
۷ برنامه وزارت صنعت 
برای اقتصاد دانش بنیان

ارسال گزارش وزارت خارجه درباره برجام 
در موعد مقرر به كمیسیون امنیت ملی مجلس

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با اشاره به اینكه گزارش 
كمیسیون  به  مقرر  موعد  در  برجام  درباره  وزارت خارجه 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ارسال 
رسیدگی  كمیسیون  این  اعضای  نشست  در  كه  گفت  شد، 
به وضعیت رفع تحریم ها و اجرای برجام مورد بررسی قرار 
برجام  اجرای  كمیته  رئیس  عراقچی  عباس  سید  گرفت. 
و سیاست  ملی  امنیت  دیروز كمیسیون  در حاشیه نشست 
خارجی مجلس، درباره موضوعات و محورهای مورد بررسی 
در جلسه دیروز این كمیسیون گفت: بر اساس قانون، وزارت 
امور خارجه موظف است كه هر سه ماه یكبار، گزارش اجرای 

اد      امه د      ر همین صفحهبرجام را به این كمیسیون ارائه كند.
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احتمال عرضه بنزین 
دو نرخی از مهرماه

شاپرك در انحصار یك 
شركت آمریكایي!

رهبر معظم انقالب:

طراحی علیه رزمایشهای دریایی ایران 
غلط اضافی است

نسل آینده با هویت عزتمند دینی تربیت شود

شهادت حضرت امام موسی کاظم)ع( 
تسلیت باد
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جابری انصاری:

با جدیت مصادره اموال 
ایران را دنبال می كنیم
دولت عربستان مسئول سد راه 

حجاج ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینكه كانادا به دنبال اعاده روابط 
دیپلماتیک با ایران است، بیان كرد: در شرایط جدید سیاسی و دیپلماتیک 
ایران بعد از برجام، دولت جدید كانادا آمادگی و عالقه مندی خود را برای 

اعاده روابط دیپلماتیک با جمهوری اسالمی اعالم كرد.
به گزارش خبرنگار زمان، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور 
خارجه كشورمان صبح دیروز در ابتدای نشست هفتگی خود با خبرنگاران 
اظهار كرد: در حال حاضر شاهد سفر رئیس جمهور كره به ایران هستیم، 

این سفر 3روزه می باشد و برنامه های كاری در پیش است .
وی اذعان داشت: هیئت همراه رئیس جمهور كره شامل 4وزیر است و بیش 
از 230تاجر و بازرگان كره جنوبی، وی را در سفر همراهی می كنند و 44 
تفاهم نامه به امضاء خواهد رسید و 20 تفاهم نامه در حضور رؤسای جمهور 

و رهبری خواهند داشت.

خبر
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انفجار درمسیر زائران 
شیعه درغرب بغداد

سود حداكثري ایران از 
مراوده بین المللی  

é رحیم زارع
سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس

پیتر مارکوس تحلیل گر برجسته 
فوالدجهان:

شركت فوالد مباركه 
اصفهان ستاره نو ظهور 

فوالد جهان

شهرستان ها

یادداشت

خبـر

2

شیشه  عمر فوتبال 
عربستان  در دست ایران

é تراکتورسازی ایران – الهالل عربستان
é النصر عربستان -  ذوب آهن ایران
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و كره  ایران  بازرگانی  رئیس شورای مشترک  نائب 
جنوبی معتقد است ایران باید به دنبال این باشد كه 
سرمایه ها و تكنولوژی شركت های كره ای را در كنار 
سرمایه ها و تكنولوژی شركت های ایران قرار دهد و به 
جای اینكه كاالهای كامل وارد كند، كار مشترک را 
با این كشور شروع كند.خانم »پارک« رئیس جمهور 
كره جنوبی به همراه هیاتی متشكل از 236 نفر از 
مسووالن و رئیسان بزرگ ترین شركت های كره ای و 
صاحبان صنایع بزرگ این كشور به ایران آمده است. 
در  مشترک  همكاری  تقویت  راه های  جست وجوی 
امضای  و  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  حوزه های 
اسناد متعدد با هدف ایجاد تحركی جدی در روابط 
رو به توسعه دو كشور از جمله محورهای مذاكرات 
هیات های  و  روحانی  و حسن  هی«  گئون  »پارک 
ایران و كره جنوبی است.اگر عزم رؤسای  عالیرتبه 
جمهور و فعاالن اقتصادی دو كشور به بار بنشیند، 
به نظر می رسد در دوره پسابرجام فصل نوینی در 
اما  است.  آغاز  حال  در  جنوبی  كره  و  ایران  روابط 
پتانسیل های همكاری دو كشور در چه زمینه هایی 
است؟ با توجه به پیشرفت صنعتی قابل توجه كره 
صنعتی  ظرفیت های  از  می تواند  ایران  آیا  جنوبی، 
استفاده  خود  صنعتی  پیشرفت  برای  كشور  این 
شورای  رئیس  نائب  جعفری،  رضا  كند؟محمد 
مشترک بازرگانی ایران و كره جنوبی در گفت وگو 
با اقتصادنیوز، درباره ظرفیت های همكاری دو كشور 
كشور  یک  كره  كشور  گفت:  جنوبی  كره  و  ایران 
صنعتی است كه از لحاظ فرهنگی هم به ما نزدیک 
است. در سال های اخیر چند برند اصلی كره بخش 
بزرگی از بازارهای ما را از آن خود كرده اند. شورای 
مشترک بازرگانی ایران و كره به تازگی تأسیس شده 
و با توجه به اینكه با حضور رئیس جمهور كره در 
ایران به نظر می رسد فصل جدیدی از روابط دو كشور 
در حال آغاز است، خود من به عنوان یک صنعت گر 
اعتقاد دارم ایران باید به دنبال این باشد كه سرمایه ها 
و تكنولوژی شركت های كره ای را در كنار سرمایه ها 
و تكنولوژی شركت های ایران قرار دهد و به جای 
اینكه كاالهای كامل وارد كند، كار مشترک را با این 
كشور شروع كند.به گزارش اقتصاد نیوز ، نائب رئیس 
شورای مشترک بازرگانی ایران و كره جنوبی در ادامه 
عنوان كرد: به هر حال در سال های اخیر شركت های 
كره ای و شركت های چندملیتی رشد بسیار خوبی 
محصوالت  زمینه  در  می توانیم  هم  ما  داشته اند. 
كره ای  شركت های  با  مشتركی  كارهای  صنعتی 

انجام دهیم. البته در زمینه های مختلف نفت و گاز 
و حمل و نقل، زمینه های همكاری بسیاری بین دو 
كشور ایران و كره جنوبی وجود دارد، اما آنچه بیشتر 
به بخش خصوصی ایران مربوط است این است كه 
ما بتوانیم شركت های ایرانی را در كنار شركت های 
كره ای قرار دهیم و یک كار مشترک در ایران داشته 
باشیم كه مسأله اشتغال ما را هم كه دغدغه دولت و 
مردم است برطرف كنیم.او درباره صنایعی كه ایران 
می تواند در زمینه آنها با كره جنوبی همكاری داشته 
بسیار  ظرفیت ها  این  زمینه های  كرد:  اظهار  باشد، 
متنوع است. در زمینه های مختلف و صنایع سنگین 
از جمله كشتی سازی، واگن سازی، صنعت خودرو تا 
نفت و گاز، توسعه شبكه حمل و نقل بین شهری، تا 
صنعت لوازم خانگی ظرفیت همكاری با این كشور 
صنایع  كنار  در  می توانند  ما  صنایع  و  دارد  وجود 
كره ای قرار بگیرند. همچنین ما می توانیم در بخش 
مواد غذایی، صنایع های تک و IT با كره همكاری 
داشته باشیم؛ چرا كه كره در همه این زمینه ها رشد 
خوبی داشته است. به هر حال كره خریدار نفت ما هم 
هست و بخش اعظم خرید نفت خود را از ایران انجام 
می دهد. ما نیز می توانیم در مقابل، هم مواد اولیه و 
هم تكنولوژی و ماشین آالت مورد نیاز خود را از طرف 

كره ای تهیه كنیم.
é کره ای ها برای ایران واگن می سازند

با افزایش توان شركت های حمل ونقل ریلی داخلی 
با  خود  ارتباط  باالبردن  در  تحریم ها  لغو  از  پس 
طرف های خارجی برای ارتقاء صف استاندارد ناوگان 
به نظر می رسد مذاكرات وزارت راه و شهرسازی با 

نتایج جدیدی  به  این حوزه  كشورهای خارجی در 
بار  این  می رسد  نظر  به  كه  نتایجی  است.  رسیده 
در مذاكره با كره ای ها قطعی شده است.طبق اعالم 
شركت راه آهن ایران خود را آماده می كند تا با طراحی 
ناوگان  نوسازی  به  نسبت  مالی  مختلف  روش های 
خروج  برای  راه آهن  كند.دستورالعمل  اقدام  ریلی 
واگن های 45  و  قبل  سال  در  ساله  واگن های 55 
ساله در سال جاری از خط سیر نشان از آغاز به كار 
روندی دارد كه نتیجه آن جابه جایی ناوگان قدیمی با 
واگن های جدید است.اعالم مدیر عامل راه آهن مبنی 
بر این كه در ازای تمام واگن های خارج شده از ناوگان 
واگن های جدید وارد خواهد شد، نشان از آن دارد كه 
شركت های ریلی برای آینده برنامه ریزی های منظمی 
داشته اند.این مسائل در حالی مطرح می شود كه در 
طول سال های گذشته چند شركت واگن ساز داخلی 
به دلیل محدودیت قابل توجه سفارش ها و نرسیدن 
منابع مالی یا در مرز تعطیلی قرار گرفتند و یا با توان 
بسیار پایین كار خود را ادامه دادند و از این رو این 
بخش از اقتصاد كشور خود را آماده كرده و پس از 
لغو تحریم ها بتواند سهم بیشتری از بازار داشته باشد.

با وجود این آمادگی مذاكره اخیر ایران با هیات كره 
جنوبی كه به تهران سفر كردند به عقد قرار داد برای 
ساخت 450 واگن جدید منجر شده كه بناست در 
آینده نزدیک اتفاق افتد. هرچند راجع به جزییات این 
قرار داد صحبتی به میان نیامده اما به نظر می رسد 
خطوط  برای  مهم  قرار دادی  توانسته اند  كره ای ها 

واگن سازی شان نهایی كنند. 
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فعاالن اقتصادی ایران در چه زمینه هایی می توانند به همکاری با كره ای ها فکر كنند؟

انقالب  ا... خامنه ای رهبر معظم  حضرت آیت 
هویت  با  ای  آینده  نسل  »تربیت  اسالمی 
شاخص های  دارای  و  دینی  عزتمند،  مستقل، 
بسیار  و  اصلی  وظیفه  را  و جریان ساز«  ممتاز 

خطیر آموزش و پرورش و معلمان دانستند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
معظم  رهبر  خامنه ای  ا...  آیت  رهبری،حضرت 
انقالب اسالمی دوشنبه در دیدار هزاران نفر از 
معلمان و نومعلمان سراسر كشور، این مطلب را 

بیان كردند.
چنین  با  ای  جامعه  اگر  افزودند:  ایشان 
ویژگی هایی شكل بگیرد، قطعا اقتصاد مقاومتی 
مستقل،  فرهنگ  از  برخورداری  نفت،  بدون  و 
و  ایستادگی  روحیه  و  مصرف  الگوی  اصالح 
پیدا  معنا  ها  خواهی  زیاده  برابر  در  مقاومت 

خواهد كرد.
از  تجلیل  ضمن  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
تالشها و زحمات جامعه معلمی، كار معلمی را 
كاری دشوار توصیف كردند و اظهار داشتند: كار 
نجات  و موجب  ماندگار  برای خدا،  و  مخلصانه 
معلمی،  شغل  در  مخلصانه  كار  زمینه  و  است 

كاماًل وجود دارد.
حضرت آیت ا... خامنه ای، حركت و آثار شهید 
كار  از  درخشانی  نمونه  را  مطهری  ا...  آیت 
مخلصانه و با بركت برشمردند و افزودند: نتیجه 
نیازشناس،  و  زمان شناس  عالم  آن  اخالص 
به گونه ای كه  اوست،  برجسته ی  آثار  ماندگارِی 
دهها سال پس از شهادتش، همچنان اهل فكر 
از آثار آن بزرگوار، بهترین بهره ها را می جویند.

و  اخالص  البته  كردند:  تأكید  انقالب  رهبر 
غفلت  موجب  نباید  معلمان  جامعه  قناعت 
مسئوالن از مسائل مادی و معیشتی این جامعه 
گفته ایم  بارها  كه  همچنان  و  شود  سختكوش 
و باز هم می گوییم، هر هزینه و بودجه  ای كه 
واقع  در  می شود،  صرف  پرورش  و  آموزش  در 

سرمایه گذاری است.
رهبر انقالب اسالمی سپس به طرح بحث اصلی 
این  اساسی  موضوع  گفتند:  و  پرداختند  خود 
است كه آموزش و پرورش نسل آینده را با چه 
ویژگیهایی می خواهد تربیت كند و كشور برای 

ادامه مسیر خود به چگونه نسلی نیاز دارد؟
حضرت آیت ا... خامنه ای قبل از بیان ویژگیهای 
مورد نیاز برای تربیت نسل آینده به یک نكته 
نسل  تربیت  برای  ما  افزودند:  و  كردند  اشاره 
آینده در یک فضا و میدان خالی از رقیب قرار 
نداریم، بلكه با حریفی به نام »نظام سلطه بین 

المللی« مواجه هستیم.

برخی  است  ممكن  كردند:  خاطرنشان  ایشان 
و  آموزش  میان  ارتباطی  چه  كه  كنند  تعجب 
پرورش و »نظام سلطه بین المللی« وجود دارد، 
سلطه  نظام  كه  است  این  واقعیت  حالیكه  در 
برنامه  ایران  بویژه ملِت  برای نسل جواِن ملتها 

دارد.
داران  سرمایه  آمریكا،  اسالمی،  انقالب  رهبر 
صهیونیسم و برخی دولتهای مستكبر را مظهر 
تأكید  و  دانستند  المللی«  بین  سلطه  »نظام 
آینده  نسل  خواهد  می  سلطه  نظام  كردند: 
كشورها، نسلی باشند كه فكر، فرهنگ، نگاه و 
سلیقه مورد نظر او را در مسائل جهانی داشته 
و  سیاستمداران  نخبگان،  نهایت  در  و  باشند 
افراد تأثیرگذار همانگونه فكر و عمل كنند كه 

او تمایل دارد.
قدمت  به  اشاره  با  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
متفكران  گفتند:  استعمار،  فرهنگی  برنامه  این 
غربی بارها گفته اند كه بجای كشورگشایی های 
استعمارِی قرن نوزدهم، بهترین و كم هزینه ترین 
روش، تزریق فكر و فرهنگ خود به نسل جوان 
كه  است  نخبگانی  و  زبدگان  تربیت  و  كشورها 

همچون سربازان نظام سلطه عمل خواهند كرد.
ایشان برخی دولتهای منطقه را نمونه بارز این 
برنامه ریزی استكباری دانستند و افزودند: این 
دهند  می  انجام  را  كاری  همان  اكنون  دولتها 
كه امریكا می خواهد و حتی همه هزینه های 
آن را هم متقبل می شوند و هیچ امتیازی نیز 
امریكایی ها،  نمی گیرند و فقط در مقابِل آن، 
این دولتها را حفظ می كنند و مانع از سقوط 

آنان می شوند.
حریف  اینكه  بر  تأكید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
ما چنین برنامه ای برای نسل آینده كشورمان 
دارد، لزوم ترویج فكر و فرهنگ و زبان بومی را 
خاطرنشان كردند و گفتند: متأسفانه در برخی 

مواقع بجای ترویج زبان فارسی، زبان انگلیسی 
رسیده  جایی  به  كار  اكنون  و  شود  می  ترویج 
است كه آموزش زبان انگلیسی به مهد كودک ها 

كشیده شده است.
كردند:  خاطرشان  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
این موضوع به معنای مخالفت با یادگیری زبان 
خارجی نیست بلكه بحث اصلی، ترویج فرهنگ 
بیگانه در كشور و در میان كودكان، نوجوانان و 

جوانان است.
برای  دیگر  اینكه كشورهای  بر  تأكید  با  ایشان 
برنامه  بیگانه  فرهنگ  و  زبان  ترویج  با  مقابله 
دارند، گفتند: متأسفانه در كشور ما برای مقابله 
با این موضوع برنامه خاصی وجود ندارد و میدان 
را برای گسترش فرهنگ بیگانه باز گذاشته ایم.

