود بخش 
خصوصی بــه پروژه های عمرانــی حمل و نقلی  
ادامه داد: کلیات این موضوع مورد موافقت رئیس 
جمهور قرار گرفته و قرار اســت مراحل قانونی آن 
طی شود.وی در خصوص تاسیس صندوق حمل و 
نقل به عنوان یکی از مصوبات برنامه ششم توسعه 
اظهار کرد: این صنــدوق امکان جمع آوری همه 

منابع پراکنده در بخش های مختلف حمل و نقل 
برای حمایت از پروژه های زیربنایی این بخش را 
فراهم می آورد. همچنین یکی دیگر از روش های 
تامین مالی پروژه های عمرانی، هم راســتا کردن 
منابع صندوق توسعه ملی با منابع صندوق حمل 

و نقل است؛ ضمن اینکه صنعت حمل و نقل می 
تواند از بازار سرمایه نیز کمک بگیرد.

آخوندی در بخش دیگری از اظهارات خود ایجاد 
لیزینگ حمل و نقل هوایی و ریلی را برای تامین 
ناوگان این دو بخش یادآور شــد و افزود: صندوق 
حمل و نقل شــرکت لیزینــگ تخصصی در این 
بخش تشــکیل می دهد که می توانــد از منابع 

شرکت های خصوصی لیزینگی استفاده کند.
آخوندی در پایان در خصوص جلب سرمایه گذار 
خارجی در اجرای پروژه ها تصریح کرد: تا قبل از 
دولت یازدهم مدل های جذب سرمایه خارجی در 
ایران بسیار ضعیف بود و چارچوب حقوقی نداشت؛ 
در حال حاضر وزارت راه و شهرســازی تمام مدل 
های سرمایه گذاری مانند اجاره به شرط تملیک 
یا ساخت و بهره برداری، BOT، BLT و لیزینگ 
را مطرح و بر اســاس استانداردهای  حقوقی بین 
المللــی تدوین کــرده ایم که به تدریــج از آنها 

استفاده خواهد شد.
وی اظهار داشــت: شــرکت هواپیمایی جمهوری 
اســالمی ایران )هما( مبلــغ ۳۳0 میلیون دالر از 
محل منابع صندوق توســع ملی به عنوان پیش 
پرداخت خرید هواپیماهای برجامی دریافت کرده 

است.

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد؛

صندوق توسعه ملی پول هواپیماهای نو را داد
آغاز به کار رسمی 
 امانوئل مکرون
 در الیزه

 
فرانسوا اوالند رییس جمهور سابق فرانسه کاخ الیزه 
را با بدرقه امانوئل مکرون رییس جمهور جدید این 
نقل  به  سیما،  و  صدا  گزارش  کرد.به  ترک  کشور 
از  تلویزیونی الجزیره امانوئل مکرون برای تحویل 
اوالند  فرانسوا  از  فرانسه  جمهوری  ریاست  گرفتن 
فرانسه  منتخب  جمهور  شد.رئیس  الیزه  کاخ  وارد 
الکسیس کوهلر را به عنوان رئیس جدید کارکنان 
کاخ الیزه منصوب کرد همچنین  فیلیپ اتیین را به 

عنوان مشاور دیپلماتیک خود منصوب کرد.
استقبال اوالند از مکرون

که  سوسیالیست   جمهور  رئیس  اوالند  فرانسوا 
امروز به کار خود در الیزه پایان می دهد، با چهره 
ای خندان در کاخ ریاست جمهوری از خلف خود  
مکرون  امانوئل  کرد.  استقبال  مکرون   امانوئل 
،سیاستمدار میانه رو و طرفدار اروپا که خود را نه 
از جناح راست و نه چپ فرانسه می داند، هشتمین 

رئیس جمهور فرانسه و جوان ترین رئیس جمهور 
تاریخ این کشور است.صدها عکاس و فیلمبردار که 
بام کاخ ریاست جمهوری  در داخل و روی پشت 
فرانسه مستقر شده بودند، لحظه انتقال قدرت از 
رئیس جمهور قبلی به رئیس جمهور جدید فرانسه 
از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  دادند.به  پوشش  را 
پاریس، رئیس جمهور جدید سی و نه ساله فرانسه 
تجربه  ندارد  ساختارمندی  سیاسی  حزب  که 
فعالیت در سمتهای انتخاباتی را نیز در سوابق خود 

ندارد. با این حال وی پس از شکست رقیب خود از 
حزب راست جبهه ملی به هموطنان خود قول داد 
به  فرانسه   سیاسی  حیات  در  بنیادین  اصالحاتی 
وجود آورد. فرانسه با نرخ بیکاری ده درصد روبرو 
است و جامعه این کشور به علت اختالفات سیاسی 
به شدت دچار دودستگی است. حمالت تروریستی 
تروریستی  تهدیدهای  و  فرانسه  در  اخیر  ماههای 
موجب شده است حالت فوق العاده در این کشور 

همچنان ادامه داشته باشد.

سامانه آنالین ایستگاه های پایش کیفی هوا راه اندازی 
شد و مردم می توانند وضعیت لحظه ای کیفیت هوای 
منطقه مورد نظر خود در سراســر کشــور را در این 

سامانه مشاهده کنند.
به گزارش مهر، معاون محیط زیست انسانی سازمان 
حفاظت محیط زیســت در مراســم افتتاح  سامانه 
یکپارچه ایستگاههای پایش کیفی هوای کشور گفت: 
در ارتباط با بحث پایش آالینده ها در کشور سیاست 
هایی را در دولت دنبال کردیم که شامل اطالع رسانی 
به ذینفعان، شفاف ســازی و ارائه اطالعات دقیق به 
مردم در زمان مناســب و به صــورت آنالین، تقویت 
فعالیت های بین بخشی و گسترش مشارکت و درگیر 
کردن بخش خصوصی و آزمایشگاههای معتمد، ایجاد 
اشتغال سبز و ارائه آموزش های تخصصی و عمومی 
می شد.سعید متصدی افزود: در کل استانهای کشور 
پوشش بسیار مناســبی از ایستگاههای پایش کیفی 
هوا را داریم. در حال حاضر ۱۹0 ایســتگاه در کشور 
شــامل ۲۹ ایستگاه در تهران فعالیت می کنند و ۲4 
ســاعته پایش کیفی هوا را انجــام می دهند که این 
پایش با روش های اســتاندارد بین المللی APE و 
AN انجام می شــود و تمام پایش های ذره ای الزم 
را انجــام می دهند.وی با اعــالم اینکه راه اندازی هر 
ایستگاه یک میلیارد تومان هزینه سرمایه گذاری دارد 
و هر سال 40 میلیون تومان هزینه نگهداری خواهد 
داشت، ادامه داد: امروز افزایش ۲۱ درصدی در تعداد 
ایستگاهها را داشتیم. شبکه گردوغبار کشور را تکمیل 
کردیم در حالی که ســال ۹۲ حتی استانهای جنوبی 

و غربی کشــور پایش درستی نســبت به گردوغبار 
نداشتند.معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت 
AQMS.DOE. محیط زیست تصریح کرد: سامانه

IR از امروز در دســترس همه شهروندان ایران است 
و مردم می توانند اطالعات شــاخص آلودگی هوای 
نزدیک محل زندگی خودشان را در آن مشاهده کنند.

متصدی ادامه داد: شاخص کیفیت هوا شاخصی است 
که برای اطالع رســانی عمومی اندازه گیری می شود 
تا ســاکنان یک منطقه بدانند بــا چه میزان آلودگی 
رویارو هســتند. برای ارائه این شاخص آالینده های 
مونواکسید کربن، دی اکســید نیتروژن، دی اکسید 
گوگرد، ازن و ذرات معلق شــامل ذرات زیر میکرون 
و ذرات زیــر ۲.5 میکرون اندازه گیری می شــود.وی 
اظهار داشــت: ذرات زیر ۱0 میکرون در بخش های 
فوقانی دستگاه تنفســی تاثیر می گذارد و ذرات زیر 
۲.5 میکرون به نواحی تحتانی دســتگاه تنفسی می 
روند و آنجا ماندگار می شــوند. این ذرات ناشــی از 
فعالیت های صنعتی هســتند که خاصیت ســرطان 
زایی و اثرات بســیار مخرب روی دســتگاه تنفسی 
دارند و می توانند وارد گردش خون هم بشوند.معاون 
محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست 
افزود: روزانــه هر ۳0 تا 50 ثانیه یک بار این آالینده 
را غظلت ســنجی می کنیم. با اســتانداردهای مجاز 
می ســنجیم و برای هر آالینده شاخصی بدست می 
آید که بزرگترین عدد را به عنوان شاخص اعالم می 
کنیم.وی در پاسخ به پرسشی درباره آلودگی صوتی 
نیز گفت: همان نظارتــی که بر آلودگی هوا داریم بر 

آلودگی صوتی خودروها و به ویژه موتورســیکلت ها 
نیز در مرحله تولیــد و معاینه فنی اعمال می کنیم. 
امسال بدنبال شبکه پایش آلودگی صوتی هم هستیم 
که باید مشابه همین شــبکه آلودگی هوا راه اندازی 
شود البته با وجود شبکه پایش آلودگی هوا می توانیم 
از زیرساخت این شبکه اســتفاده کنیم و ظرف یک 
یا دو سال شــبکه پایش آلودگی صوتی را راه اندازی 
کنیم.متصدی افزود: عالوه بر آلودگی صوتی شــبکه 
پایش امواج، پرتوهای یون ساز و غیریون ساز هم در 
دستور کار قرار گرفته است که مهمترین امواجه غیر 
یون ساز امواج فرابنفش اســت و پرتوهای یون ساز 
شامل امواج رادیویی، موبایل و باالترین حد آن یعنی 
پارازیت های ماهواره می شود.وی در پایان در پاسخ به 
پرسشی درباره دکل های مخابرات و دکل های فشار 
قوی گفت: ساماندهی استقرار دکل های مخابراتی از 
سالهای پیش در دستور کار قرار گرفته که توسط یک 
شرکت وابسته به شهرداری انجام می شود و امیدواریم 
این شرکت مطابق ضوابط و دستورالعمل های اعالمی 
رفتار کند اما با قانون جدید امیدواریم نظارت سازمان 
محیط زیست نیز تقویت شود. حداقل فاصله از آنتن 
برای نقاط مســکونی 50 متر و برای مناط حســاس 
۱00 متر اســت و برای دکل های فشــارقوی نیز بر 
اساس قانون حریم تدوین شده که وزارت نیرو موظف 
به اجرای آن اســت اما گاهی ســاخت و ســازهای 
غیرمجــاز به ســمت این حریم پیشــروی کرده که 
مدیریت این موضوع در حوزه ساخت و ساز و وزارت 

نیرو است.

سامانه اعالم وضعیت لحظه ای آلودگی هوا راه اندازی شد

محل  گفت:  مسکن  بنیاد  شهری  مسکن  معاون 
تأمین منابع برای اعطای تسهیالت به طرح مسکن 
اجتماعی از محل اعتبارات یارانه ها تعیین و نهایی 

شد.
مسکن  مقررات  گفت:  حق شناس  جواد  محمد 
اجتماعی ماه ها است که تهیه شده و در حال حاضر 
مرکزی  بانک  با  الزم  هماهنگی های  مسکن  بنیاد 
برای تأمین اعتبارات را انجام داده است. وی افزود: 
برای تسهیالت  بودجه  و  برنامه  است سازمان  قرار 
طرح مسکن اجتماعی یارانه تصویب کند به همین 
دلیل کمک های بالعوض برای سال جاری از محل 
محل  از  جاری  سال  برای  بالعوض  کمک های 
اعتبارات یارانه ها حداقل بنابر پیش بینی های انجام 
شده ۱67 میلیارد تومان تا ۲00 میلیارد تومان است 
که باید منابع مالی تأمین شود تا مسکن اجتماعی 
اجرایی شود.حق شناس با بیان اینکه بنیاد مسکن در 
حال پیگیری اختصاص این اعتبار است اظهارداشت: 
امسال قرار است استارت احداث ۱00 هزار مسکن 
واجد  افراد  و  نیازمندان  به  تا  شود  زده  اجتماعی 
بنیاد  شهری  مسکن  شود.معاون  تحویل  شرایط 
مسکن ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه وعده داده 

شده  پیش بینی  اعتبارات  این  روزها  این  که  است 
تامین و اجرایی شود.کمیسیون زیربنایی دولت در 
جلسه ۲۱ آذرماه سال ۹5 طرح مسکن اجتماعی 
را تصویب کرد که بر اساس آن ساالنه ۱00 هزار 
واحد مسکونی تا سال ۱400 مورد حمایت دولت 
بهمن  اواخر  در  طرح  این  بنابراین  می گیرد  قرار 
از حدود 4 سال  ماه سال گذشته و سرانجام پس 
به عنوان  اجتماعی  مسکن  طرح  اجرای  اعالم  از 
دولت  هیئت  توسط  مهر  مسکن  طرح  جایگزین 
نهادسازی  اصل  سه  بر  پیشنهاد  شد.این  تصویب 
های  ظرفیت  از  استفاده  پایدار،  سیاست  ایجاد  و 
نهادهای مردم نهاد، خیرین و بخش خصوصی در 
ساخت و اداره مسکن برای گروه های کم درآمد و 
حداقل سازی  دخالت دولت در ساخت مسکن برای 
این گروه ها، تامین مسکن گروه های کم درآمد در 
دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی استوار 
است.در مدل مسکن حمایتی )کمک به ساخت و 
خرید مسکن ملکی و کمک بالعوض( بانک مرکزی 
موظف شد نسبت به تعیین بانک عامل جهت تامین 
تسهیالت در سقف مبلغ اعالمی اقدام کند. استفاده 
از این تسهیالت برای خرید بناهای تا عمر ۲0 سال 

بالمانع است.در این مدل، کمک به ساخت و خرید 
مسکن ملکی و کمک بالعوض به متقاضیان مسکن 
مهر فاقد متقاضی از اهداف مدنظر است.در مسکن 
استیجاری،  به ساخت مسکن  نیز کمک  اجتماعی 
الحسنه  قرض  وام  و  اجاره  هزینه  کمک  پرداخت 
ودیعه مسکن مورد توجه قرار گرفته و شامل اشخاص 
حقیقی و حقوقی خواهد شد که دارای زمین بوده 
و تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با 
نرخ اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی داشته و به ازای هر واحد استیجاری 
برابر سقف تسهیالت اعالمی اعطا می شود. تا دو 

همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شد نسبت 
به تامین زمین در محدوده شهرها )دارای تاسیسات 
جدید  شهرهای  یا  و  گاز(  و  برق  و  آب  زیربنایی 
برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به 
سازندگانی که تمایل به ساخت مسکن استیجاری 
– ملکی با رعایت حداقل 40 درصد اجاره ای دارند، 
مسکن  هزار   ۱00 ساالنه  است  قرار  کند.  اقدام 
اجتماعی تا ۱400 تولید و به خانوارهای کم درآمد 
های  سازمان   و  دستگاه ها  مستقیم  حمایت های  با 

مسوول عرضه شود.

اعطایتسهیالتبهطرحمسکناجتماعیازمحلاعتباراتیارانهها

روحانی: ما قیم 
نمی خواهیم

به  ما  اینکه  بیان  با  روحانی  حسن 
افتخار  خود  ارتش  و  سپاه  شهدا،  
می گوییم  ما  کرد:  اظهار  کنیم  می 
هر کسی کار خود را انجام دهد، ما 
دست نظامیان را می بوسیم اما آن ها 
باید کار نظامی خود را انجام دهند...

2

 بیکاری، رکود
 و گرانی، سه مشکل 

اصلی کشور

 رئیسی:من می دانم 
در کشور چه خبر است

   انتخـابات در یک نگـــاه

 رییسی گفت: ما حرفمان این است 
که  سواالتی  مقابل  در  آیا  شما  که 
مردم دارند یا ما از قول آنان نقل می 
کنیم، جوابی می دهید؟شما خودتان 
کشور  در  می دانم  من  که  می دانید 

چه خبر است.

3
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کالم  نور
  دستور هیأت دولت برای رسیدگی به زلزله زدگان 

خراسان شمالی
از  از کشته و زخمی شدن تعدادی  ابراز تأسف  با  هیأت وزیران 
هموطنان در حادثه زلزله استان خراسان شمالی، استاندار و همه 
به  فوری  برای رسیدگی  تا  کرد  را موظف  اجرایی  دستگاه  های 

روستاها و مناطق آسیب دیده در این استان اقدام کنند.
،همچنین هیات وزیران در جلسه دیروز خود که به ریاست دکتر 
جهانگیری معاون اول رییس  جمهوری برگزار شد، وزیرتعاون، کار 
کرد. اعزام  منطقه  به  دولت  نماینده  عنوان  به  را  اجتماعی  رفاه  و 

هیأت وزیران به منظور ارتقای جایگاه بین  المللی ایران در شاخص 
 های سهولت انجام کسب و کار و مقررات  زدایی، تکالیفی را برای 
از: شاخص  یاد شده عبارتند  تعیین کرد.شاخص  های  دستگاه  ها 
شروع کسب و کار، شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز، شاخص 
ثبت مالکیت، شاخص دسترسی به برق، شاخص تجارت فرامرزی، 
شاخص  های اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون و ثبت 
مالکیت، شاخص اخذ اعتبار و شاخص پرداخت مالیات و حق بیمه 
تأمین اجتماعی.به موجب تصمیم دولت، سازمان های امور مالیاتی  
این  ابالغ  از  ماه پس  اجتماعی مکلفند حداکثر ۳  تأمین  و  کشور 
تصویب  نامه ارتباط خود به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره 
نمایند  فراهم  نحوی  به  را  غیرتجاری  مؤسسات  و  شرکت ها  ثبت 
که  کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل 
پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطالع رسانی به سازمان امور مالیاتی 
کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطالعات  کارگاه ها و 
کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل 
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری در کمتر از یک روز صورت 
از  ارائه دهنده خدمات  پذیرد.هیأت وزیران همچنین دستگاه  های 
جمله شرکت  های توزیع برق،  آبفا، مخابرات و  گاز را مکلف کرد 
در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان دریافت مجوز ساخت 
و انشعابات به مراجع متعدد، همکاری  الزم در جهت ارائه خدمات 
و فروش انشعاب  در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه 
و  کشور  مالیاتی  امور  کنند.سازمان های  فراهم  را  شهرداری  واحد 
تأمین اجتماعی نیز مکلف شدند حداکثر سه ماه پس از ابالغ این 
تصویب  نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود با سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور را به نحوی فراهم  نمایند که  کلیه امور مالیاتی و 
امور مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصا حساب 
مالیاتی، اخذ مفاصا حساب تأمین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل 
و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و امالک  کشور 
صورت  پذیرد.دولت وزارت  نیرو را نیز مکلف کرد در راستای افزایش 
امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و 
مدت زمان قطعی برق، اقدامات الزم از قبیل توسعه و بهبود سیستم 
در  الزم  مقررات  وضع  و  پیشگیرانه  تعمیرات  پایش  و  نرم افزاری 
راستای هوشمندسازی شبکه را انجام دهند.این وزارتخانه همچنین 
مکلف شد از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و 
بهبود فرایندها ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این تصویب نامه 

امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را فراهم  آورد.

اعمال مجازات؛ متناسب با نوع جرم نامزد 

اسالمی  انتخابات شوراهای  بر  نظارت   سخنگوی هیات مرکزی 
کل کشور گفت: جرایم، فراوانی زیادی در عرصه انتخابات دارد و 

امیدواریم میزان تخلفات در این حوزه به حداقل برسد.
تخلفات  گزارش  نحوه  درباره  گفت وگویی  در  تجری  فرهاد    
ناظر  و  گزارش دهنده  دستگاه های  هم  گفت:  نامزدها  تبلیغاتی 
داریم مثل هیات های اجرایی و هیات های نظارت و فرمانداری ها 
و هم سیستم ها و دستگاه هایی داریم که وظایف قانونی مستمر 
و دائم در خصوص تخلفات و جرایم دارند؛ مثل نیروی انتظامی 
با  برخورد  عمومی اش  رسالت  و  وظیفه  که  قضایی  دستگاه  و 
مرکزی  هیات  است.سخنگوی  قوانین  نقض  و  جرائم  و  تخلفات 
نظارت ادامه داد: در صورتی که جرم افراد احراز شود، هم حق 
خصوصی افراد است که شاکی شوند و هم دستگاه های نظارتی، 
اجرایی و فرمانداری ها موظفند این تخلفات را به مراجع قضایی 
گزارش دهند و ضابطان دستگاه قضایی مکلفند این تخلفات را 

پیگیری کنند.
تجری افزود: با توجه به تجربیات انتخابات گذشته و با توجه به نیاز 
ضروری این دوره از انتخابات و با اعتقاد به اینکه پیشگیری بهتر از 
درمان است، دستگاه قضایی، دادستانی کل کشور و ستاد پیشگیری 
را  انتخاباتی  جرایم  از  پیشگیری  ستاد  قضاییه،  قوه  جرم  وقوع  از 
تشکیل دادند که با حضور دستگاه های ذی ربط و مرتبط تشکیل 
شده است.تجری با اشاره به فعالیت های این مرکز، ادامه داد: یک 
سری راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع جرم اتخاذ شده است تا 
بشود زمینه جرایم انتخاباتی را تا حدودی کاهش دهند. البته این 
اتفاق افتاده است و تا حدودی هم موفق بوده است.این عضو هیات 
مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با بیان اینکه مجری سیاست های 
کمیته پیشگری از وقوع جرم، دادستان ها و دستگاه های ذی ربط 
شهرستان  حد  در  استان ها  در  کمیته  این  افزود:  هستند،  قضایی 
است. داده  این حوزه رخ  در  توفیقاتی  دارند که  استان، مجری  و 

او با اشاره به اینکه جرایم فراوانی زیادی در عرصه انتخابات دارد، 
ادامه داد: امیدواریم با وجود این کمیته پیشگیری، میزان تخلفات 
نحوه  توضیح  در  همچنین  برسد.تجری  حداقل  به  حوزه  این  در 
با اختیارات دادگاه  نیز گفت:  اعمال مجازات و شناسایی مجرمان 
و متناسب با نوع جرم، مجازات های مربوطه اعمال خواهد شد و با 
توجه به شخصیت متهم و میزان و شدت آثار بیرونی ای که جرایم 
اثرگذاری  میزان  تجری،  گفته  شد.به  خواهد  تصمیم  اتخاذ  دارند، 
جرم در تعیین مجازات بسیار موثر است، بعضی از جرایم شاید در 
محدوده اثرگذاری بسیار کوچکی باشد. از طرفی بعضی تخلفات هم 
آثار مهم و کلی دارند. در عرصه ریاست جمهوری به یک صورت 
و در عرصه شوراها هم به یک صورت. ممکن است گاهی تشویش 
اذهان و تخریب رقیب باشد. برای این تخلفات حتما اقدامات الزم 

و مجازات های مقتضی اعمال خواهد شد.

استقبال سامح شکری از نشست آستانه

 وزیر خارجه مصر نشست آستانه را مثبت توصیف کرد و از آن 
استقبال کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از الوطن، سرگئی الورف، وزیر خارجه 
روسیه و سامح شکری، وزیر خارجه مصر در مورد بحران سوریه 
تبادل نظر کردند و نشست آستانه 4 را مثبت خواندند و طرفین 
در مورد همکاری مشترک برای رسیدن به راه حل سیاسی بحث 
و گفت وگو کردند.در آخرین نشست آستانه که با مشارکت ایران، 
اونال  و  الورنتیف  انصاری،  جابری  شد،  برگزار  ترکیه  و  روسیه 
نمایندگان دولت ضامن روند آستانه)ایران، روسیه، ترکیه( سند 

»ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه« امضا کردند.

ایران عملیات تروریستی در 
بلوچستان پاکستان را محکوم کرد

کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
دولتی  مسئوالن  کاروان  به  تروریستی  حمله 
در ایالت بلوچستان پاکستان را که به کشته 
و  محکوم  انجامید  تن  ده ها  شدن  مجروح  و 
ابراز  با دولت، ملت و بازماندگان این جنایت 

همدردی کرد.
اظهار  قاسمی  بهرام  صداوسیما،  گزارش  به 
تروریستی  اقدامات  فزاینده  گسترش  داشت: 
دسیسه  و   طراحی  منطقه  کل  ثباتی  بی  و 
بدخواهانی است که منافع خود را در ناامنی 
آن  گسترش  از  و  تعریف  اسالمی  کشورهای 
سود می برند.  قاسمی تاکید کرد: همان گونه 
که بارها اعالم داشته ایم، مبارزه با این پدیده 
میسر  ِصرف  کالم  و  گفتار  و  شعار  با  شوم 
به یک  آن  ریشه کن ساختن  و  نخواهد شد 
اراده و عزم جدی و اقدام موثر و در چارچوب 
جّد  به  که  آنانی  تالش  و  همگانی  همکاری 
دارند،  را  بشری  فجایع  این  با  مبارزه  قصد 

نیازمند است. 
 قاسمی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران 
دشوار،  وضعیت  این  مورد  در  مکرر  بطور 
خطرناک و رو به فزونی در برخی کشورهای 
همسایه هشدار داده و آمادگی خود را برای 
داشته  اعالم  مشترک  همکاری  گونه  هر 
یک  در  توان  نمی  که  دارد  راسخ  اعتقاد  و 
کامال  های  ائتالف  در  و  گانه  استاندارد چند 
سیاسی با مروجین واقعی ترور و خشونت، به 

این اقدامات ضد بشری خاتمه داد.

اجرای یکسان سازی نرخ ارز

 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان 
شرایط  در  ارز  نرخ  سازی  یکسان  که  این 
دولت  گفت:  نبود،  مقتضی  مقطعی  نوسان 
بازار ارز را به ثبات  می رساند و یکسان سازی 

آن را اجرا می کند.
 به گزارش ایرنا ،محمدباقر نوبخت به شوک 
یک باره بازار ارز در نیمه دوم سال ۹5 اشاره 
کرد و افزود: قیمت ارز به دلیل شوکی که از 
مسائل جهانی به بازار ارز در سال گذشته وارد 
شد، برای مدت اندکی از ثبات خارج شد، اما 

دولت و بانک مرکزی آن را کنترل کردند.
یکسان  شرایطی  چنین  در  کرد:  تصریح  وی 
سازی ارز مقتضی نبود،یکسان سازی نرخ ارز 
باید زمانی اجرا شود که ثبات نسبی در بازار 

ایجاد و نتایج آن برای جامعه ملموس شود.
 

 یورش صهیونیستها 
به کرانه باختری

نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به مناطق 
مختلف کرانه باختری ۱4 شهروند فلسطینی 

از جمله یک اندیشمند را بازداشت کردند.
لبنانی  پایگاه  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
علیه  صهیونیستها  خصمانه  اقدامات  العهد، 
همچنان  اشغالی   اراضی  در  فلسطینیان 
نظامیان  گزارش،  این  اساس  دارد.بر  ادامه 
در  مختلف  مناطق  به  صهیونیستی  رژیم 
عینی  بردند.شاهدان  یورش  باختری  کرانه 
اعالم کردند که به دنبال این حمله درگیری 
نظامیان  و  فلسطینی  جوانان  میان  شدیدی 

صهیونیست درگرفت.
طبق اعالم رسانه های عربی، در جریان این 
درگیری ۱4 شهروند فلسطینی بدون تفهیم 

اتهام توسط صهیونیستها بازداشت شدند.
در  که  کردند  اعالم  فلسطینی  های  رسانه 
قطامش«  نام »احمد  بازداشت شدگان  میان 
می  چشم  به  فلسطینی  مبارز  و  اندیشمند 
فلسطینی  اینکه، شهروندان  دیگر  خورد.خبر 
با  اعالم همبستگی  در  تظاهراتی  برگزاری  با 
اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا، راه های 
اصلی منتهی به شهر رام اهلل در کرانه باختری 

را مسدود کردند.

 آغاز ساخت بیمارستان هسته ای
 با حضور مسووالن ایرانی و اتریشی

هسته ای  بیمارستان  ساخت  به  آغاز  مراسم   
)پروتون تراپی و کربن تراپی( امروز با حضور 
بهداشت،  وزیر  اتمی،  انرژی  سازمان  رییس 
درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مسووالن 
اتریشی در مرکز کشاورزی هسته ای و سالمت 

استان البرز برگزار می شود.
کربن تراپی  و  پروتون تراپی  ایسنا،  گزارش  به 
برای شناسایی سرطان و جلوگیری از نابودی 

سلول های سالم استفاده می شود.
کشور  عرصه، ششمین  این  به  ایران  ورود  با 
جهان هستیم که از این تکنولوژی برخوردار 

می شویم.

خبر

خبر

   انتخــابات در یک نگـــاه

حسن روحانی با بیان اینکه ما به شهدا،  سپاه و ارتش خود 
افتخار می کنیم اظهار کرد: ما می گوییم هر کسی کار خود 
را انجام دهد، ما دست نظامیان را می بوسیم اما آن ها باید 
به  انجام دهند و می گوییم هر چیزی  را  کار نظامی خود 
دوره  داوزدهمین  کاندیدای  این  است.  نیکو  خودش  جای 
خود  هواداران  جمع  در  دیروز  جمهوری  ریاست  انتخابات 
که  بگویند  آمده اند  مردم  امروز  کرد:  اظهار  آباد  خرم  در 
می خواهند روحانی باز خدمتگذار آنها باشد و افتخار من نیز 

آن است که خدمتگذار آنها باشم.
وی تاکید کرد: ما راهی به نام اتحاد و وحدت ملت بزرگ 
صد در صدی ایران را انتخاب کرده ایم. ما می خواهیم همه 
جناح ها و گروه ها، اصولگرایان، اصالح طلبان، معتدلین، اقوام 
و مذاهب همه در کنار یکدیگر به عنوان ایران متحد باشیم.

ما  داشت:  اظهار  ریاست جمهوری  انتخابات  کاندیدای  این 
نمی پذیریم که یک جناحی منزوی باشد و گروهی اقلیت 
بخواهد بر افکار مردم حکومت کند.این کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری در ادامه با بیان اینکه پرداخت یارانه های 

نقدی به مردم در آینده نیز ادامه خواهد یافت اظهار کرد: 
عده ای در حال القای این مطلب هستند که چنانچه دولت 
فعلی ادامه پیدا کند یارانه روستاییان قطع خواهد شد. من 
روستاییان  همه  به  را  دولت  پیام  که  خواهم  می  مردم  از 
برسانند و به آنها بگویند که این عده دروغ می گویند. در 

دولت آینده پرداخت یارانه ها ادامه خواهد یافت.
با  و  برادریم  یکدیگر  با  همه  ما  اینکه  بر  تاکید  با  روحانی 
آنها  همه  با  رفتارمان  و  هستیم  دوست  انقالب  نهادهای 
آن هم  تنها یک چیز می خواهیم  ما  است گفت:  برادرانه 
ارتشیان  و  به شهدا، سپاهیان  ما  نمی خواهیم؛  قیم  اینکه 
خود افتخار می کنیم ولی می گوییم هر کسی کار خود را 
انجام دهد. ما دست نظامیان را می بوسیم اما آن ها باید کار 
نظامی خود را انجام دهند. ما می گوییم که هر چیزی به 

جای خودش نیکو است.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری صحبت های خود 
با تاکید بر اینکه روز جمعه ایران جدیدی را خواهیم ساخت 
و خواهیم گفت که دوران پرونده سازی پایان یافته است، 

اظهار کرد: روز جمعه با صدای بلند و با رای خود خواهیم 
یافته است  پایان  نابودی اخالق  و  گفت که دوران تخریب 
و زندگی آرام تر و امن تر و پیشرفت بیشتری را در ایران 

خواهیم ساخت.
روحانی در پایان خاطر نشان کرد: از همه مردم تقاضا دارم 
که در روز انتخابات برای رای دادن به دولت دوازدهم ۱۱ 
نفر دیگر را با خود پای صندوق های رای ببرند و ۱۲ نفره 

رای خود را به صندوق بیندازند.

روحانی: ما قیم نمی خواهیم

é بیکاری، رکود و گرانی سه مشکل اصلی کشور
در  جمهوری:  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  نامزد 
مشکالت  دچار  اقتصادی  بحران  خاطر  به  امروز  جامعه 
مشکل  سه  گرانی  و  رکود  بیکاری،  امروز  هستیم؛  زیادی 

اصلی کشور است که عرصه را بر مردم تنگ کرده است.
قالیباف در همایش بانوان حامی دکتر محمد باقر قالیباف، 
زیاد  بسیار  زندگی  فشار  امروز  موارد  این  کنار  در  افزود: 
شده و بخش قابل توجهی از خانواده ها و مردم از زندگی 
ولی  هستند  زنده  تعبیری  به  برند.  نمی  لذت  خودشان 

زندگی نمی کنند.
دارد.  ما وجود  در کشور  اقتصادی  بحران  امروز  وی گفت: 

درصد  یک  و  خاک  درصد  یک  ما  که  است  حالی  در  این 
جمعیت کره زمین را داریم اما در مقابل پنج درصد منابع 
کره خاکی را در اختیار داریم که نشان می دهد پنج برابر 
ظرفیت مادی در کنار نیروی جوان، خالق، ماهر و تحصیل 
کرده داریم اما ضعف مدیریت، ضعف عملکرد، رویکردهای 
غلط و توجه کردن به یک قشر خاص این اختالف طبقاتی 

را در کشور به وجود آورده است.
محدودی  اقلیت  کنیم  می  نگاه  جا  هر  افزود:  قالیباف  
دچار  و  درآمدند  کم  کثیری  جمعیت  و  هستند  برخوردار 
از  بخشی  دهد  می  نشان  آمارها  گفت:  مشکل هستند.وی 
برابر   ۱۲ از  بیش  خودشان  روزانه  نیازهای  در  ما  جمعیت 

نسبت به خانواده های کم درآمد هزینه می کنند چرا این 
اختالف طبقاتی باید وجود داشته باشد؟

قالیباف افزود: این ضعف مدیریت در یک نگاه غلط اشرافی 
گری و بی توجهی به قشر کم درآمد به وجود آمده است. به 
نحوی که بخشی از جامعه ما در فقر مطلق قرار گرفته است.

وی گفت: امروز همه شاهد هستیم در یک خانواده ای که 
مردم خانه باالی سر زندگی اش است و دو شیفت هم کار 
می کند، خانم خانه هم به او کمک می کند، اما دریافتی 
ها به اندازه هزینه ها هم نیست و چرخ زندگی را به زحمت 
می چرخانند. در این شرایط ببینید کسی که کار ندارد با 

چه مشکالت عدیده ای روبرو است.

é رئیسی:من می دانم در کشور چه خبر است
 ابراهیم رییسی گفت: ما حرفمان این است که شما آیا در 
نقل می  آنان  قول  از  ما  یا  دارند  مردم  مقابل سواالتی که 
کنیم، جوابی می دهید؟ آیا این سواالت نادرست و نامربوط 
است؟ شما خودتان می دانید که من می دانم در کشور چه 

خبر است.
جمع  در  رئیسی  سیدابراهیم  المسلمین  و  االسالم  حجت 
هوادارانش در شهرستان ارومیه با بیان اینکه در این استان 
در کنار هم قرار گیری همه گویش ها، اقوام، ادیان، مذاهب 

و نژادها، انسجام را به همراه آورده است، گفت: آقای قریشی 
از مفاخر این استان و جامعه علما هستند و ایستادگی آقای 
حسنی، امام جمعه سابق ارومیه که ایستادگی اش در برابر 

بدخواهان، مثال زدنی است، هم اهل همین استان است.
وی افزود: امید است آنان که فکر می کنند که اجتماعی چون 
اجتماع دیشب با کارهای ظاهری ممکن است، متوجه پیام 

این جمعیت بشوند که با دل به این مراسم آمده اند.
رئیسی با بیان اینکه امروز ایران ملجا و پناهگاه مستضعفان 
عالم است، گفت: در عین حال شرایطی که از لحاظ اقتصادی 
مردم ما را امروز رنج می دهد، آیا سزاوار آنان است؟ باید با 
مردم صادق بود و بعد از چهارسال گفت که ما برای مردم 
چه کرده ایم.وی تاکید کرد: ما اعالم می کنیم که این شرایط 
با کمک و همراهی مردم قابل تغییر است و با تکیه بر همین 
منابع کشور می توان بحران بیکاری را حل کرد، شما که 
رای مردم  را در معرض  نمی شود، چرا خودتان  می گویید 
قرار داده اید؟این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان 
اینکه ما معتقدیم بعد از گذشت سی و هشت سال از انقالب 
را  فساد  درباره  اخباری  شنیدن  آمادگی  و  ظرفیت  مردم 
ندارند، گفت: شما موافق پرداخت تسهیالت ازدواج به جوانان 
جوانان  امروز  ولی  کرد  تصویب  را  آن  مجلس  اما  نبودید 
در حالی  اند،  مانده  تسهیالت  این  دریافت  زیادی در صف 
که عده ای این تسهیالت را دریافت کرده اند و پولش را در 
حساب هایشان گذاشته اند و سودش را می برند.وی گفت: 

ما حرفمان این است که شما آیا در مقابل سواالتی که مردم 
دارند یا ما از قول آنان نقل می کنیم، جوابی می دهید؟ آیا 
این سواالت نادرست و نامربوط است؟ شما خودتان می دانید 
که من می دانم در کشور چه خبر است.رییسی گفت: ما می 
گوییم مسکن مهر را مزخرف خواندن درست است؟ شما که 
مسکن مهر را ادامه ندادید چه چیزی جایگزین کردید؟ چند 
واحد ساختمان ساختید؟ بیاید و بگویید ما مسکن مهر را 
تعطیل کردیم و به جایش این کار را انجام دادیم.وی افزود: ما 
گفتیم که نماد ما کارت شناسایی ملی است، با این کار دیگر 
کسی شهروند درجه یک، دو و سه نیست. دیگر میان اقوام و 
مذاهب مختلف فرقی نیست، بین شیعه و سنی فرقی نیست. 
باید برای همه فکری کرد، به همه اندیشید و برای همه کار 
ایجاد کرد.رییسی با بیان اینکه باید منافع مرز را به مردم 
همین استان واگذار کرد، گفت: عزم جدی می خواهد که در 
این استان مشکالت حل شود. اصال چرا باید در این استان با 
تمام توانایی هایش شاهد بیکاری باشیم؟وی ادامه داد: می 
گویند به زنان آزادی دادیم؟ مگر شما آزادی داده اید؟  خدا 
و قانون اساسی داده است. آزادی گویش و آزادی زنان را که 
کاندیدای  می گذاریم.این  را  منتش  که  نداده ایم  آنان  به  ما 
ارومیه  برای دریاچه  باید  افزود:  انتخابات ریاست جمهوری 
اقداماتی می شد که با کمک نزوالت الهی کارهای انجام شد 
البته از تالش همه تشکر می کنیم اما احیای پایدار آن امری 

ضروری است.

متاسفانه  گفت:  قضاییه  قوه  اول  معاون 
علیه  مطالبی  اخیر  روزهای  و  هفته ها  در 
برخی  علیه  مطالبی  حتی  و  قضاییه  قوه 
ارزش های نظام و برخی نهادهای نظام گفته 
شد که جای شرمندگی دارد و قوه قضاییه 
در زمان مناسب خودش پاسخ قاطع خواهد 
غالمحسین  والمسلمین  داد.حجت االسالم 
حفاظت  سمینار  حاشیه  در  محسنی اژه ای 
سئوالی  به  پاسخ  در  قضاییه  قوه  اطالعات 
مبنی بر اینکه آیا اظهارات برخی نامزدهای 
مبنی  گذشته  جمعه  مناظره  در  انتخابات 
بر اینکه معوقات بانکی در دولت قبل بوده 
کنید؟  می  تایید  را  نبوده  دولت  این  در  و 
گفت: متاسفانه اگر ما دو کلمه را از برخی 
آقایان امروزی بگیریم هیچ چیز برای گفتن 
است.وی  قبل«  »دولت  عبارت  آن  و  ندارد 
دولت  به  را  چیز  همه  آقایان  برخی  گفت: 
قبل نسبت می دهند، من کاری ندارم که 
دولت قبل خوب بود یا بد، اما آقایان همه 
ناکارآمدی ها و نارسایی های خود را به پای 
دولت قبل نگذارند و اگر سر سوزنی انصاف 
مقدار  این  قبل  دولت  در  که  بگویند  دارند 

اشکال بود و االن این مقدار مشکل است.
بانکی  معوقات  در خصوص  اژه ای  محسنی 
در  هم  معوقات  این  کرد:  خاطرنشان  نیز 
در  و  بود  دولت  این  در  هم  و  دولت  آن 
اول  کرد.معاون  پیدا  افزایش  دولت  این 
در  نجومی  های  حقوق  گفت:  قضاییه  قوه 
آن  در  و  داشت  باالیی  جهش  دولت  این 
مسئوالن  از  و  می دانم  که  حدی  تا  دولت 
نداشتیم  هم  مورد  یک  ام  پرسیده  نظارتی 
متوسط  سمت  صاحب  یا  و  مدیر  یک  که 
حقوق ماهانه اش ۱00 میلیون باشد، اما در 
این دولت کسانی را داشتیم که هفتاد، صد 
میلیون  دویست  و  هشتاد  و  صد  هفتاد،  و 
البته  افزود:  بود.وی  ماهیانه شان  متوسط 
در  ها  بانک  و  ها  شرکت  برخی  پاداش 
دولت قبل و دولت فعلی باال بود، اما حقوق 

بود.محسنی  دولت  این  به  مختص  نجومی 
اژه ای گفت: سه چیز در این دولت افزایش 
از بدهی دولت  پیدا کرده که عبارت است 
به بانک ها، بدهی دولت به بانک مرکزی و 
دولت گذشته  به  نسبت  نقدینگی که همه 
آمار  اساس  بر  این  و  کرده  پیدا  افزایش 
قوه  است.سخنگوی  شده  اعالم  رسمی 
قضاییه ادامه داد: در خصوص برخی مطالبی 
که در روزهای اخیر علیه قوه قضاییه مطرح 
قاطع  پاسخ  خودش  مناسب  زمان  در  شد 
خواهیم داد.بر اساس این گزارش و به نقل 
محسنی اژه ای  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  از 
درباره  اینکه  بر  مبنی  به سئوالی  پاسخ  در 
سوم  مناظره  در  نامزدها  برخی  اظهارنظر 
دولت  فساد  با  قضاییه  قوه  اینکه  بر  مبنی 
گذشته برخورد نکرده و در برخورد با پرونده 
عمل  آمیز  تبعیض  پرورش  و  آموزش  وزیر 
شده، چه نظری دارید؟ پاسخ داد: متاسفانه 
علیه  مطالبی  اخیر  روزهای  و  ها  هفته  در 
برخی  علیه  مطالبی  حتی  و  قضاییه  قوه 
نظام  نهادهای  برخی  و  نظام  ارزش های 
قوه  و  دارد  شرمندگی  جای  که  شد  گفته 
قضاییه در زمان مناسب خودش پاسخ قاطع 

خواهد داد.معاون اول قوه قضاییه افزود: ما 
کشور  فضای  چون  فروبسته ایم،  دم  اکنون 
انتخاباتی است و باید رقابت ها انجام شود. 
زبان  بر  را  ها  حرف  این  کسانی  متاسفانه 
آورده اند که گذشته خودشان روشن است.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه قوه قضاییه 
برخی  افزود:  کند،  می  اجرا  را  قوانین 
و   بودند  مجلس  در  زمانی  آقایان  این  از 
قانون تصویب کردند و قوه قضاییه هم آن 
قوانین را اجرا می کرد.وی گفت: در ابتدای 
پیروزی انقالب می دیدیم که مردم جان بر 
تروریست ها  به دست  کف کوچه و خیابان 
این  با  قضایی  دستگاه  و  شدند  می  شهید 
متاسفانه  و  کرد  می  برخورد  ها  تروریست 
همان کسانی که خودشان قایل بودند باید 
این افراد به طور علنی مجازات شوند، امروز 
حرف های دیگری به زبان جاری می کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اینکه گفته می 
شود قوه قضاییه با فساد دولت قبل مبارزه 
نکرده خالف و دروغ است و قوه قضاییه در 
همه سال های گذشته به خصوص در دوره 
مفسدان  همه  با  قضاییه  قوه  ریاست  قبل 
اقتصادی رده باال برخورد کرد و شما یادتان 

رئیس  اول  معاون  با  قبل  دوره  در  هست 
درحال  او  اکنون  و  شد  برخورد  جمهور 
تحمل کیفر است و زمانی که او در جایگاه 
معاون اول رئیس جمهور بود ۱۳ بار احضار 
و از او تحقیق شد و زمانی که به محکومیت 

رسید در آن سمت نبود.
با  زمان  همان  در  گفت:  اژه ای  محسنی 
افرادی دیگر که در مظان اتهام بودند تحقیق 
صورت گرفت که آنهایی که اتهامشان اثبات 
شد محاکمه شدند و برخی نیز برایشان قرار 

منع تعقیب صادر شد و تبرئه شدند.
مفسدان  با  قضاییه  قوه  اکنون  افزود:  وی 
ریاست  نهاد  به  که  کسانی  از  اعم  باال  رده 
جمهوری یا بانک ها وابسته هستند برخورد 
و  مالی  مفاسد  افراد  این  اتهام  و  کند  می 
افتخار  گفت:  ای  اژه  است.محسنی  امنیتی 
قوه قضاییه این است که با دانه درشت ها 
برخورد می کند و تحت فشار و فضاسازی 
سال  یک  به خصوص  های  جوسازی  و  ها 
قوه  است.سخنگوی  نگرفته  قرار  اخیر 
قضاییه افزود: کسانی گفتند که اگر چنانچه 
فالن کس را قبل از انتخابات احضار کنید 
اعالم جنگ می کنیم اما قوه قضاییه تسلیم 
تحقیق  درحال  اکنون  و  کرد  احضار  نشد؛ 
است و اگر اتهامات او ثابت شود طبق قانون 

برخورد خواهد کرد.
وی درباره پرونده وزیر آموزش و پرورش در 
خصوص کاالی مظنون به قاچاق گفت: ما 
در نشست های قبلی و به ویژه در نشست 
قبلی سخنگوی قوه قضاییه فقط سیر قضیه 
را گفتیم و موارد اتهامی که اکنون رسیدگی 
اژه ای  بازگو نشده است.محسنی  می شود 
گفتیم  قبل  های  نشست  در  آنچه  افزود: 
شرکت،  تغییرات  و  اساسنامه  درباره 
و  مدیره  هیات  رئیس  مدیره،  هیات  عضو 
محرمانه  کدام  هیچ  اینها  و  بود  مدیرعامل 
در  ها  شرکت  به  مربوط  مسایل  و  نیست 

روزنامه های رسمی منتشر می شود.