انواع  ایجاد  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
موانع و سختی ها برای ترویج زبان فارسی در 
برخی از كشورهای غربی، افزودند: در شرایطی 
كه آنها اجازه ترویج زبان فارسی را نمی دهند، 
ما زبان و فرهنگ آنها را ترویج می كنیم، آیا این 

كار واقعاً عقالنی است؟
كردند:  خاطرنشان  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
آموزش  كردن  تعطیل  معنای  به  سخنان  این 
بحث  بلكه  نیست،  مدارس  در  انگلیسی  زبان 
اصلی این است كه بدانیم با چه حریفی مواجه 
های  ریزی  برنامه  چه  مقابل  طرف  و  هستیم 
كشور  آینده  نسل  بر  تأثیرگذاری  برای  دقیقی 

دارد.
ایشان سپس به بیان شاخصها و ویژگیهای مورد 
نیاز برای تربیت نسل آینده كشور پرداختند و 
گفتند: مهمترین شاخصه ای كه باید در تربیت 
گیری  گیرد، شكل  قرار  نظر  مد  آموزان  دانش 
نسل  در  دینی«  و  عزتمند  مستقل،  »هویت 

آینده است.
اد      امه د      ر صفحه 2

رهبر معظم انقالب:

طراحی علیه رزمایشهای دریایی ایران غلط اضافی است
نسل آینده با هویت عزتمند دینی تربیت شود

ادامه از همین صفحه
وی ادامه داد: با توجه به اینكه برجام در تاریخ 
26 دی ماه سال گذشته اجرایی شد، بنابر این 
این  از  بود،  ماه  فروردین   26 آن  بعد  ماه  سه 
رو وزارت خارجه در تاریخ مقرر، گزارش كتبی 
و سیاست خارجی  امنیت ملی  به كمیسیون  را 
مجلس ارسال كرد و امروز نیز من با حضور در 
گزارش  محورهای  درباره  را  توضیحاتی  جلسه، 

ارائه كردم.
رئیس كمیته اجرای برجام تصریح كرد: در این 

نمایندگان  سواالت  به  من  همچنین  نشست 
سیاست  و  ملی  امنیت  كمیسیون  اعضای  و 
اجرایی  مختلف  ابعاد  درباره  مجلس  خارجی 
و  ها  تحریم  رفع  مسئله  ویژه  به  برجام  شدن 

موضوعات بانكی پاسخ دادم.
این  )در  همچنین  كرد:  نشان  خاطر  عراقچی 
از  اخیر  اتفاقات  و  مسائل  درباره  نشست( 
از  دالر  میلیارد   2 غیرقانونی  برداشت  جمله 
آمریكا  سوی  از  اسالمی  جمهوری  دارایی های 

بحث شد.

ارسال گزارش 
وزارت خارجه درباره برجام  

در موعد مقرر به كمیسیون 
امنیت ملی مجلس
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کالم  نور

هشدار نسبت به رویش افکار 
انحرافی در مناطق حاشیه ای مشهد

رییس مجلس خبرگان در دیدار با تولیت آستان 
عهده  بر  که  مسئولیتی  گفت:  رضوی  قدس 
حساسی  و  سنگین  بسیار  مسئولیت  گرفتید، 

است.
به گزارش ایسنا، آیت ا... یزدی در دیدار با حجت 
االسالم رئیسی اظهار کرد: نقل قول هایی وجود 
دارد که حاشیه های مشهد به محل رویش افکار 
انحرافی تبدیل شده که در این راستا مسئوالن 
توجه  به صورت جدی  نیز  این مناطق  به  باید 

کنند.
وی با بیان این که »آستان قدس رضوی همانگونه 
که اشاره شده است، باید پایتخت اصلی اسالم 
باشد«، گفت: مشهد مقدس به دلیل وجود بارگاه 
امام رضا )ع( به عنوان تنها امام معصوم که در 
قابل  بسیار  شیعیان  برای  است،  مدفون  ایران 

توجه است.

سردار صفوی: 

با پشتیبانی مردم از دولت، از 
گردنه های تاریخی عبور می كنیم

دستیار و مشاور عالی رهبر معظم انقالب با اشاره 
به نقش حمایت مردم از نظام اسالمی گفت: با 
پشتیبانی آحاد ملت از دولت، می توان همه گره  ها 

را گشود و از گردنه های تاریخی عبور کرد.
به گزارش ایرنا، سردار یحیی رحیم صفوی در 
شهید  هزار  هشت  کنگره  ایثارگران  اجالسیه 
استان گیالن در رشت افزود: مردم با پشتیبانی از 
دولت می توانند راهبردی برای رفع چالش های 
بزرگ باشند و هر وقت مردم به کمك قوای سه 
گانه و نیروهای مسلح شتافتند، نظام را از یك 
راهبرد برخوردار کردند و توانستند بر مشکالت 

پیروز شوند.
وی ادامه داد: ملت با حمایت از دولت خدمتگزار 
به  را  پیروزی  توانند  می  اقتصادمقاومتی،  در 
ارمغان بیاورند و همه گره ها را بگشایند تا از این 

گردنه تاریخی، به خوبی عبور کنیم.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا 
اضافه کرد: دولت باید با تبدیل اقتصادمقاومتی 
بتواند  درازمدت،  و  مدت  کوتاه  های  برنامه  به 
مشکالت داخلی را رفع کند چراکه کشورهای 

خارجی، حالل مشکالت ما نیستند.
سال  هشت  در  ایران  مردم  داشت:  اظهار  وی 
آبرو، هویت ملی و اسالمی  برای  دفاع مقدس، 
تالش کردند و آنچه که موجب قدرت و غرور 
برابر ملت های دیگر شد، هویت  یك ملت در 
ملی است که مردم ایران با دفاع از هویت، عزت 
و استقالل در هشت سال دفاع مقدس، موجب 
شکل گیری یك قدرت سیاسی در منطقه شدند 
و امنیت پایدار را در یك محیط پیرامونی نا امن، 

ایجاد کردند.
سردار رحیم صفوی با اشاره به اینکه برگزاری 
کنگره شهدا موجب حفظ و تقویت هویت ملی 
هزار  هشت  وجود  کرد:  خاطرنشان  شود،  می 
شهید، 22 هزار جانبار و بیش از دو هزار و 600 
آزاده در گیالن؛ نشان از عظمت روحیه جهادی و 
روحیه ایمانی جوانان گیالن و ظرفیت استقامت 

مادران و فرزندان گیالن قهرمان پرور است.
و  رفتار  سلوك،  باید  ها  دولت  شد:  یادآور  وی 
اخالق شهیدان را زنده نگهدارند و از رقابت های 
جناحی و گروهی پرهیز کرده و درجهت حل 

مشکالت مردم گام بردارند.
وی گفت: پیام شهدا برای امروز جامعه، مقاومت 
و ایستادگی و دفاع از ارزش ها، آرمان و اهداف 
انقالب و حل مشکالت با تکیه بر منابع انسانی 
داخلی است. وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی 
گیالن افزود: این استان یك و نیم برابر کشوری 
شیالتی  گردشگری،  ظرفیت  لبنان  همچون 
مزیت  از  مندی  بهره  با  و  دارد  نقل  و  و حمل 
دریای خزر و مسیرهای صادراتی مناسب، می 
تواند به یك استان پیشرو تبدیل شود. دستیار 
و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: 
دشمنان دنبال فرهنگ هرزگی هستند و نمی 
توانند الگویی برای جامعه بشری ارائه کنند و این، 
فرهنگ شهداست که دارای ابعاد انسانی و معنوی 
است و می تواند الگویی مطلوب در اخالق، رفتار 

و آرمان ها برای ملت های اسالمی باشد.
وی افزود: فرهنگ غربی، فاقد الهام بخشی و آرمان 
ما می  و  است  بشریت  برای  نجات بخش  های 
توانیم با معرفی فرهنگ و حقانیت شهدا در سپهر 
جهانی، نقطه عطفی برای تمدن جدید و نشانه ای 

از الهام بخشی برای ملت های دیگر باشیم.

خبر

ایران آماده رایزنی با فرانسه در حوزه مسائل منطقه

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: جمهوری اسالمی ایران آماده رایزنی 
با فرانسه در حوزه های مختلف سیاست خارجی از جمله مسائل منطقه 

است.
به گزارش مهر، »فرانسوا  سنه مو« سفیر جدید فرانسه در جمهوری 
اسالمی ایران با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و 

رونوشت استوار نامه خود را تقدیم کرد.
محمدجواد ظریف در این دیدار با اشاره به سفر موفق حجت االسالم 
روحانی رئیس جمهور به فرانسه در سال گذشته ابراز امیدواری کرد 
قراردادهایی که در جریان این سفر منعقد شده بطور کامل اجرائی شود.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران آماده 
رایزنی با فرانسه در حوزه های مختلف سیاست خارجی از جمله مسائل 
فرانسه در جمهوری  منطقه است. »فرانسوا  سنه مو« سفیر جدید 
اسالمی ایران نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از اجرای برجام، بر عزم 

فرانسه جهت اجرای تعهدات در قالب برجام تاکید کرد.
سفیر جدید فرانسه در تهران همچنین با اشاره به رفت و آمد مقامات دو 
کشور به پایتخت های یکدیگر، لزوم تحکیم مناسبات بیش از پیش دو 

کشور را خاطر نشان کرد.
 »فرانسوا  سنه مو« ابراز امیدواری کرد به موازات گسترش مناسبات 
اقتصادی بین دو کشور، تعامالت بانکی فیمابین نیز براساس نرم های 

بین المللی و در چارچوب برجام تسهیل شود.
وی همچنین بر تداوم گفتگو و رایزنی بین فرانسه و جمهوری اسالمی 

ایران در خصوص مسائل منطقه  تاکید کرد.

انفجار درمسیر زائران شیعه درغرب بغداد

به گزارش منابع خبری، انفجار خودروی بمب گذاری شده در مسیر 
زائران شیعه در غرب بغداد 20 کشته و32 زخمی برجای گذاشت.

به گزارش پایگاه خبری شبکه اسکای نیوز، این انفجار در منطقه سیدیه 
منابع  که  است  درحالی  این  است.  داده  روی  شیعه  زائران  درمسیر 
محلی آمار کشته های این حادثه را 15 نفر اعالم کرده اند. درهمین 
حال فرمانده پلیس بغداد دیروزاعالم کرد، همه امکانات را برای مهار 
تروریست ها و امنیت زائران در داخل بغداد بکار گرفته ایم. پیشتر نیز در 
انفجار یك خودروی بمب گذاری شده درمنطقه الدوره درجنوب بغداد 
10 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شده بودند.  عراق در روزهای اخیر 

شاهد افزایش خشونت ها بوده است.

افزایش سه برابری حضور هیاتهای تجاری خارجی در ایران

 رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: سال گذشته 64 هیات تجاری متشکل از 837 نفر از 28 کشور 
دنیا وارد کشورمان شدند، که این رقم نسبت به سال 93 افزایش سه 

برابری را نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، ولی ا... افخمی راد افزود: اشتیاق کشورهای جهان برای 
برقراری روابط تجاری با ایران باعث شد تا سال گذشته، افزایش سه 

برابری پذیرش هیات های تجاری از اقصی نقاط جهان ثبت شود.
وی اضافه کرد: سال 93 تعداد 19 هیات تجاری با 477 نفر عضو از 16 
کشور جهان وارد ایران شده بودند و طبق آمار ارائه شده، در پذیرش 
هیات های تجاری از نظر تعداد هیات ها افزایش 237 درصدی به دست 
آمد و از نظر تعداد کشورها و اعضا نیز نسبت به سال قبل از آن) 1392( 

افزایش 75 درصدی تجربه شده بود.
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره نتایج پذیرش هیات های تجاری 
پروازی،  خطوط  راه اندازی  مشترك،  سرمایه گذاری های  یادآورشد: 
امضای تفاهم نامه های همکاری در زمینه های مختلف، انجام مذاکره و 
عقد قراردادهای تجاری، همکاری در زمینه توریسم سالمت و توسعه 

گردشگری از نتایج پذیرش هیات های تجاری خارجی است.
افخمی راد خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران سال گذشته 
 93 سال  که  حالی  در  بود،  جهان  کشور   16 از  هیات   42 میزبان 
هیات های پذیرش شده از سوی این سازمان پنج هیات با 152 عضو 
از هشت کشور جهان بود، مقایسه این ارقام نشان دهنده افزایش 740 
این سازمان در  از سوی  پذیرفته شده  تعداد هیات های  درصدی در 

سال 94 بود.
وی گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان های کشور نیز سال 
گذشته 18 هیات تجاری را از آلمان، سوئیس، اتریش، قزاقستان، ایتالیا، 
افغانستان، روسیه، عراق، هند، هنگ کنگ و پاکستان پذیرش کردند و 
بقیه هیات هایی که به ایران آمده اند، توسط سایر دستگاه ها یا بخش های 

اقتصادی پذیرش شدند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: جمهوری آذربایجان، عراق، 
لبنان، ترکیه، روسیه، ارمنستان، قزاقستان، چین، پاکستان، آفریقای 
جنوبی، کنیا، افغانستان، سوریه، هندوستان، ونزوئال و تونس از جمله 
کشورهایی بودند که همزمان با رویدادهای بین المللی تخصصی اثرگذار 
که در داخل کشور برگزار شد از جمله نمایشگاه های بین المللی توسط 

سازمان توسعه تجارت پذیرش و وارد کشورمان شدند.
توسعه  محوریت  به  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی  تجارت  توسعه 
صادرات غیرنفتی، نوسازی و روان سازی ساختار تجاری کشور، بهبود 
تراز بازرگانی، تقویت توان رقابتی محصوالت و خدمات صادراتی در 
بازارهای بین المللی، افزایش درآمدهای صادراتی و باالرفتن سهم کشور 
در تجارت جهانی از مهمترین اهداف تشکیل سازمان توسعه تجارت 

ایران است.

بازتاب سفر رئیس جمهوری كره جنوبی به ایران

در  ای  گسترده  بازتاب  ایران  به  جنوبی  کره  جمهوری  رئیس  سفر 
رسانه های جهان داشت و این رسانه ها بر اهمیت اقتصادی و سیاسی 

این سفر تاکید کردند.
از  گزارشی  در  آسوشیتدپرس  آمریکایی  خبرگزاری  ایرنا،  گزارش  به 
بازنشر کردند،  را  نیز آن  از رسانه های آمریکایی  تهران که بسیاری 
نوشت: رئیس جمهوری کره جنوبی روز یکشنبه برای اولین بار از زمان 
برقراری روابط دیپلماتیك دو کشور در سال 1962 ، به تهران سفر کرد. 
دفتر »پارك گئون هی« رئیس جمهوری کره جنوبی در بیانیه ای 
پیش از سفر سه روزه پارك به ایران اعالم کرد: رئیس جمهوری کره 
جنوبی در دیدار با دکتر حسن روحانی همتای ایرانی خود درباره 
اوضاع شبه جزیره کره  تقویت روابط دوجانبه و همچنین  راههای 

گفت وگو خواهد کرد. 
آسوشیتدپرس افزود: ایران پس از توافق هسته ای )برجام( و برداشته 
شدن تحریم ها ، به دنبال تقویت روابط با سایر کشورها بوده و این در 
حالی است که کره جنوبی پنجمین واردکننده بزرگ نفت خام جهان 
در گذشته یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران بوده است. در همین 
حال ، به گفته »بیژن زنگنه« وزیر نفت ایران ، این کشور صادرات نفت 
و میعانات گازی به کره جنوبی را از زمان اجرایی شدن برجام تا کنون 

چهاربرابر کرده و به 400 هزار بشکه در روز رسانده است. 
ایران و کره جنوبی در سال 1962 روابط دیپلماتیك برقرار کردند اما 
بنا براعالم دفتر پارك ، روسای دولتهای دو کشور تا کنون اجالس دو 

جانبه ای نداشته اند.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز از سئول گزارش داد: رئیس 
جمهوری کره جنوبی در حالی روز یکشنبه راهی ایران شد که در این 
سفر تاریخی به دنبال امضای قراردادهای چند میلیارد دالری در زمینه 

اقتصاد و انرژی است. 

خبر

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه کانادا 
به دنبال اعاده روابط دیپلماتیك با ایران است، بیان 
کرد: در شرایط جدید سیاسی و دیپلماتیك ایران بعد 
از برجام، دولت جدید کانادا آمادگی و عالقه مندی 
با جمهوری  اعاده روابط دیپلماتیك  برای  خود را 

اسالمی اعالم کرد.
به گزارش خبرنگار زمان، حسین جابری انصاری 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان صبح دیروز 
در ابتدای نشست هفتگی خود با خبرنگاران اظهار 
کرد: در حال حاضر شاهد سفر رئیس جمهور کره به 
ایران هستیم، این سفر 3روزه می باشد و برنامه های 

کاری در پیش است .
وی اذعان داشت: هیئت همراه رئیس جمهور کره 
شامل 4وزیر است و بیش از 230تاجر و بازرگان کره 
جنوبی، وی را در سفر همراهی می کنند و 44 تفاهم 
نامه به امضاء خواهد رسید و 20 تفاهم نامه در حضور 

رؤسای جمهور و رهبری خواهند داشت.
جمهوری  اقدامات  آخرین  درباره  انصاری  جابری 
اسالمی ایران در واکنش به اقدام آمریکا در برداشت 
2 میلیارد دالر از دارایی های ایران، گفت: کمیته ای 
خاص به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی شکل 
گرفته تا در این باره اقدامات الزم را انجام دهد و 
آقای  و  وزیران  هیأت  به  را  عملکرد خود  گزارش 

رئیس جمهور ارائه خواهد کرد.
از  مجموعه ای  نیز  خارجه  امور  وزارت  افزود:  وی 
اقدامات اولیه را انجام داده؛ از جمله آن نامه رسمی 
آقای ظریف به دبیرکل سازمان ملل است که متن 
آن در رسانه ها منتشر شده و این نامه مبتنی بر 
استدالل های محکم و قانونی جمهوری اسالمی ایران 

است.
جابری انصاری ادامه داد: سخنگوی سازمان ملل نیز 
اعالم کرده که دبیرکل سازمان ملل آمادگی دارد 
تا نسبت به این مسئله با جمهوری اسالمی ایران 

همکاری کند.
جابری انصاری در ادامه در خصوص از سرگیری روابط 
ایران و کانادا و اینکه آیا دیدارهایی بین مسئوالن 
وزارت خارجه دو کشور صورت گرفته است، گفت: 
قطع روابط ایران و کانادا تصمیم دولت قبلی کانادا 
بوده که یك تصمیم غیرمنطقی و غیرمرتبط با منافع 

دو کشور است.
وی افزود: در شرایط جدید سیاسی و دیپلماتیك 
آمادگی و  کانادا  برجام، دولت جدید  از  بعد  ایران 
عالقه مندی خود را برای اعاده روابط دیپلماتیك با 

جمهوری اسالمی اعالم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: بر این اساس 
بین دو کشور توافق شد که گفتگوهایی صورت بگیرد 
و اولین دور از این گفتگو اخیرا در نیویورك بین 
نمایندگان دو کشور انجام شد و طبیعی است که 
روند اعاده روابط زمانبر خواهد بود و همچنین مبتنی 

بر قواعد اساسی و احترام متقابل میان کشورهاست.
جابری انصاری خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی 
اعالم کرده است با توجه به تغییر دولت کانادا و 
عالقه مندی این دولت در اعاده رابطه با ایران آمادگی 
دارد که در این مسیر همکاری کند و گفتگوهایی 
هم در این چارچوب میان نمایندگان دو کشور انجام 

شده است.
و  عراق  اخیر  تحوالت  خصوص  در  ادامه  در  وی 
اعتراضات و تحصن های برخی گروه های سیاسی این 
کشور، اظهار کرد: جمهوری اسالمی همه طرف های 
سیاسی عراق را به آرامش و ایجاد فضای مناسب برای 
حل و فصل مسائل این کشور از طریق گفتگو و تفاهم 

سیاسی فرا می خواند.
وی در پاسخ به سوالی درباره موضوع حج امسال و 

رایزنی های انجام شده در این خصوص گفت: همان 
طور که می دانید صدور روادید از سوی عربستان برای 
نمایندگان ایران جهت انجام گفتگوها در ریاض با 
تاخیر بسیار زیاد انجام شد و متاسفانه دولت عربستان 

همکاری های الزم را انجام نداده است.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه ایران هیچ 
دولت  اینکه  جز  ویژه ای  و  فوق العاده  درخواست 
به  بدیهی خودش  به وظایف طبیعی و  عربستان 
عنوان دولت میزبان مراسم حج عمل کند ندارد، 
گفت: متاسفانه عربستان باز هم در ادامه تناقض 
میان سیاست های اعالمی و اعمالی خودش یك گونه 

حرف می زند و گونه ای دیگر عمل می کند.
جابری انصاری گفت: عربستان عمال موضوع حج و 
همچنین برخی مسائل ورزشی را آغشته به اختالفات 
سیاسی کرده است و به کارشکنی و مشکل آفرینی 
در تحقق خواسته های جمهوری اسالمی مبادرت 

می ورزد.
اسالمی  جمهوری  خواسته های  کرد:  تصریح  وی 
شامل حفظ امنیت و سالمت حجاج، فراهم کردن 
زمینه های طبیعی برگزاری و مسافرت حجاج ایرانی 
توافقات  و  گذشته  سال های  رویه های  اساس  بر 

موجود است.
سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: اگر روند 
فعلی ادامه پیدا کند و عربستان تغییری در سیاست 

اشتباه خودش انجام ندهد، دولت این کشور مسئول 
سد راه حجاج ایرانی خواهد بود و این پرونده هم به 
مجموعه  پروند ه های عربستان در زمینه نقض آشکار 
قوانین بین المللی و قوانین ناظر بر مناسك اسالمی 

اضافه خواهد شد.
در  تصمیم گیری  مرجع  افزود:  انصاری  جابری 
خصوص مسئله حج در ایران به لحاظ اجرایی برعهده 
سازمان حج است، اما تصمیم گیری های نهایی در 

شورای عالی حج انجام می شود.
بازگشایی  خصوص  در  سئوالی  به  پاسخ  در  وی 
سفارت ایران در ایرلند گفت: دولت ایرلند در سال 
2011 به دلیل مشکالت مالی اعالم کرد که سفارت 

خود در ایران را تعطیل می کند.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: جمهوری اسالمی 
اگر درخواست رسمی از سوی دولت ایرلند مبنی بر 
بازگشایی سفارت این کشور در ایران را دریافت کند، 
با نگاه مثبت برخورد خواهد کرد و در مسیر طبیعی 

خودش پیگیری می کند.
جابری انصاری گفت: این مسئله هم از جمله نتایجی 
و در  انجام می شود  است که در دوران پسابرجام 
صورت تمایل دولت ایرلند با نگاه مثبت پیگیری 

خواهد شد.
در خصوص  سئوالی  به  پاسخ  در  انصاری  جابری 
اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر 
اینکه مصادره اموال ایران به دلیل انطباق با قوانین این 
کشور ناقض قوانین بین المللی نیست، گفت: ما بارها 
اعالم کردیم که این اقدام نقض صریح و آشکار قوانین 
و مقررات بین المللی است و استنادات و استدالل های 
این موضوع در نامه مفصل وزیر خارجه به دبیرکل 

سازمان ملل اعالم شد.
وی تصریح کرد: اقدام دولت آمریکا و قوای سه گانه 
این کشور نقض آشکار مبانی قوانین بین المللی است 
بر  دادگاه های داخلی یك کشور  احکام  ترجیح  و 

قوانین بین المللی محسوب می شود.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: این اقدام مبتنی 
بر یك تفسیر شاذ حقوقی از قوانین بین المللی 
انجام شده و ایران با جدیت از مجاری و راه های 
را  استیفای حقوق خود  دیپلماتیك،  و  سیاسی 

دنبال خواهد کرد.

جابری انصاری:

با جدیت مصادره اموال ایران را دنبال می کنیم
دولت عربستان مسئول سد راه حجاج ایران

اد      امه از صفحه1
باید  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
نوجوانان و جوانان کشور را به گونه ای تربیت 
کنیم که به دنبال سیاست، اقتصاد و فرهنگ 
این  در  وابستگی  هرگونه  و  باشند  مستقل 

مسائل مذموم به شمار آید.
حضرت آیت ا... خامنه ای کشور را از لحاظ این 
موضوع، دچار آسیب دانستند و افزودند: عالقه بیش 
از حد به استفاده از تعابیر فرنگی یك نمونه از این 
آسیب دیدگی است که از دوران طاغوت برای ما به 

ارث رسیده است.
ایشان یکی از لوازم اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی را 
شکل گیری هویت مستقل در نوجوانان و جوانان 
دانستند و خاطرنشان کردند: تا زمانیکه روحیه 
نداشته  وجود  ایستادگی  و  مقاومت  و  استقالل 
باشد، اگر مسئوالن صدها جلسه هم برای اقتصاد 
مقاومتی بگذارند، در نهایت کار به نتیجه کامل و 

صحیح نخواهد رسید.
مقاومتی،  اقتصاد  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
اقتصاد بدون نفت و فرهنگ مستقل، هنگامی معنا 
پیدا می کند که هویت مستقل در جامعه شکل 

بگیرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای احیای »شاخص های 
ممتاز و مفاهیم جریان ساز« در دانش آموزان را 
یکی دیگر از وظایف سنگین معلمان و آموزش و 
پرورش دانستند و گفتند: ایمان، اندیشه ورزی، 
الگوی  اصالح  و  اجتماعی،  همکاری  و  مشارکت 
مصرف از جمله این شاخص های برجسته است 

که باید در نسل آینده رشد پیدا کنند.
کشور  در  موجود  مشکالت  به  اشاره  با  ایشان 
درخصوص الگوی مصرف، چند نمونه را بیان کردند 
و افزودند: مصرف کاالهای خارجی و قاچاق دهها 
و صدها میلیاردی کاالهای لوکس، نمونه هایی از 
الگوی مصرف غلط در کشور است که باید اصالح 
شوند و یکی از زیرساخت های اصلی برای اصالح 

آنها، فرهنگ سازی در نسل جوان است.
رهبر انقالب اسالمی، »تحمل مخالف« را یکی دیگر 
از شاخص های برجسته برای نسل آینده برشمردند 
و گفتند: تحمل مخالف در جامعه نهادینه نشده 
است زیرا تا فردی مختصر طعنه ای می زند، با 
مشت به سینه او کوبیده می شود؛ این، یعنی عدم 

تحمل مخالف.
حضرت آیت ا... خامنه ای »ادب و مؤدب بودن« 
و »تدین و اشرافی بار نیامدن« را از دیگر شاخص 
های مورد نیاز برای تربیت دانش آموزان دانستند و 
تاکید کردند: نهادینه کردن این شاخص ها در نسل 
آینده و فرهنگ سازی درباره آنها از وظایف بزرگ 

معلمان و آموزش و پرورش است.
ایشان با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش به تنهایی 
نمی تواند این »وظیفه مقدس« را انجام دهد، به 
نقش بخش ها و دستگاههای مختلف اشاره کردند 
پرورش  و  آموزش  پرورشی  معاونت  افزودند:  و 
از جمله بخشهایی است که در این زمینه نقش 

تأثیرگذار و وظیفه سنگینی دارد و باید با اقدامات 
لحاظ  از  سالم  و  هوشمند  هدفمند،  پرتالش، 
اعتقادی، سیاسی و اخالقی در این مسیر گام بردارد 
و هرگونه کوتاهی در این زمینه ضربه به آموزش 
و پرورش و نسل آینده خواهد بود. رهبر انقالب 
اسالمی صدا و سیما را یکی از دستگاههای دارای 
مسئولیت درخصوص نهادینه کردن شاخص های 
ممتاز در نسل آینده و فرهنگ سازی در این زمینه 
دانستند و با انتقاد از عملکرد رسانه ملی گفتند: 
سال گذشته هم درباره لزوم برنامه ریزی دقیق و 
صحیح صدا و سیما برای نسل جوان مطالبی بیان 

شد اما متأسفانه عمل نشده است.
ایشان افزودند: صدا و سیما باید با استفاده از افراد 
صاحب اندیشه و متخصص، یك سرفصل کاری 

ویژه برای آموزش و پرورش داشته باشد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به نامه یکی 
با ایشان دیدار  از دانش آموزانی که هفته پیش 
داشتند و گالیه وی از نبود برنامه های مناسب و 
تأثیرگذار برای جوانان دبیرستانی در صدا و سیما 
گفتند: باید در رسانه ملی با شیوه های هنرمندانه و 
کارشناسانه، برنامه هایی برای اقناع فکری، روحی، 
های  برنامه  و  تهیه شود  جوانان  علمی  و  دینی 
کنونی در برخی شبکه ها به هیچ وجه با نیازها در 

این زمینه همخوانی ندارند.
از  دیگر  یکی  نیز  را  ارتباطات  وزارت  ایشان 
دستگاههای مسئول در زمینه تربیت نسل آینده 
برشمردند و با اشاره به گستردگی فضای مجازی 
و سرعت روزافزون تحوالت در این عرصه و ارتباط 
مستمر جوانان با فضای مجازی خاطرنشان کردند: 
کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه 
موضوع اصلی این است که در چنین عرصه ای که 
لغزش گاه است باید زمینه استفاده صحیح فراهم 
شود نه آنکه فضای مجازی بصورت رها و غیرقابل 

کنترل باشد.
رهبر انقالب اسالمی با گالیه از وزارت ارتباطات 
و شورایعالی فضای مجازی گفتند: کسی به دنبال 
بستن فضای مجازی نیست، زیرا این کار عاقالنه 
نیست، اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای 

فضای  از  استفاده  در  خود،  فرهنگ  از  حفاظت 
فضای  ما  دهند  می  قرار  چارچوبهایی  مجازی 