محسنی اژه ای:

درباره اتهامات وارده به قوه قضاییه، پاسخ قاطع خواهیم داد
نهج البالغه : حكمت 461
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به بهانه ی هفته ی سربازان ُگمنام
خادمانی که فریاد خدمت رسانی سر نمی دهند

نسترنکیوانپور
صبح که آفتاب، شهر را روشن می  کند، 
از خــواب برمی  خیزیم. بــرای رفتن به 
محِل کار آماده می  شویم.  از خانه بیرون 
می آییم. مســیر خانه تــا محِل کار را با 
تاکســی، اتوبوس، مترو یا پیاده طی می 
 کنیم. شاید اتفاقاِت هر روزِ زندگی  مان، 
مانند رفتن به محل خرید، وقت  گذرانی 

در پارک یا استفاده از فضاهای فرهنگی، تفریحی نشانی از روزمرگی 
باشد اما آن  چه این تکرار را برایمان لذت  بخش می  کند، آرامش و 
امنیتی است که در کوچه  ها و خیابان  های کشو رمان احساس می  
کنیم؛ آرامشی که آن را مرهوِن کسانی می دانیم که نه می  خواهند 
نام شان فاش شود و نه هر خدمتی به خلق اهلل را در بوق و کرنا می  
کنند. نه بنرهایی در خیابان  های شــهر، نام  شان را فریاد می  زند 
و نه در مراســِم مختلف، جلوی دوربین  های پُرشمارِ خبرنگاران و 
عکاســان، از آنان تجلیل و تقدیر می  شود. باز هم در هفته  ای قرار 
گرفتیم که ُمزین به ناِم ســربازاِن ُگمناِم امام زمان است؛ سربازانی 
که از نام شــان عزت و سربلندی می  بارد آن هم زمانی که در کناِر 
ناِم حضرت مهدی)عج( قرار می گیرد، و باری معنوی و روحانی نیز 
با خود به همراه دارد.آری... آنان هرچند در دِل مردِم کشور پُرآوازه 
 اند، نام  شان نهان است. ایثارگرانی هستند که آرامِش امروز میهِن 
اســالمی  مان، تنها در سایه ی فداکاری  ها و از خودگذشتگی  های 
آنان حاصل شده اســت.رهبر معظم انقالب اسالمی، چندی پیش 
در مراسم دانش آموختگی دانشــجویان دانشگاه امام حسین)ع(، 
امنیت و آرامش موجوِد کشــور را در منطقه ای پُر آشوب، یکی از 
افتخاراِت جمهوری اسالمی دانستند و موضوِع امنیِت ملی و آرامش 
را از جمله مســائل مهم کشور عنوان کردند. امنیتی که امروزه در 
کشــور احســاس می  کنیم؛ امنیتی که در منطقه  ی خاورمیانه با 
وجوِد تهدیدهای بســیار، ایران را چون ُدّری گرانبها در جهان می 
درخشــاند، ُجز با همِت واالی سربازان ُگمنام حاصل نمی  شد که 
مهم ترین اقدام اخیرشــان نیز خنثی کردن عملیات بمب گذاری 

عناصر داعش در مراسم شب های قدر و روز قدس بود.
آن هــا چنان هوشــمندانه عمل می کنند کــه علی رغم عظمت 
خدماتشــان، اثرات آن بعدها خود را نشــان می دهد؛ توطئه های 
بســیاری را که بناست توســط گروه های تکفیری در کشور انجام 
شــود، از همان نقطه صفر شناســایی و خنثی مــی کنند. این در 
حالی است که گروه های تروریستی در سطح جهان، تحت باالترین 
حمایت های نظامی، تسلیحاتی و مالی از سوی ابرقدرت ها هستند 
و هدفی جز افزایش نا امنی در سطح جهان ندارند. اما با هوشمندی 
و اقتدار وزارت اطالعات کشور، امنیتی در سطح جامعه حاکم شده 
است که ارمغان مجاهدت های سربازان گمنام امام زمان)عج( است.

امســال نیز به دلیِل قرار گرفتن در ایام انتخابات، سربازان گمناِم 
امام زمــان وظایِف خطیرتری بر دوش دارند، چرا که باید با پایِش 
مستمر و مداوِم فضای انتخابات و پاسخگویی به استعالماِت شورای 
نگهبان که بررسی های موشکافانه، فنی و تخصصی طلب می کند، 

در راستای حفِظ امنیِت کنونی کشور در این ایام بکوشند.
حساســیِت این ایام به حدی است که دشمنان و فرصت  طلبان را 
مترصد تحریک و ایجاِد آشوب و نا امنی می کند. اما حفظ امنیت 
ملی و آرامش کشــور، سرلوحه ی سربازاِن ُگمنامی است که جاِن 
خود را برای آرامش و آســایش هم وطناِن خود فدا می کنند و ما 
نیز هم چون گذشــته باید در این ایام با حضوری با شــکوه  پای 
صندوق های رأی، پاسخی شایسته به حافظاِن امنیِت کشور دهیم 
و دشــمنان را نا اُمید و دلسرد کنیم.هرچند آنان از تعلقاِت دنیوی 
رهایند و روحشان چنان است که نیازی به تعریف و تقدیر در خود 
نمی بینند، اما این هفته، بهانه ای است برای ارج نهادن به زحمات 
و ایثار و جانفشانِی آن ها که مخلصانه به مبارزه و مقابله با نا امنی 
و فســاد رفته اند.هفته ی ســربازان گمنام بر این خادمان بی ادعا 

گرامی باد.

کره شمالی موشک بالستیک آزمایش کرد

خبرگزاری کــره جنوبی گزارش داد، کره شــمالی یک موشــک 
بالستیک آزمایش کرده است.

بــه گزارش ایســنا، یک مقام  نظامی کره جنوبــی در گفت وگو با 
خبرگزاری رویترز اظهار کرد، ماهیت دقیق موشک آزمایش شده 
مشــخص نشده است.بر اساس گزارش رسانه های کره جنوبی، این 
آزمایش در ســواحل منطقه کوسانگ در شمال غربی شبه جزیره 
کره صورت گرفته اســت.خبرگزاری یونهاپ گزارش داد، موشک 
آزمایش شده ظاهرا از نوع بالستیک بوده است.شبکه خبری ان.بی.
سی گزارش داد، رییس جمهوری جدید کره جنوبی در واکنش به 
این آزمایش، خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت ملی کشورش 
برای بررسی موضوع شده است.دولت ژاپن نیز با تایید خبر انجام 
این آزمایش موشــکی، به اعتراض علیه این اقــدام پیونگ یانگ 
پرداخته است.پیونگ یانگ که با وجود قطعنامه های سازمان ملل 
متحد آزمایش های هســته ای و موشکی خود را در سال های اخیر 
افزایش داده اســت، ماه گذشــته هم دو آزمایش دیگر انجام داد 
که هر دو ناموفق بودند.کره شــمالی مدعی است به فناوری تولید 
موشــک های قاره پیما دست یافته و می تواند خاک ایاالت متحده 

را هدف قرار دهد.

آمریکا در پی لشگرکشی جدید به افغانستان

مشاوران ترامپ از وی خواسته اند تا موافقت خود را برای اعزام سه 
تا پنج هزار نیروی دیگر به افغانستان اعالم کند.

بــه گزارش صدا و ســیما به نقل از خبرگزاری فرانســه، افزایش 
شــمار تلفات ناشی از حمالت طالبان و  دیگر گروه های شورشی 
در افغانســتان بهانه ای شده اســت تا مقامات آمریکایی درصدد  
افزایش شــمار نیروهای خود در این کشــور باشند.بر اساس آمار 
ســازمان ملل، در ســال ۲0 ۱6 نزدیک به ۱۱ هزار و 500 غیر 
نظامی افغان در حمالت گروه های شورشی در این کشور کشته 
یا زخمی شــدند. همچنین شــمار نیروهای امنیتی افغان که در 
حمالت طالبان و دیگر گروه های شورشــی افغانســتان در این 
مدت زمان کشته شدند، هفت هزار نفر اعالم شده است. بسیاری 
از این افراد توسط کارشناســان آمریکایی و کارشناسان سازمان 
پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( آموزش دیــده بودند.»دن کوتز« 
مدیر اطالعات ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی هفته 
کنونی هشدار داد اوضاع سیاسی و امنیتی در افغانستان "تقریبا 

به طور قطع" وخیمتر خواهد شد.
وی در این باره گفت: "بر اســاس ارزیابی های ما، طالبان همچنان 

به حمالت خود به ویژه در مناطق روستایی ادامه خواهد داد."

یادداشتخبر

قاسم سلیمانی؛ قوی ترین مرد 
خاورمیانه

روزنامه فرانســوی لوموند با انتشــار مقاله ای 
درباره سردار قاسم سلیمانی، وی را قوی ترین 

مرد خاورمیانه توصیف کرد.
به گزارش ایسنا، روزنامه فرانسوی زبان لوموند 
در مقالــه خود با عنوان "قاســم ســلیمانی، 
چه گوارای ایرانی ها" بــه توصیف ویژگی های 
فعالیت های  و  شخصیتی ســردار ســلیمانی 
نظامی وی در طول سال های گذشته پرداخته 
است.به نوشته بخش فارسی رادیو بین المللی 
فرانســه، لوموندعکس بزرگی از سردار قاسم 
ســلیمانی در حال نماز خواندن منتشر کرده 
و آورده اســت: ۱7 ماه پیش در ژوئیه ۲0۱5 
منابعی از آمریکا و خاورمیانه از ســفر قاســم 
سلیمانی به مسکو خبر دادند و گفتند که وی 
در این سفر با والدیمیر پوتین)رییس جمهور 

روسیه( درباره سوریه رایزنی کرد.
روزنامه لوموند در ادامه آورده اســت: قاســم 
"قوی ترین مرد خاورمیانه" ۳7  ســلیمانی، 
سال اســت که با جنگ زندگی می کند. وی 
از زمــان آغاز جنگ عراق علیه ایران با فنون 
رزمی آشــنا شــده، بعدها پس از سرنگونی 
صدام دیکتاتور عراق به این کشور رفته و حاال 

در سوریه است.
لوموند همچنیــن با "چه گــوارای ایرانی ها" 
خواندن قاســم ســلیمانی به نقل از »عبداهلل 
گنجی« مســئول ر وزنامه جوان  نوشــت: از 
زمان انقــالب، او در جنــگ زندگی می کند. 
زندگی او مثل ما نیست. آدم هایی مثل او حتی 
در رختخواب هم باید نگران مرگ باشــند. او 
می خواهد شهید شود.قاسم سلیمانی خود نیز  
در مصاحبه ای که در سال ۲00۹  با او در مرز 
عراق انجام شد، گفت: جبهه، بهشت گم شده 
انســان است. بهشــتی که با تقوا و اخالقیات 

ساخته شده است.
لومونــد با مــرور فعالیت های نظامی ســردار 
ســلیمانی در سال های گذشــته و همچنین 
ارتباطات وی با جریان های سیاسی و عقیدتی 
در کشــورهای مختلف به ویژه ســوریه، عراق 
و لبنان به حضور او در ســال های گذشته در 
باالترین ســطوح نظامی اشــاره کرده که اگر 
چــه تا مدت ها مــردم ایران او را به درســتی 
نمی شــناختند اما بسیاری از مقامات کشورها 

با او در ارتباط بوده اند.
لومونــد به نقل از علی االدیب از رهبران حزب 
الدعوه در عراق نیز نوشت: قاسم سلیمانی برای 
محافظت از نظام جمهوری اسالمی می جنگد. 
این جنگ برای او بیشــتر از آن  که ملی باشد، 
مذهبی است و انگیزه های مذهبی او را تقویت 
می کند. در واقع آنچه قاسم سلیمانی برای آن 
می جنگیــده و می جنگد، جمهوری اســالمی 
اســت.لوموند همچنین در بخــش دیگری از 
مقاله خود به این  موضوع اشــاره کرده اســت 
که قاسم ســلیمانی باالترین درجه نظامی در 
سپاه پاســداران ایران را دارد. وی با فرماندهی 
سپاه قدس، خاورمیانه و خاور نزدیک را دوباره 

شکل داد.

 ادعای رئیس پارلمان عربی
 درباره ایران

رئیــس پارلمان عربــی در گفت وگویی با یک 
روزنامه ســعودی مدعی شد که ایران امنیت و 

ثبات منطقه را تهدید می کند.
مشــعل الســلمی، رئیس پارلمــان عربی در 
گفت وگو با روزنامه الریاض مدعی شــد: ایران 
از طریق ایجاد درگیری و نشــر فرقه گرایی در 
دو جهان اســالمی و عربی، تشکیل و حمایت 
از شــبه نظامیان در داخل کشورهای عربی و 
اســالمی و عدم همکاری با کشــورهای عربی 
و اســالمی همچنان امنیت و ثبات منطقه را 

تهدید می کند.
 وی افــزود: گروهک هــای تروریســتی نیــز 
همچنان کشــورهای عربی را مورد هجوم قرار 
می دهند و برخی کشورهای منطقه و بیگانه از 

آنها حمایت می کنند.
الســلمی در ادامه گفت: ما از نقش ســازنده 
ملک سلمان، پادشاه عربستان در متحد کردن 
مســلمانان و پرداختن به مشــکالت منطقه 
تقدیر و تشکر می کنیم، همچنین از تالش وی 
برای بررسی مشکالت و چالش های منطقه به 
کمک آمریکا تشکر می کنیم. زیرا آمریکا روابط 
مشــترکی با کشورهای اسالمی و عربی دارد و 
از نظــر جایگاه، قدرت ، نفــوذ و تاثیر یکی از 

بزرگترین کشورهای جهان به شمار می رود.
وی در ادامــه گفــت: برگزاری دو نشســت 
آمریکایی – عربی و عربی- اســالمی این پیام 
را به جهانیان می رساند که آمریکا و کشورهای 
عربی و اســالمی روابط خوبی باهم دارند و با 
همکاری هم می توانند مشــکالت کشورهای 

عربی و منطقه را حل کنند.
السلمی در پایان با اشــاره به اینکه عربستان 
نقش محوری در منطقه دارد و با تروریست ها 
و تفرقه افکنان مبارزه می کند، مدعی شد که 
حوثی ها باحمایت ایران علیه دولت قانونی یمن 
انقالب کردند.به گزارش ایســنا، این اتهامات 
بی اساس در حالی مطرح می شود که مقامات 
کشورمان همواره آمادگی خود را برای گفت وگو 
و تفاهم اعالم می کننــد و تاکید می کنند که 
هدف جمهوری اسالمی ایران ایجاد صلح، ثبات 

و امنیت در منطقه است.

 رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
»حضور مردم در انتخابات سپر امنیتی برای 
کشور ایجاد می کند« گفت: بنده نفیاً یا اثباتاً 
نسبت به کاندیداها نظری اعالم نکردم و اگر 

کسی این را بگوید من تکذیب می کنم.
علــی الریجانی در جمــع خبرنگاران گفت: 
فکر می کنم کامال روشــن است، در شرایط 
امــروز ایران و منطقه کــه دیگران به دنبال 
مسئله ســازی برای ایران هستند، وضعیت 
حضــور مــردم در انتخابات عالمت بســیار 
جــدی محســوب می شــود.رئیس مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه حضور جدی 
مــردم در انتخابات بســیاری از تهدیدها را 
رفــع می کند، افــزود: چندی پیــش مقام 
معظم رهبری در خصوص موضوع انتخابات 
فرمایشات مبسوطی داشتند و مطالب دقیقی 
را فرمودند که به امنیت ملی کشــور مربوط 
می شود که البته همین طور نیز است، یعنی 
مجموع رفت و آمدها و زد و بندهای منطقه 
که در صحنه بین الملل انجام می شود بیانگر 
این اســت که احتیاج بــه حمایت جدی از 
ســوی مردم اســت که دشــمنان احساس 

کنند یک ســپر دفاعی در کشور وجود دارد 
که منظور از سپر دفاعی همان حضور مردم 
در انتخابات است.وی ادامه داد: حضور مردم 
در انتخابات ممکن اســت مقــداری از وقت 
مردم را در هنــگام رأی دادن بگیرد، گاهی 
گفت وگوهــا و بگو و مگوها در انتخابات که 
صورت گرفته باعث آزرده شــدن مردم می 
شــود که این موضوعات نبایــد روی اراده 

مردم تأثیرگذار باشد.الریجانی افزود: حضور 
مردم در انتخابات کار بزرگی است و می تواند 
سپر دفاعی برای مردم و ملت ایران به وجود 
آورد، بنده که سال ها در مسائل امنیت ملی 
کار کــردم این موضوع را عرض می کنم که 
حضور مردم بسیاری از مخاطرات و تهدیدات 
را از ایران دور می کند.وی در این رابطه ادامه 
داد: حضور مردم در انتخابات مجال را برای 

ســرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغالزایی در 
کشــور فراهم می کند، بنابراین خاضعانه از 
مــردم و ملت تقاضا می کنم تا با نشــاط در 
انتخابــات حضور پیدا کنند و بدانند که یک 
رأی مردم می تواند به عزت ملی مدد رساند 
و این موضوع سپر امنیتی برای کشور ایجاد 
می کند.رئیس مجلس شــورای اسالمی در 
پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه مطرح می 
شــود رئیس مجلس از کاندیــدای خاصی 
حمایت کرده اســت، گفــت: در این باره دو 
الی سه بار از من سوال شده، عرض می کنم 
در انتخابات آینده بخشی از انتخابات مربوط 
به انتخابات قوه مجریه و بخشــی مربوط به 
انتخابات شوراهای اسالمی است، بنده هیچ 
وجهی نمی بینم که رئیس قوه مقننه به هر 
دلیلی نظری بدهد راجع به کاندیداهایی که 
مربوط به سمت قوه مجریه هستند.الریجانی 
افزود: از آن جهت که مجلس وجه ناظر برای 
قــوای دیگــر را دارد، بنابراین لزومی به این 
اظهارنظر نیســت و من نفیاً یا اثباتاً نسبت 
به کاندیداها نظری اعالم نکردم و اگر کسی 

بگوید بنده تکذیب می کنم.

الریجانی:

حضور مردم در انتخابات سپر امنیتی است

استفاده از فضای مجازی و انتشار اخبار و 
شایعات دراین فضا آنچنان افزایش یافته 
که بســیاری از مسئوالن درباره از کنترل 
خارج شدن این فضا ابراز نگرانی می کنند.

به گــزارش صدا و ســیما؛ بــه عقیدهء 
کارشناسان فضای مجازی بخش عظیمی 
از جرائم در این محیط، اقتصادی اســت 
تا جایــی که این روزهــا از کالهبرداری 
های افراد ســودجو در فضــای تلگرام و 
اینستاگرام خبر می رسد. به گفته رئیس 
مرکــز آموزش ســواد فضــای مجازی، 
براســاس آخرین آمار نیــروی انتظامی، 
6۸ درصد جرایم اینترنتی کشور مرتبط 
با تلگــرام و ۲0 درصد دیگــر مربوط به 
اینســتاگرام بوده که حتی میزان واقعی 

بیش از رقم یاد شده است.
از ســوی دیگر گزارش ها نشان می دهد 
در دنیا اســتفاده کــودکان و نوجوانان از 

اینترنت قوانین خاصی دارد که متاسفانه 
درایران هیچ یک از این قوانین اعمال نمی 
شــود. ضمن آنکه والدیــن نیز در زمینه 
کنترل نوجوانان و جوانان خود در استفاده 
از فضای مجــازی آموزش ندیــده اند و 
همین امر موجب شده تا نظارت کامل بر 
نحوه استفاده فرزندان صورت نگیرد. این 
موضوع هم بر مشکالت استفاده از فضای 

مجازی در ایران افزوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی نیا، 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
خراســان شمالی در حاشیه نشست ستاد 
هماهنگــی مدیریت بحران این اســتان 
قصرقجر،  ســرکانلو،  روســتاهای  گفت: 
آقانبی، احلی، دونگل، یکه شــاخ، شــاخ 
اوجاقی، ســلولی، محمدآبــاد، قره چای، 
اســتاد، چوپلی تپه و بوربور بر اثر زلزله تا 

حدود 70 درصد خسارت دیده اند.
رئیس ســازمان اورژانس کشورنیزبا بیان 
اینکه تعــداد مصدومان زلزله 5 و 7 دهم 
ریشــتری منطقه پیش قلعه خراســان 
شــمالی را بیش از 400 نفــر اعالم کرد 
و گفت: از این تعداد، ۳4۳ نفر ســرپایی 
درمان شــدند و 5۳ نفر از مصدومین در 
بیمارستان جدید امام حسن )ع( بجنورد 
که قبل از زلزله توســط دکتر هاشــمی 
افتتاح شده بود تحت درمان قرار گرفتند، 

همچنین ۲ نفر در بیمارستان پورسینای 
آشخانه و ۲ نفر در بیمارستان امام خمینی 
شیروان بستری شدند و تحت درمان قرار 
دارند.رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: 
۳7 مصدوم این حادثه تحت عمل جراحی 
قرار گرفته اند و در این حادثه متأسفانه ۲ 
نفر؛ یک خانم 54 ســاله از روستای لنگر 
و یک دختر ۱۲ ساله از روستای قره جه 

فوت کردند.

 2 کشته و بیش از ۴۰۰ مصدومان
 در زلزله خراسان شمالی

 افزایش جرائم اقتصادی
 در تلگرام و اینستاگرام

وزیر کشور با بیان اینکه انتخابات امری مبارک و 
میراث شــهدا و امام )ره( است، گفت: برای حفظ 
امنیت، صحت و سالمت انتخابات همه تمهیدات 

قانونی را انجام داده ایم.
عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه نگاه یک افزود: 
سپردن سرنوشــت یک ملت بدست خودش کار 
بســیار مهمی اســت.وی گفت: ما ملتی هستیم 
که هزاران ســال اســتبداد فرصتی برای اظهار 
نظــر مردم ایجــاد نکرد، بزرگتریــن افتخار این 
ملت این بود که رعیت شــاهان بودند، ولی االن 
خودشــان مسئوالنشــان را در رده های مختلف 
انتخاب می کنند.وزیر کشور افزود: ما سه انتخابات 
شوراهای شهر و روســتا، ریاست جمهوری و در 
چهار استان انتخابات میان دوره ای مجلس شورای 
اسالمی را پیش رو و به تناسب آن سه قانون برای 
ایــن انتخابات داریم، برای این ســه انتخابات به 
همین نسبت سه هیئت اجرایی و نظارت تشکیل 
می شود، حجم کار در سراسر کشور بسیار باالست 
ما فقط هزار و ۱00 هیئت اجرایی داریم متشکل 
از ۱۱ نفر، که انتخــاب این ها هم فرایند دقیقی 
دارد که بایــد ۳0 نفر را بــه هیئت های نظارت 
معرفی کنیم.رحمانی فضلــی افزود: از این تعداد 
۸ نفر انتخاب می شوند بعالوه فرماندار، استاندار و 
رئیس آموزش و پرورش و ... که این تعداد به ۱۱ 
نفر می رسد.وزیر کشور گفت: حدود یک میلیون و 
500 هزار نفر عاملین اجرایی و نظارتی انتخابات 
در سراســر کشــور داریم، این تعداد در سراسر 
کشــور حدود 64 نفر دارند، در هر شعبه ۱7 نفر 
مستقر هستند که امر نظارت را انجام می دهند، 
بجز نماینــده نامزد ها که آن ها هم در ریاســت 
جمهوری 6 نفر و در شــورا ها هم بیشتر هستند.
وی افزود: ما حدود یک سال است که هزار و 700 
نفر را تحت آمــوزش داریم، در کنار این آموزش 
مباحثی را داریم که به شدت تحت مسائل امنیتی 
هســتند مثل برگه ها، تعرفه ها و مهر ها و ... که 
اگر یکی  از آن ها درز کند تخلف ایجاد می شــود.
رحمانی فضلی گفت: بخش انتظامات انتخابات را 
۱60 هزار نفر عهــده دارند بجز بحث امنیت که 
حــدود ۳00 هزار نفر را در برمی گیرد از لب مرز 
تا شــوراهای انتخاباتی.وزیر کشور افزود: در کنار 
این ها موضوع تبلیغات اســت که صدا و سیما در 
بخشی از تبلیغات مشارکت دارد آن هم در برنامه 
نامزدها، اما سطح تبلیغات بسیار وسیع است.وی 

گفت: در کنار تبلیغات هم بحث اخذ آراء، شمارش 
و اعالم نتایــج آراء را داریم و هماهنگی که بین 
بخش های گوناگون انتخابات است تحت نظارت 
وزارت کشور است که صحت و سالمت انتخابات 
از حیث قانونی بر عهده وزیر کشور است.رحمانی 
فضلی افزود: تاکنون توانسته ایم همه زمینه ها و 
بسترهای مناسب را برای برگزاری انتخاباتی سالم، 
قانونی و با شکوه را فراهم کنیم.وزیر کشور گفت: 
در انتخابات امســال 56 ونیــم میلیون نفر حائز 
شرایط رای دادن هستند که تقریبا هر 50 نفر یک 
نماینده صنــدوق دارند.عبدالرضا رحمانی فضلی 
افزود: این اولین بار اســت که انتخابات شورا ها با 
ریاست جمهوری یکی شــده است.وی گفت: در 
تبلیغات با توجه به هماهنگی که در کمیســیون 
تبلیغات انجام شده شرایط برای نامزد ها مشخص 
است و در کنار آن فضای مجازی در حال حاضر 
بعنوان یکی از محورهای مهم تبلیغات محسوب 
می شــود.وزیر کشور افزود: شــورای عالی فضای 
مجازی هم تشــکیل شــده که وزارت کشور را 
موظف کرده تا دســتورالعمل تهیه کند مبنی بر 
چگونگی کار و تبلیــغ در فضای مجازی، آن هم 
انجام دادیم، در کنار آن برای اولین بار سامانه ای 
به نام بی تاک مخفف بحث تبلیغات انتخاباتی را با 
کمک  مخابرات تشکیل داده ایم که همه نامزد ها 
در ایــن فضا جا و مکانی دارند که مشــخصات و 
شرایطشان را درج می کنند.رحمانی فضلی گفت: 
از ســوی دیگر همه دســتگاه هایی که برای این 
امر هستند مراجعه می کنند به بی تاک و عرضه 
کننده و متقاضی خــود را آنجا می بینند و مردم 
هم می توانند برای اطالع گیری به این ســامانه 
مراجعــه کنند.وی افزود: از حیــث تبلیغاتی در 
فضای مناســبی هستیم، از نظر تخلفات هم این 
بار یک سوم دور قبل تا این لحظه شکایت داشته 
ایم که این شکایت ها در وزارت کشور بررسی وبه 
قوه قضاییه ارجاع می شود. وزیر کشورگفت: تا این 
لحظه حدود ۲00 مورد پرونده تشکیل شده که 
این پرونده ها مربوط به شورا ها و بدلیل تبلیغات 
زود رس است یا عدم دارا بودن مدارک الزم برای 
درج در تبلیغات مانند مدرک و عناوین تحصیلی 
یا کاری.رحمانی فضلی افزود: این روز ها اتهامات 
و شائبه های گوناگونی مطرح می شود که بیشتر 
هم بخاطر مدیریت فضا یا ایجاد جنگ روانی در 

روزهای قبل از انتخابات است.

وی گفــت: در وزارت کشــور طبق قانــون بنا را 
گذاشته ایم بر عدم دخالت و بی طرفی کامل همه 
مدیران و کارکنان وزارت کشــور، زیرا کسی که 
بخواهد تبلیغ کند باید مرخصی بگیرد و کارش را 

انجام دهد مانعی هم ندارد.
وزیر کشــور افزود: این امر را خودمان و شــورای 
نگهبــان و کاندیدا هــا نظارت می کننــد، مردم 
هــم گاهی ما را مطلــع می کنند.رحمانی فضلی 
گفت:حــدود 50 هزار مدیر در وزارت کشــور در 
سراســر کشور داریم که از این تعداد ممکن است 
حدود 5 نفر هم تخلفی کرده باشــند که به آن ها 
حتما رسیدگی شده است.وی افزود: باید بدانیم که 
اصال مردم ما تهدید پذیر نیســتند و دوره تهدید 
هم گذشــته و تهدید توهین به شعور مردم است.
وزیر کشور گفت: در روستا ها و دهیاران مامورینی 
هستند که توسط شورا ها انتخاب می شوند و این 
دهیاران حاکمیتی ندارند کــه بتوانند با تکیه بر 
آن کســی را تهدید کنند دیگر اینکه نمایندگان 
شــهرهای دیگر هم تا بحال چنین مــواردی را 
ندیده و نشنیده اند.رحمانی فضلی افزود: توصیه 
ما به ستادهای انتخاباتی این است که در فضاهای 
عمومی مانند میادین شــهر تجمع ایجاد نکنند، 
زیرا باعث مزاحمت عمومی می شــود.وزیر کشور 
گفت: مسئولیت ســتادهای انتخاباتی با شخص 
نامزدهاست و بعد رئیس ستاد انتخاباتی پس همه 
باید رعایت کنند تا از قانون تخطی صورت نپذیرد.
عبدالرضــا رحمانی فضلی افــزود: باید بدانیم که 
انتخابات یک راه و روش است حتی قدرت برای ما 
وسیله است برای تقویت دین خدا و نظام جمهوری 
اسالمی و خدمت به مردم، نباید در طریق گیر کرد 
و کاری کنیم که طریق با هدف مقدس همخوانی 
داشــته باشــد. وی گفت: مردم این روز ها همه 
حرف ها را می شنوند، به فهم مردم ایمان دارم که 
این فهم و شعور در انتخابات بسیار موثر خواهد بود.
وزیر کشور افزود: اگر در هر حوزه ای تخلفی صورت 
پذیرد گزارش هــا را روزانه جمع آوری می کنیم و 
به قوه قضاییه و ســپس شــورای نگهبان ارجاع 
می دهیم تا به آن رســیدگی شود.رحمانی فضلی 
گفت: در فضای مجازی با این همه گستردگی واقعا 
تخلفات کمی داریم آنقدر که حتی قابل چشــم 
پوشی هم هستند.وی افزود: باید به سمتی برویم 
که با ارزان سازی تبلیغات، نقش پول در تبلیغات 
انتخاباتی را کم کنیم و بهترین وسیله برای اینکار 

سامانه بی تاک است.وزیر کشور گفت: کاندیدا ها از 
ظرفیت صدا و سیما استفاده کنند شاید موثرتر از 
سفرهای استانی آن ها باشد.رحمانی فضلی افزود: 
تعداد 64 هزار شعبه در سراسر کشور حاوی ۱۱7 
یا ۱۱۸ هزار صندوق رای گیری خواهیم داشــت.
وی گفت: برای ریاست جمهوری از یک سال قبل 
با شورای نگهبان وارد مذاکره شدیم که رای گیری 
الکترونیکی را انجام دهیم، اما به دالیلی این اتفاق 
نیفتاد.وزیر کشــور افزود: انتخابات شورا ها فرصت 
خوبی بود برای آغاز این اتفاق و بنا شد این اتفاق 
در ۱4۱ شهر انجام پذیرد، حدود ۳5 هزار صندوق 
الکترونیک خواهیم داشت.رحمانی فضلی گفت: به 
علت نداشتن ســفارتخانه در کانادا، صندوق رای 
گیری در این کشور را نتوانستیم تعبیه کنیم، زیرا 
کانادا سفارت هیچ کشور دیگری را به نمایندگی 
نمی شناسد، البته برای این کار مشکل قانونی دارد 
و از عمد نیســت.وی افزود:، اما حدود ۱0۲ کشور 
هســتند که ما می توانیم انتخابات را انجام دهیم 
و بــرای این کار همه مشــکالت را رفع خواهیم 
کرد. وزیر کشــور گفت: نظر سنجی هایی که در 
کشور ما انجام می شود عموماً درست نیست برخی 
از این نظر سنجی ها نظر ســازی است و حاشیه 
ســازی می کنند.رحمانی فضلی افــزود: تا زمانی 
که اعالم نتایج تهران حاصل نشــود نتیجه دیگر 
شــهر ها را اعالم نخواهیم کرد.وزیر کشور گفت: 
بــرای حفظ امنیت، صحت و ســالمت انتخابات 
همه تمهیــدات قانونی را انجام داده ایم.عبدالرضا 
رحمانی فضلی افزود: در تعرفه های ما تقریبا ۱4 
نــوع رمز گذاری بکار رفته که به هیچ کس اجازه 
تخلف را نمی دهد.وی گفت: با روش جدید شورای 
نگهبان در مورد صحت و ســالمت شناسنامه ها، 
اینبار تشخیص هویت در انتخابات هم الکترونیکی 
شده و قانون هم می گوید مالک شماره ملی است 
و ما اطالعات ۸0 میلیــون ایرانی را داریم که اگر 
شــماره ملی درست نباشــد فرد اجازه رای دادن 
ندارد.وزیر کشــور افزود: برای نظارت بر شمارش 
آراء در  مرحله شمارش آراء 64 هزار بازرس را در 
همه شعبه ها مستقر کرده ایم که دقت راباال ببریم. 
رحمانی فضلی افزود: برای نظارت هر چه دقیق تر 
بر روند انتخابات، کمیته امنیتی داریم که اطالعات 
مختلف را از همه دســتگاه ها برای کنترل کاملتر 
دریافت می کند و بعد از نتیجه گیری دستور اجرا 

می دهد.

وزیر کشورتشریح کرد: 

تمهیدات ویژه برای حفظ امنیت و سالمت انتخابات
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دادنامه 
شاکی : محمد نقی ده خدای کندری فرزند بهارعلی  با وکالت فرزاد طاهر سلطانی 

فرزند علی و مرتضی گودرزی فرزند قدرت اله 
متهم : سعید معصومی فرزند حکمت اله 

اتهام : کالهبرداری 
رای دادگاه 

در خصوص اتهام سعید معصومی فرزند حکمت اله ۳6 ساله اهل و مقیم تهران دایر 
به کالهبرداری بمبلغ هفتاد میلیون تومان از محمد نقی دهخدا کندری با عنایت 
به شکایت وکالی شاکی بنام های مرتضی گودرزی و فرزاد طاهر سلطانی و گزارش 
های  متعدد مرجع انتظامی و تصویر قبوض پرداخت وجه از ناحیه شاکی خصوصی 
به حسابهای اعالمی از سوی متهم و پاسخ واصله از بانک سپه شعبه افسریه تهران 
و اظهارات منصوره معصومی و امید معصومی خواهر و برادر متهم که وجوه را شاکی  
خواست  کیفر  و  عینی  شهود  شهادت  و  است  نموده  واریز  آنها  بحساب  خصوصی 
در  و  دادرسی  و  مقدماتی  تحقیقات  مراحل  طول  در  متهم  حضور  عدم  و  صادره 
نتیجه عدم دفاع وی نسبت به بزه انتسابی به نظر بزهکاریش محرز و مسلم بوده لذا 
مستندا بماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری 
به  تومان  میلیون  هفتاد  مبلغ  رد  بر  عالوه  را  موصوف  متهم   ۱۳67 سال  مصوب 
سال  چهار  تحمل  و  نقدی  بعنوان جزای  مبلغ  همین  بپرداخت  شاکی  خصوصی 
حبس محکوم می نماید راي صادره غیابي ظرف ۲0 روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل 
واخواهي در این مرجع و سپس ظرف ۲0 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 

استان تهران مي باشد .
35393/م الف رییس شعبه 1139 کیفري 2  مجتمع شهید مطهری تهران

دادنامه 
تهران   ۲ کیفری  دادگاه   ۱07۸ شعبه   ۹40۹۹۸۲۱4۹۲006۱۸ کالسه  پرونده 

دادنامه ۹60۹۹7۲۱66۱000۳6 
شکات : ۱- مریم فیاضی فرزند حبیب اله ۲- عبداله حاجی حیدری ورونوسفادرانی 

فرزند علی با وکالت راضیه سید حسین پور عزیزی فرزند سید محمد 
متهم : یوسف فیضی فرزند حسن 

اتهام ها : ۱- خیانت در امانت ۲- فروش مال غیر 
رای دادگاه 

غیر  مال  بفروش  دایر  حسن  فرزند  فیضی  یوسف  بنام  متهم  اتهام  خصوص  در 
قراردادفروش  موضوع   7۱۸۲/7576 ثبتی  بپالک  مسکونی  آپارتمان  دستگاه  یک 
مریم  بنام  شاکیه  شکایت  و  حیدری  حاج  عبداله  شکایت  موضوع  و   ۱۳۹0/4/4
فیاضی با وکالت راضیه حسین پور بدین توضیح که متهم طی قرار داد مشارکتی 
۸6/6/۱5 آپارتمانی را بموجب مبایع نامه ۱۸۲۲۳4 مورخ ۸6/۹/۱5 از پالک ثبتی 
7۱۸۲/6۱4۳ به عبداله حاج حیدری منتقل می نماید که متاسفانه قادر به تسلیم 
نامه  مبایع  موضوع  بجای  متهم  جدید  توافق  اجرای  در  گردد  نمی  معامله  مورد 
مدائن  خ  نارمک  در  واقع  مترمربع   ۱۳0 متراژ  به  را  دیگری  آپارتمان   ۱۸۲۲۳4
خ شهید برادران حاج عبادی پالک ۹0 بموجب قرار داد فروش ۹0/4/4 از پالک 
با  دیگر  نامه  مبایع  یک  با  متهم  سپس  نماید  می  جایگزین   7۱۸۲/7576 ثبتی 
کدرهگیری ۱07۱00۲۳۸5050 مورخه ۹0/5/۱۳ آن را به شخصی بنام غالمرضا 
حسینی واگذار می کند در حالیکه آپارتمان مورد معامله قرارداد ۹0/4/4 از پالک 
ثبتی 7۱۸۲/7576 که قبال بموجب اجاره نامچه ۱0۲۳07 مورخ ۸۹/6/۲4 که در 
اختیار تصرف استیجاری مریم فیاضی با ودیعه ۸05/000/000 ریال بوده را برابر 
قرار داد ظهرنویسی شده عینا عبداله حاج حیدری به خانم فیاضی منتقل می نماید 
که با خریدن آن آپارتمان از عبداله حاجی حیدری بعنوان قائم مقام آپارتمان مورد 
معامله قرارداد ۹0/4/4 گردیده است که تقاضی رسیدگی شده است که دادگاه با 
توجه اظهارات وکیل شاکیه نقش عبداله حاجی حیدری در طرح شکایت بجهت 
عدم ذینفع اقدام ماهیتی در تصمیم دادگاه ندارد اما در اتهام متهم از جهت فروش 
عبداله حاجی  از  فیاضی  مریم  توسط شاکیه  به  آپارتمان خریداری شده  غیر  مال 
حیدری بعنوان منتقل الیه با توجه بمالحظه مبایعه نامه برابر با کدرهگیری مذکور 
کیفرخواست  به  توجه  با  و  و غالمرضا حسینی  متهم  مابین  فی  مورخه ۹0/5/۱۳ 
صادره و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته مستندا 
بماده یک قانون راجب انتقال مال غیر و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین 
مبلغ  رد  و  تعزیری  حبس  سال  یک  به  را  متهم  کالهبرداری  و  اختالس  و  ارتشا 
به  توجه  با  شاکیه  به  آپارتمان  رد  و  نقدی  جزای  بعنوان  ریال   ۱/۱00/000/000
تصرف شاکیه و ابطال مبایعه نامه با کدرهگیری مذکور مورخه ۹0/5/۱۳ محکوم و 
اعالم می دارد راي صادره غیابي ظرف ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این 

دادگاه مي باشد .
35395/م الف    رییس شعبه 1078 کیفري 2  مجتمع شهید مدرس تهران

دادنامه 
تهران   ۲ کیفری  دادگاه   ۱۱۳6 شعبه   ۹40۹۹۸0۲۹6۹00۳۳۹ کالسه  پرونده 

دادنامه ۹60۹۹70۲۱4۳00۱۱۹ 
شاکی : علیرضا کرمی فرزند محمدرضا 

متهم : حسن رزاقی 
اتهام : ضرب و جرح عمدی با شیشه 

رای دادگاه 
ایراد  جرح  المکان دایر بر  اتهام حسن رزاقی فعال متواری و مجهول  در خصوص 
کرمی  علیرضا  پرونده شکایت  محتویات  و  اوراق  جامع  به  توجها  با شیشه  عمدی 
اظهارات مطلع گواهی پزشکی قانونی و اینکه متهم علیرغم انتشار آگهی در مرحله 
تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در مرحله دادرسی دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی 
معمول نداشته است بنابراین دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا و احراز 
مجرمیت باستناد مواد ۱7-۱۸-۱۹-44۸-70۹-7۱0 ق م ا مصوب ۱۳۹۲ و تبصره 
ماده 6۱4 از کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳75 متهم موصوف را از بابت جراحت 
دامیه خلف کتف راست بپرداخت یک صدم دیه کامل بعنوان ارش در حق مصدوم 
محکوم و از بابت جنبه عمومی بزه انتسابی بتحمل یک سال حبس تعزیری درجه 
شش محکوم می نماید راي صادره غیابي ظرف ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي 

در این دادگاه مي باشد .
35394/م الف رییس شعبه 1136 کیفري 2  مجتمع شهید مطهری تهران

دادنامه 

تهران   ۲ کیفری  دادگاه   ۱07۸ شعبه   ۹۳0۹۹۸۲۱4۹50۱0۹۸ کالسه  پرونده 
دادنامه ۹60۹۹7۲۱66۱0006۸ 

شاکی : غالمحسین خداداد فرزند حسن 
ماهوتی  ابراهیم  محمد   -۳ صولتی  سعید   -۲ یکتا  طالیی  محمود   -۱  : متهمین 

بارفروش فرزند حسین 
اتهام : مشارکت در جعل و معاونت در انتقال مالغیر 

رای دادگاه 
ماهوتی  ابراهیم  محمد   -۲ ۱- سعید صولتی  باسامی  متهمین  اتهام  در خصوص 
بارفروش ۳- محمود طالیی یکتا دایر به مشارکت در جعل سند رسمی وکالتنامه 
شماره ۲۱۸5-۸۹/۱0/۲6 تنظیمی در دفترخانه ۲۳۹ قائمشهر و استفاده از سند 
به  توجه  با  دادگاه  خداداد  غالمحسین  شکایت  موضوع  مالغیر  انتقال  و  مجعول 
محتویات پرونده و اظهارات شاکی در جلسه مورخ ۸5/۸/۲4 بیان داشت که ملک 
پدرم یک قطعه زمین بمساحت یک هزار مترمربع از پالک ثبتی ۱۱۳۳ فرعی از 
۹۳ اصلی واقع در حکیمیه تهران با یک جعل وکالت بشماره ۲۱۸5 در قائمشهر 
وکالتنامه  آن  در  سپس  و  گردد  می  تنظیم  دوم  ردیف  متهم  سردفتر  بتوسط 
موکل را مرحوم پدرم و وکیل را متهم ردیف اول معرفی می کند و سپس با این 
خداداد  بنام حسن  موکل  معرفی  با  تهران   ۱0۱۸ دفترخانه  در  جعلی  وکالتنامه 
وکیل را محمود طالیی معرفی می کند آن پالک ثبتی را با قیمت هشتاد و هشت 
توجه  با  دادگاه  که  گردد  می  قطعی  انتقال  یکتا  محمود طالیی  به  ریال  میلیون 
به محتویات پرونده و استعالم از اداره ثبت اسناد تهرانپارس در ص 50 پرونده و 
اظهارات متهم ردیف دوم در صورتجلسه مورخه ۹5/5/۱۲ ) ص ۹6 ( کیفرخواست 
صادره و قرار عدم صالحیت از شعبه ۱04 دادگاه کیفری ۲ قائمشهر و عدم حضور 
جرم  در  متهمین  دخالت  نوع  به  توجه  با  بزهکاریش  دادگاه  جلسه  در  متهمین 
مذکور متهم ردیف دوم را از جهت جعل وکالتنامه بشماره ۲۱۸5 و متهم ردیف 
دوم را از جهت استفاده از سند مجعول ) وکالتنامه ۲۱۸5( و متهم ردیف سوم 
انتقال مال غیر مستندا بمواد 5۳۳-5۳5 قانون تعزیرات متهم ردیف  را از حیث 
اول و دوم را هریک بترتیب شش ماه و  یک سال حبس و حکم به امحا وکالت 
نامه های جعلی صادر و اعالم می دارد دادگاه متهم ردیف سوم را باستناد بماده 
یک از قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک از قانون مجازات مرتکبین ارتشا 
و اختالس و کالهبرداری متهم را به یک سال حبس و رد ملک مذکور به شاکی 
تهران و  ابطال سند قطعی غیر منقول تنظیمی در دفتر خانه ۱0۱۸  به  و حکم 
مبلغ هشتاد و هشت میلیون ریال بعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می 
نماید چنانچه ملک مذکور در ید اشخاص ثالث می باشد رد ملک مستلزم جری 
قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  غیابي ظرف ۲0  راي صادره  باشد  تشریفات حقوقی می 

واخواهي در این دادگاه مي باشد .
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آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری پراید جی تی ایکس مدل ۸۳ مشکی متالیک به شماره 
موتور  وشماره    S  ۱4۱۲۲۸۳۲۱۲۲۳4 شاسی  شماره  به  ۸۲-۱۱7م5۳  پالک 

00676۳0۹ مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت پراید وانت مدل ۱۳۹4 به شماره پالک ایران7۲-۳6۳م56 و به 
شماره موتور 5۱6۳۸۲۸ و شماره شاسی NAS 45۱۱00 E 4۹۲۳4۹۸ به نام 

پروانه خزائی کوپر مفقود و فاقد اعتبار است.
بابل

آگهی مفقودی
به شماره  روغنی  مدل ۹0 سفید  پراید ۱۱۱  بک  هاچ  مالکیت سواری  شناسنامه 
موتور  شماره  و    S به شماره شاسی 54۳00۹007۸7۳۱  پالک 55-5۸4س4۸ 

44۲7۸76 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

مفقودی
 سند کمپانی سواری هاچ بک سیستم لیفان تیپ x60مدل ۹۳به رنگ سفید روغنی 
با شماره پالک ۲۹۱ص65 ایران ۸۲ با شماره موتور LFB47۹Q۱۳۱۲00۸76و 
شماره شاسی NAKSG4۳۱۱EB۱۱۲77۹بنام رضا علی نژاد مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 S ۱4۱۲۲۸۸0۸05۹۲ کارت خودرو سواری پراید مدل ۸۸ سفید تیپ جی تی ایکس به شماره انتظامی ایران ۳۸ – ۹۹۸ د 7۲ و شماره موتور ۳۱۹55۸5 و شماره شاسی

عباس عزیزنیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اهداف ترکیه از احداث دیوار مرزی

* منصور حقیقت پور   
 ترکیه با جمعیتی هشتاد میلیونی خود 
همواره  خود  سیاسی  حیات  طول  در 
و  بوده  چالش  دچار  خود  پیرامون  با 
سیاسی  جغرافیایی  انقباض  و  انبساط 
بهانه های  عثمانی  در دوره  این کشور 
ایجاد  را  آفرینی  تنش  این  الزم جهت 
انرژی؛  بهانه  آب،  بهانه  است.  نموده 

با عراق،  ترکیه  بهانه ها همواره علل درگیری  بهانه قومیت و سایر 
سوریه، ارمنستان، قبرس، مصر و ... بوده است.

امروز اتخاذ سیاست های غلط منطقه ای ترکیه از جمله پیروی از 
عربستان و قطر و اخیراً همراهی با اسرائیل و شکست سیاست های 
آنان در سوریه و عراق چهره ای ورشکسته به رجب طیب اردوغان 

در ترکیه داده است.
از سوی دیگر درگیری مسلحانه با اکراد و مخالفین باعث ناامنی و بی 
ثباتی در داخل کشور شده که نتیجه آن وارد آمدن لطمه به اقتصاد 
ترکیه و فروکش کردن صنعت توریسم و افزایش سرسام آور بودجه 
های امنیتی و نظامی ترکیه شده است و با عنایت به فرار تروریست 
ها از عراق و سوریه به سمت ترکیه و احتمال تمرکز آنها در ترکیه و 

توسعه دامنه ناامنی را در پی خواهد داشت.
داخلی  های  بحران  تشدید  و  ای  منطقه  های  توفیق سیاست  عدم 
منزلت ژئوپلتیک ترکیه را در سرازیری مطلق قرار داده است. در این 
راستا عدم اطمینان دولت آمریکا به جناب آقای اردوغان و افزایش 
تنش روزافزون با اتحادیه اروپا که قطعاً الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا 
شرایط  بر  حاکم  های  بحران  بر  مزید  است،  کرده  یکن  لم  کان  را 
ترکیه تلقی می شود. در این شرایط دولت لرزان آقای اردوغان اعالم 
عوامل تردد  از  جلوگیری  و  امنیت  توسعه  منظور  به  که  کند  می 

P.K.K قصد دارد مرز 5۸00 کیلومتری ترکیه با ایران را دیوارکشی 
کند. این پیشنهاد که می تواند دهها میلیارد دالر هزینه بر اقتصاد 
منظوری  به چه  این شرایط  در  باشد  داشته  پی   در  ترکیه  خسته 

مطرح می گردد.
۱. پرتاب مشکل به خارج از کشور:

اگر  که  بدهد  مردم  به  غلط  آدرس  بدینوسیله  دارد  قصد  اردوغان 
بحران عدم امنیت در کشور مالحظه می کنید علت آن ایران است و 

ما به خودی خود در داخل کشور مشکلی نداریم.
۲. القاء محور اصلی تهدید:

اردوغان به واقع قصد دارد در سیاست های شکست خورد منطقه ای 
نیز ایران را عامل این افتضاح سیاسی معرفی نماید.

۳. الگوبرداری از مدل امنیتی آمریکا:
در دوره ترامپ که پیشنهاد احداث دیوار بین مرز آمریکا و مکزیک 

نموده است.
4. جلوگیری از عمق بخشی انقالب اسالمی ایران:

انقالب اسالمی ایران امروز جایگاه ویژه ای در بین شیعیان، علویان، 
اهل سنت و اکراد ترکیه دارد و با این اقدام ترکیه خط و نشان به 

گروه های هوادار ایران می کشد.
5. ترویج ایران هراسی:

آمریکا  نمای  نخ  این است ک شعار  اردوغان  این رویکرد تالش  در 
و اسرائیل و اراذل عرب منطقه در خصوص ایران هراسی را مجدداً 
مطرح و ترویج نماید شاید با طرح این شعار بتواند در میان اعراب 

منطقه دارای جایگاه خاص شود.
6. همراهی و هماهنگی با شاهزادگان عربستان:

عوامل نظامی عربستان در هفته گذشته استراتژی کشاندن ناامنی به 
عمق ایران را مطرح کردند و قطعاً شهادت مرزبانان ما در میرجاوه که 
توسط اشرار در ارتباط با عوامل اطالعاتی پاکستان صورت گرفته با 
این طرح می تواند در داخل یک پازل قرار گیرد و دو کشور همسایه 
ترکیه و پاکستان فرمانبر سیاست های عربستان در مرزهای ایران 

خواهند بود.
و  اقتصادی  منافع  دارای  تواند  می  ترکیه  دولت  تصمیم  این  قطعا 
سیاسی برای جمهوری اسالمی ایران باشد امروز حجم قابل توجهی 
از   ... و  پرده  البسه، کفش،  منسوجات،  از جمله  قاچاق  کاالهای  از 
چند  قاچاق  این  شود  می  قاچاق  ایران  داخل  به  ترکیه  مرزهای 
میلیارد دالری باعث خسارات فراوان و بیکاری در کشور ما می گردد 
ایجاد  کاال  جابجایی  در  جدی  مانع  دیوار  این  احداث  با  قطعاً  که 

خواهد کرد.
لغو  نیز تجدیدنظر کنند  لغو روادید  جا دارد دو کشور در خصوص 
روادید ایران و ترکیه قطعا دارای منافع فراوان اقتصادی و گردشگری 
ایران جهت جلوگیری  برای ترکیه شده است. شایسته است دولت 
اتباع دو  بین  ویزا در  برقراری  فکر  به  ثروت عمومی مجدداً  فرار  از 
کشور شود و بدینوسیله سرمایه مردم ایران جهت گردشگری به نقاط 

جاذب کشور جذب خواهد شد.

یادداشت خبر

دستبندهای الکترونیکی برای تامین امنیت 
حجاج است نه تحقیر و توهین

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در 
کرد: دستبندهای  تاکید  اسالمی  مجلس شورای 
الکترونیکی برای تامین امنیت حجاج است نه تحقیر 

و توهین.
شهروز برزگر کلشانی  با اشاره به اینکه حجاج از 
دستبند الکترونیکی در سفر به عربستان استفاده 
می کنند،  گفت: دستبندهای الکترونیکی تنها برای 
حجاح ایرانی  در نظر گرفته نشده است با این تفاوت 
که انگشت نگاری و ثبت اطالعات در ایران انجام می 

شود نه در خاک عربستان.
شورای  دهم  مجلس  در  سلماس  مردم  نماینده 
دستبندهای  از  استفاده  اینکه  بیان  با  اسالمی 
الکترونیکی برای تحقیر حجاج نیست، ادامه داد: با 
این کار شناسایی حجاج در شرایط سخت مانند 
فاجعه مراسم منا بسیار راحت خواهد بود و با سرعت 

باالتری می توان برای نجات حجاج اقدام کنیم.
وی گفت: حجاج کشورهای دیگر نیز باید از دستبند 
الکترونیکی استفاده کنند بنابراین حجاج ایرانی در 
این زمینه مستثنی نیستند، اما تمام کارهای آن در 
ایران انجام می شود تا حجاج در خاک عربستان 
معطل نشوند.این نماینده عنوان کرد: اطالعات در 
خاک ایران به دستبندها داده می شود و در خاک 
عربستان در دستگاه های مربوطه منتقل می شود، 
نباید نگران اطالعات امنیتی حجاج باشیم چرا که 
همین اطالعات قبال نیز زمان ورود به عربستان به 

دولت ریاض داده می شد.
برزگر در این باره که مراسم حج سال گذشته را 
به دلیل دستبندها نرفته ایم، گفت: دالیل متعددی 
حاضر  حج  مراسم  در  پیش  سال  که  شد  باعث 
نشویم، این دستبندها برای تامین امنیت حجاج 

است نه برای تحقیر عزت ایرانی.
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: عربستان 
با شیطنت های مختفل مانع حضور  تالش دارد 
حجاج ایرانی در مراسم حج شوند، اما تالش داریم 
که با تامین امنیت و بدون هیچگونه تهدید، تحقیر 
و تهمتی ایرانی ها به این سفر زیارتی مشرف شوند.

تنبیه و تحقیر دانش آموزان ریشه در 
بزهکاری های  اجتماعی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد 
است در میان تنبیه های مختلفی که دانش آموزان در 
مدارس می شوند تنها تنبیه بدنی نمود رسانه ای پیدا 
می کند درحالی که بیشتر مواقع رفتار نامناسب معلم 
ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی و بزهکاری ها 
تنبیه بدنی  از  انتقاد  با  عباسی   اسداهلل  می شود. 
دانش آموزان در مدارس، گفت: عدم تربیت درست 
نسل جدید معلمان و بی سامانی این نیروها به دالیل 
متعددی همچون تعطیلی دانشگاه  تربیت معلم یکی 
و  معلمان  درگیری  پی  در  پی  مشاهده  از دالیل 
دانش آموزان محسوب می شود، درواقع آسیبی که 
امروز گریبان معلمان و دانش آموزان را گرفته به 
دلیل بی تدبیری مدیرانی است که در گذشته به 

برچیدن دانشگاه  تربیت معلم اقدام کرده اند.
نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اسالمی بر 
ضرورت برقراری عدالت آموزشی تاکید کرد و افزود: 
انتخاب های سیاسی برای مدیریت آموزش و پرورش 
اهدافش  از  انسان ساز  وزراتخانه  این  دوری  سبب 
تنبیه های  میان  در  است  معتقد  وی  است.  شده 
مختلفی که دانش آموزان در مدارس می شوند تنها 
تنبیه بدنی نمود رسانه ای پیدا می کند درحالی که 
بیشتر مواقع رفتار نامناسب معلم با دانش آموز تحقیر 
و سرخوردگی آن ها را به دنبال دارد که می توان این 
مسئله را ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی و 
بزهکاری ها دانست. عباسی با بیان اینکه معلمان باید 
به لحاظ روانی در سالمت کامل به سر برند و ایمان 
و تقوای آن ها باال باشد، اضافه کرد: برطرف کردن 
نیاز مالی و معیشتی معلمان اصلی ترین مسئله برای 
فائق آمدن به این مسئله است در حالی که بسیاری 
از آن ها چندین ماه یک بار حقوق دریافت می کنند 

و از مزایایی برخوردار نیستند.  

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد 
از اینکه امکان تخلف در تولید و عرضه سوسیس و 
کالباس زیاد است، گفت: نظارت ها بر روند تولید و 

توزیع باید دقیق، دائمی و همیشگی باشد.
اکبر ترکی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت؛ 
درباره استفاده از گوشت های فاسد و غیربهداشتی 
در تولید سوسیس و کالباس، گفت: سوسیس و  
کالباس مخلوطی از مواد غذایی مختلف و فرآوری 
شده است و نمی توان محتوای آن را به درستی 
و  دقیق  ها  نظارت  اگر  بنابراین  داد  تشخیص 
تولیدکنندگان تعهد و وجدان کاری نداشته باشند، 
امکان دارد سودجویان در تولید آن از هر گونه مواد 

غذایی فاسد و غیربهداشتی استفاده کنند.
کنترل و نظارت ها باید بر عملکرد کارخانجات 

سوسیس و کالباس افزایش یابد
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه کنترل و 
نظارت ها باید بر عملکرد کارخانجات سوسیس 
و کالباس افزایش یابد، افزود: برای تامین امنیت 
در  باید  تخلفات  از  جلوگیری  و  مردم  غذایی 
مانند  غذایی  های  فرآورده  تولید  کارخانجات 
سوسیس و کالباس اقدام بهنصب دوربین های 

حرفه ای و پیشرفته کرد.
وی ضعف نظارت را در استفاده از گوشت های 
غیربهداشتی و فاسد در تهیه و تولید سوسیس و 
کالباس موثر دانست و ادامه داد: هر چند در این 
رابطه ضعف نظارت دیده می شود، اما در رابطه 
با نحوه تولید سوسیس و کالباس و مواد تشکیل 
دهنده آن فضای بازی وجود دارد که ممکن است 

شاهد انواع و اقسام تخلف ها باشیم.
امکان تخلف در تولید و عرضه سوسیس و 

کالباس زیاد است
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه 

امکان تخلف در تولید و عرضه سوسیس و کالباس 
زیاد است، تصریح کرد: ممکن است در این باره 
افراد با  نصب برچسب های جعلی و تقلبی بر روی 
این فرآورده های غذایی آنها را به مردم عرضه 

کنند.
نظارت ها بر روند تولید و توزیع سوسیس و 
کالباس باید دقیق، دائمی و همیشگی باشد

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در 
مجلس دهم، با تاکید بر اینکه نظارت ها بر روند 
باید دقیق،  کالباس  و  توزیع سوسیس  و  تولید 
دائمی و همیشگی باشد، گفت: بهتر است بازرسان 
تولید  در  رفته  کار  به  مواد  محیط  و  بهداشت 
سوسیس و کالباس را مورد آزمایش قرار دهند تا 

اطمینان مردم از سالمت آنها حاصل شود.
لزوم تشدید مجازات تولیدکنندگان متخلف 

سوسیس و کالباس
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی، بر لزوم تشدید مجازات تولیدکنندگان 
متخلف سوسیس و کالباس تاکید کرد و ادامه داد: 
نباید با تولیدکنندگان متخلف سوسیس و کالباس 
های  مجازات  باید  بلکه  کرد  برخورد  تسامح  با 
سنگینی برای آنها در نظر گرفته شود که هیچ 
کس جرات نکند با تولید محصوالت بی کیفیت و 
ناسالم سالمت مردم را در معرض تهدید قرار دهد.
و  فرهنگ سازی  با  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
افزایش سطح آگاهی مردم خطر مصرف فست 
فودها به ویژه سوسیس و کالباس را اطالع رسانی 
کرد، افزود: در گذشته عمده مواد غذایی کشور 
در روستاها تولید و تامین می شد، اما متاسفانه 
در حال حاضر به سمت و سویی پیش رفتیم که 
حتی روستاییان لبنیات را هم از شهر خریداری 
می کنند. با توسعه زندگی شهری اقبال مردم به  
استفاده از سوسیس و کالباس افزایش یافته است.

یادآوری  با  نماینده مردم در مجلس دهم،  این 
به  مردم  اقبال  شهری  زندگی  توسعه  با  اینکه 
استفاده از سوسیس و کالباس افزایش یافته است، 
ادامه داد: امروزه به دالیلی مانند ماشینی شدن 
زندگی ها، فراموشی سبک زندگی سالم، قیمت 
مصرف  فودها،   فست  پخت  سهولت  و  پایین 
سوسیس و کالباس در کشور رواج پیدا کرده و 

عرضه و تقاضا افزایش یافته است.
باید با فرهنگ سازی مضرات و آسیب های 

استفاده از فست فودها به مردم اطالع رسانی شود
ترکی با بیان اینکه باید با فرهنگ سازی مضرات 
استفاده از فست فودها به مردم اطالع رسانی شود، 
تصریح کرد: مردم غذاهای سالم را جایگزین فست 
فودها کرده و استفاده از فرآوردهای غذایی مانند 

سوسیس و کالباس را به حداقل برسانند.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در 
مجلس دهم، با بیان اینکه افزایش مالیات مواد 

غذایی آسیب رسان به سالمت مانند سوسیس 
و کالباس تاثیر چندانی در کاهش مصرف ندارد، 
گفت: افزایش مالیات در این باره کارساز نبوده و 
می طلبد رسانه های جمعی با فرهنگ سازی و 
تولید برنامه مناسب مردم را از آسیب های این 
مواد غذایی بی کیفیت آگاه کنند؛ البته در حال 
حاضر مردم نسبت به قبل آگاه تر شده و به سمت 

و سوی مصرف غذاهای سنتی روی آورده اند.
سازمان غذا و دارو متولی نظارت بر تولید و عرضه 

مواد غذایی است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه سازمان غذا و دارو متولی 
نظارت بر تولید و عرضه مواد غذایی است، افزود: 
در راستای کاهش تخلفات ضروری است نظارت،  
نهایی سالمت  تأیید  و  ارزیابی کیفیت  کنترل، 
محصوالتی که به چرخه مصرف شهروندان وارد 

می شود به سازمان غذا و دارو واگذار شود.

تولید غیرقانونی سوسیس و کالباس با طعم گوشت های غیربهداشتی
امکان تخلف در تولید و عرضه سوسیس و کالباس

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی 
مجلس با بیان اینکه دولت آینده نیز باید برای 
حفاظت از سالمت تغذیه شهروندان به قانون 
ضابطه مندی محصوالت تراریخته پایند باشد ، 
گفت: ورود تولیدات تراریخته بدون غربالگری و 

قرنطینه ممنوع است.
تولید  وضعیت   درباره  خادم  الدین  عال 
دولت  درکشور،گفت:  تراریخته  محصوالت 
رای  از  برخاسته  باشد،   هردولتیکه   آینده 
مردم است بنابراین دولت آینده نیز باید درگام 
به فکرتضمین  از هرمسئله ای  نخست بیش 

سالمت شهروندان باشد.
 نماینده مردم سپیدان در مجلسشورای اسالمی 
با بیان اینکه کنترل  کیفی تولیدات تراریخته 
توسط سیستم های دولتی  باید عملیاتی انجام 
شود تصریح کرد:  مجلس ودولت آینده باید با  
اقدامات پیشگرانه مانع از ورود کاالهای قاچاق 

به چرخه بازار مصرفی شهروندان شود.
وی ادامه داد:  محصوالت تراریخته  تنها در 
صورت تایید دستگاه متولی و قانونی می تواند 
قبالزورود  بنابراین  شوند  مصرفی  بازار  وارد 

محصوالت تراریخته  به بازار مصرفی کشور باید 
ارزیابی خطر  بروی محصوالت فوق عملیاتی 
شود تا محصوالتی تنها اجازه ورود به کشور را 
داشته باشند که داری استاندارد اصولی هستند.
مجلس،افزود:  در  سپیدان  مردم  نماینده   
عدم اطالع از مبدا  تولید محصوالت وارداتی، 
سالمت شهروندان را به خطر می اندازد و از 
شهروندان  سالمت  تضمین  برای  رو  همین 
های   وزارتخانه  نظارت  با  آینده  دولت  باید 
کشاورزی، بهداشت  و درمان  تنها  اجازه  ورود 
محصوالتی را  به کشور صادر کنندکه از منظر  
دارا ی شرایط  کیفیت  نوع  و  تغذیه  سالمت 

استاندارد باشند.
شورای  مجلس  در  سپیدان  مردم  نماینده 
اسالمی، تصریح کرد: یکی از  وظایف اصولی 
دولت آینده  که باید بطور حتم   بدان تکمین 
کنند حذف میوه های قاچاق  و کنترل کیفی و 
کمی  محصوالت تراریخته بر طبق قانون برنامه 
ششم است تا این نوع از  محصوالت قبل از  
ورود به کشور تحت  کنترل های از  جنس 

غربالگری قرار بگیرند.

عضو مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان 
بند آبی بر  با اشاره به احداث سد و  مجلس 
روی روخانه هیرمند در خاک افغانستان، گفت: 
دولت باید ورود جدی نسبت به تامین حق آبه 

منطقی برای مردم داشته باشد.
حبیب اهلل دهمرده  در خصوص چارچوب بندی 
بین کشور ایران و افغانستان در حوزه آب و 
محیط زیست و تامین حق آبه هیرمند و هامون، 
گفت: همان گونه که مصر بر اساس رودخانه 
اساس  بر  هم  سیستان  گرفته،  شکل  نیل 
رودخانه هیرمند شکل گرفته، بنابراین در طول  
تاریخ از ظرفیت باالیی برخوردار شده به نوعی 
که از آن به عنوان انبار غله آسیا یاد می کردند.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه منشا رودخانه 
هیرمند در خاک افغانستان است، تصریح کرد: 
کشاورزان،  آب  تخصیص  از  بعد  گذشته  در 
حق آبه هامون نیز تامین می شد به صورتی که 
تا ۱55  هامون حدود ۱0  دریاچه  حجم آب 
میلیارد متر مکعب بوده اما در اثر اشغاالفغان ها 
بر حاشیه رود هیرمند و احداث سد و بند آبی 
بر روی رودخانه هیرمند در خاک افغانستان 

اشکاالتی اساسی پیش آمد.
اخیر  دهه  سه  دو  در  اقدام  این  افزود:  وی 
به مدت  و خشکسالی کامل در سال ۱۳50 
و  اشکال  سبب  هیرمند  رودخانه  در  سال   6
بارش های  البته  هامون شد،  دریاچه  خشکی 
اخیر سبب ورود آب به داخل دریاچه شده اما 
این فرایند تنها برای فصل بهار است و بعد از آن 
مجددا دریاچه به صورت کامل خشک می شود.
دهمرده با بیان اینکه هامون از دریاچه های آب 
شیرین جهان است، گفت: متاسفانه خشکی 
دریاچه هامون سبب شده تا این تاالب به کانون 

کشاورزی  مسائل  لذا  شود،  تبدیل   ریزگرد 
استان هم دچار مشکل شده، بنابراین هر دو 
کشور نیازمند عقد قرارداد منطقی و عادالنه 
هستند که طی آن حق آبه هامون تامین شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
با انتقاد از عدم تامین حق آبه دریاچه هامون 
افغان   مهاجران  گفت:  گذشته،  دهه های  در 
هستند  مهمان  ما  کشور   در  که  سالهاست 
و  وضعیت  این  برای  تاکنون  متاسفانه  اما 
عدم تامین حق آبه مردم سیستان از رودخانه 
هیرمند قرارداد جامعی بین دو کشور منعقد 

نشده است.
عضو مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان 
متاسفانه  داد:  ادامه  اسالمی،  شورای  مجلس 
بخش  در  مشکالتی  بروز  و  خشکسالی 
شده  سیستانی ها  مهاجرت  سبب  کشاورزی 
به نوعی که برخی مناطق خالی از سکنه شده 
است، بنابراین دولت باید ورد جدی نسبت به 
تامین حق آبه منطقی برای مردم باشد، این 
چارچوب بندی اخیر هم باید به عقد قرار داد 

عادالنه منتهی شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ بهرام قاسمی 
تشریح  خارجه ضمن  امور  وزارت  سخنگوی 
اهداف و دستاوردهای سفر یک روزه ظریف 
به افغانستان، گفت: از مدت ها پیش مقامات 
متعدد  رایزنی های  و  تماس ها  در  کشور  دو 
چارچوب  یک  تدوین  برای  را  تالش هایی 
مشخص جهت تحکیم روابط راهبردی مورد 
چارچوب  این  در  بودند.  داده  قرار  پیگیری 
محیط  و  طبیعی  منابع  مانند  موضوعاتی 
زیست در راستای تامین حق آبه هامون مورد 
بحث و تبادل نظر کارشناسان دو کشور قرار 

گرفت.

ورود تولیدات تراریخته بدون 
غربالگری و قرنطینه ممنوع است

سدسازی افغانستان بر روی هیرمند 
عامل خشک شدن دریاچه هامون
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نشست  در  احمر  هالل  جمعیت  زیارت  و  حج  پزشکی  مرکز  رئیس 
نمایندگان استانی مرکز پزشکی حج و زیارت به تشریح برنامه آموزشی 

و توجیه معاینات زائران حج امسال پرداخت.
دکتر سید علی مرعشی در نشست نمایندگان استانی مرکز پزشکی حج 
و زیارت، با اشاره به آموزش و توجیه معاینات حج امسال بیان کرد: با 
توجه به اینکه سال گذشته حج انجام نشده و با توجه به فاصله ایجاد 
شده از آخرین حج تا االن، نیاز داریم تا هماهنگی ها در بخش معاینات 

بیشتر شود.
وی همچنین افزود: با توجه به حوادث سال گذشته، در آموزش های 
معظم  مقام  بعثه  هماهنگی  با  باید  ستادی  مدیران  و  کاروان  مدیران 

رهبری و سازمان حج تغییراتی ایجاد شود.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر با اشاره به نبودن 
سال های  حج  برنامه  در  بحران  مدیریت  و  اولیه  های  کمک  آموزش 
گذشته، گفت: این آموزش ها امسال در دستور کار مرکز پزشکی حج و 
زیارت جمعیت هالل احمر قرار گرفت که در این زمینه از کارشناسان 
و برنامه ریزان در سطح کشور استفاده شد تا برنامه آموزشی زائرین به 

شکل جدیدی طراحی شود.
مرعشی با تاکید بر اینکه تا کنون زمان زیادی را برای انجام اقدامات و 
برنامه ریزی الزم از دست دادیم، اظهار داشت: سال های گذشته در این 
زمان ثبت نام کاروان ها تمام شده بود، اما االن هنوز ثبت نامی صورت 
نگرفته و از امروز ثبت نام کاروان ها آغاز و تا تکمیل ظرفیت زمان زیادی 

را خواهد برد؛ بنابراین زمان برای برنامه ریزی بسیار محدود است.
وی با اشاره به افزایش تعداد زائران امسال نسبت به سال های گذشته، 
اظهار داشت: امسال به جای 64 هزار زائر، ۸6 هزار نفر عازم حج خواهند 
شد که با توجه به عدم داشتن اطالعات کافی نسبت به شرایط امسال 
عربستان و نیز پیش بینی اتفاقات احتمالی، معاینات از دقت و وسواس 
خاصی برخوردار است و آزمایشات و مشاوره های تکمیلی باید در زمان 

کوتاه تری انجام شود.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر با اشاره به حوادث 
حج سال گذشته، گفت: با توجه به حادثه منا، انتقال آموزش و مفاهیم 
به پزشکان معاینه کننده در استان ها از اهمیت خاصی برخوردار است؛ 
به همین دلیل نمی خواهیم افرادی که مشکل جدی دارند در حج امسال 

حضور داشته باشند.
براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر،  وی با تاکید 
بر افزایش طول حج امسال نسبت به سال های گذشته، بیان کرد: طول 
حج امسال بین ۳۸ تا 40 روز است که مشکالت گروه پزشکی با توجه 
به افزایش طول مدت اقامت زائر بیشتر می شود که اگر بیماری زمینه ای 

داشته باشد این مشکالت مضاعف هم خواهد شد.

نیازی به داشتن کارت هوشمند ملی
 در انتخابات نیست

انتخابات  برای شرکت در  احوال کشور گفت:  سخنگوی سازمان ثبت 
نیازی به همراه داشتن کارت ملی یا کارت هوشمند ملی نیست.

سیف اله ابوترابی گفت: مردم بدانند برای شرکت در انتخابات ریاست 
جمهوری  نیازی به داشتن کارت ملی یا کارت هوشمند ملی نیست.

افزود: فقط به همراه داشتن شماره کارت ملی و اصل شناسنامه  وی 
الزامی است.

ملی  کارت  صدور  زمان  گفت:  کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
هوشمند را به حداقل یک ماه رسانده ایم اما بازهم با این وجود صدور 

کارت ملی هوشمند را به بعد از برگزاری انتخابات موکول کرده ایم.
ابوترابی افزود: درخواست صدور کارت ملی هوشمند از سوی دفاتر گرفته 

می شود ولی صدور آن بعد از انتخابات خواهد بود.
وی افزود: سازمان ثبت احوال و ادارات تابعه آن حتی در روز برگزاری 
انتخابات آماده ارائه شماره ملی به افرادی است که تا کنون این شماره 

را دریافت نکرده اند.
ابوترابی گفت: ساعت کاری مراکز ثبت احوال تغییری نکرده و این مراکز 
روزهای پنجشنبه هم فعال است و ستاد ویژه ای در ثبت احوال برای 
رفع مشکالت شناسنامه ها، در ۱0۳7 نقطه کشور تشکیل شده است و 
دفاتر پیشخوان و پست هم دراین زمینه با ما همکاری می کنند و در 

آماده باش هستند.
وی گفت : این افراد می توانند به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند و در 
روز برگزاری انتخابات نیز در شهرستان ها و مراکز استان ها از طریق 
تلفن افراد فاقد شماره ملی می توانند این شماره را دریافت کنند تا همه 

افراد واجد شرایط بتوانند در انتخابات شرکت کنند.

حضور فعال زنان ایرانی در عرصه های مختلف 
مصداق بارز عدالت اجتماعی است

سفیر اندونزی در ایران با تاکید بر اینکه عدالت اجتماعی در مورد جامعه 
زنان در جمهوری اسالمی ایران به خوبی تحقق یافته است، اظهار کرد: 
بارز آن حضور زنان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی،  نمونه 

فرهنگی و اقتصادی است.
از  بازدید  اکتاوینو علیمودین )Octavino Alimudin( در حاشیه 
نمایشگاه توانمندی های بانوان منطقه آزاد ماکو در گفت و گو با خبرنگار 
بسیار  های  پیشرفت  مختلف  های  زمینه  در  ایرانی  بانوان  افزود:  ایرنا 
خوبی داشته اند که امیدوار هستیم این فعالیت موثر به عنوان الگو برای 

بانوان دیگر کشورها به ویژه اندونزی معرفی شود. 
وی با تاکید بر تعامل اجتماعی زنان اندوزی با زنان ایران، اضافه کرد: این 

تعامل می تواند موجب فعال تر شدن بانوان اندونزی شود. 
وی با ابراز خرسندی از حضور در منطقه آزاد ماکو اظهار کرد: این منطقه 
در مدت کوتاه توسعه چشمگیری داشته است و امروز شاهد فعالیت 
زنان این منطقه در حوزه های مختلف از جمله صنایع دستی، غذایی، 

بازرگانی، تولیدات چرم و محصوالت خانگی هستیم. 
کشور  روابط  نزدیک  آینده  در  تا  کرد  امیدواری  ابراز  اندونزی  سفیر 
دستی،  صنایع  های  زمینه  در  ایران  در  ماکو  آزاد  منطقه  و  اندونزی 
توانمندی  سایر  و  تبدیلی  و  کشاورزی  صنایع  بازرگانی، صنعت چرم، 

های زنان گسترش یابد. 
وی ادامه داد: ذائقه ایرانی ها و اندونزیایی ها در غذا مشابه است و در این 
زمینه نیز می توانیم با برگزاری جشنواره های مشترک بین ۲ کشور، 

همکاری خوبی داشته باشیم. 
وی با اشاره به اینکه منطقه آزاد ماکو جزو مناطق آزاد پیشرفته ایران 
است، گفت: در اکتبر سال جاری وزیر توانمندسازی بانوان اندونزی با 
سفر به ایران، تفاهم نامه های همکاری با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

ماکو امضا می کند. 
به گزارش ایرنا، سفیر اندونزی از پایانه صادراتی، بازارچه مرزی و طرح 

های در حال احداث سازمان منطقه آزاد ماکو بازدید کرد. 
وی صبح امروز نیز در دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفته 
بود که شرکت های تجاری اندونزی در سایه برجام، منطقه آزاد ماکو را 
به عنوان هاب کاالهای صادراتی این کشور انتخاب کرده اند تا از طریق 

این منطقه کاالهای خود را به کشورهای همسایه صادر کنند. 
منطقه آزاد ماکو به عنوان جوان ترین و در عین حال بزرگترین منطقه 
آزاد کشور شاهد دستاوردهای قابل توجهی در زمینه تسهیل تجارت و 
توسعه متوازن در دولت یازدهم است؛ توسعه ای که مرز بازرگان را به 
عنوان مهمترین مرز زمینی کشور در مسیر بالندگی اقتصادی قرار می 
دهد.این منطقه به لحاظ محدوده جغرافیایی منطبق بر شهرستان های 
ماکو، شوط، پلدشت و شهر مرزی بازرگان بوده و به تنهایی بیش از 75 
درصد کل مساحت مناطق آزاد کشور را به خود اختصاص داده و دومین 

منطقه آزاد بزرگ دنیاست.

خبر

کاهش سن بیماری ها قلبی 
در جامعه

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش 
افراد  بین  در  تحرکی  کم  گفت:  پرورش  و 
از  ها  بیماری  سن  تا  شده  سبب  جامعه 
جمله قلبی، عروقی و دیابت از 70 سال به 

40 و 50 سال کاهش یابد.
به گزارش پیام زمان، مهرزاد حمیدی در 
مراسم اختتامیه فعالیت های ورزشی درون 
ابتدایی دخترانه  دبستان  در  که  ای  مدرسه 
بیان  با  شد،  برگزار   ۱۹ منطقه  کوثر  شاهد 
اینکه باید سعی کنیم تا جلوی این بیماری 
بیماری  کاهش  سن  افزود:  شود،  گرفته  ها 

متاسفانه به ۳0 سال هم رسیده است.
اینترنت  و  موبایل  از  استفاده  گفت:  وی 
تا  و  زده  دامن  جامعه  در  تحرکی  کم  به 
فعالیت  و  تالش  از  جامعه  افراد  که  زمانی 
برای رسیدن به جامعه شاداب و سالم اقدام 
نکنند، روند افزایش بیماری ها ادامه خواهد 

داشت.
تمام  پرورش  و  آموزش  گفت:  حمیدی 
پویا  به حیات  دستیابی  برای  را  تالش خود 
المپیاد درون مدرسه ای، ورزش صبحگاهی 
فعالیت  کانون  عنوان  به  ورزشی  و مسابقات 

های ورزشی معطوف کرده است.
شاداب  جامعه  به  دستیابی  برای  افزود:  وی 
با  آموزان  دانش  که  است  نیاز  سالم  و 
حضور  و  ورزشی  های  فعالیت  در  مشارکت 
در المپیادها و مسابقات ورزشی ضمن ارتقا 
آینده سالم و سالمت  فعالیت های ورزشی، 

را برای خود تضمین کنند.
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش 
دانش  آیا  که  سوال  یک  طرح  با  پرورش  و 
درون  المپیادهای  برگزاری  موافق  آموزان 
مدرسه ای در سال آینده تحصیلی هستند؟
سوال  این  جواب  در  آموزان  دانش  در  که 
مسابقات  این  برگزاری  خواستار  جملگی 

شدند.

برنامه عملیاتی  ضرورت وجود 
برای مدیریت پزشکی حج 

براینکه  تاکید  با  رئیس جمعیت هالل احمر 
مدیریت  برای  احمر  هالل  جمعیت  در  باید 
داشته  وجود  عملیاتی  برنامه  حج،  پزشکی 
برنامه  وجود  با  کرد:  خاطرنشان  باشد، 
وقوع  زمان  در  صحنه  مدیریت  عملیاتی، 

حادثه، آسان تر خواهد بود.
همایش  در  ضیائی  امیرمحسن  سید  دکتر 
با   ۹6 سال  تمتع  حج  معاینات  توجیهی 
پزشکی  مرکز  سنگین  مسئولیت  به  اشاره 
زمینه  این  در  که  کسانی  گفت:  حج،  در 
زائران  هماهنگی  و  آمادگی  استان ها  در 
سازماندهی  که  بدانند  دارند،  برعهده  را 
خدمات و ارایه آن ها توفیق بزرگی است که 

شامل حال آنها شده است.
 ضیائی با بیان اینکه ملت مسلمان و معتقد 
حضور  عبادی،  و  اعتقادی  مراسم  در  ایران 
پررنگی دارند و جمعیت هالل احمر نیز در 
بدون منت و بدون ادعا همه جا حضور دارد 
و خدمات ارائه می دهد، تاکید کرد: افتخار 
مردم  که  جایی  هر  که  است  احمر  هالل 
خدمت  و  است  آنها  کنار  در  دارند  حضور 

ارائه می دهد.
ایران  احمر  هالل  خدمات  به  اشاره  با  وی 
عالیات،  عتبات  زائران  تمتع،  حج  زائران  به 
زائران ایام اربعین حسینی، زائران طرح های 
و  خورشید  همسفران  ظهور،  منتظران 
برکت  از  خدمات  این  ارائه  توفیق  ...گفت: 
است  آمده  دست  به  بودن  مردم  کنار  در 
و  تنوع  این  با  جمعیتی  دنیا  سراسر  در  و 
گستردگی خدمات وجود ندارد که اینچنین 

به مردم نزدیک باشد.
رئیس جمعیت هالل احمر در ادامه با اشاره 
اینکه حج امسال با حج دو سال گذشته  به 
کرد:  خاطرنشان  دارد،  عمده ای  تفاوت های 
ریزی  برنامه  که  طلبد  می  تفاوت ها  این 
باالتری  هماهنگی  و  تر  منظم  تر،  دقیق 

باشیم. داشته 
که  انضباطی  و  نظم  اینکه  بیان  با  ضیائی   
ناشی  دارد  وجود  حج  پزشکی  مجموعه  در 
از تجربه سازمانی طوالنی مدت است، تاکید 
ارائه  در  سال  دو  از  بعد  که  تغییراتی  کرد: 
به  تمتع  حج  زائران  به  پزشکی  خدمات 
در  که  خاصی  شرایط  و  است  آمده  وجود 
اقتضا  دارد،  )عربستان( وجود  میزبان  کشور 
می کند که انضباط فعلی مرکز پزشکی حج 

تقویت کنیم. را 

بازدید از موزه ها 28 
است  رایگان  اردیبهشت 

هفته  و  موزه  جهانی  روز  به مناسبت 
 ۲۸ پنجشنبه  روز  میراث فرهنگی، 
سراسر  موزه های  از  بازدید  اردیبهشت، 

کشور رایگان است. 
اموال  موزه ها،   امور  مدیر  کارگر،  محمدرضا 
 ۲4 یکشنبه  کشور،  فرهنگی تاریخی  منقول 
گفت:  خبر  این  اعالم  با   ،۹6 اردیبهشت 
و  موزه  جهانی  روز  فرارسیدن  »به مناسبت 
بزرگداشت  به منظور  و  میراث فرهنگی  هفته 
متنوع  برنامه های  برگزاری  روز،  این 
فرهنگی در موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی 

در سطح کشور تدارک دیده شده است.«
تشویق  و  ترغیب  »به منظور  داد:  ادامه  او 
بازدید  برای  بازدیدکنندگان  و  مردم  عموم 
از موزه ها روز ۲۸ اردیبهشت بازدید از تمام 
برای  سازمان  تحت پوشش  اماکن  و  موزه ها 

عموم رایگان است.«

انسانی خبر منابع  برنامه ریزی  مرکز  رییس 
و  آموزش  وزارت  اطالعات  فناوری  و 
استخدامی  آزمون  نتایج  درباره  پرورش 
گذشته  سال  آبان ماه  که  وزارتخانه  این 
برگزار شد گفت: گزینش پذیرفته شدگان 
این آزمون انجام و نتایج یک برابر ظرفیت 
هم اعالم شده و قرار است به زودی نتایج 

اعالم شود.
اسفندیار چهاربند ، ضمن بیان این مطلب 
صالحیت  دوره های  شروع  زمان  درباره 
فرهنگیان  دانشگاه  در  معلمی  حرفه ای 
درباره  نتایج،  اعالم  از  پس  کرد:  اظهار 
دوره های صالحیت حرفه ای  زمان شروع 
هرچه  می کنیم  تالش  و  گیری  تصمیم 

زودتر دوره ها برگزار شوند.
وی ادامه داد: البته با توجه به نیاز آموزش 
و پرورش به جذب نیروی انسانی به علت 
سال   ۱0 طی  که  بازنشستگی  سونامی 
با آن مواجه  پرورش  و  آموزش  آینده در 
در  نفر  هزار   600 از  بیش  بود،  خواهیم 
۱0 سال آینده بازنشسته می شوند و این 

موضوع تبیل به یکی از چالش های بزرگ 
حل  برای  شد.  خواهد  پرورش  و  آموزش 
تشکیل  ویژه ای  کمیته  حاال  از  مشکل  این 
شده تا درباره سازوکار جذب نیرو تدابیری 

بیاندیشند.
رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت 
جذب  برای  داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش 
نیرو در سال ۹6 هم مجوزهای الزم را اخذ 
آزمون  خرداد  پایان  تا  احتماال  و  کرده ایم 
استخدامی ۱0 هزار نفری دیگری را برگزار 

می کنیم.  
چهاربند درباره اعمال سیاست بومی گزینی 
در آزمون استخدامی آتی عنوان کرد: بومی 
منعطف  را  آن  اما  داریم  مدنظر  را  گزینی 
کرده ایم و بوم ها را فراتر درنظر گرفته ایم. 
به این معنا که داوطلب در زمان درخواست 
را  خود  خدمت  و  زندگی  محل  استخدام 
مشخص می کند و در نهایت پس از پذیرش 
آموزش و پرورش مناطق تصمیم گیری می 
هم  ها  رقابت  میزان  طریق  این  به  و  کنند 

افزایش پیدا می کند.

برگزاری آزمون استخدامی 1۰ هزارنفری تا پایان خرداد
اعالم نتایج آزمون استخدامی آموزش وپرورش بزودی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ضمن تسلیت بخاطر 
وقوع زلزله در خراسان شمالی، دستور ویژه برای خدمت 
این  بر  و  صادر  را  زلزله  این  دیدگان  آسیب  به  رسانی 

خدمات رسانی تاکید کرد.
اجتماعی،  تامین  سازمان  از  زمان   پیام  گزارش  به 
درمانی  مراکز  آمادگی  بر  پیامی  در  نوربخش  سیدتقی 
تامین اجتماعی خراسان شمالی و استان های همجوار 
همچنین  و  دیدگان  آسیب  به  رسانی  خدمت  برای 
در  کارگاه های آسیب دیده  و  بیمه شدگان  از  حمایت 

این حادثه تاکید کرد.
امواج  مقیاس  در  درجه   5.7 قدرت  با  ای  لرزه  زمین 
 5۸ و  دقیقه   ۳0 و   ۲۲ ساعت  )ریشتر(  زمین  درونی 
شمالی  خراسان  استان  در  قلعه  پیش  شب  شنبه  ثانیه 

را لرزاند.
این زمین لرزه در عمق ۱۱ کیلومتری زمین که کانون 

مرکزی آن پیش قلعه است، رخ داد. 
نیز  شمالی  خراسان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
و  باختند  جان  تن   ۲ مجموع  در  حادثه  این  در  گفت: 
دیده  روستاهای حادثه   ۱۹ در  که  ۲۲5 مصدوم شدند 

عملیات امدادی انجام شده است.
حسن شکوری نسب با اشاره به اینکه عملیات جستجو 
و نجات بالفاصله بعد از وقوع زلزله آغاز شد، اظهار کرد: 
حادثه  درصد   ۸0 حدود  و  دارد  ادامه  امداد  عملیات 

دیدگان در چادرهای موفقت اسکان یافتند.

مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا 
و دارو با رونمایی از بسته حمایتی صادرات تجهیزات پزشکی گفت:  
برای تسهیل صادرات  این بسته حمایتی موضوعات مختلفی  در 

محصوالت تولیدی داخل کشور مدنظر قرار داده شده است.
محمود بیگلر دیزوز در نشست خبری نمایشگاه ایران هلث و رونمایی 
از بسته حمایتی صادرات تجهیزات پزشکی در محل نمایشگاه های 
افزود: در بسته حمایتی ، موضوعات مختلفی  المللی تهران  بین 
مانند تبدیل پروانه موقت صادرات به پروانه دائمی گنجانده شده تا 
تولیدکنندگان بدون نیاز به حضور در سازمان غذا و دارو، صادرات 

خود را به هر کشوری که می خواهند انجام دهند.
وی ادامه داد: همچنین در بسته حمایتی ، موانع دیگر تولیدکنندگان 
در تامین مواد اولیه و قطعات یدکی مدنظر قرار گرفت چرا که همه 
صفر تا صد تولیدات داخلی در کشور انجام نمی شود و محصول 
داخلی به کاالیی اطالق می شود که بیش از 50 درصد آن از مواد 

داخلی تهیه شده باشد.
مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا 
و دارو با اشاره به برطرف کردن بوروکراسی ها در زمینه واردات 
مواد اولیه و لوازم یدکی تجهیزات پزشکی گفت: تولیدکنندگان برای 
واردات این مواد دیگر نیازی به مجوز این سازمان نخواهند داشت اما 
باید از برندهایی محصوالت خود را خریداری کنند که شاخص های 

استاندارد را داشته باشد.
بیگلر افزود: نظارت خود را به کارخانه ها و سطح عرضه بردیم و 
اگر تجهیزات پزشکی با فرمول های استاندارد سازمان غذا و دارو ، 

مغایرتی داشته باشد ، برخوردهای نظارتی اعمال خواهد شد.

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران از مراجعه ۲هزار و 
7۱ تن برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی 

قانونی دراین استان در طی سال ۱۳۹5 خبر داد .
این  تهران،  استان  قانونی  پزشکی  اداره کل  از  گزارش  به 
برای دریافت سقط درمانی در سال  شمار مراجعه کننده 
با مدت مشابه سال ۹4که درخواست  گذشته در مقایسه 
اعالم  و۹50مورد  یکهزار  درمانی  مجوز سقط  برای صدور 

شده بود 6،۲ درصد افزایش یافته است.
براساس این گزارش ، در اسفند ماه سال گذشته۱۹7 مورد 
برای دریافت مجوز سقط درمانی به این اداره کل مراجعه 
کردند که در مدت مشابه سال قبل از آن )۱۳۹4( ۱5،۲ 

درصد افزایش یافته است.
براساس اعالم پزشکی قانونی استان تهران ،شرایط ضروری 
می  تقسیم  گروه  دو  به  درمانی  سقط  مجوز  صدور  برای 
و شرایط  ناهنجاری های جنینی  به  مربوط  شود، شرایط 

مربوط به وجود یک بیماری جدی در مادر .
تشخیص  جنینی،  های  ناهنجاری  و  مشکالت  مورد  در 
قطعی ناهنجاری با آزمایش ژنتیک معتبر ویا سونوگرافی 
معتبر، ناهنجاری یا ناهنجاری ها موجب حرج مادر شود، 
رضایت آگاهانه و کتبی مادر، سن بارداری کمتر از ۱۹هفته 
مادر  حرج  اینکه  و  معتبر  سریالی  سونوگرافی  براساس 
توسط سه متخصص مربوطه تشخیص و به تایید پزشکی 

قانونی برسد است.