مجازی را رها کرده ایم؟ 
حضرت آیت ا... خامنه ای، یکی دیگر از کارهای 
الزم در آموزش و پرورش را تزریق روحیه شادابی 
و جوانی در معلمان خواندند و از همین زاویه بر 

نوسازی نظام آموزشی کشور تأکید کردند.
رهبر انقالب با اشاره به فرسوده و کهنه بودن نظام 
آموزشی، گفتند: نظام آموزشی کنونی برگرفته از 
نظام آموزشی اروپاست و همچون »اثری موزه ای«، 
باقی مانده و کهنه شده است، در  دست نخورده 

حالی که الزم است نوسازی شود.
ایشان، نوسازی نظام آموزشی به شیوه تقلیدی و 
رونویسی از دست غربی ها را کاری غلط برشمردند 
و افزودند: البته استفاده از تجربیات خوب است اما 
صاحبان فکر و اندیشه باید در قالب طرح تحول 
آموزش و پرورش، نظام نوین آموزشی را طراحی 

و اجرا کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، توجه به اهمیت مراکز 
فنی و حرفه ای در »مهارت افزایی و کارآمدی نسل 
جوان« را یکی از دیگر اولویتهای آموزش و پرورش 
هزار   12 گزارشها،  طبق  افزودند:  و  برشمردند 
نوع شغل در جامعه وجود دارد، اما آیا باید همه 
دانش آموزان با استعدادهای گوناگون، مسیر واحد و 

یکسانی را در تحصیالت خود طی کنند؟
استعدادهای  باید  کردند:  تأکید  انقالب  رهبر 
تا  شوند  داده  پرورش  و  شناسایی  دانش آموزان 
استعدادهای پرورش یافته بتوانند منشأ ابتکار در 

مشاغل و حرفه های گوناگون شوند.
انتقاد از »استفاده ی برخی نامها و نشانهای مربوط 
یکی  پیشاهنگان«  همچون  طاغوت  دوران  به 
دیگر از محورهای سخنان رهبر انقالب خطاب به 

مسئوالن آموزش و پرورش بود.
ایشان افزودند: در آموزش و پرورش با وجود عناوین 
و تشکلهایی همچون بسیج دانش آموزی و اتحادیه 
انجمنهای اسالمی دانش آموزان، نباید از تعابیر و 
الفاظ گذشته که معانی خاصی را به دنبال خود 

منتقل می کنند، استفاده شود.

موضوع  به  ادامه  در  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
مدارس دولتی و غیر انتفاعی اشاره کردند و گفتند: 
مسئله ای  اساسی،  قانون  در  پروش  و  آموزش 
قرار  معنای  به  این  البته  است،  »حاکمیتی« 
گرفتن همه بار و وظایف بر دوش دولت نیست، 
اما دولت باید در آموزش وپرورش نقش آفرینی کند 
و بر همین اساس، تبدیل کردن روزافزون مدارس 
دولتی به مدارس غیر انتفاعی که بعضی از آنها نیز 
شهریه های سنگینی می گیرند، لزوماً کار درست و 

سنجیده ای نیست.
رهبر انقالب تأکید کردند: باید سطح و کیفیت 
مدارس دولتی آنچنان ارتقا یابد که رغبت خانواده ها 

به این مدارس افزایش پیدا کند.
سالمت  به  اشاره  با  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
فکری و عملی وزیر محترم آموزش و پرورش بر 
وظایف  انجام  برای  فرصت  این  از  استفاده  لزوم 
گفتند:  و  کردند  تاکید  این دستگاه  در  سنگین 
دانشگاه فرهنگیان یکی از مراکز بسیار مهم است 
که باید برای توسعه کمی و کیفی آن هر آنچه که 
می توان، سرمایه گذاری کرد. ایشان در جمع بندی 
سخنان خود با تأکید بر اهمیِت ساختن و قدرتمند 
کردن کشور و نقش برجسته معلمان در این مسیر، 
و  را »علم« خواندند  قدرت ساز  مهمترین عنصر 
خاطرنشان کردند: قدرت، فقط به داشتن سالح 
نیست بلکه »علم، ایمان، شخصیت ملی، ایستادگی 

و هویت انقالبی«، عناصر تولید قدرت هستند.
رهبر انقالب خاطرنشان کردند: دشمن وقتی قدرت 
شما را ببیند، ناچار به عقب نشینی خواهد شد، اما 
وقتی در نشان دادن مبانی و عناصر قدرت خود 
در مقابل دشمن، مالحظه و اجتناب کنیم و یا 

بترسیم، دشمن »گستاخ« می شود.
ایشان با اشاره به طرحی که در کنگره امریکا علیه 
رزمایشهای دریایی ایران در جریان است، افزودند: 
از  بزرگتر  که  می زنند  حرفهایی  دشمنان  امروز 
دهانشان است و مثالً طراحی می کنند که »ایران 
در خلیج فارس نباید رزمایش نظامی داشته باشد«؛ 

درحالیکه این سخنان، غلط اضافی است.
حضرت آیت ا... خامنه ای همه این زیاده خواهی ها 
را از سوی ملت بزرگ و بیدار ایران قابل پاسخگویی 
دانستند و خاطرنشان کردند: خلیج فارس، خانه و 
محل حضور ملت ایران، و ساحل خلیج فارس و 
سواحل زیادی از دریای عمان متعلق به این ملت 
منطقه  این  در  باید  ما  بنابراین  است،  قدرتمند 
حضور، رزمایش و اظهار قدرت داشته باشیم، و این 
امریکایی ها هستند که باید بگویند چرا از آن سوی 

دنیا به اینجا آمده و رزمایش به راه می اندازند؟
رهبر انقالب تأکید کردند: اینگونه باید با قدرتهای 

زیاده خواه مواجه شد و برخورد کرد.
روزافزون  شدن  قدرتمندتر  و  ماندگاری  ایشان، 
دشمنان  شکست  نشانه  را  اسالمی  جمهوری 
خواندند و خاطرنشان کردند: قرآن به ما آموخته 
آماده کنیم که  را  به گونه ای خود  باید  که  است 

دشمن، همواره ترس و واهمه داشته باشد.

رهبر معظم انقالب:

طراحی علیه رزمایشهای دریایی ایران غلط اضافی است

منابع ایرلندی روز دوشنبه از طرح مقامات دوبلین 
برای بازگشایی سفارت ایرلند در تهران در آستانه 
تقویت  هدف  با  کشور،  این  جدید  دولت  تشکیل 

مناسبات سیاسی و اقتصادی با ایران خبر دادند.
به گزارش ایرنا، روزنامه آیریش تایمز، روز دوشنبه 
در گزارشی نوشت: طرح بازگشایی سفارت ایرلند 
در تهران احتماال پیش از تشکیل دولت جدید به 
به  ایران  با  منظور محکم کردن مناسبات تجاری 
عنوان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه در دستور کار 

قرار می گیرد.

لغو تحریم های غربی  از زمان  افزود:  این روزنامه 
علیه ایران در ماه ژانویه گذشته، کشورهای اروپایی 

به دنبال تقویت روابط شان با ایران کشور هستند.
آیریش تایمز افزود: ایران با هشتاد میلیون جمعیت، 
از زمان فروپاشی شوروی در دهه 1990 میالدی، 
بزرگترین کشوری است که به بازار جهانی مجددا 

می پیوندد.
غذایی  مواد  بخش  مسئوالن  نوشت:  روزنامه  این 
وزارت کشاورزی ایرلند به همراه 17 شرکت فعال 
در زمینه مواد غذایی در هفته گذشته به ایران رفته 

بودند. آیریش ایرلند اضافه کرد: یك هیات پیشرو 
ایرلندی نیز قرار است در اواخر ماه میالدی کنونی 
به منظور بررسی راه های گسترش روابط دو کشور 
در زمینه خدمات سالمت، فناوری و خدمات مالی 

راهی تهران شود.
این روزنامه نوشت :  چارلی فالناگان وزیر خارجه 
ایرلند در گفت وگو با آیریش تایمز گفت: ›شبکه 
دیپلماتیك ایرلند در حال بررسی و کسب اطمینان 
از این مساله هستند که منابع ما هم راسا با نیازهای 

بزرگ و فرصت ها باشند. 

›در  افزود:  فالناگان  چارلی  افزود:  ایرلند  آیریش 
همین چارچوب من بسیار آگاه از منافع سیاسی ، 
اقتصادی و تجاری بازگشایی سفارت ایرلند در ایران 
هستم که هدف نخست آن کمك به شرکت های 
ایرلندی که مایل به استفاده از فرصت های جدید 

تجاری ایجاد در این کشور هستند، است. 
به نوشته آیریش تایمز، سفارت ایرلند در تهران تا 
سال 2011 میالدی فعالیت داشت اما در چارچوب 
بعدا  مالی،  بحران های  متعاقب  کاهش هزینه ها 

بسته شد. 

هیات ایرلندی 
در راه ایران
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سفر صالحی به چک و اسلواکی
از سفر علی اکبر  اتمی  انرژی  سخنگوی سازمان 
صالحی به کشورهای چك و اسلواکی در چارچوب 

همکاری های صلح آمیز هسته ای خبر داد.
بهروز کمالوندی، با اعالم این خبر افزود: رئیس 
در  و  برجام  چارچوب  در  اتمی  انرژی  سازمان 
روز  هسته ای  صلح آمیز  همکاری های  راستای 
با  یك شنبه راهی چك شد و طی امروز و فردا 
همتای خود و برخی از دیگر مقامات این کشور 

دیدار و گفت وگو می کند.
رئیس  افزود:  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
همین  در  چهارشنبه  روز  اتمی  انرژی  سازمان 

چارچوب به اسلواکی سفر می کند.
وی گفت: صالحی و هیات همراه در طی سفر خود 
به این کشورها با نخست وزیر و وزیر امور خارجه 
این کشورها دیدار و از مراکز علمی _ هسته ای 

آن ها بازدید خواهد داشت.
با  نشستی  صالحی  سفر  این  طی  در  همچنین 
با  و  داشت  خواهد  ای  هسته  حوزه  متخصصان 
برخی رسانه های این کشورها گفت و گو می کند.
پس از توافق جامعه هسته ای کشورهای زیادی در 
آسیا و اروپا برای همکاری هسته ای در زمینه های 
مختلف اعالم آمادگی کرده اند و در همین راستا 
سازمان انرژی اتمی مذاکرات و دیدارهایی را در 
تاکنون مذاکرات در  دستور کار قرار داده است. 
سطوح مختلف با کشورهایی از جمله ژاپن، کره 

جنوبی، اسپانیا، روسیه و... انجام شده است.

تکذیب ادعاهای »الیوم السابع « از سوی 
دفتر حافظ منافع ایران در قاهره

دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره ، در یك بیانیه 
مطبوعاتی، ادعاهای منتشره در گزارش های اخیر 
مورد تالش  در  السابع «  »الیوم  روزنامه مصری 
ایران برای بر هم زدن روابط کشورهای منطقه را 

به شدت تکذیب کرد.
دفتر حفاظت منافع کشورمان با اشاره به اقدام 
که  گزارش  دو  انتشار  در  السابع  الیوم  روزنامه 
حاوی ادعاهایی کذب منتسب به دولت و برخی 
همچنین  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مقامات 
دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران در 
قاهره است، به طور کامل و به شدت ادعاهای 
مطروح شده در گزارشات فوق الذکر را تکذیب 

کرد.
جمهوری  منافع  حفاظت  دفتر  تکذیبیه  در 
 : است  شده  تاکید  قاهره  در  ایران  اسالمی 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  اصولی  موضع 
گسترش  و  توسعه  خارجی  روابط  و  سیاست 
روابط با کشورهای جهان به خصوص کشورهای 
بدیهی  اصول  اساس  بر  منطقه  در  مسلمان 
احترام متقابل، عدم دخالت در امور دیگران و 
کشورها  ارضی  تمامیت  و  حاکمیت  به  احترام 

است .
چنین  افزاید:  می  مطبوعاتی  بیانیه  این 
به  زدن  دامن  راستای  در  تبلیغاتی  فضاسازی 
برای  تالش  و  هراسی  ایران  غیرواقعی  فضای 
واقعی  دشمن  از  توجهات  تغییر  و  جابه جایی 
جهان اسالم، تنها در جهت تشدید تقابل بین 
کشورهای مسلمان در منطقه به جای همکاری 
آور است و  و همگرایی، سوال برانگیز و تعجب 
تنها رژیم صهیونیستی از دامن زدن به فضای 

تقابل بین کشورهای منطقه سود می برد.
دفتر حفاظت منافع کشورمان در قاهره در ادامه 
جمهوری  اصولی  راهبرد   : است  کرده  تاکید 
همگرایی  و  وحدت  بر  همواره  ایران  اسالمی 
کشورهایی اسالمی در منطقه و تقویت و توسعه 
امنیت  و  ثبات  راستای  در  روابط  جانبه  همه 
و  کشورها  مشترك  مصالح  و  منافع  و  منطقه 
ایران  اسالمی  جمهوری  است.  منطقه  ملتهای 
همواره از هم گرایی و وحدت کشورهای منطقه 
در راستای همکاری و شراکت سازنده در راستای 
حل و فصل سیاسی مسائل و بحران های منطقه 
همه  مشارکت  با  و  بیگانگان  مداخله  بدون 

کشورهای بزرگ منطقه استقبال می کند .
شرایط  به  اشاره  با  همچنین  تکذیبیه  این  در 
ملتهای  و  کشورها  که  منطقه  کنونی  حساس 
از  مشترك  تهدیدات  و  ها  چالش  با  منطقه 
جانب  از  خصوص  به  مشترك  دشمنان  سوی 
اصلی  و  واقعی  تهدید  و  تروریسم  شوم  پدیده 
مواجهند،  صهیونیستی  رژیم  دولتی  تروریسم 
بر ضرورت بیش از پیش همکاری و همگرایی 

میان کشورهای منطقه تاکید شده است.

ورود نیروهای آمریکایی به جنوب یمن 
از  تیم  یك  ورود  از  آمریکا  ای  رسانه  منابع 
نیروهای ویژه و اطالعات نظامی آمریکا به یمن 
وامارات  عربستانی  مزدوران  به  کمك  بهانه  به 
جهت تعقیب تروریست های القاعده خبر دادند.
تومان باومان خبرنگار رادیو آژانس ملی آمریکا 
در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: یك 
تیم از نیروهای ویژه و اطالعات نظامی آمریکا 
که قبال نیز در یمن مستقر بودند وسال گذشته 
تعقیب  بهانه  به  کردند  ترك  را  کشور  این 
تروریست های القاعده وارد جنوب یمن شدند.

این گام در راستای درخواست امارات از آمریکا 
القاعده  با  مبارزه  بهانه  به  آن  به  کمك  جهت 
از  سال  یك  گذشت  از  پس  یمن  جنوب  در 
از  وامارات  عربستان  وتسلیحاتی  مالی  حمایت 
با  مقابله  برای  وداعش  القاعده  های  تروریست 
ارتش وکمیته های مردمی یمن برداشته شد. 

عربی  کشورهای  برخی  ائتالف  با  عربستان 
منطقه و با همراهی آمریکا٬ از ششم فروردین 
سال گذشته حمالت گسترده ای را علیه یمن 
رئیس  منصورهادی«  ربه  تا»عبد  کرد  آغاز 
به  را  کشور  این  فراری  و  مستعفی  جمهوری 
انقالبی  گرفتن  قدرت  از  و  بازگرداند  حاکمیت 
را  کشور  این  شهرهای  امنیت  که  یمنی  های 

تأمین می کنند، جلوگیری کند. 
در اثر این حمالت تاکنون هزاران یمنی از جمله 
صدها زن و کودك شهید یا زخمی شده و ده 
تأسیسات  به  و  اند  آواره شده  نیز  نفر  هزار  ها 
زیربنایی، خدماتی و درمانی این کشور آسیب 

های جدی وارد شده است .