تاکید نور بخش برای خدمت به زلزله 

زدگان خراسان شمالی
رونمایی از بسته حمایتی صادرات 

تجهیزات پزشکی
افزایش سقط جنین نسبت

 به سال گذشته

امضای  خبری  نشست  از  زمان  پیام  گزارش 
صندوق  بین  دکترا  ویژه  وام  همکاری  قرارداد 
با  که  تعاون  توسعه  بانک  و  دانشجویان  رفاه 
حضور دکتر محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات 
و فناوری و دکترعلی ربیعی وزیر محترم تعاون 
، کار و رفاه اجتماعی که در وزارت علوم برگزار 

گردید. 
قرارداد  مراسم  در  فرهادی  محمد  دکتر 
کرد:  عنوان  دکترا  ویژه  وام  پرداخت  همکاری 
علوم،  وزارت  و  دانشگاه ها  بین  هم افزایی  یک 
بانک توسعه و تعاون و سازمان برنامه و بودجه 
دانشجویی  حوزه  کمبودهای  رفع  جهت  در 

صورت گرفته است.
سال  بودجه  و  برنامه  سازمان  داد:  ادامه  وی 
گذشته اعتبار دانشگاه ها را به صورت صد درصد 
تخصیص داد و بسیاری از بدهی دانشگاه ها به 
است.وزیر  شده  پرداخت  بازار  و  شهرداری ها 
علوم، تحقیقات و فناوری ضمن ابراز امیدواری 
اعتبارات  تابستان  آخر  تا  اینکه  به  نسبت 
گفت:  می شود،  پرداخت  تجهیزات  و  تعمیرات 
۱400 میلیارد تومان بین دانشگاه ها و کسانی 
که تجهیزات علمی تولید می کنند، برای خرید 

تجهیزات قرارداد بسته شده است.
به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  فرهادی 
گفت:  و  کرد  اشاره  دانشجویان  رفاه  صندوق 
خوبی  تسهیالت  است  توانسته  صندوق  این 
کل   ۹۲ سال  در  کند.  ارائه  دانشگاهیان  به 
 ۱۱0 دانشجویان  رفاه  صندوق  تسهیالت 
از ۱00  بیش  بود که سال ۹5  تومان  میلیارد 
میلیارد تومان کمک بالعوض به دانشگاه ها شد.
خاطرنشان  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
از  وام  نوع  یک  از  می توانند  دانشجویان  کرد: 
طریق صندوق رفاه دانشجویان بهره مند شوند؛ 
همچنین ۳۸5 میلیارد تومان سال ۹5 وام به 

دانشجویان پرداخت شد.
رفاه  صندوق  اختصاصی  درآمد  افزود:  وی 

میلیارد   ۲۹0 قبل  سال  چهار  در  دانشجویان 
تومان بود که در حال حاضر به بیش از ۱000 
گفت:  است.فرهادی  رسیده  تومان  میلیارد 
سال   40 طی  نیز  صندوق  استراتژیک  ذخیره 
قبل ۱40 میلیارد تومان بود که طی سه سال 
است. رسیده  تومان  میلیارد   ۳40 به  اخیر 

داشت:  اظهار  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
همچنین صندوق رفاه در ساخت خوابگاه ها، از 
ظرفیت خیرین استفاده کرده است که مبلغ آن 

بالغ بر ۲۲0 میلیارد تومان بوده است.
خوابگاه های  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
هستیم،  روبرو  کمبود  با  متأهلی  و  مجردی 
در  خوابگاه ها  ساخت  ممنوعیت  رفع  گفت: 
وزیر  ربیعی،  شد.علی  برداشته  ششم  برنامه 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم اظهار 
کرد: برنامه اشتغال را به تصویب شورای عالی 
مزیت  اشتغال  برنامه  اساس  رساندیم،  اشتغال 
پراشتغال  های  بسته  افزود:  دارد.وی  هایی 
شناسایی  را  صنعت  و  خدمات  های  بخش  در 
های  گونه  خدمت  بسته  در  ویژه  به  کردیم 

مختلفی از اشتغال شناسایی شده است.
اعتبار ۲0 هزار میلیارد تومان  بیان کرد:   وی 
تصویب  به  ها  بسته  این  برای  بانکی  مصوبه 
رسیده است و 500 میلیارد تومان نیز تسهیالت 

برای ارتقای بخش فنی در نظر گرفته ایم.
به  تا  داریم  آمادگی  کرد:  تصریح  کار  وزیر   
آخر  ترم  دانشجویان  یا  التحصیالن  فارغ 
تعامل  آنان  با  و  معرفی  را  اشتغال  هسته های 
کارورزی  طرح  به  اشاره  با  کنیم.وی  برقرار 
برای  توانیم  می  گفت:  دانشجویان  سوی  از 
علوم  وزارت  با  دکتری  دانشجویان  کارورزی 

یزدان مهر  ذوالفقار  مهندس  کنیم.  همکاری 
پرداخت  شیوه نامه  درخصوص  مراسم  این  در 
از  دانشجویان  دکتری  ویژه  وام  بازپرداخت  و 
منظور  به  کرد:  خاطرنشان  عامل  بانک  طریق 
دکتری  مقطع  دانشجویان  از  مالی  حمایت 
عالی در جهت  آموزش  و موسسات  دانشگاه ها 
گسترش  کشور،  اساسی  نیازهای  با  انطباق 
نهضت تولید علم و حل علمی مشکالت کشور، 
تمام وقت  تالش  و  حضور  تسهیل  و  تقویت 
ویژه  وام  دانشگاه ها،  در  دکتری  دانشجویان 
دکتری مطابق تفاهمنامه منعقده بین صندوق 

رفاه و بانک توسعه تعاون پرداخت می شود.
رفاه  صندوق  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
دانشجویان به منظور اجرایی نمودن طرح جدید 
به  با  غیربورسیه«  ویژه دکتری  وام  »پرداخت 
ارتقاء  بانک ها به منظور  کارگیری منابع مالی 
سطح کمی و کیفی خدمات رفاهی دانشجویان 
با بانک های متعدد وارد مذاکره شد و پس از 
با  هماهنگی  و  بانک ها  پیشنهادی  شرایط 
سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر گردید بانک 
دولتی توسعه تعاون نسبت به پرداخت 4 هزار 
و 400 میلیارد ریال تسهیالت طی 4 سال به 
دانشجویان مزبور اقدام نماید. همچنین صندوق 
رفاه دانشجویان نیز موظف شد مبلغ دو هزار و 
500 میلیارد ریال در این بانک طی پنج سال 

سپرده گذاری نماید.
یزدان مهر درخصوص کلیات پرداخت وام ویژه 
دکتری به دانشجویان خاطرنشان کرد: مبلغ 
 7 حدود  ماهیانه  دانشجویان  کلیه  برای  وام 
میلیون ریال است که پرداخت آن به صورت 
هر سه ماه یک بار به مبلغ ۲۱ میلیون ریال 

صورت می گیرد.
وی تاکید کرد: وام مذکور به کلیه دانشجویان 
واجد شرایط از نیمسال اول تحصیل تا پایان 
نیمسال(  )هشت  مجاز  سنوات  در  تحصیل 
کارمزد  که  طوری  به  می شود  پرداخت 
همچنین  است.  درصد  چهار  مذکور  وام 
هر  باید  وام  این  دریافت  جهت  دانشجویان 
مستندات  مدارک  و  وام  تقاضای  ماه  شش 
آموزشی خود را به ادارات رفاه دانشگاه محل 

تحصیل تحویل نمایند.
رفاه  صندوق  رئیس  و  علوم  وزیر  مشاور 
دانشجویان همچنین یادآور شد: هر کدام از 
دانشجویان متقاضی وام پس از تایید توسط 
وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  و  دانشگاه 
علوم باید به شعب بانک توسعه تعاون جهت 
نیاز  مورد  مدارک  تحویل  و  حساب  افتتاح 
تا  وام  دریافت  برای  همچنین  نمایند.  اقدام 
معتبر  ضامن  یک  ریال  میلیون   ۱50 سقف 
و پیش از آن تا سقف مجاز وام ویژه دکتری 

باید ضامن دوم را به بانک معرفی کند.
مراحل  طی  در  دانشجو  یزدان مهر،  گفته  به 
تکمیل  جهت  بار  یک  صرفا  وام  دریافت 
مراجعه  بانک  به  تضامین  ارائه  و  مدارک 
می نماید و در مراحل بعدی نیازی به مراجعه 

به شعب بانک نمی باشد.
وی خاطرنشان کرد: مدت تنفس وام مذکور 
سنوات  در  تحصیل  اتمام  از  پس  سال  یک 
هر  مدت  این  از  پس  و  است  تحصیل  مجاز 
وام  از  که  ماه هایی  تعداد  به  باید  دانشجو 
بازپرداخت  به  نسبت  است  شده  بهره مند 
اقساط اقدام نمایند. همچنین به دانشجویانی 
داشته  تقاضامحور  و  کاربردی  پایان نامه  که 
رفاه  صندوق  و  دانشگاه  تایید  مورد  و 
مبلغ به  ضروری  وام  باشند   دانشجویان 
پرداخت  نیمسال  هر  در  ریال  میلیون   ۱0  

می شود.

پرداخت ماهیانه 7۰۰ هزار تومان وام
 به دانشجویان دکترا

سازمان  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری  معاون 
مواد  به  اعتیاد  درمان  ادغام  آغاز  از  بهزیستی 
صورت  به  دخانیات  مصرف  به  اعتیاد  و  مخدر 
استان  این سازمان در هفت  همزمان در مراکز 

خبر داد.
درمان  ادغام  همایش  در  روشن پژوه  محسن 
که  محرک  و  مخدر  مواد  و  دخانیات  به  اعتیاد 
در بیمارستان مسیح دانشوری برگزار شد، افزود: 
سازمان بهزیستی برای درمان اعتیاد از تجارب 
بین المللی و علمی استفاده می کند و معتقدیم 
و  شواهد  به  معطوف  باید  اعتیاد  کنترل  که 
واقعیت های علمی باشد تا مداخالت انجام شده، 

اثربخشی الزم را داشته باشد.
بین  می دهد  نشان  مطالعات  گفت:  وی 
و  مخدر  مواد  به  معتادان  ۹5درصد  تا   ۸0
محرک،همزمان به مصرف سیگار و مواد دخانی 

نیز اعتیاد دارند.

و  قدیمی  باورهای  اساس  بر  افزود:  پژوه  روشن 
درمان  که  بودند  معتقد  گذشته  در  منسوخ، 
همزمان اعتیاد به سیگار و مواد اعتیادآور می تواند 
به فرآیند درمان اعتیاد آسیب بزند و بهتر است 

ترک سیگار به بعد از ترک مواد موکول شود.
علمی  شواهد  گفت:  بهزیستی  سازمان  معاون 
همزمانی  که  می دهد  نشان  جهان  در  جدید 
درمان اعتیاد به مواد و سیگار به موفقیت درمان 
هر دو کمک می کند و شواهد و مطالبات بومی 
در ایران که در مرکز تحقیقات دخانیات دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی از یکسال پیش انجام 
شده، نیز این موضوع را تایید کرده است.

 وی افزود: بر این اساس، سازمان بهزیستی ادغام 
درمان اعتیاد به مواد و سیگار را به صورت پایلوت 
در چند مرکز انجام داد و با توجه به نتایج موفق 
اعتیاد  درمان  مراکز  در  روش  این  اکنون  آن، 
 7 در  بهزیستی  سازمان  اقامتی  و  سرپایی 
قزوین،  مازندران،  تهران،  جمله  از  استان 

فارس، اصفهان اجرا می شود.
سازمان  اکنون  هم  داد:  ادامه  پژوه  روشن 

در  اعتیاد  درمان  مرکز   ۹700 بهزیستی 
پوشش  تحت  معتاد  هزار   700 و  دارد  کشور 
روش  زودی  به  و  هستند  مراکز  این  خدمات 
درمان ادغام یافته ترک سیگار و دخانیات در 

این مراکز گسترش می یابد.
اعتیاد  ترک  روش  درمان  خصوص  در  وی  
اقامتی  مراکز  در  اعتیاد  درمان  روش  گفت: 
افراد  کمک  با  پرهیزمدار  روش  بهزیستی، 
اعتیاد،  همیار است و در مراکز سرپایی ترک 
شربت  متادون،  با  نگهدارنده  درمان  روش 
برای  و  می شود  اجرا  بوپرنورفین  یا  تریاک 
و  انگیزشی  روش های  از  نیز  دخانیات  ترک 
و  رفتاری  و  شناختی  مولفه های  در  تغییر 
مثل  جایگزین  داروهای  از  استفاده  همزمان 
استفاده  نیکوتین  آدامس  یا  قرص  برچسب، 

می شود.
روش  این  موفقیت  میزان  درباره  پژوه  روشن 
این  موفقیت  میزان  گفت:  دخانیات  ترک 
از  بعد  اول،  ماه   6 اول،  ماه  سه  در  روش، 
یکسال یا بعد از دو سال با هم متفاوت است 
اما میزان موفقیت درمان ترک سیگار به این 
روش برای سه ماه اول باالی 70 درصد است.
دخانیات  مصرف  شیوع  گفت:  پایان   در  وی 
است  ۱5درصد  عمومی  جمعیت  در  ایران  در 
که این میزان در بین مردان بیشتر و در بین 

زنان کمتر است.

15درصد ایرانیان 
مصرف کننده 
دخانیات اند
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ابالغ احضاریه
 وقت رسیدگي محمدرضا کنگراني فراهاني

از  استفاده  و  جعل  باتهام  فوق  متهم  بطرفیت  پابرجي  مریم  شکایت  خصوص  در 
تهران   ۲ کیفري  دادگاه   ۱۱۲۹ شعبه  به  ارجاع  از  پس  پرونده  که  مجعول  سند 
رسیدگي  وقت   ۹6005۸/۱۱۲۹ بکالسه  ثبت  محالتي  شهید  مجتمع  در  مستقر 
بتاریخ ۹6/4/۱۱ ساعت ۹ تعیین گردیده است و بلحاظ مجهول المکان بودن شما 
و بنا به درخواست شکات و باستناد ماده ۳44 ق آدک مراتب یک نوبت در یکي از 
روزنامه هاي کثیراالنتشار آگهي مي گردد تا جهت رسیدگي به شکایت شاکي در 

این دادگاه حاضر شوید 
35385/م الف منشي شعبه 1129 کیفري 2 مجتمع شهید محالتي تهران 

آگهی
در پرونده کالسه ۹50545    با توجه به کیفرخواست صادره از دادسراي عمومي و 
انقالب ناحیه ۱6 تهران ابراهیم قاسمي متهم است به فحاشي    تقاضای کیفر نموده 
که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۹6/4/۱۲ 
ساعت ۹/00 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
تا  به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱۱5-۱۸0 ق آدک  مراتب یکنوبت منتشر 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
35387/م الف دفتر  شعبه 1147 کیفري 2 مجتمع بعثت تهران   

 احضار متهم 
فعال  بشماره کالسه ۹6005۸  که  فرزند محمد  پناه  به زهرا هوشنگ  بدینوسیله 
مجهول المکان مي باشد ابالغ مي گردد که جهت دفاع از خود باتهام ممانعت از 
تحویل طفل بنا به شکایت مهدي آرپادرئي  ظرف دو ماه پس از انتشار این آگهي 
در شعبه 4 دادیاري دادسراي ناحیه 7 تهران سیدخندان حاضر شوید این آگهي 
باستناد ماده ۱۱5 ق آدک فقط یک نوبت منتشر مي گردد چنانچه متهم در مهلت 

مقرر قانوني در این شعبه حاضر نشود تصمیم قانوني اتخاذ خواهدشد 
35386/م الف دادیار شعبه 4 دادسراي ناحیه 7 تهران 

آگهی
شاکي محمدرضا امیري قمي بطرفیت متهم عزت اله ملکي مطلق موضوع شکایت 
تحصیل مال مسروقه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱4۲ دادگاه کیفري ۲ تهران واقع در تهران- ضلع 
شمالی ترمینال جنوب جنب مسجد قدس  مجتمع قضایی بعثت ارجاع و به کالسه 
و ساعت  آن ۹6/4/۱۹  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹40۹۹۸۲۱0۲۲005۱0
۹/00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
انقالب در امور  و به تجویز ماده ۱۱5 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
کیفري 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.
35388/م الف دادگاه کیفري 2 شعبه 1142 مجتمع قضایی بعثت   تهران

آگهی مفقودی
سند مادر خودرو وانت مزدا مدل ۱۳65 به شماره شهربانی ایران7۲-۱۳۱ق۸۱ و 

شماره شاسی 646756۱ مفقود گردیده، فاقد اعتبار است.
بهشهر

مفقودی
مهندس  به  مربوط   ،)5 شماره  )فرم  گاز  نظارت  تاییدیه  پرونده  فقره   6 تعداد 
های  شماره  به  فر  خیامی  فرزاد  مهندس  و   ۱0۳۲۲5۹6 شماره  به  نظری  فرهاد 
به  مهدیزاده  صحابعلی  مهندس  و   ۱0۲7۳۱0۹  –  ۱0۲7۳۱۱0  -۱0۲7۳۱۱۱
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   ۱0۳0۸۸۲4  -۱0۳0۸۸۲5 های  شماره 

می باشد.

آگهی ابالغ وقت جلسه 
حسب  که  المکان  مجهول  عبدالرحمان  فرزند  حکیمی  غالم  آقای  به  بدینوسیله 
شکایت مسعود قاسمی فرزند احمد به شماره پرونده ۹50۲۸7 دادگستری شهرستان 
بهارستان به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از حادثه کاری به شعبه ۱0۱ 
کیفری ۲ ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱۳۹6/06/0۱ ساعت۱۱:00 تعیین 
گردیده لذا مراتب وفق ماده ۳44  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری در این روزنامه آگهی تا نامبرده در جلسه دادگاه حاضر و از خود 
دفاع نماید در صورت عدم حضور دادگاه وفق قانون غیابا رای خواهد داد. م/الف 445
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان بهارستان 

رای 
شکات: ۱. آقای ناصر غالمی فرزند غالمحسین به نشانی تهران- جنت آباد شمالی- 

کوچه بهارستان۱۲ – پالک ۹ 
آباد- خیابان ۳0 متری-  نشانی سلطان  به  فرزند عزیز  آقا عبدی  آقای حاجی   .۲

پالک 45۳ مغازه سیروس
متهمین: ۱. آقای امیر محمدی معروف به امیر خوشگله ۲. آقای مجید شکری فرزند 

اکبر همگی به نشانی مجهول المکان 
اتهام ها: ۱. تخریب عمدی ۲. تمرد در مقابل مامورین 

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقایان ۱. آقای مجید شکری فرزند اکبر ۲. امیر معروف به امیر 
بر تخریب  دائر  بیشتر  فاقد مشخصات  و  المکان  خوشگله هردو متواری و مجهول 
عمدی خودروی خواهان آقایان حاجی آقا عبدی فرزند عزیز ) ناصر غالمی فرزند 
غالمحسین ( در تاریخ ۱۳۹۳/6/۲0 در شهرستان بهارستان دادگاه باتوجه به شکایت 
شکات، صورت جلسه مورخ۹۳/6/۲0 مامورین انتظامی صورتجلسه تحقیقات محلی 
۹۳/7/۱ مامورین انتظامی، متواری و مجهول المکان بودن متهمان عدم حضور آنها 
در مراحل تحقیق و دادرسی علیرغم احضار از طریق نشر آگهی در یکی از جراید 
کثیراالنتشار و کبفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
بهارستان ارتکاب بزه مزبور را از ناحیه مشارالیهما محرز و ثابت تشخیص و هریک 
از متهمان را به استناد ) ماده 677 قانون مجازات اسالمی ۱۳75 به تحمل یکسال 
حبس تعزیری درجه شش محکوم و اعالم می نماید هم چنین در خصوص اتهام 
و  محمدی  گروهبان  مامورین)  به  نسبت  تمرد  بر  دائر  مزبور  متهم  نفر  دو  دیگر 
ستوان امیری از افسران کالنتری سلطان آباد شهرستان بهارستان ( نظر به اینکه 
در  مامورین  مقابل  در  مقاومت  یا  حمله  گونه  هر  شامل  مامورین  به  نسبت  تمرد 
توان  نمی  را  مامورین  از دست  فرار  و  متواری شدن  لذا  است  وظیفه  انجام  حین 
متهمان  متوجه  را  مزبور  بزه  دادگاه  ای حال  علی  آورد  به شمار  تمرد  مصادیق   (
ندانسته به استناد اصل ۳7 قانون اساسی و ماده 4 آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ 
رای بر برائت مشارالیهما از اتهام انتسابی را صادر و اعالم می نماید. رای صادره در 
قسمت محکومیت غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی به متهمان قابل 
واخواهی در همین دادگاه و پس از ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رای 
صادره در خصوص برائت نیز ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید 

نظر استان تهران می باشد.م/الف 44۸ 
حسین عرب میستانی- دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان بهارستان

اجرائیه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم

۱-رسول شیخ ممو نام پدر قدرت اله نشانی شهرستان  گچساران کارکنان کوچه ۱7 
جنوبی نبش فرعی اول سمت راست

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم
۱-صدیقه شهاب نام پدر اسالم نشانی مجهول المکان

محکوم به:
بموجب درخواست اجرای حکم شماره ۹5۱00۹74۱6۳0۱۹56 مربوط به دادنامه 
غیابی شماره ۹50۹۹774۱6۳00۸۹4 محکوم علیه صدیقه شهاب محکوم است به 
پرداخت ۱- مبلغ ۱70/000/000 ریال بابت اصل خواسته مطالبه یک فقره چک 
بشماره سریال 50۹۲۸۹ عهده بانک صادرات در حق محکوم له رسول شیخ ممو 
۲- هزینه دادرسی به مبلغ 4/۲50/000 ریال )شایان ذکر است باتوجه به پذیرش 
خواهان  توسط  پرداخت  عدم  و  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  خواهان  موقت  اعسار 
ترتیبی اتخاذ گردد هنگام اجرای حکم هزینه دادرسی اخذ گردد( ۳- حق االجرا به 

مبلغ ۸/500/000 ریال در حق صندوق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی( ۲- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد ۸ و ۳ قانون 
کامل  اعالم  از  علیه  محکوم  خودداری   -4  .)۱۳۹4 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر دو مجازات 
می شود. )ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(. 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره ۱ 

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(.  ۹6/۱00   م/الف
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی گچساران- حسین لک

آگهی
فرا تامین خواسته 

شماره قرار:67                       کالسه پرونده:۹6/ح5۸/۲             مرجع رسیدگی 
حوزه           شورای حل اختالف 

خواهان :محسن جعفریان اقبالغ به نشانی:ایت اله سعیدی بعداز پل ازادگان-نرسیده 
به چهاردانگه روبروی شرکت اجر سفال-نمایشگاه محسن

خوانده: رضا نیک خو مغانلو به نشانی:مجهول المکان
خواسته:صدور قرار تامین خواسته

گردشکار:خواهان به شرح باال به ظرفیت خوانده دادخواستی فوق اقامه ودر خواست 
رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته به استناد)مدارک موجود در پرونده(را نموده 
است که پس از قبول دادخواست و ثبت به کالسه فوق حوزه در وقت فوق العاده به 
تصدی امضاء کنندگان زیر ودر حضور /غیاب//خواهان /خوانده تشکیل با بررسی اوراق 

پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود.
قرار تامین خواسته 

نظر به این که خوهان با تقدیم در خواست تقاضای صدور قرار تامین  خواسته به 
استناد چهار فقره چک به شماره های ۹474۳0به تاریخ)۹5/۸/۳0(و ۹474۳۳ به 
تاریخ)۹5/۱۱/۳0(و5۲۹۸4۸ به تاریخ)۹5/6/۲۱(و  5۲۹۸4۸ به تاریخ)۹5/۸/5(نموده 
است چون ارکان وشرایط در خواست فراهم می باشد لذا شورای به استناد ماده ۲۹۲ 
قانون تجارت  وماده ۱0۸وماده۱۱7قانون  ائین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته 
متضامنا/بالمناصفه  خواندگان  خوانده/  اموال  از  ریال  مبالغ۱0۸/000/000  معادل 
استثناء  یامستثنیات دین تا پایان رسیدگی صادر و اعالم می دارد این قرار پس از 

ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این حوزه می باشد.م/الف۲6۹
 شعبه 2 شورای حل اختالف  چهاردانگه 

آگهی 
به  محمدی  ملک  گیتی  خانم  بطرفیت  کرمی  معصومه  خانم  دعوای  خصوص  در 
فوق  اینکه خوانده  به  نظر  و  المثل  اجرت  پرداخت  به  خواسته محکومیت خوانده 
مجهول المکان می باشند مراتب ارسال تا خوانده را جهت مالحظه نظریه کارشناسی 
دعوت شوند در ضمن تا در یکی از جراید کثیر االنتشار منتشر تا چنانچه اعتراض 

دارند ظرف مهلت 7 روز از تاریخ ابالغ به این دادگاه اعالم نمایند م. الف ۹6/۱40
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی 

ابالغ وقت دادرسی
نظر به اینکه خواهان آقای محمد ابراهیم رستم نژاد با وکالت زینب غالمعلی تبار فرزند 
محمد صادقدادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت حجت اله قربانی آهنگر 
فرزند رمضان در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدماتی  قانونی به کالسه 
۹5/۱۳5۹/۱۱ثبت وبرای مورخه ۲5/۲/۹6 ساعت دوشنبه ۳0/۱0 صبح تعیین وقت 
گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 
7۳قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج وبه 
خوانده ابالغ می گردد که در وقت  رسیدگی در شعبه ۱۱ حل اختالف حاضر و جهت 
دریافت نسخه  ثانی دادخواست  و ضمائم آن به دفتر شعبه ۱۱مراجعه نماید در غیر این 
صورت مفاد دادخواست ضمائم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر شعبه 11حل اختالف شهرستان بابل

حصروراثت
آقای سیف اله کریمی دارای شناسنامه شماره 5۹6۹4۹70۲۹  به شرح دادخواست 
و چنین  نموده  گواهی حصروراثت  دادگاه درخواست  این  از  به کالسه 4/7۹/۹6  
توضیح داده شادروان نها کریمی به شناسنامه ۳۲44۲۹۱۹۲۹  در تاریخ ۹6/۲/۱۸   

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
۱-سیف اله کریمی    شماره ملی  5۹6۹4۹70۲۹       پدرمتوفی

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

آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف روانسر

رونوشت آگهی حصر وراثت 
علی قبادی فرزند فریدون       شرح دادخواست به کالسه ۲/۱0۹/۹6 این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه عرب 
اقامتگاه دائمی خود  الریمی فرزند حجت    به ش ش ۲7۸صادره از جویبار     
شهرستان جویبار  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

۱-حجت عرب الریمی فرزند ولی اهلل به ش ش ۱ پدر متوفی 
۲-علی قبادی الریمی فرزند فریدون به ش ملی 5۸۲۹۳6۳۱7۸همسر متوفی 

۳-سحر قبادی الریمی فرزند علی با ش ملی 5۸۲0۳56۸۲فرزند اناث 
4-عباس قبادی الریمی فرزند علی با ش ملی 5۸۲00۸۳۸7فرزند ذکور 

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 شهرستان جویبار 

بگیرید!  جدی  را  کودکان  مکیدن  انگشت 

مکیدن  مکند.  می  را  خود  کوچک شست  های  بچه  همه  تقریبا   
تواند  می  که  عادت  این  شود.  می  کودکان  آرامش  باعث  انگشت 
آلودگی،  خواب  احساس  هنگام  به  شود  شروع  جنینی  دوران  از 
بی  و  تنهایی  درآوردن،  دندان  خجالت،  خستگی،  گرسنگی، 

شود. می  تکرار  حوصلگی 
دندان  رشد  روی  سوئی  تاثیر  تواند  می  کودکان  عادت  این 
بگذارد و احتمال مریض شدن آن ها را افزایش دهد و از طرفی 
کودکان  بعضی  شود.  واقع  دیگر  کودکان  تمسخر  مورد  کودک 
که  حالی  در  کنند  می  ترک  را  عادت  این  سالگی   ۳ یا  و   ۲ در 

مکند. می  را  خود  سالگی شست   6 تا  ها  بعضی 
 

3 سالگی از  عادت پس  این  تاثیرگذاری   
مکیدن  است  نرم  هنوز  فک  های  استخوان  که  سن  این  در   

شود. می  آن  شکل  تغییر  باعث  شست 
آیند. ها کج درمی  دندان   

دندان می شود. باریک شدن  باعث   
عفونی  های  بیماری  و  ها  ناخن  اطراف  در  عفونت  ایجاد  باعث   

شود. می 
به  پایین  های  دندان  و  بیرون  سمت  به  فوقانی  های  دندان   

کند. می  رشد  داخل  سمت 
تاثیر می گذارد. کام )سقف دهان(  در رشد   

 
دهان سقف  غیرطبیعی  شکل   

زبان گرفتن  قرار  نادرست   
یادگیری روش صحیح قورت  به هنگام جویدن در  ایجاد مشکل   
عمل  در  مهمی  نقش  زبان  شوند.  می  مواجه  مشکل  با  دادن 
به هنگام قورت دادن،  افراد عادی  ایفا می کند. در  قورت دادن 
زبان پشت سقف دهان قرار می گیرد. اما در کودکانی که عادت 
جلو  در  زبان  دادن،  قورت  با  زمان  هم  دارند،  را  شست  مکیدن 
دادن  قورت  امر  این  گیرد.  می  قرار  جلویی  های  دندان  بین  و 

کند. می  تر  را سخت 
شود. می  رو  روبه  گفتاری  مشکل  با  کودک 

می شود. کردن  نتیجه خرخر  در  و  لوزه  افتادگی  باعث   
کند. ایجاد  کودک  در  ویژه  مشکالت  تواند  می  اسکلتی  نقص   

برای ترک عادت نکاتی    رعایت 
این  تشدید  باعث  امر  این  که  زیرا  نیاورید  فشار  کودک  به   

شود. می  عادت 
کنید. تحسین  را  او  دهد  نمی  انجام  را  عمل  این  که  هنگامی 
کنید. پزشک مشورت  دندان  با  دندان  در صورت لک شدن   
کند. می  بدتر  را  کودک  عادت  این  والدین،  و خشم  نومیدی 

کنید. پیدا  عادت  این  علت  بردن  بین  از  برای  راهی 
ها  آن  دستان  در  توپ  مانند  بازی  اسباب  یک  خواب  هنگام  به 
خواهد  شست  مکیدن  مانع  ها  دست  بودن  درگیر  دهید.  قرار 

شد.
ترک  روش  درباره  است،  شده  تر  بزرگ  کمی  شما  کودک  اگر   

کنید. مشورت  او  با  عادت  این 
بپوشانید. با جوراب  را  ها  آن  های  هنگام خواب دست  به   

ابتدا  به عنوان مثال  اتاق ها ممنوع کنید.  انگشت را در   مکیدن 
کنید. اتاق خواب شروع  از 

 دست های او را در دست خود بگیرید تا با احساس امنیت نیاز 
نکند. پیدا  خود  شست  مکیدن  به 

تنقالت  خوردن  یا  و  موسیقی  آالت  زدن  یا  و  خواندن  با  را  او   
کنید. سرگرم 

خود  قیافه  شاهد  انگشتان،  مکیدن  هنگام  به  بخواهید  او  از    
باشد. آینه  در 

موثر است. از کودکان  برخی  اقدام در  این   

مدت زمان نگهداری تخم مرغ 
در بیرون از یخچال 

در  مصرف  پر  غذایی  مواد  از  یکی  مرغ  تخم   
حال  شود.  می  محسوب  جهان  مختلف  نقاط 
این سوال مطرح می شود که تا چند ساعت می 
نگهداری  یخچال  از  بیرون  را  مرغ  تخم  توانیم 

کنیم.
 تغییر دما می تواند رشد باکتری ها را تسهیل 
کند و تخم مرغ ها به طور ویژه مستعد آلودگی 
هستند.  سالمونال  نام  به  بدنام  باکتری  یک  با 
تخم مرغ یکی از مواد غذایی پر مصرف در نقاط 
مختلف جهان محسوب می شود. اگر تخم مرغ 
می  باشند  نگرفته  قرار  یخچال  در  هرگز  ها 
توانید آنها را در مکانی خنک برای حدود یک 
هفته نگهداری کنید. اما زمانی که تخم مرغ ها 
توانید  نمی  دیگر  قرار می دهید  یخچال  در  را 

آنها را بیرون از یخچال ذخیره کنید.
اگر با چگونگی نگهداری درست تخم مرغ آشنا 
باشید، تخم مرغ هایی که در یخچال قرار می 
از  پس  هفته  پنج  تا  چهار  توان  می  را  گیرند 
تاریخ درج شده روی بسته بندی نیز نگهداری 
کرد. اما تخم مرغ هایی که در یخچال نگهداری 
شده اند تا چه مدت خارج از یخچال دوام می 

آورند؟
نگران شوید، شما می  آن که کم کم  از  پیش 
در  ساعت  دو  مدت  به  را  ها  مرغ  تخم  توانید 
درجه   ۹0 مای  در  ساعت  یک  یا  اتاق  دمای 
گرم تر  یا  سانتیگراد(  درجه   ۳۲.۲( فارنهایت 
نگهداری کنید. پس از دو ساعت بهتر است که 
تخم مرغ ها را دور بریزید و از تخم مرغ های 
شانس  که  این  جای  به  کنید،  استفاده  جدید 
کنید.  امتحان  آنها  بودن  سالم  درباره  را  خود 
چرا؟ زیرا تغییر دما می تواند رشد باکتری ها را 
تسهیل کند و تخم مرغ ها به طور ویژه مستعد 
سالمونال  نام  به  بدنام  باکتری  یک  با  آلودگی 

هستند.
عنوان خوشایند  هیچ  به  سالمونال  های  نشانه   
از  پس  ساعت   7۲ تا  ساعت   ۱۲ از  و  نیستند 
می  جمله  آن  از  که  گیرند  می  پدیدار  عفونت 
شکم،  عضالت  گرفتگی  تب،  اسهال،  به  توان 
اسهال  افراد  برخی  در  کرد.  اشاره  استفراغ  و 
به  کار  که  باشد  شدید  چنان  است  ممکن 

بستری شدن در بیمارستان بکشد.
هر  آمریکا،  داروی  و  غذا  سازمان  برآورد  بنابر 
مورد  و ۳0  بیماری  مورد  هزار  ساله حدود 7۹ 
مرگ به واسطه تخم مرغ های آلوده به سالمونال 
اگر تخم مرغ هایی که  نتیجه،  وجود دارند. در 
یک شب  مدت  به  اند  بوده  یخچال  در  پیش تر 
روی پیشخوان آشپزخانه باقی مانده اند، ارزش 

استفاده و به خطر انداختن سالمت را ندارند.
به  مرغ  تخم  پخت  و  رسیدگی  خوشبختانه   
اطمینان  است.  آسان  بسیار  درست  روش 
از  کمتر  دمای  در  ها  مرغ  تخم  کنید  حاصل 
40 درجه فارنهایت )4.4 درجه سانتیگراد( در 
یخچال نگهداری می شوند، هر گونه تخم مرغ 
دارای ترک را دور بریزید و دست ها و ظروفی 
که با تخم مرغ های خام در تماس بوده اند را 

خوب بشویید.
salamatnews.com : منبع 

 حالت تهوع و تنگی نفس اگر به صورت مجزا  کودکانهخانه داری
رخ دهند، چندان جای نگرانی وجود ندارد. هر 
فردی در مرحله ای از زندگی خود ممکن است 
تهوع  یا حالت  نفس  تنگی  از  با سطح خاصی 

مواجه شود.
هم  همراه  به  نشانه  دو  این  که  هنگامی  اما 
شرایط  یک  به  است  ممکن  شوند  می  پدیدار 
پزشکی جدی و حتی موردی که زندگی فرد را 
تهدید می کند و نیازمند کمک فوری پزشکی 

است، اشاره داشته باشند.

تنگی نفس و حالت تهوع نشان دهنده 
چه چیزی هستند؟

پدیدار شوند،  به همراه هم  نشانه  دو  این  اگر 
درمان کمک  و  علت  تشخیص  برای  باید  فرد 
شکل  دالیل  جمله  از  کند.  دریافت  پزشکی 
به  توان  تهوع می  و حالت  نفس  تنگی  گیری 

موارد زیر اشاره کرد:
 

ورم معده
ورم معده یا گاستریت شامل التهاب در دیواره 
داخلی معده می شود. از نشانه های شایع ورم 
معده می توان به درد شکمی در قسمت باالی 
هاضمه،  سوء  استفراغ،  و  تهوع  نفخ،  شکم، 
اشتها،  کاهش  سکسکه،  دل،  سر  سوزش 
احساس سوزش بین دو وعده غذایی، و مدفوع 
به رنگ قیر سیاه اشاره کرد. در موارد خاص، 
قفسه سینه،  مانند درد در  اضافی  نشانه های 
شکل  است  ممکن  غیره  تعریق،  نفس،  تنگی 

بگیرند.
به  اگر در استفراغ خون دیده شود، استفراغ   
یا ضربان سریع قلب،  باشد،  یا سبز  رنگ زرد 
درد  و  تب  نفس،  تنگی  سینه،  قفسه  در  درد 
کمک  باید  فرد  باشند،  داشته  وجود  شکمی 

پزشکی فوری دریافت کند.
 

حمله هراس
و  ناگهانی  ترس  یک  عنوان  به  هراس  حمله 
شدید بدون این که خطر واقعی وجود داشته 
حمله  که  افرادی  شود.  می  توصیف  باشد، 
هراس را تجربه می کنند، این احساس را دارند 
با  قلبی  حمله  یک  نتیجه  در  و  زودی  به  که 
بینی  پیش  امکان  شد.  خواهند  مواجه  مرگ 
حمله هراس وجود ندارد زیرا به ناگاه و بدون 
و  ها  نشانه  از  شود.  می  آغاز  خاص  هشداری 
عالئم یک حمله هراس می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
ضربان قلب سریع
لرزش و تکان بدن

تعریق
گرگرفتگی

لرز
تهوع و استفراغ

تنگی نفس
درد در قفسه سینه

سردرد
سرگیجه

احساس سبکی سر
بی حسی

های  اندام  در  شدن  سوزن  سوزن  احساس 
فوقانی و تحتانی

درد شکمی
یک احساس از هم گسیختگی

یک احساس عدم واقعیت
 

حمله قلبی
یکی دیگر از دالیل تنگی نفس و حالت تهوع 
وضعیت  یک  قلبی  حمله  است.  قلبی  حمله 
انسان  زندگی  تهدیدکننده  و  جدی  پزشکی 
نیاز  است که به دریافت کمک پزشکی فوری 

دارد.
حمله قلبی زمانی رخ می دهد که خون کافی 
خون  جریان  که  هنگامی  رسد.  نمی  قلب  به 
به قلب مختل می شود، این شرایط می تواند 
قلب  عضله  به  دائمی  و  های جدی  آسیب  به 

منجر شود.
به  توان  می  قلبی  حمله  رایج  های  نشانه  از   

موارد زیر اشاره کرد:
درد، فشار، احساس فشردگی یا تنگی در قفسه 
سینه که می تواند به شانه ها، دست ها، گردن، 

آرواره و بخش باالیی پشت بدن سرایت کند.
تهوع و به ندرت استفراغ

سوزش سر دل
سوء هاضمه

درد شکمی در قسمت باالی شکم
تنگی نفس

خستگی
احساس سبکی سر

سرگیجه
عرق سرد

 
تنگی نفس و حالت تهوع چگونه درمان 

می شود؟
ورم معده

نشانه  این دو  عامل  ورم معده  مواردی که  در 
محسوب می شود، روند درمان به دلیل زمینه 
در  دارد.  بستگی  معده  ورم  گیری  شکل  ای 
موارد ورم معده حاد که به واسطه مصرف الکل 
یا داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی شکل 
از  یا استفاده  الکل  گرفته است، توقف مصرف 

داروها به بهبود نشانه ها منجر خواهد شد.
برخی داروهای تجویزی و داروهای بی نیاز از 
نسخه پزشک نیز می توانند به بهبود ورم معده 
کمک کنند که از آن جمله می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
ضد اسیدها

H۲ آنتاگونیست
)PPIs( مهارکننده های پمپ پروتون

با  عفونت  که  مواردی  در  ها  بیوتیک  آنتی 
هلیکوباکتر پیلوری وجود دارد.

درمان  موضوع  که  هنگامی  عامل  مهم ترین   
ورم معده مطرح می شود، تغییر سبک زندگی 
زندگی  در  توانید  می  را  ها  توصیه  این  است. 

روزانه خود مد نظر قرار دهید:
های  اندازه  در  اما  بیشتر  غذایی  های  وعده 

کوچک تر مصرف کنید.
از برخی مواد غذایی که معده را تحریک می 
چرب،  غذاهای  تند،  غذایی  مواد  مانند  کنند، 
پرهیز  اسیدی  غذاهای  و  شده  سرخ  غذاهای 

کنید.
الکل را ترک کنید زیرا موجب تحریک دیواره 

داخلی معده می شود.
زیرا می  استرس دوری کنید  از  امکان  تا حد 
سازد.  وخیم تر  را  معده  ورم  های  نشانه  تواند 
پیاده  شنا،  مدیتیشن،  چی،  تای  ماساژ،  یوگا، 
روی، غیره می توانند به کاهش استرس کمک 

کنند.
مسکن های امن مانند استامینوفن را انتخاب 
کنید زیرا اثر منفی کمتری بر ورم معده دارند.

 
حمله هراس

اگر تنگی نفس و حالت تهوع به واسطه حمله 
هراس شکل گرفته است، مصرف برخی داروها 
شدت  اساس  بر  توانند  می  درمانی  روان  و 
خانوادگی،  و  پزشکی  سابقه  هراس،  حمالت 
غیره به درمان حمالت هراس کمک کنند. با 
هراس  حمالت  شدت  و  تکرر  مناسب،  درمان 

می تواند کاهش یابد.
العاده در زمینه   روان درمانی گزینه ای فوق 
درمان حمالت هراس محسوب می شود. فرد از 
این طریق چگونگی درک دلیل حمالت هراس 
و بهترین روش ها برای مقابله با این مشکل را 

فرا می گیرد.
برخی داروها مانند بنزودیازپین ها، مهارکننده 
سروتونین،  سروتونین،  بازجذب  انتخابی  های 
می  نفرین  نوراپی  بازجذب  های  مهارکننده  و 
هراس  حمالت  های  نشانه  کاهش  به  توانند 

کمک کنند.
تغییرات  و  خود  از  مراقبت  اقدامات  برخی   

سبک زندگی می توانند به مدیریت و کاهش 
حمالت هراس حتی بدون مصرف دارو یا روان 
درمانی کمک کنند که از آن جمله می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
پرهیز از مصرف الکل، کافئین، مواد 

مخدر و سیگار کشیدن
پرهیز از استرس تا حد امکان از طریق تکنیک 

های تن آرامی یا مدیریت استرس
فعال باقی ماندن از نظر جسمانی چرا که می 

تواند اثر آرامش بخش داشته باشد
خواب خوب شبانه که می تواند احساسی خوب 

و با طراوت را در روز بعد موجب شود
 

حمله قلبی
و  جدی  پزشکی  وضعیت  قلبی  حمله  یک 
بر  و  شود  می  محسوب  زندگی  تهدیدکننده 
همین اساس، فرد نیازمند دریافت سریع کمک 
پزشکی است. در درجه نخست، شاید مهم ترین 
نکته آگاهی و شناسایی نشانه ها و عالئم یک 

حمله قلبی باشد.
برای مراجعه به بیمارستان رانندگی نکنید زیرا 
شرایط شما را وخیم تر خواهد کرد و در صورت 
از  پیش  اگر  بگیرید.  تماس  اورژانس  با  امکان 
برای  را  نیتروگلیسیرین  مصرف  پزشک  این 
را  کار  این  به سرعت  است،  تجویز کرده  شما 
انجام دهید. همچنین، می توانید بدون معطلی 
آسیب  کاهش  به  زیرا  کنید  مصرف  آسپرین 
لخته شدن خون  از  از طریق جلوگیری  قلبی 

کمک می کند.
asriran.com:منبع

حالت تهوع و 
تنگی نفس؛ دالیل 

و درمان 



ورزشیدوشنبه 25  اردیبهشت 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 3477 7

مدال برنز تیم ملی ژیمناستیک ایران در باکو

تیم ســه نفره ژیمناســتیک ایران در پایان شش وسیله بازی های 
کشورهای اسالمی باکو به مدال برنز دست یافت.

به گزارش ایسنا، نماینده ژیمناستیک ایران در دومین روز 
از رقابت های ژیمناســتیک کشورهای اسالمی باکو در سه 
وسیله بارفیکس، پرش خرک و خرک حلقه رقابت کردند. 
ترکیب سه نفره تیم ملی ایران متشکل از هادی خناری نژاد، 
ســعیدرضا کیخا و سامان مدنی در پایان شش اسباب این 
رشته به مدال برنز دست یافت. تیم ایران در این رقابت ها 
پس از تیم های ترکیه و آذربایجان در جایگاه ســوم دست 

یافت.

 قهرمانی نونهال پینگ پنگ باز ایران
 در تور تایلند

نونهال پینگ پنگ باز ایران با شکست حریف خود توانست عنوان 
قهرمانی جدول هپس تور تایلند را به دست آورد.

به  گزارش  ایسنا، در مرحله فینال جدول هپس تور تنیس روی میز 
تایلند، محمد امین صمدی توانست با شکست حریف خود عنوان 
قهرمانی را به دست آورد.صمدی با نتیجه  سه بر دو سوریش از هند 
را شکســت داد و عنوان قهرمانی را به دست آورد.پیش از این الینا 
رحیمی و نوید شمس با شکست برابر حریفان خود از دور مسابقات 

کنار رفته بودند.

اعالم زمان جدید فینال لیگ بسکتبال

دیدارهــای مرحله نهایی لیگ 
برتر بســکتبال از سی و یکم 

اردیبهشت آغاز می شود.
ایســنا، فدراسیون  به گزارش 
تداخل  دلیــل  به  بســکتبال 
بازی نخســت از مرحله نهایی 
لیگ برتر بسکتبال با انتخابات 
ریاست جمهوری، زمان جدید 

این رقابتها را مشخص کرد.
طبق برنامه جدید فدراسیون، 
مســابقه نخست فینال و رده 
بندی سی و یکم اردیبهشت 

برگزار می شــود و بازی دوم دوشــنبه یکم خرداد انجام خواهد 
شــد.مرحله نهایی لیگ برتر به صورت ســه برد از پنج مسابقه 
برگزار می شــود و مسابقه سوم فینال و رده بندی چهارم خرداد 
برگزار می شــود.اگر نیاز به مســابقه چهارم و پنجم باشــد این 
دیدارها پنجم و هشتم خرداد انجام می گیرد.تا کنون پتروشیمی 
با پیروزی برابر شــهرداری اراک به فینال رســیده و تقابل نفت 
آبادان و دانشــگاه آزاد نیز همچنان ادامــه دارد و دو تیم امروز 

مسابقه چهارمشان را برگزار می کنند.

داورزنی نایب رئیس کنفدراسیون 
والیبال آسیا شد

محمدرضــا داورزنــی از ســوی هیئــت رئیســه 
کنفدراســیون والیبال آسیا رســما به عنوان نائب 
رئیس این کنفدراســیون و رئیس منطقه آســیای 
مرکزی انتخاب و معرفی شد.محمدرضا داورزنی که 
پیش از این عالوه بر عضویت در هیئت رئیســه ای 
وی سی، به عضویت هیئت رئیسه فدراسیون جهانی 
درآمده بود و مدتی پیش به صورت موقت به عنوان 
رئیس منطقه آسیای مرکزی انتخاب گردید، دیروز 
یکشنبه در جلســه هئیت رئیسه به صورت رسمی 
و دائمــی به عنوان نایب رئیس قاره آســیا و رئیس 
منطقه آسیای مرکزی انتخاب و معرفی شد.داورزنی 
همچنین ســال گذشــته در اجالس هیئت رئیسه 
اف ای وی بی، به عضویت کمیته مالی فدراســیون 

جهانی والیبال در آمده بود.