حضور وزرای دولت در اولین گردهمایی منتخبان 
مجلس دهم

معاون اجرایی رئیس مجلس از حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر 
امور خارجه، وزیر اطالعات و رئیس سازمان مدیریت در اولین جلسه 

حضور منتخبان مجلس دهم در مجلس مشروطه خبر داد.
در حاشیه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسالمی علی افراشته 
معاون اجرایی رئیس مجلس در جمع خبرنگاران از برگزاری نشست 
فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها با حضور منتخبان مجلس دهم 

خبر داد.
وی گفت: مجلس نهم در تاریخ 4 خرداد 95 به پایان خواهد رسید و 

افتتاحیه مجلس دهم در روز 8 خرداد سال 95 برگزار می شود.
افراشته در تشریح نشست هم اندیشی منتخبان مجلس دهم گفت: روز 
شنبه هفته آینده ساعت 8:30 صبح تا 17 بعدازظهر این نشست با 

حضور منتخبان مجلس دهم برگزار می شود.
وی ادامه داد: در آغاز این جلسه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 

آخرین وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور را تبیین می کند.
وضعیت  آخرین  خارجه  امور  وزیر  ظریف  آن  از  پس  گفت:  افراشته 

دیپلماسی خارجی کشور و برجام را تشریح خواهد کرد.
معاون اجرایی رئیس مجلس تصریح کرد: علوی وزیر اطالعات سومین 
امنیتی کشور خواهد  این جلسه است که به تشریح مسائل  مهمان 
پرداخت. وی ادامه داد: نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
نیز در این جلسه بودجه 95 و برنامه ششم توسعه را تشریح می کند. 
عالوه بر این تعدادی از وزرا و اعضای شورای نگهبان نیز در این جلسه 

حضور خواهند داشت.

آلمان ادعای حمایت بی قید و شرط از صهیونیستها 
را رد کرد

یك مقام آلمانی در واکنش به مقاله یك نشریه آلمانی اعالم کرد دولت 
کشورش سیاست خود را بر اساس حمایت بی قید و شرط از اسرائیل 
نگذاشته است. به نقل از رویترز، یك مقام آلمانی روز یکشنبه ادعای 
یك نشریه این کشور را مبنی بر حمایت مطلق از رژیم صهیونیستی را 

رد و اعالم کرد این قضیه به هیچ وجه صحت ندارد.
این مقام آلمانی که به نوعی سخنگوی آنگال مرگل محسوب می شود، 
گفت: سیاست خارجی آلمان مثل گذشته در خاورمیانه است و هیچ 
درباره  آلمان  نشریه  مقاله  است.  نکرده  اسرائیل  از  دفاع  در  تغییری 
حمایت دولت آلمان درحالی نوشته شده است که آنگال مرکل خودش 
بارها در سخنرانی هایش اعالم کرده است که ساخت کشور جعلی 

اسرائیل در خاورمیانه موجب تنش های بین المللی شده است.
نشریه آلمان در مقاله خود به نقل از یك مقام ارشد آلمانی نیز اعالم 

کرده بود که احزاب مخالف آلمان منتقد اصلی نتانیاهو هستند.
رولف موتزنیك معاون حزب سوسیالیست آلمان در پارلمان نیز اعالم 
کرده است که این احساس در آلمان وجود دارد که نتانیاهو از روابط 

صمیمانه مرکل در جهت اهداف شخصی اش استفاده می کند.

اردوغان: 
ناتو تسلیحات داعش را تامین می کند

رئیس جمهوری ترکیه با تاکید بر لزوم خودکفایی کشورش در تامین 
تسلیحات، متحدین ترکیه در ناتو را متهم به تامین تسلیحات گروه 

تروریستی داعش کرد.
به گزارش مهر به نقل از دیلی صباح، رئیس جمهوری ترکیه بر لزوم 

خودکفایی کامل صنایع نظامی این کشور تاکید کرد.
»اردوغان« با بیان اینکه وابستگی ترکیه در بخش صنایع نظامی به 
کشورهای خارجی از 80درصد در سال 2002 به 40 درصد کاهش 

یافته، گفت: هدف ما رسیدن به خودکفایی کامل تا سال 2023 است.
ناو  به مناسبت آغاز ساخت  رئیس جمهوری ترکیه که در مراسمی 
بالگردبر این کشور سخن می گفت، با تاکید بر لزوم تقویت حضور ترکیه 
در خارج از مرزهای این کشور اعالم کرد: در واقع من در شرایطی که 
تهدیدات علیه ترکیه در حال افزایش است و ما نیاز به دیده شدن بیشتر 

در فضای بین المللی داریم، این اقدام را دیر هم می دانم.
وی همچنین بدون نام بردن عضو خاصی از اعضای ناتو، از برخی از 
اعضای این پیمان به دلیل سرباز زدن از فروش تسلیحات به ترکیه انتقاد 
کرد و افزود: اجازه بدهید بگویم که این متحدین ما در ناتو هستند. در 
شرایطی که تهدیدها به دلیل وجود جنگ در سوریه، علیه ترکیه در 
حال افزایش است، این کشورها تسلیحات مورد نیاز داعش را تامین می 

کنند و متاسفانه از حمایت دوست خود سرباز می زنند.
»اردوغان« گفت: به من می گویند این سخنان را در برابر رسانه ها 
نگو. قبول. اما چرا شما برای گروه های تروریستی تسلیحات ارسال می 

کنید؟ پس ما باید به خودکفایی برسیم.  

دستاورد فناوران ایرانی برای حفظ پایداری 6 نیروگاه 
محققان کشورمان با ساخت دستگاهی توانستند با اندازه گیری دقیق 
زاویه بار در نیروگاه ها، از وارد شدن خسارات و خارج شدن آنها از مدار 
جلوگیری کنند و به گفته آن ها استفاده از این دستگاه موجب بهبود 

پایداری نیروگاه ها می شود.
روح ا... عبداللهی مجری طرح با تاکید بر اهمیت محاسبه دقیق زاویه بار 
در نیروگاه ها گفت: زاویه بار دلتایی میان محور و ولتاژ خروجی ژنراتور 
است و هدف ما از طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری زاویه بار نظارت 

و کنترل عملکرد ژنراتور و تشخیص ناحیه ایمن زاویه بار بوده است.
وی با بیان این که اندازه گیری زاویه بار در سیستم های نیروگاهی از 
اهمیت باالیی برخوردار است، یادآور شد: پایداری سیستم های قدرت 

که وابسته به ژنراتور است، به سیستم زاویه بار بستگی دارد.
مجری طرح با تاکید بر این که با استفاده از این دستگاه، رفتار دینامیکی 
ژنراتور تحت نظارت و کنترل اپراتور قرار می گیرد، ادامه داد: این امر 
موجب پایداری دینامیکی ژنراتور و جلوگیری از نوسانات قدرت ژنراتور 
خواهد شد. عبداللهی، پایداری را از مقوالت مهم در نیروگاه ها دانست 
و یادآور شد: زمانی که در یك نیروگاه توان تولید افزایش یابد، عملکرد 
ژنراتور از کنترل خارج خواهد شد که این امر موجب کاهش پایداری و 

در نتیجه از مدار خارج شدن نیروگاه  می شود.
مجری طرح با تاکید بر این که این وضعیت خسارات جبران ناپذیری را 
به نیروگاه ها وارد می کند، اضافه کرد: خارج شدن شفت ژنراتور از مدار 
و تخریب پوسته ژنراتور از جمله این خسارات است که به دلیل خارج 
شدن نیروگاه ها از مدار، نیروگاه ها متحمل پرداخت جریمه خواهند شد، 

از این رو بسیاری از نیروگاه ها در زاویه بار بهینه فعالیت نمی کنند.

عزم عربستان برای محرومیت ایرانی ها از حج
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به موانع ایجاد شده از سوی عربستان 
در مراسم حج امسال گفت: تصمیم های عربستان باعث محروم شدن 
زائران از حق شرعی برای حضور در میهمانی خدا می شود، و اگر این 

رفتار ادامه یابد، قطعا وارد خطوط قرمز می شویم.
»سعید اوحدی« در گفت وگو با شبکه خبری العالم، در پاسخ به این که 
آیا موانع عربستان در واقع تعمدی برای به تاخیر انداختن تدابیر حج 
و در نهایت جلوگیری از مشارکت حجاج ایرانی در مراسم حج است، 
اظهار داشت: درباره اینکه یك اراده عمدی وجود دارد یا خیر، باید گفت 
آنچه نتیجه تصمیم های عربستان که ما آثارش را می بینیم، در واقع 
محروم کردن زائران مسلمان مستطیع از حق شرعی شان برای حضور 
در میهمانی خداست. وی افزود: این نتیجه ی عمل آنها است که نتیجه 
بسیار سنگینی است و قطعا مجموعه دست اندرکاران حج عربستان باید 
خود پاسخگوی این رفتارشان در دنیای اسالم باشند. اوحدی درباره 
برداشت خود از برگزاری این مراسم در فرصت باقیمانده گفت: اگر این 

رفتار ادامه داشته باشد، قطعا ما وارد خطوط قرمز می شویم.

خبرخبر

رییس  جمهورایران با تأکید بر تصمیم تهران و 
به  کشور  دو  تجاری  روابط  تبدیل  برای  سئول 
روابط راهبردی و ریشه دار اقتصادی اظهار داشت: 
دو طرف تصمیم گرفتیم سطح روابط اقتصادی 
خود را به سه برابر میزان موجود یعنی 18 میلیارد 

دالر افزایش دهیم.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی پس از 
پایان نشست مشترك هیأت های عالی رتبه ایران 
در  همکاری،  امضای 19 سند  و  کره جنوبی  و 
خود  کره ای  همتای  با  خبری  مشترك  نشست 
گفت: روابط جمهوری اسالمی ایران و کره جنوبی 
به عنوان دو کشور مهم در منطقه خاورمیانه و 
شرق آسیا بسیار حائز اهمیت است و دو کشور 
طی 54 سال گذشته همواره از روابط مثبت و 
سازنده ای برخوردار بودند. رییس  جمهور با بیان 
و  دیرینه  تمدن  از  کره جنوبی  و  ایران  که  این 
کهن برخوردار هستند، افزود: روابط دو کشور در 
دهه های گذشته، دو ملت و بخش های اقتصادی 

دو کشور را با یکدیگر آشناتر کرده است.
خانم  سفر  جریان  در  که  این  بیان  با  روحانی 
»پارك گئون هی« به ایران توافقات مهمی انجام 
تبدیل  توافقات  این  از  یکی  گفت:  است،  شده 
و  راهبردی  روابط  به  کشور  دو  تجاری  روابط 
ریشه دار است که برای ایجاد این تحول بزرگ، 
و  سرمایه گذاری  به  جنوبی  کره  شرکت های 

مبادرت  ایران  با  اقتصادی  فعالیت های مشترك 
خواهند کرد و در کنار این فعالیت ها فناوری های 

پیشرفته وارد ایران خواهد شد.
رییس  جمهور خاطرنشان کرد: برای ایجاد تحرك 
است  و سئول الزم  تهران  بین  اقتصادی  جدید 
فعالیت های کارگزاری بانکهای دو کشور آغاز شود 
که در جریان مذاکرات خود در این مورد بحث و 

تبادل نظر کردیم.
روحانی با اشاره به این که زمینه های بسیار فراوانی 
بخش های  در  کره ای  کارآفرینان  فعالیت  برای 
و  معدن  صنعت،  گاز،  نفت،  جمله  از  مختلف 
امروز  داشت:  اظهار  دارد،  وجود  زیربنایی  امور 
19 سند بین مقامات دولتی دو کشور به امضا 
رسید و اسناد متعدد دیگری نیز توسط بخش های 
خصوصی ایران و کره جنوبی به امضا خواهد رسید 
و دو طرف تصمیم گرفتیم رقم مبادالت تجاری 
خود را از حدود 6 میلیارد دالر کنونی به سه برابر 

یعنی 18 میلیارد دالر افزایش دهیم.
رییس  جمهور همچنین از توسعه روابط فرهنگی، 
علمی و فناورانه و فعالیت مشترك دو کشور در 
این زمینه خبر داد و گفت: گردشگری و توریسم 
نیز  و  تهران  به  پرواز مستقیم سئول  برقراری  و 
سرمایه گذاری بخش های کره ای در زیرساخت های 
مربوط به توریسم در ایران از جمله ساخت هتل 
از موضوعاتی بود که در مذاکرات خود آن را مورد 

از  دیگری  بخش  در  روحانی  دادیم.  قرار  تأکید 
سخنان خود امنیت شبه جزیره کره و خاورمیانه 
را برای توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور بسیر 
حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: ایران خواهان 
صلح و ثبات در شبه جزیره کره است و به طور 
با هر گونه ساخت سالح کشتار جمعی  اصولی 
مخالفیم. خواست ما عاری شدن جهان از سالح 
کشتار جمعی و هسته ای به ویژه در شبه جزیره 

کره و منطقه خاورمیانه است.
مذاکرات  جریان  در  کرد:  جمهوراضافه  رییس  
خود در زمینه برقراری صلح و ثبات در منطقه 
خاورمیانه، پایان جنگ در یمن و آغاز مذاکرات 
یمنی - یمنی برای استقرار امنیت در این کشور، 
دادن  پایان  منظور  به  عراق  دولت  مبارزه  نیز  و 
تروریسم در این کشور و آینده سوریه با یکدیگر 

بحث و تبادل نظر کردیم.
»پارك گئون هی« نیز در این نشست خبری با 
اشاره به این که از زمان برقراری روابط دیپلماتیك 
تهران - سئول در سال 1962 میالدی تاکنون 
این نخستین دیدار رییس جمهوری کره جنوبی از 
ایران است، اظهار داشت: زمانی که فصل جدیدی 
در توسعه روابط ایران با جامعه بین المللی آغاز 
می شود  انجام  تاریخی  و  مهم  سفر  این  شده 
و  مناسبات  که  هستیم  عالقمند  طرف  دو  و 
را در بخش های مختلف هر  همکاری های خود 
چه بیشتر گسترش دهیم. وی با اشاره به ترسیم 
چشم اندازی از روند توسعه روابط تهران - سئول 
گفت: در جریان این سفر نخستین بیانیه مشترك 
دو کشور صادر خواهد شد و این می تواند راهنمای 

خوبی برای توسعه روابط تهران - سئول باشد.

روحانی: 

ایران خواهان جهانی عاری از تسلیحات اتمی است

 « اطالعات  به  آزاد  و دسترسی  انتشار  »قانون 
که حدود یك سال است اجرایی شدنش مورد 
تاکید متولیان و کارشناسان رسانه قرار گرفته، 
می تواند به عنوان راهکاری برای تحقق آزادی 
از  بسیاری  روزها  این  باشد؛  مطرح  مطبوعات 
اهالی رسانه بر این باورند که این قانون یکی از 
مهمترین مولفه هایی است که می تواند به اعتدال 

یك زندگی اجتماعی در همه سطوح بیانجامد.
»آزادی  روز  عنوان  به  ماه  اردیبهشت   13 از 
مطبوعات« یاد می شود؛ این مناسبت بهانه ای 
شد ایسنا در گزارشی بر لزوم اجرای قانون انتشار 
بر  آن  تاثیرات  و  اطالعات  به  آزاد  و دسترسی 

تحقق آزادی مطبوعات، بپردازد.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در دو سال برگزاری نمایشگاه مطبوعات با اعالم 
تا شروع کننده  جزییات هزینه ها تالش داشت 
عنوان  به  آن  از  تعبیری  به  که  باشد  قانونی 

»انقالب در قوانین« یاد می کند.
»حسین انتظامی« که در مقام دبیر کمیسیون 
اجرای قانون دسترسی آزاد هم شناخته می شود، 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات را یکی 
مطبوعات  حوزه  و  یازدهم  دولت  افتخارات  از 
این  در  او  می داند؛  فساد  با  مبارزه  مقدمه  و 
و  انتشار  قانون  ساختمان  می گوید:»در  باره 
و  رابطه حاکمیت  اطالعات،  به  آزاد  دسترسی 
مردم، بر اساس پاسخگویی تعریف شده است 
و بر اساس این قانون هر شهروندی که از هر 
دستگاه حاکمیتی به معنای عام کلمه و حتی 
می دهد  ارائه  را  خدماتی  که  خصوصی  بخش 
اطالعاتی را درخواست کند، آن دستگاه موظف 

است اطالعات را در اختیارش قرار دهد.«
قانون  حاضر  حال  در  کشور   100 حدود 
دسترسی آزاد به اطالعات را تصویب کرده اند و 
در بیش از 60 کشور نیز در حال اجرایی شدن 
است. انتظامی نیز همواره رسانه ها را در ایران 
به ترویج و تالش برای اجرایی شدن کامل این 
قانون در جامعه فرا می خواند و در این باره معتقد 

است که »جامعه و مردم باید با این قانون و حق 
خود آشنا شوند و دستگاه های اجرایی هم به این 

باور برسند که باید پاسخگو باشند.«
همچنین علی جنتی – وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی – معتقد است که »اجرای قانون انتشار 
وزارت  عهده  بر  اطالعات  به  آزاد  دسترسی  و 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گذاشته شده است که 
این وزارت خانه در اجرای قوانین آن پیشرو باشد. 
خیابانی  افشاگری  فساد  با  مبارزه  اساسی  راه 
نیست، بلکه با شفافیت می شود زمینه فساد را 

از بین برد.«
تاکید وزارت ارشاد بر اجرایی کردن قانون انتشار 
و دسترسی آزاد به اطالعات، در اواخر سال 94 
این  اجراکننده  از سازمان های  به معرفی یکی 
قانون با هدف تشویقی انجامید. بر این اساس 
علی جنتی در مقام رییس کمیسیون انتشار و 
از  نامه ای  انتشار  با  به اطالعات  آزاد  دسترسی 
رییس کل گمرك ایران به خاطر ارائه اطالعات 

این سازمان به مردم تشکر کرد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، جزو 
قوانین خاصی است که کمیسیون آن متشکل از 
شخصیت های حقوقی، به ریاست وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی است. این کمیسیون موظف  است 
سالی یك بار به رییس جمهور گزارش بدهد و 
بار  رییس جمهور نیز موظف است سالی یك 

پیشرفت این قانون را به مجلس گزارش بدهد.
همچنین حسن نمکدوست، یکی از روزنامه نگاران 
باسابقه و استاد علوم ارتباطات درباره این قانون 
دسترسی  و  انتشار  »قانون  گوید:  می  چنین 
آزاد به اطالعات سال ها باید چکش بخورد ، آب 
دستتان است زمین بگذارید و هر حوزه ای که 
هستید به دنبال آزادی اطالعات باشید. در زمینه 
آزادی اطالعات هنوز نقص های متعددی داریم و 
هنوز بستر دسترسی به اطالعات به لحاظ قانونی 
در کشور ما فراهم نشده است؛ متاسفانه در قانون 
اساسی مان هیچ اصلی درباره آزادی بیان وجود 

ندارد.«

مرور یک قانون به انگیزه روز »آزادی مطبوعات«

رژیم  گفت:  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
صهیونیستی در اشغالگری و شقاوت حد و مرزی 
نمی شناسد و ادعاهای این رژیم در مورد سرزمین 
های  طرح  دهنده  نشان  جوالن  اشغالی  های 

خطرناکی است.
اسالمی  جهاد  جنبش  دبیرکل  عبدا...  رمضان 
فلسطین با علی شمخانی نماینده مقام معظم 
رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و 
پیرامون انتفاضه مردمی وتحوالت فلسطین با وی 

گفتگو کرد.
علی شمخانی با تجلیل از ایستادگی و مقاومت 
مردم فلسطین در برابر اشغالگران وضرورت مقابله 
رژیم  گرانه  سرکوب  های  سیاست  با  مستمر 
امروز  تاکید کرد:  صهیونیستی علیه مسلمانان 
حامیان فلسطین در سراسر جهان معتقدند تنها 
اراده  بر  تکیه  مردم،  احقاق حق  و  پیروزی  راه 

داخلی و مقاومت اسالمی است.
در  صهیونیستی  رژیم  افزود:  شمخانی  دریابان 
اشغالگری و شقاوت حد و مرزی نمی شناسد و 
ادعاهای این رژیم در مورد سرزمین های اشغالی 
جوالن نشان دهنده طرح های خطرناکی است 
که برای دیگر سرزمین های اسالمی در سر می 
پروراند. نماینده مقام معظم رهبری گفت: اسرائیل 
شریك راهبردی گروه های تروریستی و تکفیری 
است و ارائه سالح، درمان مجروحان و کمك های 
اطالعاتی بخشی از این همکاری ها برای کشتار 
در کشورهای  ها  درگیری  تشدید  و  مسلمانان 

اسالمی است.
وی مهمترین اولویت جهان اسالم را حمایت از 
آرمان فلسطین و آزادی قدس شریف عنوان کرد 
و با اشاره به رفتار کشورهایی که با دامن زدن به 
اختالفات قومی ومذهبی در جهان اسالم مسیر 
برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی را می پیمایند 
ایجاد  مسیر  که  ای  وابسته  داد: حاکمان  ادامه 

انحراف در مسیر مبارزه با اصلی ترین تهدید جهان 
اسالم را می پیمایند در دادگاه تاریخ و درپیشگاه 

ملت های خود محکوم به خیانت هستند.
دبیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان با انتقاد از 
سازمان ملل به دلیل عدم اجرای تعهدات خود 
برای بازسازی غزه و تامین حداقل های معیشتی و 
خدماتی برای ساکنین تحت محاصره، بر حمایت 
قاطع ایران از مقاومت و ملت مظلوم فلسطین و 
تداوم ارسال کمك های غذایی و دارویی به مردم 

غزه تاکید کرد.
شمخانی با اشاره به تبلیغات رسانه های وابسته 
به صهیونیسم بین الملل در خصوص تاثیر توافق 
هسته ای بر روند حمایت جمهوری اسالمی از 
فلسطین و آرمان جهاد اسالمی در سرزمین های 
اشغالی اظهار داشت: این توافق نشان روشنی از 
قدرت نرم جمهوری اسالمی در مقابله با نظام 
سلطه بوده و اراده و قدرت ما را برای پیگیری 

آرمان های انقالب اسالمی مضاعف کرده است.
رمضان عبدا... دبیرکل جنبش جهاد اسالمی نیز 
در این دیدار با قدردانی از حمایت های رهبری، 
دولت و مردم جمهوری اسالمی ایران از مقاومت 
فلسطین افزود: ما رژیم صهیونیستی را غاصب، 
فاقد مشروعیت و در سراشیبی افول می دانیم و 
هر اقدامی که منجر به تایید این رژیم و چشم 
پوشی از باز پس گیری سرزمین های فلسطین 

شود را مردود می دانیم.
وي با تقبیح حاکم شدن سیاستهای تفرقه امیز 
در جهان اسالم که  موجب کاهش حساسیت 
نسبت به فلسطین و ضرورت استیفای حقوق 
مردم مظلوم آن شده است اظهار داشت:  برخی 
کشورهای عربی  با تالش برای مقابله  با جمهوری 
اسالمی که عامل ثبات و صلح درمنطقه است 
با  وهمکاری  مقاومت   جبهه  تضعیف  مسیر 

دشمنان جهان اسالم را می پیمایند.

شمخانی: 

رژیم صهیونیستی در اشغالگری حد و مرزی نمی شناسد

مدیر کل آموزش و پژوهش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از تدوین برنامه ها در راستای 
گفت:  و  داد  خبر  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
در  بنیان  دانش  های  شرکت  از  داریم  بنا 

پروژه های بین المللی استفاده کنیم.
های  برنامه  به  اشاره  با  امیری  نوری  محمد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 95 
خبرنگار  به  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای 
اندازی  راه  وزارتخانه،  این  در  ما  گفت:  مهر 
مجدد 7 هزار واحد اقتصادی را مالك خود 
تحقیق  واحدهای  داریم  بنا  و  ایم  داده  قرار 
طریق  از  صنعتی  بنگاههای  در  را  توسعه  و 
در  که  دولتی  و حقوق  مالیاتی  مشوق های 
امسال  و  تصویب  تولید،  موانع  رفع  قانون 

اجرایی شده جدی بگیریم.
پیوست  است  قرار  البته  افزود:  امیری  نوری 
معامالت  در  فناوری  انتقال  برای  را  فناوری 
خارجی تهیه کرده ایم و به تصویب برسانیم .

معافیت مالیاتی شرکت های نرم افزاری
وی عنوان کرد: تقویت شرکت های نرم افزاری 
در  مصوب  مالیاتی  های  معافیت  کمك  با 
صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام بعدی ما در 

وزارت صنعت است که حتما باید تحقق یابد.
امیری، همچنین قصد داریم  به گفته نوری 
برای شرکت های کمتر توسعه یافته که به 
مدت 13 سال است در شهرك های صنعتی 
هستند اقدام اساسی انجام دهیم؛ حمایت از 
این شرکت عالوه بر توسعه می تواند اشتغال 

فارغ التحصیالن را هم در برگیرد.
های  شرکت  از  استفاده  داشت:  اظهار  وی 
از  المللی  بین  های  پروژه  در  بنیان  دانش 
دیگر برنامه های ما در وزارت صنعت و معدن 
اقتصاد  واسطه  این  به  تا  رود  می  شمار  به 

مقاومتی و دانش بنیان تحقق یابد.

é تقویت برندهای تولید داخل
صنعت  وزارت  پژوهش  و  آموزش  مدیرکل 
و  تولید  برندهای  تقویت  همچنین  افزود: 
ورود  و  ارزشگذاری  نظام  ایجاد  با  تجارت 
نظام ارزش گذاری دارایی های نامشهود در 
از دیگر مواردی است که  حساب های ملی 

تا بخش  پیگیری خواهیم کرد  در سال 95 
تولیدی کشور بیشتر به مرحله تجاری برسد.

نوری امیری با بیان اینکه باید اقدامات پایه 
را برای اجرایی شدن موارد باال انجام بدهیم، 
تواند  می  زمانی  اقتصادی  بنگاه  یك  گفت: 
نیرو جذب کند که فضایی برای جذب داشته 
باشد بر همین اساس ما هم برنامه ریزی های 
هدفمندی  منابع  از  استفاده  با  را  خود 
یارانه ها قرار داده ایم تا شاهد اشتغال  فارغ 

التحصیالن باشیم.
وی گفت: ما تمام قوه خود را برای اشتغال 
تحصیل کرده های دانشگاهی قرار داده ایم 
تحصیل  از  مملو  که  پیرامونی  محیط  زیرا 
کرده های بیکار است باعث آسیب بالقوه به 

بخش صنعت و معدن خواهد شد.

é  اشتغال فارغ التحصیالن در راستای
تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان

و  دغدغه  ترین  مهم  گفت:   امیری  نوری 

برنامه  که  است  این  در سال 95  ما  نگرانی 
های وزارت صنعت را بر پایه اقتصاد مقاومتی 

پیش ببریم.
فارغ  اشتغال  بحث  اینکه  بیان  با  وی 
از  ما  برای  دانشگاهی  جوان  التحصیالن 
اهمیت باالیی برخوردار است، اظهار داشت: 
ابتدای  که  سخنانی  در  رهبری  معظم  مقام 
سال جاری در حرم رضوی داشتند،10 اقدام 
کردند؛  مطرح  کشور  نظام  برای  را  اساسی 
پارامتر،  و  عامل  ترین  این سخنان، مهم  در 
تحقق همه اهداف اقتصاد مقاومتی و سرمایه 
انسانی بود که عمده آن را فارغ التحصیالن 

دانشگاهی تشکیل می دهد.
این  بتوانیم  ما  اگر  امیری،  نوری  گفته  به 
جوانان را به طور صحیح در صنایع مختلف 
و بخش های مهم کشور، به کار بگیریم، می 
توانیم نیاز کشور را با ابتکار عمل آنها تامین 
کنیم؛ ما می توانیم از طریق همین جوانان 
به هدف نهایی یعنی همان اقتصاد مقاومتی 

دست یابیم.
مدیر کل آموزش و پژوهش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر 
میزان  این  فاصله  و  التحصیالن  فارغ  تعداد 
از ظرفیت اشتغال بخش های اقتصاد کشور 
مهم ترین مشکل ما به شمار می رود، افزود: 
آمارها تا پایان سال 94 نشان می دهد 30 
هزار نفر از تحصیل کرده های دانشگاهی به 
اند در حالیکه ساالنه میزان  اشتغال رسیده 
میلیون  تا یك  هزار  ها 850  کرده  تحصیل 

نفر هستند.

é  افزایش اشتغال فارغ التحصیالن در
صنعت

معناسـت  بـدان  آمـار  ایـن  وی،  گفتـه  بـه 
تعـداد  تنهـا  التحصیـالن  فـارغ  کل  از  کـه 
بخـش  در  توانیـم  مـی  را  نفـر   هـزار   30
صنعـت و معـدن مشـغول بـه کار کنیـم و 
ایـن بزرگتریـن دغدغه مـا در وزارت صنعت 
اسـت تـا ایـن میـزان را افزایـش دهیـم. بـر 
بـه  نسـبت  مـا  نـگاه  بایـد  اسـاس  همیـن 
گذشـته متفـاوت باشـد تـا بتوانیـم از فـارغ 
هـای  بخـش  در  دانشـگاهی  التحصیـالن 

کنیـم. اسـتفاده  صنعـت  مختلـف 
برنامه  در  دولت  کرد:  عنوان  امیری  نوری 
ششم الیحه ای را به مجلس ارائه کرده که 
این  در  رسد؛  می  تصویب  به   95 سال  در 
الیحه پیشنهاد شده که بنگاههای اقتصادی، 
فارغ التحصیالن حوزه خود را به کار بگیرند؛ 
الیحه  این  اجرایی شدن  راستای  در  هم  ما 
بنگاههای  تا  داریم  تالش  وزارت صنعت  در 
اقتصادی را ترغیب به جذب فارغ التحصیالن 

دانشگاهی کنیم.
در  گذشته  در  طرحی  اینکه  بیان  با  وی 
کنون  تا  که  شده  می  انجام  صنعت  وزارت 
به دالیل مختلفی به مرحله اجرایی نرسیده 
اشتغال  برای  داریم  بنا  اکنون  گفت:  است، 
فارغ التحصیالن، بخش کوچکی از این طرح 
التحصیالن  با عنوان »کارورزی  فارغ  را که 

دانشگاهی« است عملی کنیم.