قیچی ساز آماده حمله به »لوتسه«

عظیم قیچی ســاز و همنوردانش منتظر بهتر شــدن 
شرایط آب و هوایی برای صعود به قله لوتسه هستند.
به  گزارش  ایسنا،  عظیم قیچی ساز و دیگر کوهنوردانی 
که قصد صعود به قله لوتسه را دارند مراحل هم هوایی 
خود را به پایان رســانده و اکنون منتظر بهتر شــدن 
شــرایط آب و هوایی هســتند تا صعود نهایی را برای 
رسیدن به قله انجام دهند.در روزهای گذشته ارتفاعات 
این منطقه با بارش های نسبتا زیادی مواجه بوده است.
عظیم قیچی ســاز با فتح قله لوتسه، به باشگاه هشت 
هزاری هــا می پیوندد و جــزو ۱5 رکــورددار جهان 
می شــود. او تاکنون بدون استفاده از کپسول اکسیژن 
و شــرپا، تمام ۱۳ قله باالی هشــت متری برودپیک، 
شیشــاپانگما و اورست باالی را فتح کرده  است و تنها 
لوتسه را باید بپیماید.او سال گذشته برای صعود به این 

قله تالش کرد اما موفق به صعود نشد.

  پیروزی دختران والیبالیست
 برابر مالزی

تیم   ملــی والیبال دختران امید ایــران برابر مالزی 
پیروز شد.به  گزارش  ایسنا،  تیم   ملی والیبال بانوان 
زیر ۲۳ سال ایران در اولین دیدار خود را در مرحله 
مقدماتی مسابقه های قهرمانی آسیا به مصاف مالزی 
رفت و برابر این تیم صاحب برتری شــد.این بازی 
در سه ســت پیاپی و با امتیازهای ۲5 بر۲۱ – ۲5   

بر۲۳ و ۲5 بر۱6 به نفع ایران به پایان رسید.

خبــرخبــر

ابالغ وقت دادرسي 
بدین وسیله در اجراي ماده ۱74 ق آدک به متهم مجهول المکان محمد سمواتي 
فرزند احمد موضوع شکایت زمان پوربک نصرآباد که باتهام سرقت گوشي  در پرونده 
کالسه 6/۹5۱554د دادیاري تحت تعقیب مي باشد اخطار مي گردد که جهت انجام 
دادرسي و دفاع از اتهام منتسبه ظرف یک ماه پس از انتشار در روزنامه در این شعبه 

دادیاري حاضر گردد در غیر اینصورت این شعبه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
35389/م الف دادیاري شعبه 6 دادسراي ناحیه 16 تهران

ابالغ وقت دادرسي 
بدین وسیله در اجراي ماده ۱74 ق آدک به متهم مجهول المکان ابوالفضل زمانیان 
جرفي فرزند اسداله موضوع شکایت مراد پارسه باتهام سرقت گوشي همراه و مبلغ 
۲/400/000 تومان وجه نقد  مطرح در پرونده کالسه 6/۹5۱۳۳۸د این دادیاري 
اتهام  از  دفاع  و  انجام دادرسي  اخطار مي گردد که جهت  باشد  تعقیب مي  تحت 
منتسبه ظرف یک ماه پس از انتشار در روزنامه در این شعبه دادیاري حاضر گردد 

در غیر اینصورت این شعبه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
35391/م الف دادیاري شعبه 6 دادسراي ناحیه 16 تهران

ابالغ وقت دادرسي 
گل  محسن  المکان  مجهول  متهم  به  آدک  ق   ۱74 ماده  اجراي  در  وسیله  بدین 
محمدي شورکي فرزند اسداله موضوع شکایت ابوالفضل قرباني که باتهام خیانت در 
امانت گوشي مطرح در پرونده کالسه 6/۹5۱۲۹5د تحت تعقیب مي باشد اخطار مي 
گردد که جهت انجام دادرسي و دفاع از اتهام منتسبه ظرف یک ماه پس از انتشار 
در روزنامه در این شعبه دادیاري حاضر گردد در غیر اینصورت این شعبه غیابا اتخاذ 

تصمیم خواهد نمود .
35390/م الف دادیاري شعبه 6 دادسراي ناحیه 16 تهران

احضار متهم 
بدینوسیله متهم محمود ابراهیمي دایر بر عدم رعایت نکات ایمني کار منجر به فوت 
مرحوم رحمت ابراهیمي بمیزان ۱00 درصد موضوع شکایت اولیا دم متوفي رحمت 
رسیدگي  که جهت  باشد  مي  احضار  باشد  مي  المکان  مجهول  فعال  که  ابراهیمي 
بازپرسي  انتشار آگهي در شعبه ۱  از  از خود ظرف ۱ ماه پس  اتهامش و دفاع  به 
دادسراي شهرستان پردیس مستقر در بومهن حاضر شود این آگهي باستناد ماده 
۱74 ق آدک مصوب ۱۳۹۲ فقط یک نوبت در یکي از کثیراالنتشار نشر مي شود 
چنانچه متهم در مهلت مقرر قانوني در این شعبه حاضر نشود تصمیم قانوني اخذ 

خواهدشد
35392/م الف بازپرس شعبه 1 دادسراي شهرستان پردیس 

دادنامه
پرونده کالسه ۹50۹۹۸۸460۳00۹۸6 شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

جوانرود تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹7۸460۳0۱۳۹۸ 
خواهان:آقای عمر محمدی فرزند عبداله به نشانی کرمانشاه-جوانرود خیابان کشاورز 

پشت ترمینال منزل محمدی همراه  0۹۱۸۳۳۳۸50۸
خیابان  کرمانشاه-جوانرود  نشانی  به  علی  فرزند  محمدی  ابوبکر  خواندگان:۱.آقای 

شافعی کوی وحدت ۳۳
۲.آقای لقمان نادری فرزند علی به نشانی کرمانشاه –ثالث باباجانی روستای قالیچه 

همراه 0۹۱۸۸۸567۲۲۲
شهرک  باباجانی  کرمانشاه-ثالث  نشانی  به  ولی  فرزند  خدادادی  رئوف  ۳.آقای 

تایجوزی خیابان شورا جنب مدرسه شهدا همراه 
4.آقای سامان سلیمی فرزند وهبی به نشانی پاوه خیابان امام خمینی کوی شهید 

نعمت اله شهابی پالک ۳۳ همراه 0۹۱۸۸۸۸۳۲۳۸
5.آقای هادی رسولی فرزند عبدالقادر به نشانی مجهول المکان  6.آقای سعید غروی 
فرزند مسعود به نشانی کرمانشاه خیابان بهار کوی شهید معصومی پالک ۸ همراه 

0۹۱۸۳57۱۸۸0   خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک
رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای عمر محمدی فرزند عبداله بطرفیت آقایان ۱-ابوبکر 
محمدی فرزند علی ۲- لقمان نادری فرزند علی ۳- رئوف خدادادی فرزند ولی  4- 
سامان سلیمی فرزند وهبی 5- هادی رسولی فرزند عبدالقادر 6- سعید غروی فرزند 
انتقال  از محاضر اسناد رسمی و  الزام خواندگان بحضور در یکی  مسعود بخواسته 
سند رسمی یکدستگاه خودرو سواری پراید باشماره انتظامی 5۹۹س۲4ایران ۲۹ 
مستند به رونوشت تصدیق شده سند رسمی ۱۹40۲۱۲۹۱بنام خوانده ردیف آخر 
وکالتنامه شماره ۸0۹0۸ قراردادعادی مورخ ۹4/7/4 و قراردادعادی مورخ ۹4/7/۱۸ 
و قراردادعادی ۹4/7/۲۳ و قراردادعادی مورخ ۹5/6/5 و قراردادعادی شماره ۱۸۳ 
فی مابین خواهان و آقای ابوبکر محمدی و خواهان بشرح دادخواست تقدیمی مدعی 
بوده است یکدستگاه خودرو را از خوانده ردیف اول و ایشان از خوانده ردیف دوم 
به ترتیب به خواندگاه از ید ماقبل خود خریداری نموده اند سند ثبتی بنام خوانده 
ردیف آخر می باشد با مراجعه به خواندگان حاضر به انتقال سند رسمی خودروی 
اینجانب نمی باشد تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را  موضوع دادخواست بنام 
بنابرمراتب مرقوم و مالحظه قراردادهای استنادی پیوست که  داشته است دادگاه 
عالوه برصحت ادعای خواهان رابطه حقوقی تمامی خواندگان را محرز می نماید و 
نظر به اسناد ثبتی  رسمی شماره ۱۹40۲۱۲۹۱ بنام خوانده ردیف ششم و سند 
خوانده  اظهارات  و  پنجم  ردیف  خوانده  بنام  رسمی شماره ۱۹۱۱0۱4474006۸ 
ردیف ششم در جلسه دادرسی مورخ ۹5/۱۲/۲7 این دادگاه خواسته خواهان وارد 
و ثابت دانسته و مستند به مواد ۱0 ، ۲۱7 ، ۲۱۹ ، ۲۲5 از قانون مدنی حکم به 
از محاضر اسناد رسمی و  الزام خواندگان ردیف پنجم و ششم به حضور در یکی 
انتقال سند رسمی  یک خودروی صدرالذکر بنام خواهان صادر و اعالم می گردد و 
اما خواسته خواهان نسبت به دیگر خواندگان با عنایت به اینکه سند پالک مذکور 
بنام آنها ثبت نشده است متوجه آنها نمی باشد و مستند به بند چهارم ماده ۸4 
قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده ۸۹ همان 
قانون اخیر الذکر قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواندگان ردیف اول الی چهارم 
صادر و اعالم می گردد رای صادره نسبت به خوانده ردیف پنجم غیابی محسوب 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و با 
انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 
و  محسوب  ردیف ششم حضوری  خوانده  به  نسبت  و  باشد   می  کرمانشاه  استان 
استان  قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر  ابالغ  از  روز پس  بیست  ظرف مدت 

کرمانشاه می باشد
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان جوانرود- خسروآبادی
رونوشت برابر اصل اداریست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( جوانرود- مالح

 آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سمند ایکس 7 به شماره پالک ایران۹6-47۸ج۲۱ و شماره موتور 

۱۲4۸۳054۳5۲ و شماره شاسی ۸۳۲۲۱5۲۲ مفقود گردیده، فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مجتبی امامی فرزند یعقوبعلی به شماره شناسنامه ۲۹5 
صادره از بهشهر در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی برق قدرت صادره از واحد 
دانشگاهی بجنورد با شماره ۱044۳ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد به نشانی خراسان شمالی 

شهرستان بجنورد دانشگاه آزاد بجنورد ارسال نماید.
بهشهر

آگهی مفقودی
زاده  سجادعابدینی  اینجانب  التحصیلی  فارغ  )کاردانی(موقت  دیپلم  فوق  مدرک 
فرزند احمد بشناسنامه ۱۹۹0۱۳7407صادره از دزفول درمقطع فوق دیپلم رشته 
شماره  به  ترکمانچای  مرکز  میانه  واحد  اسالمی  آزاد  ازدانشگاه  صادره  اموراداری 
شود  می  تقاضا  یابنده  از  باشد  اعتبارمی  فاقد  و  گردیده  7۹۱4)6-۱7-۱۳(مفقود 
میانه  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ترانزیت  –جاده  میانه  آدرس  به  را  مدرک  اصل 
ارسال نمایند.تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹6/۲/۲5-تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹6/۲/۹
شهرستان دزفول

اصالحیه
 آگهی وقت رسیدگی از شعبه دوم شورای حل اختالف بابل  که تاریخ وقت رسیدگی 

آن ۹6/۳/6 ساعت ۹ صبح می باشد که در این شماره اصالح می شود

آگهی مفقودی
مدل   CA4۲50J66 FAWتیپ4*  سیستم  کشنده  کامیون  هوشمند  کارت 
موتور  شماره  ایران۲4-746ع۲۱،  انتظامی  شماره  به  روغنی  سفید  رنگ  ۱۳۹4به 
 N5T6CA4۲5FDT0۱۱۱0شاسی شماره  CA6DM۲4۲E۳5۲5۳۸0۳۱و 
رامشیر،کد پستی  نجات،بشناسنامه۳۳۹،محل صدور  ،نام پدر  نام جواهر حمید  به 

6۳۸6۱۸۹۳۹5،کدملی66۲۹۸4۸۲۱7مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان بندر امام خمینی)ره(

رای 
شکات: ۱. آقای ناصر غالمی فرزند غالمحسین به نشانی تهران- جنت آباد شمالی- 

کوچه بهارستان۱۲ – پالک ۹ 
آباد- خیابان ۳0 متری-  نشانی سلطان  به  فرزند عزیز  آقا عبدی  آقای حاجی   .۲

پالک 45۳ مغازه سیروس
متهمین: ۱. آقای امیر محمدی معروف به امیر خوشگله ۲. آقای مجید شکری فرزند 

اکبر همگی به نشانی مجهول المکان 
اتهام ها: ۱. تخریب عمدی ۲. تمرد در مقابل مامورین 

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقایان ۱. آقای مجید شکری فرزند اکبر ۲. امیر معروف به امیر 
بر تخریب  دائر  بیشتر  فاقد مشخصات  و  المکان  خوشگله هردو متواری و مجهول 
عمدی خودروی خواهان آقایان حاجی آقا عبدی فرزند عزیز ) ناصر غالمی فرزند 
غالمحسین ( در تاریخ ۱۳۹۳/6/۲0 در شهرستان بهارستان دادگاه باتوجه به شکایت 
شکات، صورت جلسه مورخ۹۳/6/۲0 مامورین انتظامی صورتجلسه تحقیقات محلی 
۹۳/7/۱ مامورین انتظامی، متواری و مجهول المکان بودن متهمان عدم حضور آنها 
در مراحل تحقیق و دادرسی علیرغم احضار از طریق نشر آگهی در یکی از جراید 
کثیراالنتشار و کبفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
بهارستان ارتکاب بزه مزبور را از ناحیه مشارالیهما محرز و ثابت تشخیص و هریک 
از متهمان را به استناد ) ماده 677 قانون مجازات اسالمی ۱۳75 به تحمل یکسال 
حبس تعزیری درجه شش محکوم و اعالم می نماید هم چنین در خصوص اتهام 
و  محمدی  گروهبان  مامورین)  به  ننسبت  تمرد  بر  دائر  مزبور  متهم  نفر  دو  دیگر 
ستوان امیری از افسران کالنتری سلطان آباد شهرستان بهارستان ( نظر به اینکه 
در  مامورین  مقابل  در  مقاومت  یا  حمله  گونه  هر  شامل  مامورین  به  نسبت  تمرد 
توان  نمی  را  مامورین  از دست  فرار  و  متواری شدن  لذا  است  وظیفه  انجام  حین 
متهمان  متوجه  را  مزبور  بزه  دادگاه  ای حال  علی  آورد  به شمار  تمرد  مصادیق   (
ندانسته به استناد اصل ۳7 قانون اساسی و ماده 4 آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ 
رای بر برائت مشارالیهما از اتهام انتسابی را صادر و اعالم می نماید. رای صادره در 
قسمت محکومیت غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی به متهمان قابل 
واخواهی در همین دادگاه و پس از ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رای 
صادره در خصوص برائت نیز ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید 

نظر استان تهران می باشد.م/الف 447 
حسین عرب میستانی- دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان بهارستان

آگهی حصروراثت
آقای بابک عباسی نام پدرمحمدحسین بشناسنامه۳70۳صادره ازدزفول درخواستی 
مرحوم  که۱0۹/6/۹6ح  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
درتاریخ۹۱/۹/۱۱دردزفول  دزفول  ۱۹۹۱7۲۸050صادره  بشناسنامه  مدیاعباسی 
باال)پدرمتوفی(۲-معصومه  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه 
۱0۹/6/۹6ح  کالسه  بشناسنامه۲۲۲5دزفول)مادرمتوفی(والغیر.پرونده  عباسی 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی  درشوراثبت گردید.اینک 
نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس 
ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشوداز درجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه6شورای حل اختالف دزفول-چنگیز

آگهی ابالغ
 دادخواست وقت رسیدگی 

جواد  طرفیت  به  دادخواستی  اله  سالم  فرزند  تفرچی  جعفری  فاطمه  خواهان 
تقدیم شعبه سوم شورای حل  به خواسته فک پالک  فرزند محمد  آبدر  اسمعیلی 
اختالف شهرستان بهارستان نموده که به کالسه ۱۱7/۳/۹6 ثبت شده و برای روز 
دوشنبه ۹6/0۳/۲۹ ساعت ۹ وقت رسیدگی تعیین گردیده و چون نامبرده مجهول 
المکان اعالم شده لذا بر حسب تقاضای خواهان و دستور شورا و مستندا به ماده 
7۳ قانون آئین دادرسی عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب فوق یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار درج و ضمنا تا قبل از طول وقت رسیدگی مبتواند به 
دبیرخانه شورا مراجعه و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آدرس سکونت 
خودرا اعالم نماید در صورت عدم حضور شورا مطابق مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م/الف 470
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بهارستان 

آگهی ابالغ وقت جلسه 
بدینوسیله به آقای فیاض فحامتی فرزند-- مجهول المکان که حسب گزارش مرجع 
رانندگی  به  است  متهم  بهارستان  دادگستری  پرونده ۹50۹45  و شماره  انتظامی 
بدون گواهینامه اعالن میگردد پرونده وی به شعبه ۱0۳ کیفری ۲ ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه ۱۳۹6/05/۲5 ساعت۱۳:00 تعیین گردیده لذا مراتب وفق 
ماده ۱۸0 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در این 
روزنامه آگهی تا نامبرده در جلسه دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم 

حضور دادگاه وفق قانون غیابا رای خواهد داد. م/الف 444
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان- کریمی  

آگهی ابالغ وقت جلسه 
 ۹50477 پرونده  شماره  به  المکان  مجهول  زاده  تقی  علی  آقای  به  بدینوسیله 
از  ناشی  عمدی  غیر  بدنی  صدمه  ایراد  اتهام  به  بهارستان  شهرستان  دادگستری 
بی احتیاطی در امر رانندگی به شعبه ۱0۱ کیفری ۲ ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مورخه۱۳۹6/05/0۸ ساعت۱۱:00 تعیین گردیده لذا مراتب وفق ماده ۳44  قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در این روزنامه آگهی تا 
نامبرده در جلسه دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور دادگاه 

وفق قانون غیابا رای خواهد داد. م/الف 446
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان بهارستان 

 اگهی ابالغ 

دادخواست بدوی و وقت رسیدگی 
به  وجه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی    اقبالغ  جعفریان  محسن  اقای  خواهان/  
طرفیت خوانده اقای رضا نیک خو تحت کالسه۹6/ح6۲/۲ تقدیم شعبه دوم حقوقی 
شورای حل اختالف چهاردانگه  به نشانی ایت اله سعیدی - روبروی ایران خودرو 
دیزل- خیابان سدید- خیابان صاحب الزمان نموده است که وقت رسیدگی به تاریخ  
۱۳۹6/04/07 ساعت ۱5:۱5تعیین گردیده  است. لذا به تجویز ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب از طریق نشر  اگهی  به خوانده ابالغ  می گردد تا خوانده 
با مراجعه به دفتر شعبه ۲ حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه  ضمن اعالم به 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست بدوی و ضمائم را دریافت و نسبت به حضور 

در جلسه رسیدگی ودفاع از خود اقدام نمایند.م /الف۲70
مدیر دفتر  شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

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

سند رسمی 
برابررای شماره ۱۳۹560۳0۱05۹000۸6۱/۱0   مورخ ۹5/0۳/05 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای رضا زارعی فرزند 
علی اصغر  به شماره شناسنامه 6 صادره از سربند به شماره ملی 06۲۲0۲۲۱56  
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۳۸ متر مربع به 
پالک   ۲77۹ فرعی از ۸ اصلی مفروز و مجزی شده درقسمتی از پالک ۸67 فرعی 
از اصلی مذکور واقع در قریه قاسم آباد خشکه بخش ۱۲ تهران خریداری از مالکیت 
رسمی ، وفا دار تفتی محرز گردیده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهی میشود، در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم نموده و پس از 
اخذظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در  اداره ثبت محل تحویل  به  را  و گواهی تقدیم دادخواست 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست 

طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ۱5۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹6/0۲/۱0 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹6/0۲/۲5 

کفیل ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر  سادات حسینی 

نمانیده ســنگین وزن ایران نیز مدال طالی 
کشــتی آزاد قهرمانی آسیا را از آن خود کرد 
تا تیم ایران در پایان این رقابت ها با ۳ مدال 
طال، یک نقره و ۳ برنز بر ســکوی نخســت 

آسیا قرار گیرد.
در ادامــه  رقابت های کشــتی آزاد قهرمانی 
آســیا ۲0۱7 ،یــداهلل محبــی آزادکار وزن 
۱۲5 کیلوگرم ایــران در دیدار نهایی مقابل 
سومیت از کشور میزبان به روی تشک رفت 
و در پایان با نتیجه 6 بر ۲ به برتری رسید و 
سومین مدال طالی ایران در این رقابت ها را 

بر گردن آویخت.
محبــی پیش از این در دور نخســت مقابل 
های شانگ از چین با نتیجه  یازده بر صفر به 
پیروزی ســید و در دور دوم نیز مقابل زولبو 
ناتساگسورن از مغولستان پنج بر یک پیروز 
شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. محبی 
در ایــن مرحله مقابل کانگ جین نام از کره 

جنوبی به پیروزی رسید و فینالیست شد.
پیش از این بهنام احســان پور نماینده وزن 
6۱ کیلوگــرم ایران نیز در دیــدار نهایی به 

مصاف هان ســانگ کیم از کره شمالی رفت 
و در پایان با نتیجه ۸ بر 6 به برتری رســید 
و نخســتین مدال طالی کشــتی آزاد ایران 

در این رقابت ها را بر گردن آویخت. کشــتی 
گیر کره شــمالی در مرحله نیمه نهایی ری 
هیگوچی نایب قهرمان المپیک از ژاپن را با 

ضربه فنی شکست داده بود.
احسان پور در دور نخســت استراحت کرد، 
ســپس در دور دوم با نتیجــه  یازده بر صفر 
جی هون یون از کره جنوبی را شکست داد. 
وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی مقابل 
دولت نیازبیکــوف دارنده مدال برنز جهان و 
قهرمان آسیا از قزاقستان به پیروزی رسید و 

به دیدار فینال راه یافت.
دیگر مــدال آور طالی ایــران در روز دوم و 
پایانی ایــن رقابت ها،آســیا علیرضا کریمی 
نماینده وزن ۸6 کیلوگــرم ایران بود که در 
دیدار نهایــی مقابل عظمت دولت بیکوف از 
قزاقســتان به روی تشــک رفت و در پایان 
موفق شد با نتیجه ۱۲ بر یک به برتری برسد 

و مدال طالی آسیا را از آن خود کند.

با 3 طال، یک نقره و 3 برنز

قهرمانی زودهنگام تیم ملی کشتی آزاد در آسیا      

فدراســیون جهانــی تکوانــدو در حالی 
رنکینگ تکواندوکاران در ماه می را اعالم 
کرد که در آن امتیازات تا پایان مسابقات 

ماه آوریل ۲0۱7 لحاظ شده است.
سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو، 
جدیدترین رنکینگ جهانی تکواندوکاران 
را در ماه مــی اعالم کرد.در این رنکینگ 
امتیــازات ســال ۲0۱۳ به طــور کامل 
از جدول رده بندی حذف شــده اســت. 
هم چنیــن از امتیــازات ســال ۲0۱4 و 
۲0۱5 به ترتیب 75 و 50 درصد کســر 
شــده اســت. عالوه بر این قرار است در 
رنکینــگ ماه آینــده نیــز ۲5 درصد از 
امتیازات ماه قبل در ســال ۲0۱6 کسر 
شــود.در آخرین رنکینگ اعالم شــده از 
سوی فدراسیون جهانی تکواندو، بهترین 
جایــگاه در بین ایرانی ها متعلق به فرزان 
عاشورزاده اســت. عاشورزاده در رده دوم 
بهتریــن تکوانــدوکاران 5۸ - کیلوگرم 

قــرار دارد. آرمیــن هادی پــور در وزن 
54- کیلوگرم با وجود کســب ۲0 امتیاز 
ریاست فدراسیون جهانی  مسابقات جام 
هم چنان در جایگاه پنجم ایستاده است. 
در وزن 74- کیلوگرم مسعود حجی زواره 
در رده پنجم قرار دارد. مهدی خدابخشی 
در رده چهارم وزن ۸0- کیلوگرم اســت 
و سجاد مردانی هوگوپوش سنگین وزن 
کشورمان رده سوم را در ماه می به خود 
اختصاص داده اســت.در بخــش بانوان 
نیز کیمیا علیزاده بــا وجود آن که پس 
از المپیــک به دلیل آســیب دیدگی در 
رویدادی شــرکت نکرده جایگاه نهم وزن 
57- کیلوگــرم را در اختیــار دارد. زهرا 
پوراسماعیل در وزن 7۳- کیلوگرم با دو 
پله صعود در رده پانزدهم ایستاده است. 
اکرم خدابنده هم در وزن 7۳+ کیلوگرم 
با چهار پله صعود رده شانزدهم رنکینگ 

جهانی را به خود اختصاص داده است.

حریف پرسپولیس در مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان آســیا آنقدر بازیکن 
خارجی در اختیــار دارد که خود قطری 

ها به این تیم نام »چندملیتی« داده اند!
به گزارش مهر، صعود همزمان ســه تیم 
از چهار نماینــده کشــورمان از مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا اتفاق خوبی 
برای فوتبال کشورمان به حساب می آید. 
اســتقالل تهران، اســتقالل خوزستان و 
پرسپولیس تهران که با کسب نتایج قابل 
قبول بــه ترتیب از گروه های اول، دوم و 
چهارم رقابت های لیگ قهرمانان با پشت 
ســر گذاشتن یک رقابت سنگین با دیگر 
تیم ها جواز حضور در مرحله بعدی این 
دیدار ها را گرفتند.تیم فوتبال پرسپولیس 
تهران یکی از سه تیم کشورمان حاضر در 
مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات باید 
طی دو دیدار رفت و برگشــت به مصاف 
تیمی از کشــور قطر برود. تیمی به اسم 

لخویا که مثل خود پرسپولیس مقتدرانه 
موفق شد قهرمان کشور قطر شود. گرچه 
تیم لخویا یک رقابت ســنگین و فشرده 
با الســد و یاران ژاوی برای کسب عنوان 
قهرمانی داشت و در نهایت نیز تنها با دو 
امتیاز اختالف نسبت به این تیم قهرمان 
شــد، اما فاصله این تیم و همچنین السد 
با تیم ســوم این مسابقات بقدری عمیق 
بود که بتوان قهرمانی این تیم را مقتدرانه 
دانست.تیم لخویا در ۲6 بازی که در لیگ 
ستارگان قطر انجام داد، با ۱۹ پیروزی 6 
مســاوی و تنها یک شکست و کسب 6۳ 
امتیاز یــک قهرمانی مقتدرانه را در لیگ 

ستارگان جشن گرفت.
ایــن تیــم بــا 7۹ گل زده بهترین خط 
حمله این مســابقات را در اختیار گرفت 
و با ۳۳ گل خورده بعد از الســد، الریان 
و الخریطیــات چهارمیــن خــط دفاعی 
خوب این مســابقات را در اختیار داشت.

جدیدترین رنکینگ جهانی 
تکواندوکاران

 آشنایی با حریف پرسپولیس 
درلیگ قهرمانان آسیا
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ابالغ وقت رسیدگي 
شاکي شرکت شیرین دارو  بطرفیت متهم ماني اشرافیکاخکي با موضوع کالهبرداري  
نموده که جهت رسیدگی  تهران  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
نبش  مالصدرا  خ  ونک  تهران-  در  واقع  تهران   ۲ کیفري  دادگاه   ۱0۳6 شعبه  به 
کردستان پ 64  مجتمع قضایی شهید قدوسي ارجاع و به کالسه بایگاني ۹600۲۲ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹6/4/۱4 و ساعت ۹/۳0 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۱۸0-۱۱5 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفري   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.
35381/م الف دادگاه کیفري 2 شعبه 1036 مجتمع قضایی شهید قدوسي   تهران

ابالغ
کیفرخواستي موضوع شکایت غالمرضا بندي علیه سلیمان صالح فرزند حسن باتهام 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  غیر     مال  منافع  طریق  از  کالهبرداري 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفري ۲ تهران 
شهید  قضایی  مجتمع  جنوبی   ابوذر  خ  محالتی  شهید  بزرگراه  تهران-  در  واقع 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹600۹0/۱۱۲۸ کالسه  به  و  ارجاع  محالتی 
۹6/4/۱۲ و ساعت ۹/۳0 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز قانون 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.
35383/م الف منشی دادگاه کیفري 2 شعبه 1128 مجتمع قضایی شهید محالتی تهران

ابالغیه 
ابالغ شونده : مصطفي جمالي فرزند عین اله 

مهلت حضور از تاریخ ابالغ ۳0 روز محل حضور تهران تهران بزرگراه شهید محالتي 
خ ابوذر جنوبي مجتمع شهید محالتي 

احضار متهم  )مربوط به  دادسرا و نیز دادگاه با فرض عدم  وجود کیفر خواست ( 
در پرونده کالسه ۹50۹۹۸0۲۳5۸0۱۱۹۸  به مصطفي جمالي فرزند عین اله باتهام 
کالهبرداري  تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱74 ق آدک  مراتب یکنوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم 

حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
35382/م الف بازپرس شعبه 3 دادسراي ناحیه 14 تهران   

احضار متهم  
از  کالهبرداري  باتهام  مرادي  مهدي  شعبه  این   کالسه ۹5۱47۹/ب۸  پرونده  در 
طریق انتقال مال غیر  تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان 
مراتب  آدک   مواد ۱74 ق  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  عدم دسترسی  و  بودن 
یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی ظرف ۳0 روز در شعبه حاضر 
بعمل  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد 

خواهد آمد.
35384/م الف بازپرس شعبه 8 دادسراي ناحیه 5 تهران   

آگهی مفقودی
به شماره پالک 6۲- تیپ ۱600 مدل ۱۳7۳  کرایه  پیکان سواری  کمپانی  سند 

نام  به  شاسی 7۳4۲۸5۹7  شماره  و  موتور ۱۱۲7۳00444  شماره  و  5۹5ع۳44 
ابوالحسن صالحی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد و مالک متعهد گردیده هر 

بابلسرگونه بزه و سوء استفاده را بر عهده خواهد گرفت.

آگهی مزایده 
مردان  علی  آقای  علیه  محکوم  متمرکز  مدنی  اجرای  پرونده کالسه ۹505۲7  در 
رضائیان ورمضانعلی ولیپور محکوم به پرداخت مبلغ ۱50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته )با محاسبه خسارت تاخیر و ... در اجرای احکام مدنی ( در حق آقای عادل 
ابراهیمی محکوم گردیده است لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم له اموال محکوم 
علیه را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر 
اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند مال 
مورد مزایده یک قطعه زمین بمساحت ۲۱۹0.75 متر مربع به آدرس : جویبار – 
جاده کیاکال روبروی انبار آب و فاضالب – داخل کوچه پشت کارکاخ و انبار کمباین 
حدود اربعه : از شمال : وصل به زمین آقای راعی و زمین یوسف قلیان از جنوب : 
وصل به عبور عام از شرق وصل به کارگاه و انبار کمباین یوسف قلیان از غرب وصل 

به باغ مرکبات هوشنگ رضادیان 
۱-قیمت کارشناسی شده ۱/۲00/000/000 ریال ۲- مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه 
شروع کسانیکه باالترین قینت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب و مبلغ ده درصد 
قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی آن ظرف یکماه پس از فروش 
وصول می گردد در غیر اینصورت مبلغ ده درصد بنفع دولت ضبط خواهد شد ۳- موعد 
و زمان فروش روز شنبه ۹6/۳/۱۳ ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 
جویبار می باشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار میباشد 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار معصومی 

آگهی مزایده 
میاندرود  انقالب  و  عمومی  دادسرای  کیفری  احکام  اجرای   ۹50۳۹۲ پرونده  در 
 ۱0۱ شعبه  از  صادره   ۹5/۲/۲۱-۹50۹۹۸۱۹۸4۳00۱56 شماره  دادنامه  طبق 
پرداخت  به  شعبان  فرزند  میراب  هادی  علیه  محکوم  میاندرود  دو  کیفری  دادگاه 
4۸۳/000/000 ریال در حق سید حسن میکائیلی محکوم گردیده است که محکوم 
علیه تاکنون نسبت به پرداخت دین خویش اقدامی ننموده است و با معرفی ملک به 
میزان سه دانگ قطعه زمین واقع در شهر سورک به میزان ۳000 متر مربع شماال 
وصل به زمین محمود اجدی شرقا وصل به زمین هادی میراب سورکی جنوبا وصل 
به زمین هادی میراب غربا وصل به زمین مریم خرسند با تئجه به نظریه کارشناس 
منتخب این اجرا قیمت مال تعرفه شده ۱/500/000/000 ریال می باشد و از طریق 
به فروش  الی ۱۱ صبح  از ساعت ۱0  مزایده در مورخه ۹6/۳/۱0 روز چهارشنبه 
بیشتر  اطالع  مزایده جهت  برگزاری  از  قبل  پنج روز  توانند  میرسد متقاضیان می 
فیمت  از  مزایده  نمایند  مراجعه  میاندرود  دادسرای  کیفری  احکام  اجرای  دفتر  به 
کارشناسی فوق شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را قبول کرده باشد از 
برنده فی المجلس ده درصد بهای پیشنهادی اخذ و بقیه حداکثر یک ماه پس از 
مزایده دریافت خواهد شد که مابقی به صورت کامل دریافت می گردد و در صورت 
عدم پرداخت سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد بدیعی است تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات قانونی خواهد بود م. الف 65 
مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان میاندرود 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
کیامرث گیالنی الریمی فرزند باب اهلل شرح دادخواست به کالسه ۲/۱0۸/۹6 این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حرمت 
از جویبار     درتاریخ  نظری پطرودپی فرزند نظر علی   به ش ش ۱7۲5صادره 
۹5/۹/۹ اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 
۱-کیامرث گیالنی الریمی فرزند باب اهلل با ش ملی 5۸۲۹۳6۱۳۲۹همسر متوفی 

۲-علی گیالنی الریمی فرزند کیامرث با ش ملی 5۸۲0۱۱4۹۹۱فرزند ذکور 
۳-مریم گیالنی الریمی فرزند کیامرث با ش ملی 5۸۲007۱5۹۱فرزند اناث  

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 شهرستان جویبار 

آگهی ابالغ احضاریه
نظر به اینکه ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهمان ممکن نبوده 
و به طریق دیگری نیز نمیتوان احضاریه را به نامبردگان ابالغ نمود بدنوسیله به آقای 
۱- جواد آریایی فرزند رضا ۲- محمد حسین نوربخش فرزند سهراب ابالغ می رددد 
تا جهت رسیدگی به اتهام ایشان دایر به سرقت در پرونده کالسه ۹5۱0۱۸ شعبه 
دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان محمودآباد و در اجرای ماده ۱۱5 
قانون آیین دادرسی کیفری ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در این شعبه حاضر 
شوید نتیجه عدم حضور متهم به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد آگهی مزبور صرفا 

برای یک نوبت انتشار یافته و مجددا منتشر خواهد شد.
بازپرس شعبه 3 دادسرای عمومی و انقالب محمودآباد

ابالغ وقت دادرسی
خواهان:آرام محمودی-فرزند:عبداله  به آدرس :روانسر-خیابان بهار-کوی۲

خوانده:کریم گراوند-  فرزند : احمد بیگ – مجهول المکان
کالسه پرونده:۱/۳۹/۹6 وقت رسیدگی:۹6/۳/۲۳ ساعت:۱0 صبح

خواهان دادخواستی بخواسته : مطالبه مبلغ هفت میلیون تومان بابت خرید نخود با 
تمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم شوری نموده که پس از اجرای تشریفات 
قانونی و ثبت پرونده بکالسه فوق ، بتاریخ ذکر شده تعیین وقت رسیدگی گردیده 
که بلحاظ مجهول المکان بودن خوانده و حسب دستور خواهان و بنام دستور دادگاه 
و تجویز ماده 7۳ ق.آ.د.م  مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
آگهی تا خوانده قبل از طول وقت رسیدگی به دفتر شعبه اول شورای حل اختالف 
شهرستان روانسر مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود تعرفه شده خواهان در این شعبه حاضر شود 

. در غیراینصورت شورا غیابا رسیدگی نموده و تصمیمات الزم را اتخاذ خواهد نمود.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
کالسه پرونده :۲/46/۹6 

شعبه دوم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
بانک  –روبروی  اله- روانسر خیابان اصلی  خواهان: کاوه کریمی قلعه  فرند: فیض 

تجارت خوانده: یاسین عبدالقادری  فرزند :فتاح 
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه یک میلیون و دویست و هشتاد هزار 
برای روز  ارجاع شده است و  این شعبه  به  تومان بطرفیت خوانده فوق تقدیم که 
۱۳۹6/۳/۲۲ ساعت ۱0 وقت رسیدگی تعیین شده است .لذا بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده از طریق این آگهی بوی ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی 
حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه دوم  شورای حل اختالف جوانرود

حصروراثت
شرح  به     5۹6۹4۹70۲۹ شماره  شناسنامه  دارای  کریمی     اله  سیف  آقای 
دادخواست به کالسه4/۸0/۹6 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده شادروان هما سرمستی  به شناسنامه ۳۲5650۸۸55   در تاریخ 
۹6/۲/۱۱   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:

۱-سیف اله کریمی        شماره ملی     5۹6۹4۹70۲۹   همسر متوفی
۲-حمید سرمستی   شماره ملی     ۳۳6۹6۳۸۲07   پدر متوفی

۳-مرضیه مرادی   شماره ملی  5۹5۹6۳5704    مادر  متوفی
4-نها کریمی     شماره ملی  ۳۲44۲۹۱۹۲۹   دختر متوفی 

5-نفس کریمی     شماره ملی  ۳۲۸0۱5۲4۸۸   دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر 

آگهی حصر وراثت
 خانم نشمین شریفی  دارای شناسنامه شماره ۳۲۳076۲56۸  به شرح دادخواست 
وچنین  نموده   وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  به کالسه ۱/6۱/۹6 
در  شناسنامه۳۲۳۲۱۳۹04۸۲5  به  شریفی   رستگار  شادروان  داده  توضیح 
مرحوم  آن  ورثه  و  گفته  زندگی  خودبدرود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ۱۳۹6/۲/۱۲ 

منحصراست به : ۱.سینا شریفی  کد ملی  5۹600۸۸40۱
۲.نشمین شریفی  کد ملی  ۳۲۳076۲56۸

۳.علیرضا شریفی   کد ملی  ۳۲۳0۲077۱۸
4.کوفیه مولودی   کد ملی  ۳۲۳0۲56۸۳۲

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

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر 

دادنامه
بتاریخ: ۹6/۲/۳    کالسه پرونده: ۹5/۱05۱   شماره دادنامه: ۹5/5۹

مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوم شورای حل اختالف نور
نور-  نشانی  به  رنجبر  یاسر  وکالت  با  رمضان  فرزند  فر  فرشیدی  مهرداد  خواهان: 

خیابان امام /برج نور/طبقه ششم
خوانده: سهیال حاتمی فر فرزند مجید -  به نشانی: مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه
جهت  طرفین  دعوت  و  باال  بکالسه  آن  ثبت  و  پرونده  وصول  از  پس  گردشکار: 
رسیدگی سرانجام در وقت فوق العاده شورا بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است 

و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و ذیال انشاء رای مینماید.
رای قاضی شورا

دعوای آقای یاسر رنجبر با وکالت مهرداد فرشیدی فر بطرفیت سهیال حاتمی فر به 
خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۲0/000/000 ریال چک به شماره  ۱5۸0/۳۸۹4۱۳/۳۱ 
به تاریخ  ۹5/۱۱/۲0 عهده بانک ملت کتالم رامسر 57۸6۹ خیابان شهید رجایی به 
همراه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
چک تا اجرای کامل دادنامه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و بقاء اصل چک 
به شماره فوق الذکر و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه حاکی از استقرار 
انتظار  و استمرار دین بر عهده خوانده می باشد و خوانده علیرغم ابالغ اخطاریه و 
کافی حضور نیافته و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه و پرداخت دین و برائت 
ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است لذا شورا دعوای خواهان را وارد دانسته و مستندأ 
به مواد ۳۱0- ۳۱۳ -۳۱4-۳۱5-۳۲0 قانون تجارت و مواد ۱۹۸-5۱۹-5۲۲ قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال ۱۳7۹ حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ ذیل در حق خواهان صادر و اعالم می نماید: الف( 
مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته ب( مبلغ 5/۱60/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی ج( مبلغ 6/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل د( خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ ۹5/۱۱/۲0 لغایت وصول محکوم به نسبت به محکوم به که در زمان اجرای حکم 
محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت می گردد. رای صادره غیابی 
بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی نور می باشد.
م.الف: 96/141 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف نور- یوسف رضایی

آگهی ابالغ 
خواهان / شاکی رضا شکری دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم سید حمید رضا 
عمومی شهرستان  دادگاه  تقدیم  رسمی  تنظیم سند  به  الزام  خواسته  به  مجلسی 
شهرستان محمودآباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان محمودآباد واقع در استان مازندران شهرستان محمودآباد-خیابان آزادی 
ثبت   ۹600۳5 کالسه  به  و  ارجاع  محمودآباد  دادگستری  فرمانداری-  جنب   –
گریدده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹6/04/۱۲ ساعت ۱۲است. صبح تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز 
ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/
متهم پس از انتشار آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  کامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رسیدگی جهت رسیدگی حاضر شود.
دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد – مهدی رحیمی

آگهی ابالغ
خواهان علی حسن دادخواستی به طرفیت خوانده: ۱. اصغر شکری ۲. بتول خفافی 
دادگاه  تقدیم  غیره  و  مالکیت  اسناد  ابطال  خواسته  به  یمن  خوش  ژیال  آذر۳. 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه  های عمومی شهرستان محمود 
عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد واقع در استان مازندران- شهرستان محمود 
آباد- خیابان آزادی- جنب فرمانداری- دادگستری محمود آباد ارجاع و به کالسه 
۹6004۹ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹6/04/۱7 و ساعت ۱0 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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.
دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد- مهدی رحیمی

متن آگهی
در پرونده کالسه ۹60۹۹۸6655۹00044 این شعبه با توجه به فوت مرحوم شوکت 
کرد توسط مریم درخشانی الوار درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر 
تحریر  وقت  مورخ ۱۳۹6/04/04  یکشنبه  راس ساعت ۱۱:۳0روز  برای  و  گردیده 
ترکه تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان 
قانونی و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس به هر طریق حقی بر 
ترکه متوفی دارد ابالغ می شود در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه ۹شورای حل 
اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام 
)ره( میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر 

ترکه حاضر شوند. 
مسئول دفترشعبه شورای حل اختالف  شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد –سمانه امیدی عبدلی .

8۴۰ تاکسی دار کرجی 
در انتظار دریافت خودرو  

بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  انتظامی  معاون 
تاکسیرانی کرج و حومه از وجود بیش از هزار و 400 

تاکسی فرسوده در این شهرستان خبرداد.
ابوالفضل محمودیان اظهارکرد: از آغاز طرح نوسازی 
تاکسی های فرسوده تاکنون، 705 تاکسی درکرج 

اسقاط شده است.
وی ادامه داد: تعدادی ازکسانی که تاکسی آنها اسقاط 
شده بود تاکسی نو دریافت کرده اند و تعدادی نیز در 

فرایند تحویل قرار دارند.
وی با اشاره به تعداد ثبت نام کنندگان در طرح 
بهمن  تا۱۸  افزود:  فرسوده  تاکسی های  نوسازی 
سال گذشته  حدود هزارو 5۹۸  تاکسی دار در طرح 
نوسازی تاکسی با وام چهار درصد ثبت نام کرده اند.

این مسئول توضیح داد: تا کنون 740 خودرو تحویل 
داده شده و ۸40 خودروی دیگر در نوبت تحویل 

خودرو هستند.
محمودیان ابرازکرد: پرداخت وام با بهره چهاردرصد 
از طریق بانک کارآفرین امید و با یک چک ضمانت 
انجام می گیرد و بانک کارآفرین قول داده است که 
تعدادی از تسهیالت را هم در سال جدید پرداخت 
کند. معاون انتظامی سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی کرج و حومه با اشاره به تعداد تاکسی های 
فرسوده  کرج گفت: هزار و 45۸ تاکسی فرسوده در 
کرج داریم که باید کم کم  در فرایند اسقاط قرار 

بگیرند.

آغاز پرداخت بهای برگ سبز چای
 زودتر از سال های گذشته

از  ریال  میلیارد   50 گفت:  چای  سازمان  رئیس 
مطالبات چایکاران بابت خرید برگ سبز چای چین 
بهاره، از هفته گذشته تاکنون پرداخت شده و امسال 
این پرداخت، زودتر از زمان مشابه سال های گذشته 

است.
محمدولی روزبهان افزود: هر ساله پرداخت برگ 
سبز چای از اواخر خرداد و اوایل تیرماه آغاز می 
شد که امسال با حمایت سازمان برنامه و بودجه، 
برای اولین بار همزمان با برداشت و تحویل برگ 
بهای  پرداخت  چایسازی،  های  کارخانه  به  سبز 
از  کرد:  خاطرنشان  وی  است.  شده  آغاز  نیز  آن 
به  ریال  میلیارد   50 تاکنون  گذشته  پنجشنبه 
حساب چایکاران پرداخت شده و سازمان برنامه 
و بودجه درحال صدور چک چایکاران برای بقیه 

مطالبات آنان است.
به گفته روزبهان، این میزان پرداخت بهای برگ سبز 
چای خریداری شده از چایکاران، به حساب عابر 
بانک سپه آنان و طی دو مرحله، پرداخت می شود. 
در استان های گیالن و مازندران حدود ۲۸ هزار 
باغ چای وجود دارد که ۹0 درصد آن در  هکتار 

گیالن واقع است. 