اقتصاد دانش بنیان؛ اقدام و عمل؛

۷ برنامه وزارت صنعت برای اقتصاد دانش بنیان
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دادنامه 
پرونده کالسه 9409980242300003 شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید باهنر تهران تصمیم نهایی شماره 9409970242301761
خواهان-علی اصغر محبی فرزند اسداله مرحوم 

خوانده –اکرم معارف وند فرزند پیرکرم 
خواسته ها –مطالبه وجه چك –مطالبه خسارت دادرسی –مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه 
اسداله  فرزند  محبی  اصغر  علی  تقدیمی  دادخواست  خصوص  –در  دادگاه  رای 
سیزده  مبلغ  مطالبه  بخواسته  کرم  پیر  فرزند  وند  معارف  اکرم  بطرفیت  مرحوم 
ضمن  دادگاه  سپه  بانك  عهده   861900 شماره  چك  قطعه  وجه  ریال  میلیارد 
تعیین وقت رسیدگی و ابالغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده تشکیل 
جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده است خواهان حاضر و تقاضای رسیدگی نموده 
است خوانده علیرغم ابالغ در جلسه دادگاه حاضر نشده است و الیحه دفاعیه نیز 
ارسال ننموده است با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و مدارك و مستندات 
پرداخت  عدم  گواهی  و  مذکور  اصل چك  وجود  ویژه  به  وی  از سوی  ارائه شده 
صادره از سوی بانك محال علیه نزد خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اماره 
مدیونیت خوانده می باشد و با عنایت  به اینکه خوانده جلسه دادگاه حاضر نشده 
و در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایرادی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه 
با عنایت به وصف تجریدی مستند دعوی و تجاری بودن آن و  ابراز نداشته و  و 
اصل تنجیزی و اصل استقالل امضائات و اصل عدم توجه ایرادات و اصل دارنده با 
حسن نیت و انفکاك تعهد برواتی از تعهد پایه علیهذا دعوی خواهان وارد و ثابت 
مواد 522-519-198  و  تجارت  قانون  مواد 313-310  به  استناد  با  و  تشخیص 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 79 و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چك مصوب 76/3/10 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه آن مجمع مصوب 77/11/17 و مواد 
و  تعرفه خدمات  ریال هزینه  مبلغ 165000  و  تمبر  ریال   1275-1257-1301
ده میلیون ریال مجموعا بعنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی 
در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد خواهان نسبت به اعالم نشانی 

خوانده یا پرداخت هزینه نشر آگهی اقدام نماید
110/11603  رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی ابالغ
 خواهان اکبر حسن زاده  دادخواستی به طرفیت خوانده حسین طبسی و مریم 
طبسی    به خواسته دستور موقت و اعتراض به عملیات اجرایی و مطالبه خسارت 
دادرسی   تقدیم  دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
واقع  تهران  باهنر  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  125دادگاه  شعبه   به 
باهنر ارجاع و به کالسه  در تهران فلکه چهارم تهرانپارس مجتمع قضایی شهید 
9409980242200959 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/6/3 و ساعت 10 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یك 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
110/11591    منشی   دادگاه حقوقی شعبه 125دادگاه عمومی حقوقی شهید  باهنر تهران

آگهی ابالغ
دوست    بابا  حسین  خوانده   طرفیت  به  دادخواستی  کایکانی   مصطفی  خواهان 
مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته   به 
وجه چك  تقدیم  دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
واقع  تهران  باهنر  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   125 شعبه  به 
باهنر ارجاع و به کالسه  در تهران فلکه چهارم تهرانپارس مجتمع قضایی شهید 
9409980242201258 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/4/20 و ساعت 
11 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یك 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
110/11597 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 125دادگاه عمومی حقوقی شهید  باهنر 
تهران

آگهی ابالغ
خواهان  یعقوب صادقی دادخواستی به طرفیت خوانده  عبدالحسین زینعلی   به 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم   منقول   غیر  مالی  مبیع  تسلیم  خواسته  
مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   125 شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  تهران 
قضایی شهید باهنر تهران واقع در تهران فلکه چهارم تهرانپارس مجتمع قضایی 
وقت  که  گردیده  ثبت  به کالسه 9309980242200801  و  ارجاع  باهنر  شهید 
رسیدگی آن 95/6/3 و ساعت  12تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك 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
110/11582    منشی   دادگاه حقوقی شعبه 125دادگاه عمومی حقوقی شهید  باهنر تهران

دادنامه
دو  کیفری  عمومی  دادگاه   103 شعبه   9309980840702407 کالسه  پرونده 

ایالم تصمیم نهایی شماره 9509970842900110 
ایالم  نشانی شهرستان  به  فرزند جهانبخش  پور  لطفی  الدین  آقای جالل  شاکی: 

میش خاص روستای جعفرآباد منزل پدری 
متهمین: 1- آقای محمد کریمی 2- آقای حمید علی نژاد همگی به نشانی 3- 

آقای ساسان نوری به نشانی ایالم اتهام: ضرب و جرح عمدی
ختم  دادگاه  پرونده  بودن  تکمیل  و  قانونی  تشریفات  انجام  از  پس  گردشکار: 

رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رای دادگاه

نژاد  نوری 2- محمد کریمی 3- حمید علی  آقایان 1- ساسان  اتهام  درخصوص 
به  ایراد جرح عمدی نسبت  بر مشارکت در  اول و دوم دایر  متهمان ردیف های 
آقای جالل لطفی پور فرزند جهانبخش و متهم ردیف سوم دایر به معاونت در ایراد 
جرح عمدی نسبت به آقای جالل الدین لطفی پور از طریق تسهیل و وقوع جرم. 
دادگاه صرف نظر از کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
در  متهمان  جانب  از  دفاعی  هرگونه  تدارك  و  عدم حضور  از  نظر  و صرف  ایالم 
جلسات دادسرا و دادگاه و صرفنظر از اینکه پزشکی قانونی وجود جراحت بر بدن 
اهالی محل به  از  اینکه حسب تحقیقاتی که  به  تایید نموده است لکن  را  شاکی 
عمل آمده است از وقوع هرگونه درگیری بین طرفین اظهار بی اطالعی نموده اند 
و اظهار شاهد تعرفه شده تلفیقی بوده و با اوضاع محقق م مسلم پرونده و زمان و 
مکان مورد ادعایی شاکی که اظهار داشته است در سی دقیقه بامداد مورد جراحت 
قرار گرفته است مطابقت نمی نماید و نظر به اینکه صرف اعالم شکایت از جانب 
شاکی داللت بر ارتکاب بزه از جانب متهمان موصوف نمی نماید لذا این دادگاه 
به استناد ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 120 قانون 
برائت و اصل 37  قرار دادن اصل  مجازات اسالمی مصوب 1392 و ملحوظ نظر 
انتسابی صادر و اعالم می دارد.  اتهامات  از  قانون اساسی حکم بر برائت متهمان 
این رای ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر 

استان ایالم می باشد.
دادرس شعبه 103 دادگاه کیفری دو ایالم – علی زارع طالب

آگهی ابالغ 
احتراما در پرونده کالسه 941443  اتهامی 1- آرش رضایی فرزند قباد 2- مهرداد 
شکربیگی فرزند اردشیر 3- رضا شکربیگی فرزند اردشیر ساکن ایالم فعال مجهول 
عمدی  تخریب  و  )قمه(  سرد  سالح  با  نمایی  قدرت  اول  ردیف  اتهام  به  المکان 
خودرو و ردیف دوم و سوم به اتهام مشارك در ایراد ضرب عمدی با میلگرد حسب 
شکایت فرزاد اکبری تحت تعقیب قرار گرفته اند و با عنایت به مجهول المکان بودن 
متهمین و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبردگان 
ابالغ می گردد تا در وعد مقرر )یك ماه از تاریخ نشر اگهی( جهت دفاع از اتهام 
مطابق  حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردند  حاضر  شعبه  این  در  انتسابی 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب ایالم 

احضار متهم
به نظر به اینکه در پرونده کالسه 941905 – 3 در این شعبه آقای سعود افراسیابی 
فرزند محمد متولد به اتهام تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی در روستای اله دره 
علیا در محلی مشهور به پیر اسماعیل از طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشد 
و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان ممکن نگردیده بدین 
وسیله در اجرای ماده 174 قانون ایین دادرسی کیفری مراتب به نامبردگان ابالغ 
تا ظرف یك ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان دیواندره جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت 

عدم حضور پس از یك ماه تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
م الف 157/109 دفتر شعبه سوم دادیاری دادسرای شهرستان دیواندره – عبادی

آگهی احضار متهم 
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

رحیم   -1 نام  به  متهم  شعبه  این    9409980840701221 کالسه  پرونده  در 
رسولی فرزند محمد به اتهام ایراد ضرب جرح عمدی و ترك انفاق و توهین حسب 
با عنایت به مجهول  شکایت خانم زینب فرجی تحت تعقیب قرار گرفته است و 
المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به 
نامبرده ابالغ می گردد تا در وعد مقرر )یك ماه از تاریخ نشر اگهی( جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردند و قانونا نیز می توانید یك نفر وکیل 
به همراه داشته باشید بدیهی است در صورت عدم حضور بدون عذر موجه مطابق 

مقررات اقدام خواهد شد.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم – نجفی 

اجرائیه
 مشخصات محکوم له / محکوم لهم :

 1-عشرت الله رخی فرزند محمد علی به نشانی :استان لرستان شهرستان خرم 
آباد – قاضی آباد –خیابان دوم پالك 10 همراه 09387253300 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
1-عبدالعلی شرفی فرزند عزیزعلی به نشانی مجهول المکان 

شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
 9409976610901284 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9510096610900244
محکوم علیه محکوم است به الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال 
با  آباد  خرم  دو  بخش  37اصلی  ثبتی  پالك  شماره  به  زمین  قطعه  یك  رسمی 
مشخصات مندرج در قرارداد بیع فیمابین طرفین مورخ 1380/4/5 و نیز پرداخت 

مبلغ 814/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم لها.
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – ثریا سمریان.

متن آگهی
به  اصفهانی  بهنام  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زاده  حاتمی  مهتاب  خواهان 
خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان 
ثبت   9509986610200253 کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/4/1 و ساعت 09:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم 
نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – پروانه فراشی

ایجاد بانک هویت ژنتیکی توسط نیروی انتظامی 
ایجاد  به  مکلف  را  انتظامی  نیروی  ملت  خانه  در  مردم  نمایندگان 

بانك هویت ژنتیکی و اثر انگشت ایرانیان و اتباع خارجی کردند. 
 نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی در 
جریان بررسی مواد الحاقی الیحه تنظیم برخی از احکام برنامه های 

توسعه کشور با ماده الحاقی 14 آن موافقت کردند.
به منظور  است؛  آمده  این الیحه  الحاقی 14  ماده  در  است  گفتنی 
تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در 
حوادث و سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرائم، نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی موظف است بانك هویت ژنتیکی و اثر 
انگشت ایرانیان و اتباع خارجی را به تدریج ایجاد نماید. آیین نامه 
وزارت  توسط  بانك  این  به روزرسانی  و  نگهداری  ایجاد،  اجرائی 
دادگستری با همکاری ناجا حداکثر ظرف شش ماه پس از ابالغ این 
قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. هزینه های 
زیرساخت  تأسیس  و  به روزرسانی  نگهداری،  و  ایجاد  برای  الزم 
انتظامی  نیروی  سنواتی  اعتبارات  در  متناسباً  همه ساله  بانك،  این 

پیش بینی می شود.

شناسایی قوانین مخل تولید با اتاق بازرگانی 
نمایندگان مردم در خانه ملت اتاق بازرگانی را موظف به شناسایی 
قوانین مخل تولید کردند که باید گزارشی در این رابطه به کمیته 

متشکل از هر سه قوه ارائه شود. 
 نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی مواد الحاقی الیحه 
تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور با ماده الحاقی 22 

آن موافقت کردند.
اتاق  است؛  آمده  الیحه  این   22 الحاقی  ماده  در  که  است  گفتنی 
اتاق  همکاری  با  است  موظف  ایران  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی 
کشور،  اصناف  شورای  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  تعاون 
تولید  مخل  بخشنامه های  و  مقررات  قوانین،  شناسایی  به  نسبت 
از  مستمر  نظرخواهی  با  و  نماید  اقدام  کشور  در  سرمایه گذاری  و 
پردازش  و  بررسی  و  کشور  سراسر  صادراتی  و  تولیدی  تشکلهای 
مشکالت و خواسته های آنها، به طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی 
را تهیه کند و به کمیته ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب 
رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی 

پیشنهادهای ارائه شده، راهکارهای قانونی الزم را اتخاذ نماید.
ماده  این  موضوع  گزارش های  است:  آمده  ماده  این   1 تبصره  در 
قانونی،  خأل  مزاحم،  بخشنامه های  و  مصوبات  و  قوانین  درمورد 
اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصالح قوانین 
از  و حمایت  مالکیت  اقتصادی، حقوق  امنیت  ارتقای  و  مقررات  و 
سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت 
تمام شده کاالها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد 
تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از 

سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود تهیه می شود.
در تبصره 2 ذکر شده است: کمیته مذکور در این ماده یك نسخه 
سیاست های  اجرای  شورای عالی  به  را  ارسالی  گزارش های  همه  از 
گفت وگو  شورای  و  اساسی  قانون  چهارم)44(  و  چهل  اصل  کلی 

ارسال می نماید.
براساس تبصره 3 مصوبات جلسات مذکور ظرف حداکثر سی روز 

کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار می گیرد.

بکارگیری مجدد بازنشستگان در دستگاه های
 اجرایی؛ ممنوع 

در  بازنشستگان  به کارگیری مجدد  ملت  در خانه  مردم  نمایندگان 
دستگاه های اجرایی را ممنوع کردند. 

برنامه های توسعه  از احکام  در جریان بررسی الیحه تنظیم برخی 
کشور روز گذشته با ماده الحاقی 24 این الیحه موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی 24 این الیحه؛ هرگونه به کارگیری افرادی که 
در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته  شده یا می شوند 
به استثنای مقامات، اعضای هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا 
و فرزندان جانبازان هفتاددرصد و باالتر در دستگاههای اجرائی یا 
دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور 
از  پرداخت  و همچنین هرگونه  ممنوع می باشد  استفاده می کنند، 
توسط  بازخرید  و  بازنشسته  افراد  به  عنوان  هر  تحت  و  محل  هر 
دستگاههای مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر 
این حکم به استثنای ماده)41( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم 
قانون مدیریت خدمات  از مقررات مالی دولت و ماده)95(  بخشی 
کشوری و ماده)91( قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 

لغو می گردد.

پس گرفتن ۱۸۰ هکتار اراضی 
به سازمان منابع طبیعی 

اصل 90 مجلس شورای  سخنگوی کمیسیون 
دولت  استانداری  تخلف  کرد:  تاکید  اسالمی 
احمدی نژاد در زمینه واگذاری غیرقانونی 180 
هکتار به مرزبانی ناجا بررسی و مقرر شد این 
اراضی به سازمان منابع طبیعی استرداد شود. 