ایجاد 1677 شغل در مناطق محروم کردستان
  توسط کمیته امداد

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کردستان گفت: سال گذشته برای 
یک هزار و 677 نفر از مددجویان کمیته امداد که در روستاهای استان 
ساکن هستند شغل ایجاد شد که 5۱0 نفر از این افراد جزو زنان سرپرست 

خانوار هستند.
فرشید جهان بین در جمع خبرنگاران استان کردستان، ضمن بیان اینکه 
یکی از گروه های هدف این نهاد روستائیان و افراد ساکن در مناطق محروم 
هستند، عنوان کرد: با هدف محرومیت زدایی از روستاها و مناطق محروم 
استان و همچنین جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر، در جهت ایجاد 
اشتغال پایدار و بهبود معیشت ساکنان این مناطق اقدامات مختلفی در 

سال گذشته توسط این نهاد انجام شد.
وی افزود: بیش از ۲5 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال به میزان 5۳ درصد 
از اعتبارات اشتغال این نهاد در سال ۹5 در جهت اشتغالزایی و ایجاد 
طرح های شغلی به مددجویان ساکن در روستاها و مناطق محروم استان 

پرداخت شد.
جهان بین گفت: با پرداخت این مبلغ تسهیالت برای یک هزار و 677 نفر از 
مددجویان این نهاد که در روستاهای استان ساکن هستند شغل ایجاد شد 

که 5۱0 نفر از این افراد جزو زنان سرپرست خانوار هستند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ۱00 نوع حرفه و شغل در این مناطق ایجاد 
شده است، اظهار کرد: اجرای ۹۹۸ طرح دامپروری، ۲7۸ طرح کشاورزی 
و طرح های فرش بافی در این مناطق به ترتیب بیشترین درصد تسهیالت 

پرداخت شده اشتغال در سال گذشته را به خود اختصاص داده است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کردستان گفت: به منظور تسهیل 
در حمل و نقل عمومی مناطق محروم و روستایی و همچنین ایجاد اشتغال 
در این مناطق 45 دستگاه خودرو ویژه حمل بار و مسافر شامل خودرو 
سمند، وانت وینگل تک و دو کابین به متقاضیان طرح های اشتغال به این 

مناطق واگذار شده است.

معرفی 5 رقم جدید باقال به کشاورزان کشور 
پژوهشگر کشوری و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی جهادکشاورزی گلستان گفت که پنج رقم جدید باقال 
متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور آماده معرفی به کشاورزان 

است و مقدمات کشت آن تا پایان امسال فراهم خواهد شد.
فاطمه شیخ در مصاحبه با خبرنگاران رسانه های گلستان، اظهار داشت: کار 
تحقیقی روی سه رقم این محصول در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
عراقی محله گرگان و دو رقم دیگر در مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی 

دزفول از توابع استان خوزستان انجام شده است.
 پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان گفت: رقم های باقال در 
دزفول زودرس، مقاوم به خشکی بوده و رقم های باقال در گلستان نیز یک 
رقم از نوع علوفه ای مورد مصرف مرغداری ها و بقیه شامل دانه درشت با 

6 تا ۹ دانه در هر غالف و رقم پرغالف با عملکرد باال است.
به گفته وی؛ اکنون در استان های گلستان و مازندران رقم برکت و نیز 
رقم های سرازیر، زهره، شاخ بزی، بلوچی و شاهی باقال در سایر نقاط از 
سوی کشاورزان کشت می شود. این پژوهشگر ادامه داد که عملکرد باقال 
در واحد سطح در مناطق مختلف متفاوت بوده و در گلستان بین ۱۲تا ۱5 

تن در هکتار است.
عضو هیات علمی بخش باغات زراعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی جهاد کشاورزی گلستان افزود: از سال  64 تاکنون رقم 
جدید باقال به کشاورزان استان های گلستان و مازنداران معرفی نشده 

است. 

خبر خبر

عالم  منجی  آخرین  باسعادت  میالد  با  همزمان 
بشریت حضرت مهدی موعود)عج( ؛ مشعل گاز 
در ۸ روستای بخش خرم آباد تنکابن روشن شد .

»محمد اسماعیل ابراهیم زاده« مدیرعامل شرکت 
گاز مازندران در آیین بهره برداری از این طرح که 
با محوریت روستای لتاک خرم آباد برگزار شد، 
گفت: گازرسانی به این روستاها با اعتباری بالغ بر 

۱00 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
این طرح  از  برداری  بهره  با   : افزود  زاده  ابراهیم 
ها 750 خانوار روستاهای پرچین پشته، هرات بر، 
علی آباد، عسگری آباد، مهدی آباد، داربار، عیسی 

آباد و لتاک از نعمت گاز بهره مند شدند.
وی با بیان اینکه در سه سال اخیر تاکنون ۸۳ 
روستای این شهرستان گازدار شدند، اظهار داشت: 
تاکنون در این ۸ روستا ۲00 انشعاب نصب شده 
و 450 انشعاب دیگر نیز در روز های آینده نصب 

می گردد.
دولت  افزود:  مازندران  گاز  شرکت  مدیرعامل 

تدبیر و امید برای پروژه های گازرسانی در این 
شهرستان تاکنون 6۹0 میلیارد ریال اعتبار هزینه 
کرده است و هم اکنون تمامی جمعیت شهری از 

نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.
وی یادآور شد: دولت یازدهم مصمم است تا پایان 
سال ۹7 گازرسانی به تمام روستاهای باالی ۲0 

خانوار را به اتمام برساند و تاکنون ۹ هزار روستا در 
کشور از نعمت گاز بهره مند شدند.

ابراهیم زاده با بیان اینکه بخش خرم آباد با دارا 
بودن ۹0 روستای دارای شورای اسالمی و ۱۸4 
روستا و آبادی از توابع شهرستان ۱6۲ هزار نفری 
تنکابن در غرب مازندران واقع است، خاطرنشان 
از  شهرستان  این  روستای   ۱6۲ تاکنون  کرد: 
به 50  گازرسانی  و  مند شدند  بهره  گاز  نعمت 

روستای دیگر نیز تا سال ۹7 به اتمام می رسد.
به  گازرسانی  عملیات  اجرای  با  وی  گفته  به 
همه  هزار  سه  و  دوهزار  کوستانی  مناطق 
گاز  نعمت  از  آینده  سال  تا  تنکابن  روستاهای 
بهره مند می شوند. یادآور می شود این مراسم با 
حضور حسن خیریان پور معاون هماهنگی امور 
مازندران،  استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی 
مجلس  در  مردم  نماینده  نژاد  شریعت  دکتر 
شورای اسالمی، فرماندار ویژه تنکابن و روسای 

ارگانهای دولتی برگزار شد.

همزمان با میالد باسعادت حضرت مهدی موعود)عج( ؛

مشعل گاز در 8 روستای تنکابن روشن شد

بهادری-اصفهان: همزمان با نیمه شعبان سالروز 
والدت با شکوه یگانه منجي عالم بشریت حضرت 
زماني  احمد  مهندس  باحضور  و  )عج(  مهدي 
تامین،  صدر  گذاري  سرمایه  شرکت  مدیرعامل 
اعضاي  وسایر  رییس   ناجي  حسین  مهندس 
هیئت مدیره و مهندس صادقي مدیرعامل ذوب 
از مدیران و مسئولین و همکاران  آهن، جمعي 
آهن  فرآوري سنگ  پروژه  آگلومراسیون،  بخش 

ذوب آهن افتتاح و به بهره برداري رسید. 
پروژه فرآوری سنگ آهن در ذوب آهن اصفهان  
در ادامه اقدامات مختلف در جهت صرفه جویي، 
با  تولید  افزایش  و  اولیه  مواد  از  بهینه  استفاده 
عناصر  عیار  و کاهش  آهن  عیار  افزایش  هدف  
تخصص  و  دانش  از  گیری  بهره  با  آن  در  مضر 
این شرکت  از تجهیزات  استفاده  با  و  کارکنان  

انجام و به بهره برداری رسید. 
ساخت  و  پشتیبانی  معاون  ضیا  مهندس حسن 
پروژه  این  افتتاح  درمراسم  اصفهان  آهن  ذوب 
اینکه  به  توجه  با  گفت:  فوق  مطلب  بیان  با 
ذوب  کارخانه  در  فوالد  و  چدن  تولید  فرآیند 
آهن اصفهان به روش کوره بلند انجام مي شود، 
عیار  از  بلند  کوره  ورودي  آهن  سنگ  هرچه 
افزایش  کوره  راندمان  باشد  برخوردار  باالتري 
محصول  شده  تمام  قیمت  آن  طبع  به  و  یافته 

تولیدي پایین می آید.
وی ظرفیت کل تولید این پروژه را ۲00 تن در 
ساعت عنوان نمود که ۱۸0 تن در ساعت تولید 

محصول اصلي مي باشد.
افزود  شرکت  این  ساخت  و  پشتیباني  معاون   
این  پروژه  این  فرد  به  از ویژگي هاي منحصر   :
نصب  و  ساخت  از  اعم  عملیات  کلیه  که  است 
تابلو  و  تجهیزاتي  ساختماني،  فلزي  اسکلت 
داخل  در   PLC تابلو  و   )MCC(برق هاي 
معاونت  در  شرکت  پرسنل  توسط  و  کارخانه 
هاي پشتیباني و ساخت و معاونت بهره برداري 
انجام گرفته است. طراحي این پروژه نیز توسط 
طور  به  و  توسعه  و  ریزي  برنامه  معاونت  حوزه 
کارخانه  مهندسي  ارشد  مدیریت  توسط  خاص 

انجام شده است. 
تجهیزات   تامین  داشت:  اظهار  ضیاء  مهندس 
انجام  ها  انبار  داخل  تجهیزات  از  عمدتا  پروژه 
خرید  مدیریت  توسط  کوچکي  بخش  و  شده 
مجموعه  است.  شده  خریداري  تجهیزات 
از  و  اتوماسیون  سیستم  طریق  از  تجهیزات 
HMI  کنترل و بهره برداري مي گردد  طریق 
که طراحي و اجراي آن و برنامه PLC توسط 
گردیده  انجام  ارتباطات  و  اتوماسیون  مدیریت 
است. به طور خاص مي توان گفت که این پروژه 
نمادي از خودباوري و توان باالي پرسنل ذوب 
غیور  آهنین  اراده  و  در عزم  ریشه  و  بوده  آهن 

مردان ذوب آهن دارد.
معاون پشتیبانی و ساخت ذوب آهن مدت زمان 
انجام پروژه را 4 ماه ذکر کرد )شروع پروژه آذر 
نوع خود  در  که   )۹6 فروردین  آن  پایان  و   ۹5

رکورد محسوب مي شود . 

پروژه فرآوری سنگ آهن  ذوب آهن اصفهان افتتاح شد

اندیشی  هم  جلسه  اهواز:  فریباشادپور- 
های  شرکت  در  شاغل  بانوان  مشترک 
مشاور  با  خوزستان  برق  و  آب  صنعت 
در  خانواده  و  زنان  امور  در  نیرو  وزیر 
اهواز  بوستان  گیت  اجتماعات  سالن 

برگزار شد.
به گـزارش روابط عمومی شرکت سهامی 
برق منطقه ای خوزستان،  شهنار احمدی 
و  شرکت  این  مشاورمدیرعامل  روزبهانی 
زنان  امور  مشاوران  استانی  کمیته  دبیر 
نشست  این  در  استان  برق  و  آب  صنعت 
گفت: کمیته استانی از سال ۸۹ با حضور 
برق  و  آب  های صنعت  مشاوران شرکت 
استان تشکیل شده و تاکنون 5۲ جلسات 

دوره ای برگزار کرده است.
این  تشکیل  اهداف  از  برخی  افزود:  وی 
مشکالت  و  مسائل  بررسی  شامل  کمیته 
بانوان، بررسی و پیگیری آیین نامه اجرایی 
توسعه مشارکت زنان، ابالغ بخشنامه ها و 
دستور العمل ها، انسجام و هماهنگی در 
خصوص اجرای برنامه های مختلف علمی، 
فرهنگی، مذهبی و ...، استفاده از امکانات 
ها،  شرکت  ورزشی  تجهیزات  و  رفاهی 
مشترک،  مراسم  برگزاری  در  هماهنگی 
سمینارها،  آموزشی،  های  دوره  برگزاری 
شرکت  مشترک  همکاری  با  ها  همایش 
مند  بهره  مناسب جهت  سازی  بستر  ها، 

شدن از امکانات شرکت ها و... هستند.

ارایه  به  همچنین  روزبهانی  احمدی 
گزارشی از مهمترین فعالیت های کمیته 
استانی و مسائل و مشکالت مطرح شده 

توسط بانوان پرداخت.
در این جلسه هم اندیشی، فرانک موسوی 
مشاور استاندار خوزستان و فاطمه قیومی 
خانواده   و  زنان  امور  در  وزیرنیرو  مشاور 

نیز سخنرانی کردند.
از دیگر برنامه های سفر مشاور وزیر نیرو 
جلسه  خانواده، حضوردر  و  زنان  امور  در 
هم اندیشی با مدیران عامل شرکت های 
در  که  بود  خوزستان  برق  و  آب  صنعت 
مدیران  از  قیومی  فاطمه  جلسه  این 
عامل شرکت ها در زمینه اجرایی نمودن 
العمل های صادره  بخشنامه ها و دستور 
توسط  بانوان  خصوص  در  نیرو  وزارت  از 
بیان  به  و  کرد   تشکر  استانی  کمیته 
مشکالت و پیشنهادات مطرح شده بانوان 

پرداخت.
مدیریتی  های  پست  احراز  افزود:  وی 
مایه  استان  در  شاغل  بانوان  توسط 
خوشحالی است و در آینده نزدیک شاهد 

رشد آمار در  این زمینه خواهیم بود.
را  تالش خود  تمام  داشت:  اظهار  قیومی 
در جهت ارتقا جایگاه بانوان،رفع مشکالت 
بخشنامه  نمودن  اجرایی  و  تصویب  آنان، 
های مرتبط با حقوق زنان به کار خواهم 

گرفت. 

برگزاری جلسه هم اندیشی مشترک بانوان شاغل 
در شرکت های صنعت آب و برق خوزستان
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آگهی تاسیس شرکت
 زرین شعله درخشان با مسئولیت محدود

ملی  شناسه  و   670 شماره  تحت   1392/2/24 تاریخ  در  فوق  شرکت 
10187002534 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/2/24 از 
لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح 

زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود:
1-موضوع شرکت: صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی اخذ و 
از  اعتبارات  و  وام  اخذ  از کشور  و خارج  داخل  در  نمایندگی  اعطائی 
بانکهای داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و 
خصوصی تاسیسات لوله کشی گاز مسکونی، تجاری، صنعتی و تهیه و 

توزیع انواع سیستمهای گازرسانی
2-مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3-مرکز اصلی شرکت:
1-3 - استان تهران- شهر شهر قدس سرخ حصار خ پوریای ولی کوچه 

حرمت پ 33 جدید
4-سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد

5-اولین مدیران شرکت:
1-5 - آقای غالمعلی اسماعیلی به سمت رئیس هیئت مدیره

2-5 - آقای غالمعلی اسماعیلی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند.

و  تعهدآور  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه  امضا:  حق  6-دارندگان 
همچنین اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا به همراه مهر 

شرکت معتبر می باشد.
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شهر قدس

ابالغ وقت رسیدگي به 
فرزند  المکان صادق شریفي  متهم مجهول  به  ماده ۱۱5-۱۸0 ق آدک  تجویز  به 
قربان  که مشخصات بیشتري از وي در دسترس نیست بدینوسیله ابالغ مي گردد 
پرونده اتهامي وي بکالسه ۹60۱07  در این شعبه ثبت و باتهام تهدید علیه بهداشت 
عمومي   براي مورخ ۹6/4/۱0 ساعت ۹/00  وقت رسیدگي تعیین شده است مراتب 
براي یک نوبت در یکي  از روزنامه هاي کثیراالنتشار درج گردد تا متهم در موعد 
مقرر خود را به این شعبه مستقر در مجتمع قضایي قدوسي به آدرس تهران ونک 
خ مالصدرا نبش کردستان پ 64 معرفي و از خود دفاع نماید و اال دادگاه غیابا به 

موضوع رسیدگي و راي مقتضي صادر خواهد نمود .
35377/م الف دفتر شعبه 1034 کیفری 2 مجتمع شهید قدوسي تهران 

ابالغ وقت رسیدگي 
شاکي امید خلیلي شهانقي بطرفیت متهم ۱- هومن شاهمیري ۲- سوگل شاهمیري 
۳- منیژه کاوه زاده 4- عبداالحد سالمي با موضوع انتقال مال غیر  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱0۳6 
نبش کردستان پ 64   ونک خ مالصدرا  تهران-  در  واقع  تهران   ۲ کیفري  دادگاه 
مجتمع قضایی شهید قدوسي ارجاع و به کالسه بایگاني ۹600۱۲ ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن ۹6/4/۱۳ و ساعت ۹/00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۱۱5-۱۸0 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفري   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.
35379/م الف منشی دادگاه کیفري 2 شعبه 1036 مجتمع قضایی شهید قدوسي   تهران

احضار متهم 
بدینوسیله  بودن  المکان  بعلت مجهول  ماده ۱74 ق آدک مصوب ۱۳۹۲  باستناد 
باتهام معامله به قصد فرار از دین موضوع  به متهم علي اکبر پارسا فرزند علیقلي 
شکایت سامره ذکي زاده گیگاسري فرزند سیروس بکالسه ۹4۱4۹۹ در شعبه ۱0 
بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران صادقیه مطرح رسیدگی می باشد مراتب طی یک 
نوبت در روزنامه منتشر تا متهم ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت 
دفاع از اتهام انتسابی به این شعبه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم 

قانونی خواهد بود 
35378/م الف بازپرسی شعبه 10 دادسرای ناحیه 5 تهران

ابالغ وقت رسیدگي 
شاکي جهانبخش سلطاني  بطرفیت متهم شریف سلطان پور با موضوع عضویت در 
شرکتهاي هرمي   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که 
تهران- ونک خ  واقع در  تهران  به شعبه ۱0۳6 دادگاه کیفري ۲  جهت رسیدگی 
مالصدرا نبش کردستان پ 64  مجتمع قضایی شهید قدوسي ارجاع و به کالسه 
و ساعت ۱0/00  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹6/۳/۲۹  بایگاني ۹60050 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده ۱۱5-۱۸0 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفري   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.
35380/م الف منشی دادگاه کیفري 2 شعبه 1036 مجتمع قضایی شهید قدوسي   تهران

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پژو پارس مدل ۱۳۸4 شماره شهربانی ۱۱-47۳ل۳4 و 
شماره موتور ۱۲4۸4۱۸6560 و شماره شاسی ۱۹۳۳0۹5۱ به نام عیوض یغویان 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

متن آگهی 
حقوقی  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه   ۹50۹۹۸66۱0600646 کالسه  پرونده 
 ۹50۹۹766۱060۱۱۸۸ شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
خواهان : آقای سید خداکرم موسوی نیا فرزند سید عبدالعلی با نمایندگی آقای امین 
دادگاههای عمومی حقوقی دفتر حمایت  آباد  نشانی خرم  به  فرزند خیراله  نظری 
نشانی  به  علی  امید  سید  فرزند  نیا  موسوی  سیدسهراب  :آقای  خوانده  ایثارگران 
مجهول المکان –خواسته ها : ۱-ابطال مبایعه نامه )مالی ( ۲-استرداد ثمن معامله 
رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای سید خداکرم موسوی نیا فرزند سید عبدالعلی 
با وکالت آقایان امین نظری و رضا کوشکی )نمایندگان دفتر حمایت ایثارگران به 
طرفیت آقای سید سهراب موسوی نیا فرزند سید امید علی بخواسته ابطال مبایعه 
نامه عادی مورخه ۸6/۲/۲5 بلحاظ مستحق للغیر بودن مبیع و استرداد ثمن معامله 
مورخه  از  تادیه  وتاخیر  دادرسی  هزینه  انضمام  به  تومان  میلیون  دوازده  مبلغ  به 
و  پرونده  محتویات  و  اوراق  به  توجه  با  دادگاه  زمان صدور حکم  لغایت   ۸6/6/۲5
دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست احرازوقوع بیع مورخه ۸6/۲/۲6 فی ما بین 
اینکه حسب  به  نظر  و  عادی  نامه  بیع  رونوشت مصدق  بداللت  و خوانده  خواهان 
استعالم واصله از پلیس راهنمایی و رانندگی خرم آباد هر چند خودرو به نام خوانده 
رونوشت  بداللت  اینکه  به  توجها  و  بوده  تملیک  به شرط  اجاره  خودرو  لکن  بوده 
صورتجلسه کالنتری خودرو مورد معامله توقیف شده فلذا دادگاه دعوی خواهان را 
وارد دانسته با استناد به مواد ۳65 و ۳۹0 و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه 
شماره 7۳۳ مورخه ۹۳/7/۱5 هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم به ابطال بیع 
عادی مورخه ۸6/۲/۲5 فی ما بین خواهان و خوانده و استرداد ثمن معامله به مبلغ 
دوازده میلیون تومان که مبلغ مذکور از تاریخ معامله ۸6/۲/۲5 لغایت زمان صدور 
بر اساس نرخ تورم به نرخ روز محاسبه خواهد شد به انضمام مبلغ هشتصد و پنجاه 
و یک هزار و سیصد تومان بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روزپس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 

در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – قوام آذر همایون .  

دادنامه
پرونده کالسه ۹50۹۹۸۳۸45۱00۳7۲ شورای حل اختالف شماره ۱۱ شهرستان 

شهرکرد تصمیم نهایی شماره5۱000۲۲ ۹60۹۹7۳۸4 
خواهان:آقای فریبرزحیدری گوجانی فرزندغالمحسین باوکالت خانم مرضیه رییسی 
وبختیاری الران شهرسورشجان خیابان  نشانی چهارمحال  به  ابراهیم  فرزند  وانانی 

عدالت جنب دادگستری دفتر وکالت 
خوانده:آقای مصطفی شریفی تشنیزی به نشانی   مجهول المکان 

خواسته :مطالبه وجه چک 
گردشکار ـ خواهان درخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از به این شورا وثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی دروقت فوق العاده/

مقررحوزه بتصدی امضاکننده ذیل تشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده پس 
ازاخذنظریه کتبی اعضا ختم  رسیدگی رااعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید. 
راي قاضي شورا

مرضیه  خانم  باوکالت  گوجانی  فریبرزحیدری  آقاي  خواهان   دعوی  خصوص  در 
رییسی وانانی بطرفیت خوانده آقای مصطفی شریفی تشنیزی به خواسته مطالبه 
بانک  عهده   6۹67۲7 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ۱65/000/000ریال  مبلغ 
محتویات  به  باتوجه  تاخیرتادیه  وخسارت  دادرسی  خسارات  انضمام  به  کشاورزی 
اظهارات  به  وباتوجه  علیه  بانک محال  ازناحیه  پرداخت چک  پرونده وگواهی عدم 
اینکه اصل سند تجاری  وکیل خواهان درجلسه رسیدگی مورخ ۹6/۱/۲0 ونظربه 
درید دارنده حکایت ازمدیونیت صادرکننده وظهور دراشتغال ذمه وی داردونظربه 
ارایه  نماید.  چک  وجه  ازپرداخت  حکایت  که  دلیلی  خوانده  ازناحیه  اینکه 
مورخ  جلسه  صورت  شرح  به  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  به  باتوجه  فلذا  نگردیده 
مذکوروبااحرازاشتغال ذمه خوانده واستصحاب دین ومستندا به ماده ۹قانون شورا 
های حل اختالف ومواد۳۱0و۳۱۱و۳۱۳ ازقانون تجارت تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون صدورچک ومواد  ۱۹۸،5۱۹و5۲۲ ازقانون 
آئین دادرسي مدني حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱65/000/000 
تا  سررسید  ازتاریخ  تاخیرتادیه  خسارت  پرداخت  و  خواسته   اصل  بابت  ریال 
مبلغ  وپرداخت  مرکزی  بانک  ازناحیه  اعالمی  براساس شاخص  کامل حکم  اجرای 
4/۹40/000ریال بابت هزینه دادرسي وحق الوکاله طبق تعرفه درحق خواهان صادر 
و اعالم میدارد. راي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 
شورا وسپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومي 

و حقوقي شهرکرد میباشد.
قاضي  شعبه 11شوراي حل اختالف شهرکرد ـ داریوش حیدری 

متن آگهی 
خواهان گیتی امیری دادخواستی به طرفیت خوانده فریده فوالدوند به خواسته مطالبه 
وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
۱4 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان 
کالسه  به  و  ارجاع   ) یخ  کارخانه  )خیابان جنب  گرشاسبی  شهید  خیابان  مطهری 
۹60۹۹۸66564000۲۱ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹6/۳/۲۹ و ساعت 
0۹:00 صبح تعیین شده است مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان 
تقاضای مطالبه مبلغ سه میلیون و ششصد و پانزده هزار تومان به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسی را نموده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شعبه ۱4 شورای 
حل اختالف شهرستان خرم آباد مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.در 

صورت عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
دبیر شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – معصومه حسینی . 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۲60۳۱600700476۹  مورخ ۲۱ / ۱۲/ ۹۲  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
علی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  روانسر  شهرستان  ثبتی  حوزه  در 
با  عبدالصمد  فرزند  روانسر  از  به شماره شناسنامه 4۳۹6  صادره  حسن صادقی  
کدملی 5۹6۹5۱۱۳7  درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود وصدور 
سند مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه 5۲۳ / ۹۱ تشکیل وبه هیات 
موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیات پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به 
ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت سه دانگ 
از ششدانگ یک باب خانه و دکان متصل به آن را به مساحت  -/ ۱4۲ مترمربع به 
نام آقای علی حسن صادقی  از پالک  فرعی از5۲  اصلی گرمخانی واقع در بخش ۱۲ 
کرمانشاه )معروف به گرمخانی (واقع در روانسر بلوار۲۲ بهمن ضلع جنوبی باالتر از 
مسجد فاروقیه که از آقای عبدالمجید یوسفی مع الواسطه از زارع صاحب نسق آقای 
محمود مرادی فرزند محمد) مالک رسمی( می باشد صادر نموده است لذا مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت  صدور 
سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند تا به دادگاه 
صالحه ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  انقضای 
مدت مذکور و عدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 

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

تاریخ انتشار ا ول  ۱0/ ۲  /۱۳۹6  
تاریخ انتشار دوم ۲5/  ۲ /  ۱۳۹6

متن آگهی 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹6۱00۹66۹0۲00067 و شماره 
انشاء  آقای  خوانده  محکومیت  به  حکم   ۹50۹۹766۹0۲00746 مربوطه  دادنامه 
اله زینی وند لرستانی فرزند یداله به پرداخت مبلغ ۸0/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ ۲/400/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )۹4/4/۱(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 آقای 

ناصر حسینی فرزند محمد ولی صادر و اعالم می نماید .
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 2 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد – سارا دلفانی .

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۱6 شعبه   ۹50۹۹۸6656600۲4۸ کالسه  پرونده 
والیزاده  احسان  :آقای  خواهان  شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  خانواده 
فرزند غالمعلی به نشانی لرستان خرم آباد –خ علوی کوچه بیمه آسیا پالک ۱5 
–خوانده : آقای بابک منوچهر آبادی فرزند علی به نشانی مجهول المکان –خواسته 

:مطالبه وجه چک 
رای شورا:درخصوص دادخواست احسان والیزاده فرزند غالم علی به طرفیت خوانده 
به  ریال   4۳/670/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  علی  فرزند  آبادی  منوچهر  بابک 
انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه بابت یک فقره چک عهده بانک ملت به شماره 
۱467/7۸۹۹۸5/4۸ بدین شرح که خواهان بیان داشته پول دستی به خوانده داده ام 
که از پرداخت بدهی خودداری می نماید که خوانده علیرغم ابالغ در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال ننموده است فلذا با عنایت به وجود اصل چک و 
گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و عدم ارائه 
دلیلی از سوی خوانده بر برائت ذمه خویش دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
و مستندا به مواد ۳۱0-۳۱۱-۳۱۲-۳۲0 قانون تجارت و ماده ۲ قانون صدور چک 
و تبصره الحاقی آن و مواد ۱۹۸-5۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده ۹ 
قانون شورای حل اختالف حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 4۳/670/000 ریال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت ۱/۲۱۱/750 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ چک )۱۳۹4/۳/۳0 ( لغایت وصول آن وفق شاخص اعالمی از سوی بانک 
مرکزی در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف ۲0 
روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین مرجع سپس ظرف ۲0 روز قابل تجدید 

نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – سعید ساکی

متن آگهی
مرحوم  فوت  به  توجه  با  شعبه  این   ۹60۹۹۸6655۹00045 کالسه  پرونده  در 
محمد مراد درخشانی الوار توسط مریم درخشانی الوار درخواست تحریر ترکه شده 
مورخ  یکشنبه  ۱۱:۳0روز  ساعت  راس  برای  و  گردیده  صادر  ترکه  تحریر  قرار  و 
۱۳۹6/04/04 وقت تحریر ترکه تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه 
متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و 
هر کس به هر طریق حقی بر ترکه متوفی دارد ابالغ می شود در ساعت و تاریخ 
یاد شده در شعبه ۹شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم 
آباد واقع در خرم آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان 

جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند. 
مسئول دفترشعبه شورای حل اختالف  شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد –سمانه امیدی عبدلی .

تقدیر از همکاران جانباز شرکت توزیع 
نیروی برق خوزستان

والدت  مناسب  به  فر-اهواز:  وحیدی  سعید 
علیه  العباس  الفضل  ابا  حضرت  کربال  علمدار 
همکاران  از  تعدادی  از  جانباز   روز  و  السالم 
توزیع  شرکت  ستادی  حوزه  در  شاغل  جانباز 

نیروی برق خوزستان تقدیر و تشکر شد.
نیروی  توزیع  عمومی شرکت  روابط  گزارش  به 
آقایان  از  فرخنده  روز  این  در  خوزستان،  برق 
عسکری،  شاهرخ  منش،  بیژن  عبدالحسین 
زارعی،  عبدالرضا  بیرگانی،  نجفی  عبدالکریم 
علی  و  آبی  میان  یعقوب  کریموند،  خداداد 
سلیمانی، که از جانبازان و یادگاران هشت سال 
دفاع مقدس می باشند، با تقدیم گل و هدایایی 

تقدیر به عمل آمد.

تاکید مسئوالن دانشگاه کردستان و 
دانشگاه سلیمانیه بر توسعه ارتباطات علمی

 نشست مشترک مسئوالن دانشگاه کردستان و 
هدف  با  سلیمانیه  دانشگاه  کشاورزی  دانشکده 
در  علمی  ارتباطات  توسعه  راهکارهای  بررسی 

سنندج برگزار شد.
این  در  کردستان  دانشگاه  پژوهشی  معاون 
نشست با اشاره به وجود مشترکات بسیار میان 
دو کشور ایران و عراق، بر لزوم بهره گیری از این 
اشتراکات در جهت توسعه منطقه ای تاکید کرد.
محیط  و  طبیعی  منابع  افزود:  بیورانی  حسن 
زیست همسان در کردستان ایران و عراق امکان 
انجام پروژه های مشترک علمی را فراهم ساخته 

است.
دو  میان  مشترک  فرهنگ  اینکه  بیان  با  وی 
ملت یک فرصت برای توسعه دیپلماسی علمی 
برگزاری  دانشجو،  تبادل  کرد:  عنوان  است، 
چند  دوره های  برگزاری  علمی،  کنفرانس های 
در دست  برنامه های  از  مراکز  از  بازدید  و  روزه 
اجرا برای توسعه ارتباطات با دانشگاه سلیمانیه 
دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  رئیس  است. 
از  تقدیر  ضمن  نشست  این  در  نیز  سلیمانیه 
کامل  آمادگی  از  کردستان،  دانشگاه  مسئوالن 
و  در سنندج  مشترک  دوره های  برگزاری  برای 

سلیمانیه خبر داد.
ایران را  با  ارتباطات علمی  اینکه  بیان  با  امین، 
مهم می دانیم، گفت: در آینده ای نزدیک جمعی 
در  تحصیل  ادامه  برای  را  خود  دانشجویان  از 

ایران به دانشگاه کردستان می فرستیم.
رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه سلیمانیه به 
بحران مالی در اقلیم کردستان عراق اشاره کرد 
و افزود: توسعه علمی در هیچ مقطع زمانی نباید 
متوقف شود و امروزه جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان پشتیبان در کنار ُکردهای عراق در حوزه 

آموزش عالی کمک های بسیاری کرده است.

با تولید8390 تن آهن اسفنجی؛
سومین رکورد تولید در فوالد مبارکه ثبت شد

بهادری-اصفهان: کارکنان واحد مگا مدول های احیاء مستقیم شهید 
خرازی )احیا مستقیم ۲( موفق شدند با حفظ ویژگیهای کیفی محصول، 
در اردیبهشت ماه سال« اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال » به رکورد 

روزانه تولید ۸۳۹0 تن آهن اسفنجی دست یابند. 
رئیس واحد احیاء مستقیم ۲ با اشاره به این مطلب که رکورد قبلی این 
واحد به میزان۸۲60 تن و مربوط به فروردین سال ۱۳۹6 بوده است، 
در خصوص چگونگی دستیابی به این رکورد افزود: ثبت این رکورد در 
سایه الطاف الهی و با توانایی و تعصب ملی کارکنان، بهره گیری مؤثر 
از دانش فنی نیروهای تولید و تعمیرات واحد، مدیریت مناسب منابع و 
نیروی انسانی،کنترل بهینه فرآیند، افزایش بهره وری و کاهش توقفات 
اضطراری و به حداقل رساندن زمآن های آماده سازی و همچنین با 
حمایت واحدهای خدمات فنی و پشتیبانی و توسعه به دست آمده است. 
محمدرضا فتحی خاطرنشان کرد: این رکوردشکنی ها با تأمین به موقع 
منابع و گندله موردنیاز و با کامل شدن سایر توسعه در نظر گرفته شده 

در ماه های آتی ادامه خواهد یافت. 
وی در بخش پایانی سخنان خود از همکاری و تالش تمامی کارکنان 
واحدهای آهن سازی و پشتیبانی و سایر همکاران فوالد مبارکه تشکر 

و قدردانی کرد. 
احمد دهقانی سرپرست تولید این ناحیه نیز ثبت این رکورد را مرهون 
زحمات کارکنان تولید و تعمیرات،افزایش تجربه و مهارت آنها و همچنین 
اضطراری،  توقفات  کاهش  دهنده،  سرویس  واحدهای  سایر  همیاری 
رعایت دستورالعملها و ست پوینتهای تولید و بازرسی های روزانه دانست. 
در ادامه جواد عسگری کارشناس فرایند تولید، ثبت این رکورد را به 
همه کارکنان ناحیه آهن سازی تبریک گفت و خاطرنشان کرد: در این 
خصوص باید در نظر داشته باشیم بهبود مستمر در تولید و شرایط کاری 
و همچنین افزایش بازدهی فرآیند از دیگر عوامل اثرگذار در کسب این 

موفقیت میباشند.

افتتاح پروژه گاز رسانی به 3 روستای  مراوه تپه
مراسم افتتاح پروژه گازرسانی به ۳ روستای شهرستان مرزی مراوه تپه 
به مرکزیت روستای چنارلی با حضور سید رضا صالحی امیری وزیر 
فرهنگ وارشاداسالمی،صادقلو استاندار گلستان، معاونین استاندار،کوسه 
غراوی نماینده شرق و نورقلی پور نماینده غرب استان گلستان ، فرماندار، 
بخشدار، مدیران کل، مدیران و مسئولین دستگاههای اداری و اجرایی. 

جمع کثیری از مردم برگزار شد.
در  شرکت  برای  که  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  امیری  صالحی 
۲۸4مین نکوداشت »مختومقلی فراغی« به گلستان سفرکرده بود ضمن 
گرامیداشت نیمه شعبان سالروز والدت با سعادت امام زمان)عج( اظهار 
داشت: اینجانب حامل سالم رئیس جمهور به شما مردم شریف می باشم 
و اگر مشکالتی و کوتاهی وجود دارد به بزرگواری خودتان ببخشید و قول 
می دهیم تا توان داریم برای ارتقای سطح معیشت و رفاه مردم تالش 

نمائیم  چرا که حق زیادی بر گردن ما دارند. 
وی ضمن تشکر از تالشهای انجام شده در زمینه خدمات رسانی به 
مردم بویژه روند توسعه گازرسانی، از زحمات  جمال لیوانی مدیرعامل 
امروز  خوشبختانه  افزود:  و  نموده  تقدیر  استان  گاز  شرکت  دلسوز 
درشهرستان مراوه تپه ۳ روستای چنارلی ،چشمه لی و کچیک  به 
روستاهای  ۹7تمامی  سال  پایان  تا  ا...  انشاء  و  رسیده  برداری  بهره 
استان گلستان که قابلیت گازرسانی دارند از این موهبت الهی بهره 

مند خواهند شد.

خبر خبر

و  دستي  صنایع  فرهنگي،  میراث  مدیرکل 
گردشگري استان گیالن گفت: رونق گردشگري 
دریایي در سایه تالش هاي ارزنده دولت تدبیر و 

امید و آثار مثبت برجام است. 
میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
گیالن  گردشگری  و  دستی  فرهنگی،صنایع 
صنایع  فرهنگي،  میراث  مدیرکل  علیزاده،  رضا 
به  که  گیالن  استان  گردشگري  و  دستي 
صنایع  فرهنگي،  میراث  سازمان  از  نمایندگي 
دوره  دومین  در  کشور  گرشگري  و  دستي 
میزباني  به    )IORA( آبي  اقتصاد  کنفرانس 
یافته است، در خصوص  اندونزي حضور  کشور 
گردهمایي  این  گفت:  کنفرانس  این  اهمیت 
یکي از مهمترین رویدادهاي تخصصي در حوزه 
دریانوردي و گردشگري دنیاست که بسیاري از 

کشورهاي توسعه یافته در آن حضور دارند.
در  دریایي  گردشگري  اهمیت  به  توجه  با  وي 
این  قبلي  هاي  نشست  در  داشت:  اظهار  دنیا 
بر  مبتني  شالوده  از  اي  مجموعه  کنفرانس 
و  دریاها  در  همکاري  براي  استراتژیک  مناطق 
این  در  و  گرفت  قرار  بحث  مورد  ها  اقیانوس 
کنفرانس نیز در زمینه پیچیدگي ها و جزییات 
متنوع در مناطق توسعه نیافته مثل گردشگري 
هاي  شبکه  ها،  زیرساخت  مشکالت  دریایي، 

ساحلي، ظرفیت هاي مالي و تهدیدات زیست 
تبادل تجربیات  و  بررسي   به بحث و  محیطي 

گذاشته شد.
و  دستي  صنایع  فرهنگي،  میراث  مدیرکل 
نشست  در  حضور  گیالن  استان  گردشگري 
بسیار  را  کنفرانس  این  تخصصي  هاي 
گفت:  و  کرد  ارزیابي  مفید  و  ارزشمند 
محورهاي نشست هاي تخصصي شامل تبادل 
کشورهاي  ارشد  کارشناسان  نظرات  نقطه 
از  اي  حرفه  متخصصین   ،  )IORA( عضو   
متعلق  هاي  شرکت  و  ها   NGO نمایندگان 
چون  مسایلي  پیرامون  منطقه  کشورهاي  به 
 ، ماهیگیري   ، ساحلي  شبکه  گردشگري، 
هاي  زباله  و  گمرکي  شبکه  پروري،  آبزي 

بود.  دریایي  پالستیکي 
وي گفت: نمایندگان جمهوري اسالمي ایران در 
دو بخش گردشگري و بنادر و دریانوردي ضمن 
شمال  هاي  حوزه  بالقوه  هاي  ظرفیت  معرفي 
مقاصد  در  نمودند  پیشنهاد  کشور،  جنوب   و 
مختلف گردشگري،  الین کروز تعریف شده و 
این خط سیر   ، ایران  به جهت موقعیت ممتاز 
در فضاي فعالیتي و ترددي  سواحل کشورمان 

نیز برقرار شود.
مراودات  استان گیالن  این مسوول گردشگري 

ایجاد شده بین المللي و باز شدن دروازه هاي 
ایران به سوي دنیا را از تالش هاي ارزنده دولت 
تدبیر و امید و آثار مثبت برجام برشمرد و بیان 
حضور  شاهد  کمتر  گذشته  سالهاي  در  کرد: 
قرار  و  المللي  بین  تخصصي  مجامع  در  ایران 
بودیم  اقتصادي  مبادالت  چرخه  در  گرفتن 
جایگاه  یازدهم  دولت  سازنده  دیپلماسي  اما 
کشورمان را به عنوان یک نقطه اتکا و اثرگذار 
از  بیش  اي  فرامنطقه  و  اي  منطقه  حوزه  در 

پیش تقویت کرد.
علیزاده ابراز امیدواري کرد با توجه به موقعیت 
استان گیالن در دریاي خزر و همگرایي دستگاه 

هاي اجرایي متولي  و مناطق آزاد مي توان بر 
راهبردهاي اقتصاد دریا محور متمرکز شد و از 

آن بیشترین بهره را برد.
المللي  بین  کنفرانس  دومین  است  گفتني 
 ۱۸ از   )IORA( کشورهاي    آبي  اقتصادي 
برگزار  در جاکارتا  ما ۱۳۹6  اردیبهشت  تا ۳0 
دستي  صنایع  فرهنگي،  میراث  کل  ومدیران 
و  سیستان  و  گیالن  استانهاي  گردشگري  و 
بلوچستان و مدیران سازمان بنادر و دریانوردي 
دولت  از  نمایندگي  به  امورخارجه  وزرات  و 
شرکت  کنفرانس  این  در  اسالمي  جمهوري 

نمودند.

مدیر کل میراث فرهنگی گیالن مطرح کرد:

رونق گردشگري دریایي در سایه برجام

عضو هیات رئیسه شورای شهر بابل در جلسه 
نگاه  اینکه  بیان  با  با خبرنگاران   اندیشی  هم 
گذار  سرمایه  به جذب  نسبت  بابل  شهرداری 
بسیار منفی می باشد اظهار داشت: متاسفانه 
بجای گرفتن دست سرمایه گذار، سنگ جلوی 

پای آنان می اندازیم.
در  اینکه  بیان  با  کاشی  زاده  علیجان  مهدی 
پارلمان  این  گفت:  بایستی  شهری  پارلمان 
غیرسیاسی است، تصریح کرد: بایستی ببینیم 
از این پارلمان ناراضی هستند؟ در  چرا مردم 
مردم  با  گو  و  گفت  با  و  بنده  حضور  ۱۸ماه 
پارلمان شهری  نتیجه رسیدیم که در  این  به 
این  از  یکی  و  هستیم  زیادی  مشکالت  دچار 

مشکالت، بودجه نویسی ماست.
روند موجود گفت:  به  انتقاد  در  ادامه  در  وی 
نویسی  بودجه  در  تومان  میلیارد  حدود ۱۸0 
همین  به  نیز  امسال  و  گفتیم  دروغ  مردم  به 

منوال خواهد بود.
غیرواقعی  بودجه  وقتی  داشت:  اظهار  کاشی 
باشد ، انتظارات مردم باال رفته و مردم وقتی 
بی  ما  به  نسبت  نرسیدیم،  بودجه  به  ببینند 

اعتماد می شوند.
وی با بیان اینکه نگاه االن در شهرداری بابل 
نسبت به جذب سرمایه گذار بسیار منفی می 
گرفتن  بجای  متاسفانه  داشت:  اظهار  باشد 

دست سرمایه گذار، پای آنان را می گیریم.
داشت:  بیان  ادامه  در  کاشی  زاده  علیجان 

گفت  بایستی  شهرداری،  نیروهای  بحث  در 
تمام نیروهای تخصصی در همه زمینه ها در 

شهرداری بایستی حضور داشته باشند.
وی همچنین افزود: در شهرداری بابل نیروهای 
متخصص کم داریم، لیسانس و فوق لیسانس 
داریم که در سد معبر و کارگر شهرداری هستند 

و عکس این موضوع هم در شهرداری وجود دارد
در  سبز  فضای  سرانه  بابل  شهر  شورای  عضو 
استاندارد  افزود:  و  دانست  متر   ۲.5 زیر  بابل 

این سرانه بایستی به ۸متر برسد.
مهدی علیجان زاده کاشی در ادامه بیان داشت: 
بحث آموزش و فرهنگ سازی نگهداری فضای 
بنده  کار  دستور  در  آپارتمانی  گلهای  و  سبز 
بود که نتایج خوبی گرفتیم و بحث آموزش و 
بایستی  نیز  بابل  فرهنگ سازی در شهرداری 

حتما در نظر داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه تفکیک زباله و نگهداری 
کار شهرداری  دستور  در  بایستی  فضای شهر 
باشد، افزود: همه شهروندان مشکالت شهر ما 
مهار  ما،  شهر  ورودی  اینکه  از  دانند،  می  را 
مشکالت  جمله  از  ترافیک  و  سطحی  آبهای 
مشورت  با  بایستی  ما  و  ماست  شهر  بزرگ 
رقم  را  بزرگی  اتفاقات  امر  این  متخصصین  از 

بزنیم
انتقاد از عملکرد شهردار بابل گفت:  با  کاشی 
هر روزی که بتوانیم شهردار را استیضاح کنیم، 

به نفع شهر خواهد بود.

عضو هیات رئیسه شورای شهر بابل خبر داد:

نگاه منفی شهرداری بابل نسبت به جذب سرمایه گذار 



1۰ نفت و انرژیدوشنبه 25  اردیبهشت 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 3477 

کلنگ نیروگاه سیکل ترکیبی زاهدان
 بر زمین زده شد

کلنگ نیروگاه سیکل ترکیبی زاهدان در سفر دیروز قائم مقام وزیر نیرو 
به استان سیستان و بلوچستان بر زمین زده شد.

به گزارش ایسنا، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی در این 
مراسم اظهار داشت: نیروگاه سیکل ترکیبی زاهدان با سرمایه گذاری 
مشترک داخلی و خارجی در مدت سه سال و با سرمایه گذاری بالغ بر 

۲70 میلیون دالر احداث خواهد شد.
و  تالش  با  گذار  سرمایه  کرد:  امیدواری  اظهار  طرزطلب  محسن 
آغاز  زودتر  هرچه  را  نیروگاه  این  اجرایی  عملیات  الزم،  پیگیری های 

نماید.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب درباه لزوم ایجاد اشتغال در 
کشور، اظهار داشت: پیش بینی می شود زمینه اشتغال یک هزار نفر در 

منطقه درزمان ساخت این نیروگاه فراهم گردد.
نیروگاه  در  مازوت  سوخت  از  استفاده  اتمام  از  همچنین  طرزطلب 
ایرانشهر خبرداد و گفت: در حال حاضر هر سه واحد نیروگاه با سوخت 
به  تعمیرات  مراحل  انجام  از  بعد  نیز  واحد چهارم  و  می کند  کار  گاز 

شبکه خواهد پیوست.
به 4000  ساالنه  نیاز  به  اشاره  با  از سخنانش  دیگری  بخش  در  وی 
مگاوات نیروگاه جدید در طول برنامه ششم تصریح کرد: سرمایه گذاری 
مورد نیاز جهت احداث این میزان نیروگاه، بیش از ۸ میلیارد دالر در 
اجرایی  عملیات  آغاز  شاهد  پیش  سال  مانند  امیدواریم  و  است  سال 

نیروگاه های جدید در کشور باشیم.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی ضمن اظهار از راندمان پاببن نیروگاه های 
برنامه ریزی های  داشت:  اظهار  بلوچستان؛  و  منطقه سیستان  در  واقع 
الزم جهت بازنشستگی نیروگاه های قدیمی و ایجاد نیروگاه های جدید 

صورت گرفته تا مشکالت موجود تا چند سال آینده برطرف شود.

پیشرفت ساخت ۴ سکوی پارس جنوبی،
 از مرز 78 درصد گذشت 

 
میدان   ۲4 و   ۲۳  ،۲۲  ،۱۳ فازهای  سکوی  ساخت  مراحل  پیشرفت 

مشترک پارس جنوبی، از مرز 7۸ درصد عبور کرد. 
بر اساس این گزارش، پیشرفت کل سکوهای فاز ۱۳ پارس جنوبی به 
میزان 7۸ درصد و میزان پیشرفت ساخت دو سکوی اول آن، به ترتیب 
درصد   7۸ نیز  فاز  این  خشکی  پاالیشگاه  و  درصد   75 و  درصد   77

پیشرفت داشته است.
حال  در   ۲4-۲۳-۲۲ فازهای  سکوهای  ساخت  کل  پیشرفت  میزان 
حاضر 7۸.5 درصد است که دو سکوی اول آن به ترتیب ۸7 درصد 
و ۸4.6 درصد پیشرفت داشته اند؛ ضمن اینکه میزان پیشرفت ساخت 

پاالیشگاه خشکی این طرح توسعه نیز ۸۸.5 درصد است.

ایران در جایگاه پنجمین تامین کننده نفت چین 

هزار   6۲۹ روزانه  صادرات  با   ) )اسفند-فروردین  مارس  ماه  در  ایران 
بشکه نفت به چین در جایگاه پنجمین صادرکننده نفت به این کشور 

قرار داشت.
بزرگترین  عنوان  به  تحریم،  دوران  که  چین  گزارش،  این  اساس  بر 
خریدار نفت ایران شناخته می شد، پس از اجرای برجام و رفع تحریم 
ها نیز همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می دهد و حتی میزان آن 

را نیز افزایش داده است.
میزان صادرات نفت ایران به چین در دوران تحریم روزانه حدود 400 
هزار بشکه بود که اکنون به بیش از 600 هزار بشکه افزایش یافته است.
البته به دلیل نیاز پاالیشگاه ها که متغیر است، میزان صادرات به این 

کشور نیز در ماه های مختلف سال، نوسان دارد.
ترین  اصلی  از  یکی  عنوان  به  اقتصادی،  سریع  رشد  دلیل  به  چین 
میان  نزدیکی  رقابت  و  شده  شناخته  جهان  نفت  مصرف  بازارهای 
بازاریابی  و  برای صادرات  نفت  عمده  و صادرکنندگان  تولیدکنندگان 

به این کشور وجود دارد.
به گزارش مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت، 
براساس آخرین گزارش نشریه هفتگی PIW واردات نفت خام چین 
در ماه مارس ۲0۱7 با افزایش یک میلیون و 50۱ هزار بشکه در روز 
نسبت به مدت مشابه سال ۲0۱6 به 70۱ میلیون بشکه در روز رسید. 
با  ایران به چین، در ماه مارس ۲0۱7 در مقایسه  صادرات نفت خام 
مدت مشابه سال ۲0۱6 معادل ۳5 هزار بشکه در روز افزایش یافت و 

به 6۲۹ هزار بشکه در روز رسید. 
سهم ایران از واردات نفت خام چین در ماه مارس 6.۸ درصد بود و بر 

این اساس در جایگاه پنجمین صادرکننده نفت به چین قرار داشت.
در ماه مارس ۲0۱7 واردات چین از عربستان سعودی با افزایش ۱۳6 
هزار بشکه در روز 0 میلیون بشکه نسبت به مدت مشابه سال ۲0۱6 
به یک میلیون و 77 هزار بشکه در روز رسید. عربستان با داشتن سهم 

۱۱.6۹ واردات این کشور، سومین صادرکننده نفتخام به چین است.
بر اساس این گزارش، صادرات نفت خام روسیه به چین در ماه مارس 
۲0۱7 در مقایسه با مدت مشابه سال ۲0۱6 با افزایش ۱0 هزار بشکه 
در روز به یک میلیون و ۱0۹ هزار بشکه در روز رسید. این کشور با 

داشتن سهم ۱۲.04
نخستین صادرکننده  جایگاه  در  خام چین،  نفت  واردات  از  درصدی 

نفت خام به این کشور قرار دارد. 
صادرات نفت خام آنگوال به چین در ماه مارس ۲0۱7 در مقایسه با 
به یک  روز  در  بشکه  هزار  افزایش ۲4۹  با  مشابه سال ۲0۱6  مدت 

میلیون و ۱04 میلیون بشکه در روز رسید. 
از واردات نفت خام چین،  با سهم ۱۲ درصدی  آنگوال در ماه مارس 

دومین تأمین کننده نفتخام وارداتی آن کشور بود . 
کشور  این  و  بود   7.۸ مارس،  ماه  در  چین  واردات  از  عراق  سهم 

چهارمین صادرکننده نفت به چین است.
صادرات نفت خام عراق به چین در ماه مارس 7۱0۲ با 4۳ هزار بشکه 

در روز افزایش به ۲7۲ هزار بشکه در روز رسید. 

حمایت روس نفت از مذاکرات
 کاهش تولید نفت

کرد  اعالم  روسیه  نفت  تولیدکننده  بزرگ ترین  مدیر  سچین،  ایگور 
کاهش  پیرامون  مذاکرات  در  وی  حمایت  از  روسیه  انرژی  وزارت 
خبرگزاری  گزارش،  این  اساس  است.بر  برخوردار  نفت  تولید 
درباره  پرسش ها  به  پاسخ  در  روس نفت  مدیر  نوشت:  ریانووستی 
به  است  ممکن  که  تولید  بیشتر  کاهش  احتمال  پیرامون  مذاکرات 
تثبیت بازار نفت و حمایت از قیمت ها کمک کند، گفت: مساله اصلی 

داشتن مکانیسمی برای دفاع از منافع مان است.
بر  تاثیرگذاری  برای  اوپک  توانایی  به  نسبت  گذشته  در  سچین 
پیدا  رونق  آمریکا  شیل  نفت  تولید  که  شرایطی  در  نفت  بازارهای 

کرده است، ابراز تردید کرده بود.
با  اواخر سال گذشته  اوپک و غیراوپک مانند روسیه  تولیدکنندگان 
هدف کاهش ذخایر جهانی نفت تصمیم گرفتند از اول ژانویه تا ۳0 
روز  در  بشکه  میلیون   ۱.۸ را  تولیدشان  جاری،  میالدی  سال  ژوئن 

کاهش دهند.
به منظور مذاکره  قرار است  این دو گروه  رویترز،  اساس گزارش  بر 
وین  در  جاری  میالدی  ماه  اواخر  توافق  این  تمدید  امکان  درباره 

دیدار کنند.

 کاهش روزانه 3۴.7 هزار
 بشکه ای طالی سیاه ایران

متوسط  کرد،  اعالم  گزارش  جدیدترین  در  اوپک 
قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه آوریل 
۲0۱7 )فروردین ۹6( با ۸5 سنت افزایش نسبت به 

ماه پیش از آن به 5۱.۱۲ دالر رسید. 
هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه مارس 50.۲7 
دالر به فروش رسیده بود. بر اساس گزارش ماهانه 
این  اوپک در  نفت های  انواع  تمامی  اوپک، قیمت 
ماه افزایش یافته است که بیشترین افزایش به نفت 
اکوادور تعلق دارد. از زمانی که کشورهای عضو اوپک 
و تولیدکنندگان نفت غیراوپکی توافق کردند تا تولید 
خود را کاهش دهند، قیمت نفت افزایش یافته و 
متوسط قیمت نفت اوپک به باالی 50 دالر رسیده 

است.
متوسط قیمت نفت ایران طی سال ۲0۱6 برابر با 
۳0.45 دالر به ازای هر بشکه بوده است. متوسط 
ماه(   4( سال ۲0۱7  ابتدای  از  ایران  نفت  قیمت 
این  است.  شده  برآورد  بشکه  هر  در  دالر   5۱.57
در حالی است که نفت ایران در سال ۲0۱5 معادل 

4۸.۸0 دالر در هر بشکه فروخته شده است.
با  آوریل  ماه  اوپک در  نفتی  متوسط قیمت سبد 
یک دالر و ۲ سنت افزایش نسبت به ماه قبل از 
آن به 5۱.۳4 دالر در هر بشکه رسیده است. این 
رقم برای سبد نفتی اوپک در ماه مارس 50.۳۲ دالر 
در هر بشکه بوده است. ازطرفی متوسط قیمت نفت 
عربستان نیز با ۹6 سنت افزایش 5۱.64 دالر در هر 

بشکه فروخته شد.
بر اساس این گزارش، قیمت سایر نفت های اوپک 
در ماه آوریل به ازای هر بشکه به این شرح است: 
نفت سبک عربستان 5۱.64 دالر ، نفت بصره عراق 
50.75 الر، نفت بونی  الیت نیجریه 5۳.0۲ دالر، 
 سیدر لیبی 5۱.04 دالر، نفت گیراسول آنگوال 5۲.6۸ 
دالر، نفت سنگین ایران 5۱.۱۲ دالر، نفت صادراتی 
کویت 50.۸۱ دالر، نفت مارین قطر 5۲.۳۹ دالر، 
نفت مِرِی ونزوئال 45.66 دالر، نفت موربان امارات 
54.۳۲ دالر، نفت اورینت اکوادور 4۸.70 دالر، نفت 
رابی الیت گابن 5۱.7۱ دالر و نفت صحرای الجزایر 

5۱.۸4 دالر است.
هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز به طور متوسط 
که  است  رفته  فروش  به  دالر  ماه 5۲.5۹  این  در 
افزایش ۹۹ سنتی نسبت به ماه گذشته را نشان 
می دهد و هر بشکه نفت خام آمریکا با ۱.4۸ دالر 

افزایش 5۱.06 دالر معامله شده است.
آخرین وضعیت تولید نفت ایران

سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام اوپک در 
جدیدترین گزارش خود به نقل از منابع ثانویه اعالم 
کرد تولید نفت ایران در ماه آوریل ۲0۱7 برابر با 
فروردین ماه ۱۳۹6 به ۳ میلیون و 75۹ هزار بشکه 
در روز رسیده است که نسبت به ماه پیش از آن 

۳4.7 هزار بشکه در روز کمتر است.
با  برابر  ایران در ماه مارس  بر اساس این گزارش، 
اسفند ۹5 روزانه ۳ میلیون و 7۹۳ هزار بشکه نفت 
تولید کرده است که این رقم در ماه پیش از آن یعنی 
فوریه )بهمن۹5( ۳ میلیون و ۸۱۹ هزار بشکه در 

روز بوده است.
بر اساس آمارهای اوپک، ایران در سه ماهه نخست 
سال ۲0۱7 یعنی ماه های ژانویه، فوریه و مارس 
روزانه ۳ میلیون و 7۹7 هزار بشکه نفت تولید کرده 
است. متوسط تولید نفت ایران در سال ۲0۱6 برابر با 
روزانه ۳ میلیون و 505 هزار بشکه و در سال ۲0۱5 
برابر با ۲ میلیون و ۸۳6 هزار بشکه در روز بوده است.
اوپک در بخش دیگری از گزارش خود، آمارهای ارائه 
شده از سوی وزارت نفت )منابع اولیه( را این چنین 
اعالم کرده است: تولید نفت ایران در آوریل ۲0۱7 
روزانه ۳ میلیون و ۸6۲ هزار بشکه و در ماه مارس 
این  بر  که  روز  در  بشکه  هزار  و ۸۹۱  میلیون   ۳
اساس تولید نفت ایران روزانه ۲۹ هزار بشکه در روز 
کاهش یافته است.بر اساس این گزارش، تولید نفت 
۱۳ کشور عضو این سازمان در ماه آوریل ۲0۱7 
)فروردین ۹6(  ۳۱ میلیون و 7۳۲ هزار بشکه در روز 
عنوان شده است. این رقم نسبت به تولید ماه مارس 
۱۸ هزار و ۲00 بشکه  در روز کمتر بوده است. اوپک 
در ماه مارس روزانه ۳۱ میلیون و 750 بشکه نفت 
تولید کرده بود.جالب است که تولید نفت عربستان 
که از توافق کاهش تولید معاف نشده است با 4۹ 
هزار و ۲00 بشکه در روز افزایش نسبت به ماه پیش 
از آن به ۹.۹54 میلیون بشکه در روز رسیده است. 
عربستان در ماه مارس ۹.۹05 میلیون بشکه نفت 
تولید کرده بود. این در حالی است که کشورهای 
آنگوال، گابن، کویت، نیجریه، قطر و عربستان تولید 
خود را افزایش و باقی کشورها از جمله ایران کاهش 
تولید داشته اند. بیشترین کاهش به امارات و بیشترین 

افزایش به آنگوال مربوط بوده است.

تقاضای هندی ها برای نفت خام 
افزایش یافت

کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که افزایش 
تقاضای واردات نفت خام از سوی هندی ها، می تواند 
به تقویت رشد تقاضای جهانی برای وارات نفت در 

تابستان امسال بیانجامد. 
بر اساس این گزارش، تقاضای نفت خام هند در ماه 
گذشته میالدی با افزایش روبرو شد؛ این در حالی 
است که واردات نفت خام این کشور برای سه ماه 

متوالی، روند کاهشی را تجربه کرده بود.  
موضوع  این  اقتصادی،  تحلیلگران  گفته  به   البته 
می تواند بازتاب بهبود فضای اقتصادی این کشور به 
دنبال جمع آوری اسکناس های روپیه با ارزش باال 
باشد.  بر همین اساس، تقاضای هندی ها برای وارات 
نفت خام در ماه آوریل و »می« در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته با رشد قابل توجهی روبرو خواهد 
شد و کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که 
رشد مصرف هندی ها در سال ۲0۱7 میالدی، به 
رشد تقاضای جهانی نفت در تابستان کمک خواهد 
کرد.  در حال حاضر، هند بیش از ۸0 درصد نفت 
خام مورد نیاز خود را وارد می کند و به گفته آژانس 
بین المللی انرژی انتظار می رود که هند تا سال 
۲040 میالدی سریع ترین کشور در میزان رشد 

مصرف انرژی در جهان باشد.  

کوتاهازانرژی نفتدرجهان

خبرنگار زمان،الهام آمرکاشی- جذب سرمایه 
ظرفیت  حداکثریت  از  استفاده  خارجی  گذاران 
شرکت ها و سازندگان داخلی کاالها و تجهیزات 
است. در این راستا شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران یکی از مهره های اصلی  در پیشبرد این 

سیاست محسوب می شود.
لوله و مخابرات نفت  مدیرعامل شرکت خطوط 
در گفتگو با خبرنگار روزنامه پیام زمان با تاکید 
تحریم  زمان  در  گفت:  داخلی  توان  ارتقای  بر 
پتانسیل   از  بکارگیری  برای  را  توان  تمام  ها 
شرکت های داخلی قرار دادیم؛ موضوع استفاده 
است  دار  ریشه  بحثی  داخلی  های  ظرفیت  از 
که  زمانی  رسد.  نمی  اتمام  به  نقطه  یک  در  و 
بتوان گزینه های مورد نیاز صنعت را  از میان  
انتخاب  داخلی   تجهیزات  و  قطعات  سازندگان 
های  شرکت  سینه  به  رد  دست  هیچگاه  کرد؛ 
ایرانی زده نمی شود و دیگر سراغی از  شرکت 

های خارجی گرفته نمی شود.
زمانی  حال  کرد:  بیان  نسب  جعفری  عباسعلی 
صنعت  به  خارجی  های  شرکت  پای  که  هم 
و  قطعات  که  نیست  معنا  این  به  شود  می  باز 
از  را  شوند  می  ساخته  داخل  در  که  کاالهای 
آنها خریداری کنیم .بدین ترتیب خدمات فنی 
، پشتیبانی و تعمیراتی از داخل بازار تامین می 
شود. اگر شرکت خارجی تمایل به ارائه چنین 
خدماتی داشته باشند به آنها پیشنهاد می دهیم 
بیایند و با شرکت های داخلی همکاری داشته 

باشند و به صورت مشترک کار را پیش ببرند.
به گفته جعفری نسب در حال حاضر ۸0-70 
توان  و  به ظرفیت  ها  پروژه  اجرای  در  درصد  

شرکت ها و سازندگان داخلی اتکا می شود.
این مقام مسئول در پاسخ به سوال دیگر مبنی 
لوله  خطوط  وضعیت  به  رسیدگی  چگونگی  بر 
هزار   ۱4 از  بیش  حاضر  درحال  داد:   توضیح 
کیلومتر خط لوله داریم که  پیگرانی از میزان 
آن  تعمیراتی  برنامه  است.  گرفته  صورت  خط 
درحال  خطوط  وضعیت  رصد  موازات  به  هم 

اجراست.
وی با اشاره به بازرسی داخلی خطوط  لوله بیان 
کرد: با اسکن کردن خطوط  ، موارد پوسیدگی 
داخلی و خارجی لوله با ذکر موقعیت و میزان 
ترتیب  بدین  کند.   می  مشخص  را  خسارت 
خوردگی  و  پوسیدگی  رفع  برای  الزم  اقدامات 

انجام می شود.
جعفری نسب افزود: برخی از خطوط که قدیمی 
بیشتری  است که خوردگی  مناطقی  در  یا  تره 
را متحمل شده است برای آن ها برنامه بازدید 

ممکن  که  ایم  گرفته  نظر  در  تا  حتی  مجدد 
بازدید به  این دفعات  برای کنترل بیشتر  است 
مرتبه سوم نیز کشیده شود تا به موقع اقدامات 

ترمیمی صورت گیرد.
وی با اشاره به پروژه های تعویض پوشش اظهار 
افزایش عمر  کرد: اجرای همین طرح ها باعث 
خطوط لوله می شود. در واقع نمی توان مشخصا 
گفت که عمر خطوط چه میزان است بستگی به 
شرایط نگهداری این رقم می تواند متغیر باشد.

ای  مذاکره  طی  گفت:  ادامه  در  نسب  جعفری 
که اخیرا با شرکت روسی داشتیم اینگونه بیان 
به ۹0  لوله هایشان  می کنند که  عمرخطوط 
متوسط  عمر  که  حالی  در  رسد  می  هم  سال 
خطوط لوله ما ماکسیمم در حدود  ۳5 سال به 
باال است. بخشی از خطوط در حدود 60 سال   
در سرویس کار می کنند و برخی دیگر بعد از 
۲0-۱5 سال از دور خارج می شوند. که این امر 
تابع شرایط  و هم  است  تابع شرایط جوی  هم 

نگهداری.
بسیار  خطوط  از  نگهداری  هزینه  وی  گفته  به 
باید در نظر  اما  تعویض خطوط است.  از  کمتر 
می  جواب  جایی  یک  تا  نگهداشت  که  داشت 
خوردگی  و  خرابی  وسعت  که  زمانی  اما  دهد 
اقدامات  توان  نمی  دیگر  که  باالست  حدی  به 
تعمیر و ترمیم را برروی آن پیاده کرد، بنابراین 
ترجیح داده می شود در چنین شرایطی خطوط 

تعویض شوند.

جعفری نسب در گفتگو با زمان مطرح کرد؛

لزوم بکارگیری ظرفیت های نفتی سازندگان داخلی 

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس  نایب 
سه  در  نفت  صنعت  اینکه  بیان  با  اسالمی 
مردم  امروزه  گفت:  یافت،  نجات  گذشته   سال 
فهمیده اند استفاده ابزاری از ارزش ها و محرومان 

نخ نما شده است.
»حسین امیری خامکامی« در »گردهمایی فعاالن 
صنعت نفت و انرژی حامی دکتر روحانی« افزود: 
نمی توان امروز تحت تاثیر شعارهای پوپولیستی 
)عوامگرا( رای داد و فردا نسبت به وضعیت ایجاد 

شده اظهار نارضایتی کرد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان این 
که کشورداری یک تخصصی مدیریتی است، اضافه 
کرد: هدف باید ایجاد عزت و اشتغال در کشور 
باشد، باید یارانه 450 هزار ریالی)45 هزار تومان( 
به حدود ۲0 میلیون ریال)۲ میلیون تومان( تبدیل 

شود.
امیری خامکامی به تجربه ناموفق ونزوئال اشاره کرد 
و گفت: ونزوئال همزمان با ایران در دولت سابق، 
شروع به سر دادن شعار حمایت از محرومان را سر 
داد، اما اکنون میزان فقر در این کشور به 7۸ درصد 

رسیده است.
وی ادامه داد: اکنون کار ونزوئال به جایی رسیده 

است که سال ها باید زمان بگذرد اقتصاد این کشور 
سامان پیدا کند.

به  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس  نائب 
دستاوردهای صنعت نفت در دولت یازدهم اشاره 

نفت در سه سال گذشته  و گفت: صنعت  کرد 
نجات یافت.

پیش از این صادرات نفت کاهش یافته، سهمیه 
اوپک را از دست داده و نفت در نفتکش ها باقی 

به آن  اکنون صنعت نفت نسبت  اما  بود،  مانده 
دوران، در وضعیت شکوفایی به سر می برد.

وی اضافه کرد: امروز قدر برجام)برنامه جامع اقدام 
مشترک( و مذاکرات هسته ای را صاحبان صنایع، 
کارآفرینان و صادرکنندگانی می دانند که در زمان 

تحریم دچار مشکل بودند.
امیری خامکامی یادآور شد: با اجرای برجام، فرصت 
و ظرفیت جدیدی در کشور پیش روی صنعتگران 

و پیمانکاران و سازندگان کشور قرار گرفت.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: 

کشور را نمی شود با آزمون و خطا اداره کرد.
به گزارش ایرنا، گردهمایی فعاالن صنعت نفت و 
انرژی حامی دکتر روحانی شنبه شب با حضور 
بخش  در  که  نفت  فعاالن صنعت  از  نفر  صدها 
باالدستی و پایین دستی صنعت نفت و انجمن 
های صنفی این صنعت مشغول فعالیت هستند در 

سالن صدر برگزار شد.
در این گردهمایی، فعاالن صنعت نفت، توسعه این 
صنعت در دولت یازدهم و گشایش های ایجاد شده 
پس از برجام را یادآور شدند و بر لزوم ادامه این 

مسیر تاکید کردند.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس:

ظرفیت سازی برجام برای صنعتگران و سازندگان کشور

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی با تاکید بر اینکه مشکلی در تولید و توزیع 
بنزین یورو چهار و بنزین سوپر وجود ندارد، آخرین 

میزان ذخیره بنزین در کشور را اعالم کرد.
عباس کاظمی با اشاره به افتتاح پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس اظهار کرد: با توجه به افتتاح پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس مشکلی در تولید بنزین یورو و 
بنزین سوپر وجود ندارد. طبق آخرین آمار میزان 
ذخیره بنزین یورو در کشور حدود ۸0 میلیون لیتر 
است.وی درمورد بنزین سوپر نیز توضیح داد: در 
زمینه تولید بنزین سوپر نیز مشکلی وجود ندارد. 

بنزین سوپر به اندازه کافی تولید می شود اما در 
برخی از جایگاه ها مصرف نمی شود. طبق آخرین 
اخبار میزان ذخیره بنزین سوپر حدود ۱۲0 میلیون 
لیتر است. بنزین سوپر در شهرهای بزرگ مانند 

تهران، اصفهان، شیراز و... مورد استفاده است.
معاون وزیر نفت در ادامه با تاکید بر اینکه میزان 
ذخیره بنزین موضوعی سیال است و ممکن است 
روز به روز یا هفته به هفته تغییر کند، درمورد 
میزان مصرف بنزین سوپر در کشور گفت: میزان 
مصرف بنزین سوپر در کشور کم تر از ۱0 درصد 

است.

آخرین میزان ذخیره بنزین کشور اعالم شد

برای  آینده  در  احتماال  که  جنوبی  کره 
تحت  آمریکا  از  بیشتر  گاز  و  نفت  واردات 
های  ماه  در طی  گرفت،  خواهد  قرار  فشار 
نفت  واردات  آمریکا  میل  خالف  بر  اخیر 
افزایش  توجهی  قابل  میزان  به  را  ایران  از 

داده است. 
اسپوتنیک،  از  نقل  به  تسنیم  گزارش  به 
برای  آینده  در  احتماال  که  جنوبی  کره 
تحت  آمریکا  از  بیشتر  گاز  و  نفت  واردات 
های  ماه  در طی  گرفت،  خواهد  قرار  فشار 
نفت  واردات  آمریکا  میل  خالف  بر  اخیر 
افزایش  توجهی  قابل  میزان  به  را  ایران  از 

داده است.
کنندگان  صادر  بزرگترین  از  یکی  ایران 
صورت  به  و  است  جنوبی  کره  به  نفت 
نفت  صادرات  ها  تحریم  لغو  از  بعد  مستمر 

به ان کشور را افزایش داده است.
 ،۲0۱7 سال  نخست  ماهه   ۳ در  ایران 
میلیون   ۱۸.54 سابقه  بی  رقم  صدور  با 
دو  از  بیش  که  جنوبی،  کره  به  نفت  بشکه 
سال  مشابه  مدت  در  شده  صادر  رقم  برابر 
بزرگ  کننده  صادر  دومین  بود،  گذشته 

گرفت. لقب  کره جنوبی  به  نفت 
انستیتوی  محقق  کیونگ،  جائه  کیم 
انرژی کره در این باره گفت: »کره  اقتصاد 
از  ها  تحریم  دلیل  به  مدتی  برای  جنوبی 
که  اکنون  اما  کند...  استفاده  ایران  نفت 
تحریم ها برداشته شده... واردات نفت خام 

یافته است.« ادامه  ایران  از 
سرمایه  موسسه  تحلیلگر  یولمائه،  کیم 

باره  این  در  اگن  بهادار  اوراق  و  گذاری 
نتیجه  به  توجه  بدون  آمریکا  گفت، 
فشارها  احتماال  جمهوری  ریاست  انتخابات 

بر ایران را ادامه خواهد داد.
قدرت  در  روحانی  دولت  »اگر  افزود:  وی 
و  عربستان  با  ترامپ  نزدیکی  بماند،  باقی 
در  هایی  پیچیدگی  ایجاد  موجب  اسرائیل 

ایران خواهد شد.« با  روابط 
در  کاران  محافظه  »اگر  گفت:  ادامه  در  وی 
به قدرت برسند، اختالفات بین دولت  ایران 

ترامپ و ایران احتماال بیشتر خواهد شد.«
بی  همچنان  خاورمیانه  در  وضعیت  »اگر 
عربستان  نفع  به  این  بماند،  باقی  ثبات 
حال  در  آن  آرامکوی  شرکت  که  است 
بورس  در  عمومی  عرضه  برای  شدن  آماده 
نفع  به  ثباتی  بی  این  همچنین  و  است 
دلیل  به  تواند  می  که  بود  خواهد  آمریکا 
در  گذاری  سرمایه  نفت،  قیمت  رشد 

افزایش دهد.« را  انرژی  زیرساخت های 
چین  »بازار  گفت:  ای  کره  تحلیلگر  این 
ایران  گاز  و  نفت  برای  پتانسیل  بزرگترین 

است.«
آمریکا  تمایل  ارتباط  افزود،  یولمائه 
افزایش  و  بیشتر  گاز  و  نفت  صادرات  به 
و  خاورمیانه  در  کشور  این  توسط  ها  تنش 
»سخت  است.  »مشهود«  کره  جزیره  شبه 
تنها  کارها  این  همه  که  گفت  بتوان  است 
این  اما  گیرد،  می  صورت  دلیل  یک  به 
قابل  وضوح  به  موردی  هر  در  پنهانی  قصد 

است.« مشاهده 

کره جنوبی علیرغم میل آمریکا واردات نفت

 از ایران را افزایش داده است 

کنسرسیوم  مدیرعامل 
مذاکرات  گفت:  پرگس 
ملی  شرکت  با  بسیاری 
همچنین  و  ایران  نفت 
ایرانی  های  شرکت  دیگر 
تا بتوانیم پروژه  ایم  داشته 
در  را  نفتی  سود  پر  های 
در  و  آورده  بدست  ایران 
گذاری  سرمایه  زمینه  این 

کنیم. 
مدیرعامل  رولین«  کالین 
المللی  بین  کنسرسیوم 
نشستی  در  دیروز  پرگس 

کنسرسیوم  داشت:  اظهار  تهران  در  خبری 
به  که  ایرانی  های  شرکت  با  تاکنون  پرگس 
برای  صالحیت  صاحب  های  شرکت  عنوان 
فعالیت به صورت E&P از نظر وزارت نفت 
ایران انتخاب شده اند، مذاکراتی داشته ایم تا 
بتوانیم با شروع برگزاری مناقصات بین المللی 
نفتی ایرانف شریک ایرانی خود را در هر پروژه 

انتخاب و معرفی کنیم.
گرفته  صورت  مذاکرات  برخی  افزود:  وی 
برخی  و  شده  منجر  نامه  تفاهم  امضای  به 

مذاکرات هنوز هم ادامه دارد.
رولین با اشاره به تفاهم نامه ای که حدود 5 
شرکت  و  پرگس  کنسرسیوم  بین  پیش  ماه 
ملی مناطق نفت خیز جنوب امضا شد، گفت: 
بر اساس این تفاهم نامه، کار مطالعات میدانی 
نفتی کرنج به ما سپرده شده بود که در حال 
میدان   )MDP( توسعه  طرح  تهیه  حاضر 

کرنج در مراحل پایانی است و به زودی این 
طرح توسعه به شرکت ملی مناطق نفت خیز 

جنوب ارائه می شود.
وی ادامه داد: چیزی حدود یک میلیارد دالر 
را به این پروژه اختصاص داده ایم و حاضریم 
میداین  توسعه  نهایی  قرارداد  که  صورتی  در 
کرنج و شادگان با ما امضا شود یک مبلغ را 

در این دو میدان هزینه کنیم.
کرد:  تصریح  پرگس  کنسرسیوم  مدیرعامل 
ایران  نفت  ملی  شرکت  با  بسیاری  مذاکرات 
داشته  ایرانی  های  شرکت  دیگر  همچنین  و 
ایم تا بتوانیم پروژه های پر سود نفتی را در 
سرمایه  زمینه  این  در  و  آورده  بدست  ایران 

گذاری کنیم.
کنیم  می  بینی  پیش  کرد:  خاطرنشان  وی 
مذاکرات خود  در  سپتامبر ۲0۱7  که حدود 
قرارداد  امضای  به  ایران  نفت  ملی  شرکت  با 

برسیم.

مدیرعامل کنسرسیوم پرگس : 

به دنبال گرفتن پروژه های پرسود نفتی در ایران هستیم 

تولید تجمعی الیه نفتی پارس جنوبی از مرز 
یک میلیون بشکه عبور کرد و برآورد می شود 
تا  مشترک  میدان  این  نفتی  محموله  دومین 

پایان اردیبهشت ماه امسال بارگیری شود. 
مدیرعامل  قاسمی،  رهام  ایلنا،  گزارش  به 

شرکت پتروایران اعالم کرد: تولید تجمعی الیه 
میلیون بشکه  از مرز یک  پارس جنوبی  نفتی 

گذشت.
محموله  دومین  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
ماه  اردیبهشت  پایان  تا  میدان  این  نفتی 

بارگیری شود.
الیه  محموله  نخستین  گزارش،  این  اساس  بر 
نفتی پارس جنوبی به میزان 6۱۱ هزار بشکه 
اوایل اردیبهشت ماه امسال بارگیری شده بود.

طرح توسعه الیه نفتی پارس جنوبی که تولید 
آزمایشی از آن، ۲۹ اسفندماه پارسال همزمان 
با روز ملی شدن صنعت نفت آغاز شده بود، ۲7 
فروردین ماه امسال با دستور رئیس جمهوری و 
از طریق ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید و 
قفل تولید از این میدان نفتی مشترک پس از 

سال ها گشوده شد.
قرارداد خدماتی بیع متقابل طرح توسعه الیه 
نفتی در سال ۸۳ با شرکت پتروایران امضا شد 

توسعه ای  طرح های  معدود  از  طرح  این  و 
شرکت  سوی  از  مستقیم  به صورت  که  است 

ملی نفت ایران اجرایی شده است.
با  مشترک  میدانی  جنوبی،  پارس  نفتی  الیه 
قطر است که عمدتا از مخازن کربناته تشکیل 
یک  بین  آن  درجای  نفت  مجموع  و  شده 
میلیارد و 500 میلیون تا چهار میلیارد بشکه 
دالیان  و  باالیی  دالیان  مدود،  سازند  سه  در 

پایینی برآورد می شود. 

تولید تجمعی الیه نفتی پارس 
جنوبی از مرز یک میلیون بشکه گذشت
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6 شرکت موفق به واردات رسمي آیفون شده اند
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  بازرگانی  و  اقتصادی  امور  معاون 
گفت: اگرچه تاکنون حدود ۲۳ شرکت برای واردات رسمی آیفون 
به  این میان فقط پنج - شش شرکت موفق  از  اما  مجوز گرفته اند 
انجام واردات شده اند. یداهلل صادقی در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به 
سوالی مبنی بر تناقضاتی که در ارتباط با تعداد نمایندگان رسمی 
واردکننده اپل وجود دارد، اظهار کرد: تاکنون در این زمینه حدود 
۲۳ شرکت مجوز گرفته اند اما از این میان تنها تعداد اندکی واردات 
که  کاالها  برخی  خصوص  در  کرد:  عنوان  همچنین  وی  داشته اند. 
در مورد آنها امکان گرفتن نمایندگی از کشور مبدا وجود ندارد به 
واسطه هماهنگی هایی که با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز صورت 
گرفته قرار بر آن شد که برای جلوگیری از قاچاق راهکارهایی برای 
واردات رسمی در نظر گرفته شود. برهمین اساس به این شرکت ها 
مجوزهای مربوطه ارائه شد. معاون وزیر صنعت توضیح داد: برای این 
شرکت ها خدمات پس از فروش به عنوان پیش شرط در نظر گرفته 
و قرار بر آن شد که این خدمات ارائه شود به همین دلیل الزم بود 
این شرکت ها دارای شبکه خدمات پس از فروش باشند تا سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آن را بررسی و تایید کنند.

 
بانک

بخشودگی سود تسهیالت کمتر از 25۰ میلیون ریال 
در بانک کشاورزی

در اجرای تبصره ۳5 قانون بودجه سال۱۳۹5و دستورالعمل  ابالغی 
و  سود  بخشودگی  جزئیات  ایران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
از ۲50  آنان کمتر  بدهی  بانک کشاورزی که  التزام مشتریان  وجه 
که  شد.مشتریانی  اعالم  است،  تومان(  میلیون   ۲5( ریال  میلیون 
ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  ابالغی  دستورالعمل  با  برابر 
وجه  و  سود  کنند،  اقدام  خود  بدهی  اصل  نقدی  تسویه  به  نسبت 
التزام بدهی آنان بخشوده می شوند.بر اساس این گزارش مالک اصلی 
محاسبه اصل بدهی، آخرین قرار داد منعقد شده بین بانک و مشتری 
قانون  این  از  استفاده  مشمول  تسهیالتی  پرونده  یک  فقط  و  بوده 
می شود.خسارت دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه، بدهکارانی که 
از تسهیالت مسکن روستایی استفاده کرده اند و همچنین آن دسته 
از آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه که بدهی آنان استمهال شده، در 
اولویت  هستند و سایر بدهکاران بخش کشاورزی مشمول این قانون 
قانون  این  مشمول  که  دارند.بدهکارانی  قرار  بعدی  اولویت های  در 
می شوند، می توانند با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور، 

نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.
 

 صنعت
اعالم 3 برند لوازم خانگی غیر استاندارد

برندهای  برخی  تولید  توقیف  از  تهران  استان  استاندارد  مدیرکل 
این  نام  ذکر  با  استاندارد  غیر  خاتگی  لوازم  و  شیرینی  جعبه 
با اشاره  ایسنا، مسلم بیات  محصوالت تولیدی خبر داد. به گزارش 
به اجباری بودن استاندارد جعبه های مقوایی شیرینی، بر استاندارد 
جریان  در  کرد:  اظهار  و  تاکید  نیز  پیتزا  مقوایی  جعبه های  بودن 
مجموع  در  اداره کل  این  کارشناسان  گذشته  سال  بازرسی های 
از ۱۱ هزار عدد جعبه  بیش  غیراستاندارد،  مقوای  تن  از ۱0  بیش 
تولید  مراکز  پیتزا  در  مقوایی  شیرینی و 400 کیلوگرم جعبه های 
استاندارد  سازمان  بازرسان  افزود:  وی  است.  شده  توقیف  عرضه  و 
سال  اردیبهشت ماه  در  تهران  شهر  قنادی های  از  خود  بازرسی   در 
جاری، جعبه شیرینی های غیراستاندارد با نام تجارتی قائم و مرصاد، 
را توقیف کرده و متعاقب آن از متخلفان به دادگاه شکایت شد. بیات 
همچنین از توقیف لوازم خانگی غیراستاندارد در تهران خبر داد و 
بیان کرد: یخچال فریزر« GREEN HOUSE »، اجاق گاز » 
LAMBSTER«، اجاق گاز خانگی و آبگرمکن گازسوز »کامیاب« 
بازرسی های  جریان  در  استاندارد  بازرسان  و  هستند  غیراستاندارد 
اجاق  خانگی  لوازم  تولیدی  واحدهای  از  ماه،  اردیبهشت  در  خود 
نشان  جعل  علت  به  را   «  LAMBSTER تجارتی«   نام  با  گاز 

استاندارد، توقیف کردند.
 

 انتخاب صادرکنندگان نمونه کشور کلید خورد

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به ضرورت کامل و به روز 
بودن بانک اطالعات صادرکنندگان کشور گفت: بانک اطالعاتی کامل 
محسوب  کشور  تجاری  سیاست های  کننده  تنظیم  اهرم  منزله  به 
در  مجتبی خسروتاج   ، تجارت  توسعه  سازمان  گزارش  به  می شود. 
ادامه افزود: فراهم آوردن بستر برای رشد صادرات از وظایف دولت ها 
است اما معتقدم این بستر باید با نوآوری و خالقیت همراه باشد. وی 
در  نمونه  صادرکنندگان  انتخاب  شاخص های  درخصوص  همچنین 
گروه های کاالیی مختلف خاطرنشان کرد: شاخص ها باید متناسب با 
نوع کاال و با مشورت اتحادیه و تشکل های  در جهت ارتقای سطح 
کیفیت و عملکرد تعیین شوند. معاون توسعه صادرات کاال و خدمات 
ملی صادرات گفت:  روز  برای  پیش بینی شده  برنامه های  تشریح  با 
مراسم امسال متفاوت از سال های دیگر برگزار خواهد شد به گونه ای 
که بازه وسیع تری از صادرکنندگان را در نظر داشته باشیم. برای آن 
از فعالین که در لیست صادرکنندگان نمونه قرار نمی گیرند  بخش 
نیز دوره های آموزشی جهت توانمندسازی آنها در نظر گرفته شده 
است و در سال های آینده یکی از شاخص های انتخاب را موفقیت در 
ایران  تجارت  توسعه  آموزشی تخصصی سازمان  دوره های  گذراندن 
مهرماه   ۲۹ سال  هر   : افزود  مودودی  محمدرضا  داد.  خواهیم  قرار 
تقدیر  ممتاز کشور  و  نمونه  از صادرکنندگان  ملی صادرات  روز  در 

می شود.
 

 خودرو
نگاهی به کیفیت وانت های داخلی

امسال  ماه  فروردین  در  تولیدی  وانت های  کیفی  رده بندی  گزارش 
شرکت  گزارش  جدیدترین  براساس  ایسنا،  گزارش  به  شد.  منتشر 
در  وانت های  کیفی  وضعیت  از  ایران  استاندارد  و  کیفیت  بازرسی 
حال تولید، این محصوالت همچنان در پایین ترین سطح کیفی تولید 
کارا ۲000 تک  مزدا  وانت های سایپا ۱5۱،  اساس  براین  می شوند. 
کابین، مزدا کارا ۲000 دو کابین، نیسان تک سوز، آریسان و نیسان 
کرده اند.  را کسب  کیفی  ستاره  پنج  از  ستاره  یک  تنها  دوگانه سوز 
در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصوالت بسته به 
تا پنج ستاره کیفی دریافت می کنند. یک ستاره  کیفیت خود یک 
پایین ترین سطح کیفی و پنج ستاره باالترین سطح کیفی را نشان 

می دهد.

رشد ارزش 2۰ کاالی عمده صادراتی 
به اتحادیه اروپا

صادراتی  بازارهای  توسعه  معاونت  سرپرست 
کاالی   ۲0 گفت:  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 
سال  در  اروپا  اتحادیه  به  ایران  صادراتی  عمده 
در  را  ارزش  درصدی  تا ۱00  رشد ۲۸   ۱۳۹5
مقایسه با پنج سال پیش از اجرای برجام تجربه 
کردند. میرهادی سیدی در گفتگو با ایرنا افزود: 
ایران  صادرات  تجاری  موانع  برجام  اجرای  با 
وی  شد.  برطرف  تدریج  به  کشورها  سایر  به 
تصریح کرد: برجام توانسته امکان صادرات ما به 
بازارهای متنوع تر و همچنین بازارهای سنتی را 
که دچار کاهش صادرات در زمان تحریم ها شده 
بود دوباره برقرار کند. وي بازار اتحادیه اروپا را 
یکی از مهمترین مقاصد صادراتی کشور خواند 
دلیل  به  گذشته  سال های  در  کرد:  یادآوری  و 
تحریم ها و فشارهای اقتصادی، اتحادیه اروپا از 
بود  ایران خارج شده  مقاصد صادراتی  فهرست 
به  نخست  صادراتی  کاالی   ۲0 در  پارسال  اما 
این اتحادیه )از نظر ارزش( رشد به ثبت رسید و 
مقاصد صادراتی متنوع تر شد. سیدی اعالم کرد: 
در صدر این فهرست، محصوالت از آهن یا فوالد 
غیرممزوج تخت )فقط گرم نورد شده( قرار دارد 
که ارزش صادراتی پارسال آنها به اتحادیه اروپا 
66 میلیون دالر شد، در حالی که متوسط ارزش 
صادراتی آنها در پنج ساله پیش از برجام )بین 
دالر  میلیون   ۱7  ،)۱۳۹4 تا   ۱۳۹0 سال های 

ثبت شده بود.
 

 بازار سرمایه
افت شاخص بورس

در دومین روز معامالت این هفته بورس تهران 
کرد.  افت  واحد   ۱7۹ سرمایه  بازار  دماسنج 
در  نمادها  اتفاق  به  قریب  اکثریت  همچنین 
گروه های مختلف شاهد روند کاهشی در قیمت 

پایانی بودند.
یکشنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
به  و  کرد  افت  واحد   ۱7۸ تهران  بهادار  اوراق 
همچنین  رسید.  واحدی   ۹6۳ و  هزار   7۹ رقم 
شاخص کل هم وزن با افت ۱۳5 واحدی تا تراز 

۱7 هزار و ۳5۳ پایین آمد.
هم چنین شاخص بازار شناور پس از ۲50 واحد 
و  رسید  واحدی   ۲۸6 و  هزار   ۸7 رقم  به  افت 
شاخص بازار اول با ۱4۹ واحد کاهش تا رقم 55 
این  بر  رفت. عالوه  پایین  واحدی  و 55۱  هزار 
یافت  واحد کاهش  نیز ۲54  بازار دوم  شاخص 
و به رقم ۱76 هزار و ۸7۹ واحدی رسید.ارزش 
و  میلیارد   ۲40 رقم  به  تهران  بورس  معامالت 
۱56 میلیون و ۱00 هزار تومان بالغ شد که این 
رقم ناشی از دست به دست شدن ۸6۹ میلیون 
و 70۲ هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 

4۹ هزار و ۳۸۸ نوبت دادوستد بود.
 

 معدن
افت قیمت محصوالت معدنی 

در روزهای انتخاباتی

تحوالت سیاسی کشورهای مختلف معموال روی 
روزها  این  و  هستند  اثرگذار  جهانی  بازارهای 
و  می شود  برگزار  فرانسه  و  ایران  انتخابات  دو 
روی  پیش  چین  انتخابات  نیز  آتی  ماه های  در 

بازارهای جهانی خواهد بود.
جعفری  کیوان  پیش  چندی  ایسنا،  گزارش  به 
طهرانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 
مواد  بازار  پشروی  روزهای  درباره  آهن  سنگ 
معدنی گفته بود در حال حاضر در برهه ای قرار 
داریم که ماه های آینده انتخابات هایی مهم تر از 
انتخابات آمریکا در پیش اقتصاد ایران و جهان 
انتخابات  کنار  در  آن  جمله  از  که  بود  خواهد 
در  نیز  فرانسه  انتخابات  ایران  ریاست جمهوری 
از  یکی  عنوان  به  کشور  این  که  است  پیش 
می رود.  شمار  به  اروپا  فوالدسازها  بزرگ ترین 
همچنین انتخابات چین در ماه های آینده انجام 
خواهد شد و عمال می تواند تعیین کننده فوالد 

و صنایع معدنی باشد.
کارشناسی  نظرات  که  است  حالی  در  این   
دیگر  فوالاد  کنار  در  که  دارد  این  از  حکایت 
اوضاع  این  در  می توانند  نیز  معدنی  محصوالت 
میان  این  در  که  شوند  تغییراتی  دستخوش 
نقره، پالتین، مس،  بررسی وضعیت قیمت های 

آلومینیوم و روی خالی از لطف نیست.

بازرگانیخبر

گروه صنعت: براساس آمارهاي موجود و منتشر 
شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
دولت یازدهم مبلغي حدود 4500میلیارد تومان 
تسهیالت به متقاضیان کسب و کارهای خرد و 
کوچک پرداخت شده که این رقم در مقایسه با 

دولت قبل 50 درصد افزایش را تجربه مي کند. 
وزارت  برنامه  و  طرح  معاون  حال  همین  در 
تکمیل  پروژه  ابالغ  از  تجارت  و  معدن  صنعت، 
توسط ستاد  ملی  و  مهم  راه اندازی 50 طرح  و 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این وزارتخانه خبر 
اجرایي شدن  با  است  قرار  که  مي گوید  و  داده 
کامل این 50 طرح برای ۱۳ هزار و یک صد نفر 
اشتغال مستقیم ایجاد شود.بسته های رونق تولید 
و اشتغال برای سال ۹6 در پنج محور توسط ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی طي روزهاي گذشته 
شده  ابالغ   تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  به 
داخلی،  تولید  توان  ارتقای  اساس  این  بر  است. 
و  توسعه  جذب،  سرمایه گذاری،  و  مالی  تامین 
تعمیق تکنولوژی، تجارت خارجی شامل  توسعه 
صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات و 
کار،  نیروی  توانمندسازی  و  اشتغال  همچنین 
پنج محور اصلي این بسته ابالغی هستند.هدف 
دولت یازدهم آنطور که مسئوالن آن بارها اعالم 

کرده اند، ایجاد اشتغال و تولید است. 
که  حالی  در  گدشته  سال  در  دلیل  همین  به 
این  بگیرند  وام  تولیدی  واحد   7500 بود  قرار 
رقم افزایش یافت و به ۱۲هزار واحد رسید. این 
افزایش دامنه حمایت دولت یازدهم از واحدهاي 
تولیدي به خوبي نشان دهنده اراده جدي موجود 
در دولت یازدهم براي حمایت از تولید و ایجاد 
شغل پایدار در داخل کشور است.حاال آنطور که 
مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 
مي کنند قرار است در آینده اي نزدیک با تصویب 
نمایندگان مجلس شوراي اسالمي میزان سرمایه 
اصلي  کارکرد  که  امید  کارآفریني  صندوق  این 
و  کوچک  واحدهاي  به  تسهیالت  پرداخت  آن 
متوسط است افزایش پیدا کند تا از این طریق 
را  بیشتری  اقتصادی  کوچک  بنگاه های  بتوان 
آمار  هم  ترتیب  این  به  داد.  قرار  حمایت  مورد 
پیدا  رشد  کشور  در  فعال  واحدهاي  در  تولید 
این  در  شده  ایجاد  اشتغال  میزان  هم  و  کرده 
نعمت زاده،  محمدرضا  مي شود.  بیشتر  واحدها 
خبر  همچنین  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
اعالم  و  داشته  صنفي  واحدهاي  براي  خوبي 
اقتصاد  ستاد  تایید  درصورت  که  است  کرده 
مقاومتی 500 هزار واحد صنفی تولیدی امسال 
وام می گیرند.همچنین براساس اعالم مسئوالن 
وزارت صنعت مسئولیت 44 بند از این پنج محور 
صنعت،  وزارت  برعهده  مستقیم  صورت  به  را 
وزارت  است.  شده  گذاشته  تجارت  و  معدن 
از  دیگر  بند  چند  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
دستورالعمل ابالغ شده از سوي ستاد فرماندهي 

اقتصاد مقاومتي به عنوان همکار با وزارتخانه های 
را خواهد داشت. همچنین  دیگر همکاری هایي 
در جلساتی که در وزارتخانه صورت گرفته است، 
مسئول هر بند مشخص شده که این مسئوالن 
باید برنامه اجرایی خود را در چارچوب مشخص 
شده و نظام یک پارچه پیشبرد و پایش اقتصاد 
به ستاد  ابالغیه تدوین کرده و  مقاومتی، طبق 
دهند.حجم  ارایه  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 
سرمایه گذاری پیش بیني شده براي این طرح ها 
میلیارد   400 و  هزار   ۱۹ را  تاسیس  جواز  در 
تومان خواهد بود. همچنین این 50 طرح برای 
ایجاد  مستقیم  اشتغال  نفر  یکصد  و  هزار   ۱۳
خواهند کرد و ممکن است در زمان بهره برداری 
دیگر  طرف  از  کند.  پیدا  افزایش  نیز  ارقام  این 
این  اجرای  با  گرفته  اعالم هاي صورت  براساس 
بندهای یک، دو، سه، شش، ۱0 و ۱5  طرح ها 
ابالغی  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  از 
آن  بندهای  دیگر  از  بیش  رهبری،  معظم  مقام 
محقق خواهد شد. بر این اساس افزایش صادرات 

زنجیره های  برای  اولیه  مواد  تامین  غیرنفتی، 
درون زایی  ارتقای  طرح ها،  این  دستی  پایین 
نیاز  کاهش  بیشتر،  برون گرایی  فراهم سازی  و 
طرح ها،  این  تولیدی  محصوالت  واردات  به 
جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش، 
و  ظرفیت ها  از  بهره برداری  امکان  فراهم سازی 
سرمایه گذاری انجام شده در این طرح ها و صنایع 
پایین دستی آنها، از مهمترین نتایج اجرای این 
50 طرح خواهد بود.طبق پیش بیني هاي صورت 
گرفته بهره برداری از پنج طرح از این طرح ها در 
فصل بهار و ۱۹ طرح در تابستان سال جاري طبق 
انجام خواهد شد. همچنین پیش بینی می شود که 
هفت طرح در پاییز و ۱۹ طرح دیگر در زمستان 
امسال به بهره برداری برسند . ۱4 طرح این پروژه 
در زنجیره فوالد، هفت طرح در صنایع غذایی و 
یک طرح مربوط به صنایع شیمیایی با دو نوع 
محصول است. در حوزه کانی غیرفلزی پنج طرح، 
نفت، گاز و پتروشیمی سه طرح، صنایع سیمان 
طرح،  دو  سلولزی  طرح،  سه  نساجی  طرح،  دو 

خودرو و قطعات خودرو دو طرح، ماشین سازی 
و تجهیزات چهار طرح، صنایع فلزی و آلیاژهای 
این  مجموع  که  دارد  وجود  طرح  هفت  فلزی 
طرح ها 50 طرح مهم و ملی مورد نظر می شود.

در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
اشاره به اینکه تسهیالت ارزان قیمت به تنهایی 
تضمین کننده اشتغال نیست و باید از تولید نیز 
حمایت شود، گفت: طرحی برای اصناف طراحی 
حال  در  مقاومتی  اقتصاد  دبیرخانه  در  و  شده 
پیگیری است که از طریق آن نیم میلیون واحد 
خواهند  قرار  حمایت  مورد  تولیدی  صنوف  از 
گرفت. محمدرضا نعمت زاده در جشنواره تجلیل 
از کارآفرینان برتر استان مرکزی در بخش کسب 
و کارهای خرد و کوچک، با بیان این نکته که 
ممکن  و  شدنی  هم  ناشدنی ها  همبستگی،  با 
روستاهای  بویژه  روستاها  در  گفت:  می شود، 
باید اشتغال ایجاد شود و منابع صندوق  مرزی 
کارآفرینی امید در اختیار کسب و کارهای خرد و 
کوچک در روستاها نیز قرار بگیرد. وی ادامه داد: 
شهرها حرکت  در  زندگی  به سمت  روستاییان 
می کنند، در حالی که با توجه به اهمیت جایگاه 
روستاها باید تولید را در این مناطق تقویت کرده 
روند  این  تا  دهیم  افزایش  را  روستاها  درآمد  و 
متوقف و حتی معکوس شود. وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با اشاره به تاریخچه ساخت ساعت در 
سوئیس، عنوان کرد: قطعات ساعت در این کشور 
در روستاها ساخته و در نهایت در یک کارخانه 
به هم متصل می شدند و امروز شاهد برتری برند 
هستیم.نعمت زاده  جهان  در  کشور  این  ساعت 
مقام  نظر  مد  که  همان طور  را  اشتغال  و  تولید 
توصیف  یکدیگر  مکمل  است،  رهبری  معظم 
کرد و افزود: باید از کارگاه های کوچک اشتغال 
آغاز شود و به مرور این کارگاه ها توانمند شوند 
و فعالیت شان را گسترش دهند. منابع را نباید 
به یکباره برای راه اندازی یک واحد بزرگ بدون 
برنامه مشخص صرف کرد. وزیر صنعت، معدن 
صنایع  از  حمایت  طرح  درخصوص  تجارت  و 
هزار  کرد: حدود ۲5  عنوان  متوسط  و  کوچک 
واحد در قالب این طرح مورد حمایت قرار گرفتند 
و برای رونق تولید تسهیالت دریافت کردند. وی 
درخصوص انتخاب شعار تدبیر و امید برای دولت 
این شعار  انتخاب  زمان  عنوان کرد: در  یازدهم 
کشور در شرایطی بود که به آنچه در این شعار 
تاکید شده نیاز داشت، شعاری که با بهره گیری 
از آن جامعه به درستی حرکت کند. نعمت زاده 
همچنین با اشاره به اینکه تسهیالت ارزان قیمت 
باید  و  نیست  اشتغال  تضمین کننده  تنهایی  به 
برای  طرحی  گفت:  شود،  حمایت  نیز  تولید  از 
اقتصاد  دبیرخانه  در  و  شده  طراحی  اصناف 
مقاومتی در حال پیگیری است که از طریق آن 
نیم میلیون واحد از صنوف تولیدی مورد حمایت 

قرار خواهند گرفت.

خبر خوش براي واحدهاي تولیدي کوچک

نیم میلیون واحد صنفي در صف حمایتی قرار گرفتند

که  کرد  اعالم  واردات  فدراسیون  رئیس 
حدود ۸0 درصد از کاالهای وارداتی در سال 
بوده  سرمایه ای  و  واسطه ای  کاالهای  گذشته 
انجام  تولیدکنندگان  و  بازار  نیاز  براساس  که 

شده است. 
فرهاد احتشام زاد اظهار کرد: میزان وارداتی که 
در سال ۱۳۹5 صورت گرفت به گونه ای رقم 
شامل  وارداتی  کاالهای  درصد   65 که  خورد 

کاالهای واسه ای، ۱5 درصد کاالهای مصرفی 
و ۲0 درصد هم کاالهای سرمایه ای و با دوام 

شد. 
معناست که  آن  به  این  کرد:  وی خاطرنشان 
کشور  وارد  که  کاالهایی  درصد   ۸0 حدود 
نیاز  واسطه  به  که  بوده اند  کاالهایی  شده اند 
مواد  مثل  تولیدکنندگان  نیاز  حتی  و  بازار 

نیمه ساخته و مواد اولیه وارد کشور شده اند.

همگن  صنایع  تخصصی  انجمن  رئیس  نایب 
قطعه سازانی  می گوید:  کشور  قطعه سازی 
نظر  مورد  استانداردهای  و  الزامات  بتواند  که 
تولید  در  را  خارجی  خودروساز  شرکت های 
این  تامین  زنجیره  وارد  کنند  رعایت  قطعات 
رعنایی  احمدرضا  شد.  خواهند  شرکت ها 
در  که  توانمندی  به  توجه  با  داشت:  اظهار 
این عرصه وجود دارد، تعدادی از قطعه سازان 

در  جدید  خودروهای  قطعات  تولید  برای 
قرارداد هستند. وی تصریح کرد:  انعقاد  حال 
با  قرارداد  روند  نیز  سال جاری  در  بی شک 
قطعه سازان ادامه خواهد یافت و به مرور زمان 
قراردادها برای تولید خودروهای جدید میان 
شرکت های  و  جدید  شرکای  و  قطعه سازان 
خارجی برای دستیابی به سهم مورد نظر در 

داخلی سازی به امضاء خواهد رسید.

گسترش همکاري خارجي در صنعت قطعه سازيتنها اقالم مورد نیاز تولید کنندگان وارد می شود

صنایع کوچک تکیه گاه اقتصاد به شمار می روند
از مزیت های  به دلیل برخورداری  عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس گفت: صنایع کوچک 
برای  مطمئن  گاهی  تکیه  صادرات  شکوفایی  و  اقتصادی  رشد  اشتغالزایی،  باال،  انعطاف پذیری 
اقتصاد کشور به شمار می رود. به گزارش شاتا، رمضانعلی سبحانی فر افزود: صنایع کوچک برغم 
نقش آفرینی در تولید و اشتغال متاسفانه در جامعه مغفول مانده است. وی همچنین با بیان اینکه 
صنایع کوچک برای ایستادن روی پای خود نیاز به بازار مناسب دارند، اظهار داشت: شکوفایی 
این بخش کلیدی اقتصاد حمایت و توجه بی شائبه مسئوالن را می طلبد. عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس گفت: اهمیت صنایع کوچک امروزه به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی 
در تمام کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به خوبی درک و مورد توجه قرار گرفته است. وی 
افزود: ایجاد و حمایت از صنایع کوچک از جمله اولویت ها و اهداف اصلی اقتصادی در بسیاری از 
کشورهای دنیاست، چون این صنایع در ایجاد اشتغال و فراهم کردن بستر مناسب برای نوآوری 
و افزایش صادرات بسیار نقش آفرین هستند. سبحانی فر اضافه کرد: توجه به صنایع کوچک و 
زودبازده از جمله بهترین و سریع ترین راهکارهای ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و رونق اقتصاد 

است.

جلسه  در  پذیرفته  صورت  توافق  با 
گفتگوی  شورای  تخصصی  کارگروه 
موضوع  خصوصی،  بخش  و  دولت 
معافیت کلیه دارندگان کارت بازرگانی 
 4 مالیات  پرداخت  از  شده  رتبه بندی 
درصد علی الحساب واردات در دستور 

کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت. 
سال  شهریور   ۲ بخشنامه  موجب  به 
۹5 گمرک ایران، اظهار کاالی مشمول 
مالیات علی الحساب واردات به میزان 
و  گمرکی  ارزش  مجموع  از  درصد   4

گمرکی  اظهارنامه  در  مندرج  ورودی  حقوق 
اقتصاد  وزیر  دستور  با  است  الزم  قانون  طبق 
دریافت این مالیات از دی ماه ۹5 به گمرکات 
این بخشنامه که در  ابالغ شود.  سراسر کشور 
زمان صدور مورد انتقاد جدی فعاالن اقتصادی 
واقع  العمل  صحیح  واردکنندگان  خصوص  به 
شد، پس از بررسی مراتب اعتراض های فعاالن 
اقتصادی توسط دبیرخانه شورای گفت وگوی 
دستور  در  موضوع  خصوصی،  بخش  و  دولت 
جلسه شصت و یکم شورا قرار گرفت. در این 
جلسه مقرر شد به منظور یافتن راهکار مناسب 
برای جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق استفاده 
از کارت بازرگانی دیگران، کارگروهی با حضور 
صنعت،  وزارت  بخش  خصوصی،  نمایندگان 
معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، گمرک 
ایران و نمایندگان مجلس و سایر مراجع مرتبط 

برگزار شود.
فرشید شکر خدایی، مسوول مرکز رتبه بندی 
اتاق ایران درباره مفاد بخشنامه مبنی بر معافیت 
دارندگان کارت بازرگانی رتبه بندی شده دارای 
رتبه طالیی از پرداخت مالیات گفت: داوطلبانی 
تسلیم  با  می کنند،  اقدام  رتبه بندی  برای  که 
رتبه بندی،  فرایند  در  اتاق  به  حساب  مفاصا 
علی  می شوند.  تلقی  حساب  خوش  مؤدی 
و  مالیاتی  اطالعات  دفتر  مدیرکل  رستم پور، 
محمدحسن زارع، مدیر دفتر حسابداری و وصول 
مالیاتی که به نمایندگی از سازمان امور مالیاتی 
در جلسه حضور داشتند، در پاسخ به مسایل و 
مشکالت مطرح شده و به منظور رفع ابهامات 
بخش خصوصی اعالم کردند که این سازمان، 

این  وصول  چگونگی  به  مربوط  دستورالعمل 
مالیات را با نگاه مثبت و در راستای رفع مشکل 
بنگاه های اقتصادی تهیه و در تاریخ ۱5 شهریور 

سال ۹5 ابالغ کرده است.
بنابر اظهارات نمایندگان سازمان امور مالیاتی، 
اقتصادی  فعال  هر  مذکور  دستورالعمل  طبق 
گواهی  سازمان  از  کند،  ارایه  اظهارنامه  که 
برحسب  و  می کند  دریافت  حسابی  خوش 
بند ج بخشنامه ۲ شهریور، از پرداخت مالیات 
خواهد  معاف  قطعی  واردات  الحساب  علی 
شد. همچنین عنوان شد که تمامی دارندگان 
کارت های بازرگانی رتبه بندی شده، فارغ از اینکه 
طالیی، نقره ای یا برنزی باشند، به دلیل اینکه با 
ارایه مفاصا حساب مالیاتی در طرح رتبه بندی 
شرکت می کنند، در زمره مؤدیان خوش حساب 
قرار می گیرند و معاف خواهند بود. با توجه به 
مذاکرات و پیشنهادات مطرح شده و رفع اهم 
ابهامات ناظر بر بخشنامه با توضیحات نمایندگان 
سازمان امور مالیاتی، مقرر شد بند )ب( بخشنامه 
دریافت 4 درصد مالیات علی الحساب واردات به 
این ترتیب اصالح شود که تمام دارندگان کارت 
بازرگانی رتبه بندی شده، فارغ از اینکه طالیی، 
نقره ای یا برنزی باشند، از پرداخت مالیات مذکور 
جلسه  در  شد  مقرر  همچنین  هستند.  معاف 
بازرگانی  کارت های  رتبه بندی  فرایند  دیگری، 
برای سازمان های  اتاق  رتبه بندی  توسط مرکز 
ذی نفع از جمله سازمان امور مالیاتی تشریح شود 
تا بتواند بخش عمده ای از نگرانی دستگاه های 
اجرایی دولتی مرتبط را نسبت به این فرآیند و 

اعتبار کارت های رتبه بندی شده رفع کند.

مدیرکل عربي - آفریقایی اتاق بازرگانی ایران 
با اشاره به نبود تناسب در حجم روابط تجاری 
با  جنوبی  آفریقای  و  ایران  بین  اقتصادی  و 
فرهنگی،  و  سیاسی  گسترده  روابط  وجود 
دالری  میلیارد   ۲ تجارت  به  دستیابی  گفت: 
 ۲0۲۱ سال  تا  جنوبی  آفریقای  و  ایران  بین 
برنامه ریزی شده است. به گزارش ایرنا، شهرام 
با  تجاری  روابط  توسعه  افزود:  خاصی پور 
آفریقای جنوبی از اهمیت خاصی برای ایران 
برخوردار بوده و این کشور از کشورهای هدف 
ایران برای توسعه روابط در حوزه آفریقاست. 
از  یکی  جنوبی  آفریقای  وی،  گفته  به 
اقتصادهای بزرگ جهان و عضو گروه بریکس 
)گروه بین المللی متشکل از کشورهای برزیل، 
است  جنوبی(  آفریقای  و  چین  هند،  روسیه، 
که از موقعیت مهمی در بازار آفریقا برخوردار 
عضویت  داشت:  اظهار  خاصی پور  است. 
توسعه  )جامعه  سادک  در  جنوبی  آفریقای 
جنوب آفریقا( با جمعیت ۲50 میلیون نفری، 
بزرگ  بازارهای  به  را  کشور  این  دسترسی 
آفریقایی  عربی-  مدیرکل  است.  کرده  میسر 
اتاق ایران تصریح کرد: همکاری های دوجانبه 
از  ثالث  بازارهای  در  همکاری های  توسعه  و 
همچنین  خاصي پور  می رود.  انتظار  کشور   ۲
حجم  در  تناسب  هرچند  کرد:  خاطرنشان 
روابط تجاری و اقتصادی بین ایران و آفریقای 

به  دستیابی  براي  اما  ندارد  وجود  جنوبی 
تجارت ۲ میلیارد دالری بین ایران و آفریقای 
جنوبی تا سال ۲0۲۱ برنامه ریزی شده است.
همایش اقتصادی و سرمایه گذاری ایران و 

آفریقا برگزار می شود
دبیر اجرایی همایش اقتصادی و سرمایه گذاری 
ایران و آفریقا از برگزاری این همایش در تاریخ 
امیرعبداللهیان  داد.محمد  خبر  شهریور   ۱4
دوستی  انجمن  توسط  همایش   این   : گفت 
نفر  از 600  با حضور بیش  ایران و کامرون و 
از فعاالن بخش خصوصی، مقامات و مسئولین 
ایران و آفریقا در ۱4 شهریور ماه سال جاری 
و  صدا  المللی  بین  های  همایش  سالن  در 
سیما برگزار می گردد.وی افزود: این همایش 
ایران  تجار  بین  متقابل  ارتباط  ایجاد  با هدف 
ارتباط  برای  مناسب  بستری  ایجاد  آفریقا،  و 
ایجاد  و  مُسولین  و  تجار  میان  بیشتر  هر چه 
اطالعات  ارائه  و  تجاری  مبادالت  زمینه 
کاربردی اقتصادی مورد نیاز بازرگانان و کسب 
شود. می  برگزار  آفریقا  و  ایران  کارهای  و 
امیرعبداللهیان  گفت : این همایش با حضور 
کارشناسان بین المللی در حوزه های صنعت 
،مدیریت ،گردشگری، خدمات بیمه ای، بانک 
ها، مؤسسات مالی و اعتباری، نهادهای متولی 
حوزه اقتصاد و بازرگانی رسمی ایران و آفریقا 

برگزار خواهد شد.

معافیت دارندگان کارت بازرگانی رتبه بندی شده 
از پرداخت مالیات علي الحساب

برنامه ریزي تجارت 2 میلیارد دالری
 بین ایران و آفریقای جنوبی
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سخن حکیمانه

تاکید  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
دولت  هستیم،  زمینی  دولت  ما  این که  بر 
زمینی  دولت  کرد:  اظهار  نیستیم،  آسمانی 
واقعیت ها  براساس  و  می بیند  را  واقعیت ها 
حرکت می کند، ما برای توجیه اعمال مان به 

مقدسات متوسل نمی شویم.
اهالی  با  نشست  در  امیری  سیدرضا صالحی 
فرهنگ، هنر و رسانه استان کرمان، با تاکید 
بر این که باور دارم کرمان سرزمین رمزها و 
رازهاست و دیار کریمان و بزرگان است، گفت: 
برچیده  کرمان  زیبای  چهره  از  نقاب  باید 
این  زیبایی های  جهانیان  و  ایرانیان  تا  شود 
اقلیم را بیشتر بشناسند. کرمان مانند نگین 
درخشانی در سرزمین ایران است و فرهنگ 
و تمدن ایرانی با فرهنگ و تمدن کرمان در 
که  صورتی  در  و  شد  خواهد  شناخته  دنیا 
نظریه تمدن هلیل به اثبات برسد، مشخص 
نقطه  این  از  بشر  زیست  آغاز  نقطه  می شود 

بوده است.
او اظهار کرد: سرمایه شما، وحدت و انسجامی 
شکل  کرمان  استان  مدیریت  در  که  است 
کرمان  استاندار  می دهم،  شهادت  و  گرفته 

جزو موفق ترین استانداران کشور است.
وی با اشاره به عملکرد استان کرمان در دولت 
یازدهم، بیان کرد: کرمان در آغاز یک جهش 
برای  استان  این  نمایندگان  و  گرفته  قرار 
تالش  استان، سخت کوشانه  مطالبات  تامین 
نمایندگان  میان  در  انسجام  این  و  می کنند 

یک فرصت بزرگ برای استان است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: استاندار 
پشتوانه  و  نمی پردازد  حاشیه ها  به  کرمان 

نخبگان و اصحاب فرهنگ و هنر را دارد. این 
نشست نیز یک پیام روشن دارد که مدیریت 
به  توسعه،  قله های  به  رسیدن  برای  استان 
نیاز  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  معنوی  حمایت 

دارد.
وی ادامه داد: جامعه ای که در آن، معنویت و 
معرفت نباشد، مانند یک جسم بی روح است 
ثانویه  نیازهای  به  اولیه،  نیاز  از  بیش  ما  و 
داریم  نیاز  معرفت  و  اخالق  معرفت،  یعنی 
و اگر جامعه در حد اعالی توسعه اقتصادی 
باشد،  بی بهره  فضیلت  و  اخالق  از  اما  باشد، 

چه ارزشی دارد؟
صالحی امیری با بیان این که در کنار توسعه 
زیست  و  فرهنگی  توسعه  به  اقتصادی، 
فرهنگی نیاز داریم، تصریح کرد: برای این که 
فرهنگی  زیست  جامعه ای  چه  در  بدانیم 
حاکم است، در بین مردم، اخالق، همگرایی 
شایعه  اتهام،  اگر  اما  می بینیم؛  را  وحدت  و 
جامعه،  آن  دارد،  وجود  مردم  در  تخریب  و 

زیست اخالقی و فرهنگی وجود ندارد.
در  را  فرهنگ  نباید  این که  بر  تاکید  با  وی 
زندگی  متن  در  فرهنگ  بلکه  دید،  حاشیه 
گفتمان  کرد:  اظهار  است،  جاری  جامعه 
به  امام  که  می شود  ختم  نقطه  این  به  امام 
را  انسان سازی  و  بود  انسان  ساخت  دنبال 
مقدمه توسعه می دانست. امام همواره تاکید 
داشتند که باید انسان ساخته شود تا جامعه 
ساخته شود و اگر امروز در جامعه با مشکالت 
مختلف مواجه هستیم، دلیل روشن این است 

که از گفتمان امام فاصله گرفته ایم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان این که 

راستای  در  دولت  این  فرهنگی  گفتمان 
گفتمان امام و مبتنی بر اعتدال فرهنگی است 
و  فرهنگی  عدالت  فرهنگی،  تنوع  پذیرش  و 
دیانت فرهنگی است، اظهار کرد: شعار ما در 
این دولت، این است که تهران، ایران نیست 
و از این منظر باید منابع، امکانات و فرصت ها 
وضعیت  شود.  سرازیر  کشور  نقاط  اقصی  به 
امروز کرمان شایسته فرهنگ و تمدن کرمان 
نیست و از استاندار می خواهیم با تهیه طرح 
ادب  و  تمدن  فرهنگ،  بنیاد  پیشنویس  و 
بزرگ  فرهنگی  حرکت  یک  آغازگر  استان، 

برای این سرزمین باشد.
فرهنگ  باید  این که  بیان  با  امیری  صالحی 
در فضای دینی زیست کند و از شاخص های 
زیست فرهنگی، نشاط فرهنگی است، گفت: 
پویایی  و  نشاط  امید،  آن  در  که  جامعه ای 
سمت  به  جامعه  آن  باشد،  نداشته  وجود 
مقدمه  جوان،  انزوای  می کند.  میل  میرایی 

اجتماعی  آسیب های  و  است  جوان  انحراف 
ناشی از این است که بسترهای نشاط مشروع 
را به رسمیت نشناخته ایم. این در حالی است 
و  بدهیم  امید  جوانان  و  جامعه  به  باید  که 
کرامت و منزلت اصحاب فرهنگ و هنر را به 
رسمیت بشناسیم. این گروه بر گردن ما حق 
بزرگی دارند و سرمایه های ما هستند که از 

دیگر منابع ارزش واالتری دارند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان این که 
ایران  با  تا  کشیده اند  صف  دنیا  همه  امروز 
قرارداد ببندند و همه سایت های هسته ای ما 
معنی  به  مذاکره  افزود:  هستند،  فعال  امروز 
تالش  معنی  به  بلکه  نیست،  شدن  تسلیم 
تامین  برای  دیپلماسی  طریق  از  حداکثری 
درشتی  با  دنیا  با  این که  است.  ملی  منافع 
انقالبی  نیست،  انقالبی گری  بگوییم،  سخن 
و  فساد  با  مبارزه  نابرابری،  و  فقر  رفع  بودن 

ایجاد اشتغال است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

در کنار توسعه اقتصادی، به توسعه فرهنگی هم نیازمندیم

تاریخچۀ میرزا کوچک خان 
رسید

تألیف:  خان«،  کوچک  میرزا  »تاریخچۀ  کتاب 
به  قزوینی  بحرالعلوم  محمد  سید  اهلل  آیت 
انتشارات  توسط  نورمحمدی  مهدی  کوشش 

نامک انتشارات منتشر شد.
تاریخچۀ میرزا کوچک  به گزارش  مهر، کتاب 
و  جدید  اما  مختصر  است  ای  نوشته  خان 
کوچک  میرزا  و  جنگل  نهضت  دربارۀ  متفاوت 
خان جنگلی که به نثری ساده و روان، توسط 
قرن  از فضالی  قزوینی،  بحرالعلوم  سید محمد 
خورشیدی   ۱۳۳۲ سال  به  درگذشته  و  حاضر 
به رشتۀ تحریر درآمده است. وی نوادۀ دختری 
برغانی و خواهرزادۀ طاهره قره  حاج مال صالح 

العین بوده است.
مؤلف با ذکر این نکته که از هنگام ورود میرزا 
کوچک خان به جنگل تا پایان کار او در انزلی، 
انزلی حضور داشته،  کسما و آبادی های اطراف 
بدون  را  تاریخ  این  که  است  اعتقاد  این  بر 
دخالت دادن اغراض شخصی و بر اساس شنیده 
و مشاهدات خود به رشتۀ تحریر درآورده است.

به طوری که از مطالعۀ این تاریخچه برمی آید، 
مؤلف نظر مثبتی نسبت به میرزا کوچک خان 
نوشتۀ  جای  جای  در  دیدگاه  این  که  نداشته 
توجه  با  است  بدیهی  است.  شده  منعکس  او 
باز  همواره  نظر  اظهار  و  تحقیق  باب  اینکه  به 
است، چاپ این یادداشت ها می تواند زمینه ساز 
تحقیقات بعدی توسط محققین و صاحبنظران 
زوایای  و  شده  آن  مؤلف  نظرات  دربارۀ صحت 
پنهان این واقعۀ تاریخی را بیش از پیش روشن 

سازد.
یکی از نکات مهم و در خور تأمل این تاریخچه، 
این است که اطلعات مهمی دربارۀ پدر، مادر و 
تبار میرزا کوچک خان به دست می دهد که تا 
پیش از این، در این خصوص اطالعات واضح و 

روشنی بدین تفصیل وجود نداشته است.

در دنیای کتاب

عیب رندان مکن ای زاهد  پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

امروز با حافظ

لورل و هاردی

جهانی  معروف  کمدین  دو  از  کند  می  یادی  امروز  زمان  در  خاطرها  و  یادها 
لورل و هاردی )به انگلیسی: Laurel and Hardy( نام زوج کمدین مشهور 

دهه های بیست تا پنجاه سینمای آمریکا است.
استن لورل متولد ۱6 ژوئن ۱۸۹0 در انگلستان است و اولیور هاردی متولد ۱۸ 

ژانویه ۱۸۹۲ در ایاالت متحده است.
استن لورل و اولیور هاردی در سال ۱۹۱۹ در کمپانی فاکس قرن بیستم و در 
فیلم سگ خوشبخت )که در ۱۹۲۱ اکران شد.( همکاری خود را آغاز کردند و 
سپس به استدیوی فیلم سازی هال روچ پیوستند. اما اولین فیلم دو نفره آنها 
»شلوار پوشاندن به فیلیپ« در سال ۱۹۲7 آغاز همکاری رسمی این دو بود و 

این همکاری در حدود سی سال ادامه یافت.
طنزهای لورل و هاردی در زمان حیات ایشان هیچگاه نتوانست توجه منتقدین 
را به خود جلب کند و تنها فیلم جعبه موسیقی محصول ۱۹۳۲ توانست برنده 
طرفداران  جهان  مردم  میان  در  عکس  بر  اما  شود.  کوتاه  فیلم  اسکار  جایزه 

زیادی داشتند.
از مرگ  اولیور هاردی در 7 آگوست ۱۹57 در 65 سالگی درگذشت و پس 
هاردی استن لورل به صورت رسمی از حرفه بازیگری کناره گیری کرد اما به 
و گفت  نتوانست در مراسم درگذشت هاردی شرکت کند  زیاد  بیماری  علت 

»الیور درک می کند«.]نیازمند منبع[
در  اوشیناهتل  در  کوچکی  آپارتمان  در  را  خود  عمر  سالهای  آخرین  لورل 
سنت مونیکا سپری کرد و وقت خود را به جواب دادن به نامه ها و تلفن های 

طرفدارانش می گذراند.
سرانجام وی نیز در ۲۳ فوریه ۱۹65 در سن 74 سالگی چند روز پس از حمله 
در  »اگر کسی  بود  نوشته  نامه خود  از وصیت  بخشی  در  و  در گذشت  قلبی 

مراسم درگذشت من گریه کند دیگر با او صحبت نخواهم کرد«.
سال ها بعد٬ تمامی فیلم های سیاه و سفید آن ها رنگی شد. 

دیالوگی خاطره انگیز از این دو هنرمند جهانی:
هاردی: میخوام ازدواج کنم

لورل: با کی؟
مرد  یه  با  که  دیدی  کسیو  تو  مگه  زن.  یه  با  دیگه،  معلومه  هاردی: 

ازدواج کنه؟
لورل: آره

هاردی: کی؟
لورل: خواهرم

یاد ها و خاطر ها در زمان...

المللی  بین  نمایشگاه  امین  سی  برگزیده  های  غرفه 
کتاب تهران معرفی و تقدیر شدند.

المللی  بین  نمایشگاه  امین  سی  برگزیده  های  غرفه 
کتاب تهران در مراسم اختتامیه معرفی شدند.

بر این اساس و بر مبنای آراء هیئت داوران، غرفه های 
برگزیده به شرح زیر اعالم و تقدیر شدند:

در بخش ناشران عمومی تهران ضمن تقدیر از انتشارات 
غرفه  عنوان  به  ققنوس  انتشارات  غرفه  اردهال،  سفیر 

برتر معرفی شد.
تقدیر  نیز ضمن  عمومی شهرستانی  ناشران  بخش  در 
از غرفه نشر معروف، غرفه انتشارات دارالعلم به عنوان 

غرفه برتر معرفی شد.
در بخش ناشران دانشگاهی غرفه انتشارات نگاه دانش 
تقدیر  شایسته  سینا  ابن  نشر  غرفه  و  برتر  عنوان  به 

معرفی شد.
نوجوان، غرفه نشر زعفران  و  ناشران کودک  در بخش 
عنوان  به  انتشارات خط خطی  غرفه  و  برتر  عنوان  به 

شایسته تقدیر معرفی شد.
در بخش ناشران آموزشی نیز انتشارات سرمشق عنوان 
تقدیر  شایسته  عنوان  به  اندیشه  راه  انتشارات  و  برتر 

اعالم شدند.
در بخش ناشران دیجیتال نیز غرفه »سیدیبو« به عنوان 

غرفه برتر انتخاب شد.

اش  جوانی  سالهای  از  یکی  در  را  شکیبایی  خسرو   
می بینید و شباهت غیر قابل انکار او در این تصویر با 
پسرش پوریا که دیدار با او و شنیدن صدایش، موجی 
عجیب از خاطرات سینمایی پدرش را به ذهن تداعی 

می کند.
افتد که  بانی فیلم، آدم یاد آن عکسی می  به گزارش 
در  پدرش  گرفتن  قلم دوش  از  پیش  وقت  پوریا چند 
جمله  آن  اما  عکس  این  کرد.  منتشر  مجازی  فضای 
دلنشین محمد صالح عال را درباره شکیبایی به یاد می 
آورد که گفته: »رفتار شکیبایی طوری بود که دوستی از 
آن می ریخت. حتی وقتی باد به زلف هایش می خورد 
آدم حس می کرد که زلف هایش هم طرف دوستی و 
دوستی  را سمت  موهایش  نظرم  به  حتی  دارد.  آدمی 
ناتمام  و  بود  نازنینی  و  یک  درجه  آدم  کرد.  می  شانه 

ماند«.
نقش  بازی در »هامون«، شاه  از  به پیش  قطعاً  عکس 
بر  لبخند محوی  بر می گردد. خسرو جوان بخت  وی 
چهره ای دارد که آرایش موها و محاسنش وام گرفته از 
ُمد سالهای آخر منتهی به دهه 60 است. روحش شاد.

ماه چهره خلیلی  بازیگر فیلم»قلب سفید قاصدک ها« 
گفت: به ژانر جنگ و دفاع مقدس عالقه زیادی دارم و 
این  در  بیشتر  کاری ام  کارنامه  در  هم  دلیل  به همین 

حوزه فعالیت دارم.
فیلم  بازیگر  خلیلی  چهره  ماه  رسیده،  گزارش  طبق 
در  روزها  این  که  قاصدک ها«  سفید  »قلب  سینمایی 
پرده سینماها قرار دارد، گفت: این فیلم درباره هویت 
خوبی  به  و  می رود  بین  از  دارد  که  است  بچه  یک 

گوشه ای از جنگ را به تصور کشیده است.
در  حضور  به  زیادی  بسیار  عالقه  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  دارد،  دفاع مقدس  و  به جنگ  فیلم های مربوط 
زمانیکه جنگ ایران وعراق شروع شد من کودک بودم 
باران  داشتم  و در کشوری که حضور  رفتم  ایران  از  و 
یاد  را  من  دائم  برق  و  رعد  صدای  و  می بارید  زیادی 
صدای آژیر و بمب باران می انداخت و از همان زمان تا 

به امروز ذهنم را مشغول کرده است.
موضوعاتی  ما  همه  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  خلیلی 
درباره اسالم، دین و تاریخ را در کتابها می خوانیم و این 
درحالی بود که من در آن کودکی درباره جنگ جهانی 
در کشورم  با خودم می گفتم  و  دوم می خواندم  و  اول 
کشورهای  جنگ  درباره  دارم  من  و  است  جنگ  االن 
دیگر می خوانم و آن زمان مانند امروز نبود که آنالین از 

اوضاع کشور دیگری بتوانیم خبر داشته باشیم.

اعالم غرفه های برترسی امین 
نمایشگاه کتاب تهران

اظهارات ماه چهره خلیلی پالن آخر؛ خسرو جوان بخت!
درباره ی یک فیلم 

دو فیلم ایرانی درجشنواره فیلم لس آنجلس

فیلم های کوتاه »روتوش« و »دیدن« در بیست و چهارمین دوره جشنواره فیلم لس 
آنجلس رقابت می کنند. بیست و چهارمین دوره جشنواره فیلم لس آنجلس به عنوان 
بزرگ ترین جشنواره از مجموعه جشنواره های فیلمی که در شهر لس آنجلس آمریکا 
برگزار می شود در این دوره دو فیلم کوتاه »روتوش« و »دیدن« از ایران را در بخش 
مسابقه خود به رقابت می گذارد.فیلم کوتاه »روتوش« به کارگردانی کاوه مظاهری 
سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه از جشنواره فیلم فجر، جایزه بزرگ جشنواره فیلم 
ترایبکا و معرفی به آکادمی اسکار را در کارنامه خود دارد.»دیدن« به کارگردانی سهیل 
امیرشریفی نیز سیمرغ بلورین جشنواره جهانی فیلم فجر و چهار حضور بین المللی در 
جشنواره ها را در کارنامه خود دارد. از نقاط مشترک این دو فیلم کوتاه حضور سونیا 
سنجری به عنوان بازیگر اصلی و پویان شعله ور به عنوان تدوینگر و انجمن سینمای 
جوانان ایران به عنوان تهیه کننده این دو فیلم است.جشنواره فیلم لس آنجلس که 
برگزیدگان بخش انیمیشن، تجربی و داستانی کوتاه آن به آکادمی اسکار معرفی خواهند 

شد ۱4 تا ۲۲ ژوئن برابر با ۲4 خرداد تا ۱ تیرماه در آمریکا برگزار خواهد شد.

مقدمه دست نویس »هری پاتر« به سرقت رفت

متن دست نوشته ای که پیش درآمدی بر داستان »هری پاتر« است، در یک سرقت 
ربوده شد. 

به نقل از آسوشیتدپرس، جی کی رولینگ نویسنده این متن از همه عالقه مندان این 
مجموعه خواست تا این دست نوشته را که در جریان سرقتی در انگلستان ربوده شد، 
نخرند.این داستان بدون عنوان که پیش درآمدی بر داستان هری پاتر است در ۸00 
کلمه در سال ۲00۸ توسط رولینگ نوشته شده است. رولینگ این متن را برای ارایه 
در یک حراجی خیریه نوشته بود و در آن حراجی این متن به قیمت 4۹ هزار دالر 

فروخته شده بود.

آن سوی آب ها

»لیالی من« در 6 ماه دوم سال 
جلو دوربین می رود

مصطفی کیایی با اشاره به اینکه سریال »لیالی 
من« را نیمه دوم سال جلوی دوربین می برد، از 
ساخت فیلم سینمایی »پالسکو« خبر داد که در 
آن به آتش گرفتن ساختمان پالسکو پرداخته 

می شود.
مصطفی کیایی کارگردان و تهیه کننده سینما 
اینکه  به  اشاره  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در 
خانگی  نمایش  شبکه  سریال  ساخت  مقدمات 
»لیالی من« در حال آماده شدن است، گفت: 
در تالش هستیم تا منابع مالی این پروژه شبکه 
در  امیدوارم  و  کنیم  تامین  را  خانگی  نمایش 
صورتی که همه برنامه ها به خوبی پیش برود، 
دوربین  جلوی  سال  دوم  ماه   6 را  سریال  این 

ببریم.
وی ادامه داد: »لیالی من« یک سریال ملودرام 
و بسیار پرتعلیق و پرکشش است که می تواند 
خانگی  نمایش  شبکه  در  مخاطب  جذب  در 

موفق باشد.

خبر

سرکار خانم سپیده تاج کالهی 
سر مربی عزیز مهد کودک مانی

عظیم صبری  نشستن  سوگ  به  خواهرعزیزتان  دادن  دست  از  غم   در 
 می خواهد ، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای 

آن عزیز از دست رفته بخشش و آرامش  الهی  را خواستارم .

از طرف خانواده پازکی

و  تئاتر  سینما،  بازیگر  عابدی،  نگار 
مطالعه  انتخاب  بر  تاکید  با  تلویزیون، 
تفکر  یک  جهت  در  موثق  و  درست 
عمیق، گفت: یک هنرمند هرقدر سطح 
و  عمیق تر  باشد،  باالتر  مطالعه اش 
جزئی تر به مسائل مردم در سطح جامعه 

می پردازد. 
برگزاری  با  هم زمان  هنرمند  این 
بین المللی  نمایشگاه  دوره  سی اُمین 
انجام  با حوزه هنری  کتاب گفت و گویی 
بودن  لزوم اهل مطالعه  داد و در زمینه 
قشر هنرمند و تاثیرش بر هنرشان اظهار 
اینکه  دلیل  به  هنر  حرفه  مسلما  کرد: 
هرچه  می پردازد،  انسان ها  مسائل  به 
اطالعات هنرمندان باالتر باشد و آگاهی 
صحیح تر  خیلی  باشند،  داشته  را  الزم 
بپردازند،  جامعه  مشکالت  به  می توانند 
بنابراین مطالعه و آن هم از نوع درستش 
خیلی مهم است. اینکه درواقع ما منبعی 
را انتخاب کنیم که موثق باشد هم یک 
شرط اساسی برای یک مطالعه خوب و 
هنرمند  من  برای  مسلما  و  است  مفید 
هم الزم است تا بتوانم از آن اثر تغذیه 
کرده و پیرو آن نگاه دقیق تری به جامعه 

داشته باشم.
هرچه  من  اعتقاد  به  کرد:  تاکید  وی 

بیشتر  آگاهی  و  اطالعات  با  ارتباطمان 
وسیع تر  و  عمیق تر  دیدمان  باشد، 
بسته  محیطی  در  دیگر  و  می شود 
می شویم  اقیانوس  وارد  بلکه  نیستیم 
که این اتفاق یکی از الزمه هایش همین 
بسیاری  متاسفانه  است.  صحیح  مطالعه 
مشغله های  دلیل  به  شاید  هنرمندان  از 
زیاد کاری خیلی فرصت مطالعه نداشته 
و  هنرمندم  یک  خودم  هم  من  باشند. 
که  می شود  شلوغ  سرمان  آنقدر  گاهی 
ورق  یک  ما  و  گذشته  ماه ها  می بینیم 
منبع  هیچ  با  و  نخوانده ایم  هم  کتاب 
فرهنگی در ارتباط نبوده ایم اما به اعتقاد 
من هرچه قدر هم سخت اما باید مطالعه 
بگیرد.  قرار  زندگی مان  اصلی  برنامه  در 
من در این زمینه توصیه ای به هنرمندان 
خواسته های  از  یکی  اما  نمی کنم 
جدید  سال  در  که  است  این  شخصی ام 
مطالعه  که  کنم  برنامه ریزی  نحوی  به 
اگرچه کم اما جزو اولویت های زندگی ام 
صحبتش  پایان  در  هنرمند  باشد.این 
درباره اینکه به عنوان یک هنرمند سعی 
می کند هرسال از نمایشگاه کتاب دیدن 
کند و ارزیابی اش از نحوه عرضه کتاب در 
نمایشگاه ها چیست، اظهار کرد: متاسفانه 
تصمیم  هربار  اخیر  سال  سه  دو  این 

گرفتم به نمایشگاه بروم مشغله کاری ام 
را  کتاب  نمایشگاه  همیشه  اما  بود  زیاد 
دوست داشتم. در حال حاضر هم چون 

دو سه سال اخیر به نمایشگاه نرفتم بر 
کنم.  قضاوت  نمی توانم  شنیده ها  اساس 
امیدوارم امسال بتوانم به نمایشگاه بروم. 

نگار عابدی:

مطالعه اولویت جامعه باشد

پیام توییتری دی کاپریو بازیگر مشهور برای نجات یک 
واکنش  به  را  مکزیک  جمهوری  رییس  دریایی،  گونه 
در   ۲0۱7 می  ماه   ۱0 تاریخ  در  کاپریو  دی  واداشت. 
توییتر نوشت: »واکیتا« )گرازماهی کالیفرنیا( یکی از در 

معرض خطرترین پستانداران دریایی جهان است.
سواحل  در  می توان  تنها  را  آبزی  گونه  این  افزود:  وی 
مکزیک و خلیج کالیفرنیا پیدا کرد. او از مردم خواست 
تا به وی و بنیاد »حیات وحش جهانی« ملحق شوند تا 

بتوان دست به حفظ این گونه زیستی زد.
یک  عنوان  به  تنها  دی کاپریو  گفته  این  شاید  چند  هر 
فعاالن  بزرگ ترین  از  یکی  او  اما  شود  محسوب  توییت 
محیط زیست در جهان است و این توییت بازتابی جهانی 
اشاره کرد  توییتی دیگر  روز در  کاپریو همان  یافت.دی 

که این حیوانات کوچک آبی در تورهای ماهیگیری گیر 
آنها  تعداد  چشمگیر  کاهش  موجب  همین  و  می کنند 
شده است.گفته می شود تنها ۳0 عدد از این حیوانات در 
خلیج کالیفرنیا باقی مانده که در مقایسه با سال ۲0۱۱ 
به  شود  می  گفته  است.  درصدی   ۹0 کاهش  معنی  به 
همین دلیل عکس های نادری از این حیوان وجود دارد.

دی کاپریو به داد »واکیتاها« می رسیم