مصطفی افضلی فرد با بیان اینکه هفته گذشته، 
گفت:  داشت،  نشست   90 اصل  کمیسیون 
سازمان  و  ناجا  مسئوالن  حضور  با  ای  جلسه 
منابع طبیعی، وزارت کشاورزی و مرزبانی کل 
کشور برگزار شد تا موضوع تصرف غیر قانونی 
180 هکتار از اراضی منطقه تتاشیق در استان 

اردبیل از سوی مرزبان ناجا بررسی شود.
مجلس  در  نمین  و  نیر  اردبیل،  مردم  نماینده 
متاقبل  داشت:  اظهار  اسالمی  شورای  نهم 
کشاورزی  جهاد  سازمان  سوی  از  که  گزارشی 
قانونی  مراحل  اینکه  بدون  طبیعی،   منابع  و 
اردبیل  استان  در  اراضی  هکتار  واگذاری 180 
به مرزبانی ناجا انجام شود، با کمك استانداری 
وقت یعنی استانداری دولت احمدی نژاد، این 

زمین ها به تصرف مرزبانی ناجا درآمد.
وی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی و منابع 
طبیعی از این روند شکایت کردند که در نهایت 
جمهوری  ریاست  سازی  مستند  کمیسیون 
هکتار  باید 180  که  کرد  در سال 92 مصوب 
تا  متاسفانه  اما  شود  مسترد  طبیعی  منابع  به 
کنون این مصوبه که به امضای نماینده ناجا هم 

رسیده عملیاتی نشده است.
گذشته  هفته  نشست  در  فرد  افضلی  گفته  به 
شده  طی  قانونی  فرآیند   90 اصل  کمیسیون 
بررسی و استالل دو طرف استماع شد که در 
با استرداد این اراضی به  نهایت کمیسیون نیز 

منابع طبیعی رای داد.
مجلس  در   90 اصل  کمیسیون  سخنگوی 
شورای اسالمی تاکید کرد: بر این اساس تعیین 
اردبیهشت   15 تا  کشور  کل  مرزبانی  که  شد 
کمیسیون  مصوبه  کردن  اجرایی  به  نسبت 

مستندسازی ریاست جمهوری اقدام کند.

سالروز آغاز امامت حضرت 
ولیعصر )عج( تعطیل رسمی شد 

موافقت کردند  نمایندگان مردم در خانه ملت 
عنوان  به  )عج(  ولیعصر  امامت حضرت  آغاز  تا 

تعطیل رسمی انتخاب شود. 
جریان  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
از  برخی  تنظیم  الیحه  الحاقی  مواد  بررسی 
الحاقی  با ماده  برنامه های توسعه کشور  احکام 

38 آن موافقت کردند.
است؛  آمده   38 الحاقی  ماده  در  اساس  براین 
حضرت  شهادت  سالروز  ربیع االول  هشتم 
امامت حضرت  آغاز  و  عسگری)ع(  امام حسن 
تعیین  رسمی  تعطیل  به عنوان  ولی عصر)عج( 

می گردد.
کمال الدین  کاتب،  غالمرضا  است  گفتنی 
پیرموذن و احمد توکلی هر یك در اخطارهای 
به  تعطیلی  این  که  کردند  عنوان  جداگانه ای 
اقتصاد کشور ضربه می زند و بار مالی را برای 

دولت به همراه دارد.
به گفته کاتب قرار بود در کمیسیون مشترك 
روز  این  تعطیلی  که  شود  تصویب  اینگونه 

جایگزین یکی از تعطیلی های رسمی شود.
خود  اخطار  در  توکلی  احمد  دیگر  سوی  از 
تعطیالت  اینگونه  که  کرد  اشاره  نکته  این  به 
رسمی در کشورهای دیگر مدیریت شده است 
در  گفت  مجلس  رئیس  نایب  فرد  ابوترابی  که 
برخی از این کشورها دو روز در هفته تعطیلی 
رسمی دارند که این موضوع در کشور ما مرسوم 

نیست.

کوتاه از مجلس

به گزارش خانه ملت؛ نمایندگان مجلس معتقدند 
آب  مشتری  اصلی ترین  آمریکا  اینکه  علیرغم 
صورت  در  است،  جهانی  سطح  در  سنگین 
امتناع این کشور به دلیل اختالفات داخلی، ایران 
بالفاصله مشتری دیگری را جایگزین خواهد کرد. 
هفته گذشته بود که وزارت خارجه آمریکا اعالم 
کرد واشنگتن در راستای اجرای برجام 32 تن 
که  کرد  خواهد  خریداری  ایران  از  سنگین  آب 
سیدعباس عراقچی، معاون وزیر خارجه نیز انجام 

این معامله را تایید کرده است.
کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز در 
خصوص این معامله که به گفته مقام های رسمی 
گفت:  بود،  خواهد  دالر  میلیون   8.6 آن  ارزش 
عالوه بر 130 تن آب سنگینی که می توانیم طبق 
برجام حفظ کنیم، حدود 70 تن مازاد داریم که 
باید در بازارهای بین المللی عرضه شود که از این 
بازطراحی  راکتور  برای  130 تن حدود 65 تن 
شده اراك مورد نیاز بوده و برای 5 سال دیگرالزم 
خواهد بود ضمن اینکه حدود 65 تن دیگر هم به 

عنوان ذخیره نگه می داریم.
گفتنی است، مصرف کل بازار دنیا 95 تن در سال 
است که 75 درصد آن مربوط به بازار آمریکاست 
مصرف  بزرگ ترین  عنوان  به  کشور  این  لذا 
کننده می تواند مشتری مهم ایران برای خرید 
این محصول استراتژیك باشد با این حال بعد از 
گذشت تنها یك روز از ارائه این طرح، یك سناتور 
آمریکایی که از جدی ترین منتقدان دولت آمریکا 
ارائه  از  با ایران است خبر  بابت توافق هسته ای 
طرحی به سنا داد تا خرید آب سنگین از کشور 

ما ممنوع شود.
البته سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری 
بعد از آن با لحنی تمسخرآمیز از طرحی که خرید 
آب سنگین از ایران را ممنوع می کند، انتقاد کرد 
که همین مطلب نشان دهنده اختالفی است که 
جمهوری خواهان و دموکرات های آمریکایی بر 

سر قضیه هسته ای ایران دارند.
از  بعد  کشورمان  خارجه  وزیر  معاون  عراقچی 
اعالم خبر معامله با آمریکا برای فروش 32 تن 
آب سنگین همچنین خبر از مذاکره با روسیه به 
عنوان یکی دیگر از قدرت های جهان برای فروش 

40 تن از این محصول استراتژیك را داده است.

سال  ایران  سنگین  آب  است  ذکر  به  الزم 
گذشته در آزمایشگاه بین المللی ساوانا در آمریکا 
آن  خلوص  درجه  و  گرفت  قرار  آزمایش  مورد 
99.75 درصد تائید شد که این امر نشان دهنده 
استانداردسازی و کیفیت باالی صنعت هسته ای 

ایران است.
همچنین میزان تولید آب سنگین ایران ساالنه 
حدود 20 تن بوده که قرار است سازمان انرژی 
مشتریان  به  را  آن  برجام  چارچوب  در  اتمی 

خارجی خود عرضه کند.
بر همین اساس طی گفت و گویی با نمایندگان 
مجلس واکنش های مختلفی نسبت به درگیری 
میان دولت و سنای آمریکا در خصوص خرید آب 
سنگین از ایران داشته اند اما در نهایت همه آنها 
بر این اعتقاد هستند که اگر آمریکا از خرید آب 
سنگین ایران امتناع کند، قطعا خریداران بسیار 
دیگری در صف انتظار این محصول باارزش ایرانی 
هستند. مشروح این گفت و گوها را در ادامه می 

خوانید:
حقیقت پور: اوباما اختیار وتو طرح سنا مبنی بر 
دارد/ را  ایران  از  سنگین  آب  خرید  ممنوعیت 

تالش های سنا نافرجام می ماند
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  پور  حقیقت  منصور 
ایران طبق  اینکه  با بیان  خبرگزاری خانه ملت 
برجام مجاز به فروش آب سنگین بر اساس میزان 
استاندارد معین به دنیا شده است، گفت: برجام 

هیچ منعی برای فروش آب سنگین به کشورهای 
دنیا نگذاشته که بر این اساس فروش آن به آمریکا 

نیز مشکلی ندارد.
در  و سرعین  نیر  نمین،  اردبیل،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی در ادامه بیان داشت: اگر 
آمریکا زمانی بخواهد برخالف قرارداد بسته شده 
از خرید آب سنگین ایران امتناع کند، به معنای 
نقض برجام از سوی ما نخواهد بود و ما این امکان 
به کشور  را  تا محصول خود  را خواهیم داشت 

دیگری بفروشیم.
وی در ادامه به کارشکنی های سنای آمریکا مبنی 
اشاره  ایران  از  آب سنگین  ممنوعیت خرید  بر 
و عنوان کرد: موضوع آب سنگین موضوع قابل 
توجهی برای تمام دنیاست و بسیاری از کشورها 
مشتری آن هستند چرا که کمتر کشوری توانسته 
به قابلیت تولید آب سنگین دست پیدا کند در 
حالی که ایران می تواند در آینده نیز این محصول 
را تولید کند لذا کارشکنی های سنای آمریکا در 

نهایت به زیان ما نخواهد بود.
نهایت  در  کرد:  تصریح  همچنین  پور  حقیقت 
دولت آمریکا طرف قرارداد ما جهت فروش آب 
سنگین به این کشور بوده و صرفا تالش های سنا 
نمی تواند مانع این کار شود چنانچه در گذشته 
نیز تالش هایی برای رد برجام شد اما به نتیجه 

نرسید.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 

پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
خاطرنشان کرد: دولت آمریکا می تواند با رایزنی 
و در نهایت با وتو کردن مانع تصویب ممنوعیت 

خرید آب سنگین از ایران شود.
آب  فروش  بعدی  مقصد  روسیه  سبحانی نیا: 

سنگین در صورت امتناع خرید آمریکا
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  نیا  سبحانی  حسین 
خبرگزاری خانه ملت با تأکید بر اینکه استنکاف 
آمریکا از خرید آب سنگین مانعی برای حضور ما 
در بازار رقابتی دنیا نیست، گفت: طبق برجام مجاز 
هستیم آب سنگین مازاد خود را به هر کشوری 
حتی آمریکا عرضه کنیم و حال بعد از اعالم این 
کشور مبنی بر خرید و سپس امتناع از آن مشکلی 
برای فروش نخواهیم داشت به ویژه که در این 

زمینه با روسیه نیز مذاکراتی داشته ایم.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای 
اسالمی بر همین اساس تصریح کرد: سنا برای 
خرید آب سنگین از سوی دولت آمریکا ممانعتی 
ایجاد کرده است که البته اگر به معنای تحریم 
صورت  به  اما  ندارد  برجام  با  مغایرتی  نباشد 
مفاد  کامل  اجرای  برای  مانعی  تواند  می  کلی 
برجام باشد لذا الزم است رئیس جمهور آمریکا 
با مصوبات سنا دارد  رابطه  اختیاراتی که در  از 

استفاده کند.
کارشکنانه  عملکرد  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
اجرای روان  ایجاد خلل در  آمریکا در خصوص 
برجام قطعا مورد انتقاد سایر اعضای گروه 5+1 
است، گفت: با این حال به دلیل منافع مشترکی 
که میان اروپایی ها و آمریکایی ها وجود دارد، 
این خصوص  در  مالحظاتی  ها  اروپایی  معموال 
دارند اما آنجا که منافع کشورهای اروپا به خطر 
بیفتد قطعا اتحادیه به تنهایی تصمیم گیری می 

کند.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر منافع اروپایی ها 
در گرو تصمیمات آمریکاست لذا کارشکنی های 
این کشور هنوز به آن حد نرسیده که اقتصاد و 
صنعتشان به خطر بیفتد اما مادامی که این خطر 
را احساس کنند قطعا راه خود را از آمریکا جدا 

می کنند.

دلهره واشنگتن برای خرید آب سنگین ایران

با  مجلس،  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
مالی  های  مشوق  ارتقای  ضرورت  بر  تاکید 
به  مکلف  دولت  گفت:  جوانان،  ازدواج  برای 
اجرای این قانون بودجه در خصوص افزایش 
نظری  اظهار  نوع  هر  و  بوده  ازدواج  وام 
این  پرداخت  برای  منابع  کمبود  درخصوص 

وام بهانه تراشی است. 
بهروز نعمتی با اشاره به مصوبه اخیرمجلس 
به  ازدواج  تسهیالت  افزایش  درخصوص 
به  مکلف  تومان،گفت:دولت  میلیون   10
اظهارنظری  هرنوع  و  بوده  قانون  این  اجرای 
این  پرداخت  برای  منابع  کمبود  درخصوص 

وام بهانه تراشی است.
شورای  درمجلس  اسدآباد  مردم  نماینده 
اسالمی،با بیان اینکه منابع مورد نیاز پرداخت 
وام 10 میلیونی ازدواج در قانون بودجه 95 
دولت  افزود:  است،  شده  دیده  کشور  کل 
که  بداند  کشور  کنونی  شرایط  درك  با  باید 
پرداخت این میزان تسهیالت نیز برای شروع 

زندگی کافی نیست.
مسیر  برسر  اندازی  سنگ  داد:  ادامه  وی 
از  جدیت  با  باید  ازدواج  تسهیالت  پرداخت 

سوی دستگاه های مسئول پیگیری شود.
تاکید  با  نهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
وام  تصویب  درحین  نیز  دولت  خود  براینکه 
10 میلیونی ازدواج به هریك از زوجین اعالم 
موافقت کرده،گفت: وقتی دولت با این مصوبه 
منابع دیده  از  باید  بانك مرکزی  بوده  موافق 
شده در قانون تسهیل وام دهی را ممکن کند.
برای  فعلی  شرایط  ادامه  اینکه  بیان  با  وی 
صالح  به  ازدواج  سن  در  تاخیر  با  جوانان 
های  سیاست  باید  دولت  نیست،افزود: 
جمله  از  جوانان  ازدواج  برای  تشویقی 
اشتغال،تسهیالت کارآمد و غیره را در دستور 

کار خود قرار دهد.
نعمتی با تاکید براینکه هر ساله آمار جوانان 
کرد:  می شود،تصربح  بیشتر  ازدواج  در سن 
راهکاری  جوانان  تقاضاهای  برای  دولت  اگر 
منطقی ارایه نکند باید برای درمان معضالت 

اجتماعی خود را آماده کند.
مجلس  معادن  و  صنایع  عضوکمیسیون 
پیگیر  مجلس  کرد:  تاکید  اسالمی،  شورای 
خصوص  در  خود  اخیر  مصوبه  اجرای  نحوه 

افزایش تسهیالت ازدواج است.

بهانه دولت برای پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج

مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
در  برجام  نقش  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
افزایش مراودات سیاسی با سایر کشورهای جهان 
نادیده گرفته می شود، گفت: تعداد سفر هیئت 
های خارجی به ایران در شرایط پسا برجام 100 

درصد افزایش یافته است. 
جواد هروی در خصوص افزایش سفر هیئت های 
اظهار  برجام،  پسا  ایران در شرایط  به  خارجی 
های  هیئت  ورود  و  سیاسی  تحرکات  داشت: 
خارجی به کشور در ماه های اخیر یکی از نقاط 

قوت دستگاه دیپلماسی کشور است.
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: تعداد هیئت های اعزامی به نسبت ماه 
های قبل از اعزام در یك بازه زمانی مشخص 

افزایش دو برابری را شاهد هستیم.
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی ادامه داد: در 9 ماهه قبل از برجام 
تعداد ورود هیئت های سیاسی که به ایران سفر 
کرده اند حدود 100 هیئت بوده است و هیئت 
هایی که بعد از برجام به ایران آمده اند حدود 
180 هیئت بودهاندکه این آمار افزایش 100 در 

صدی سفر هیئتهای خارجی را نشان می دهد.

با  سیاسی  مراودات  رشد  اینکه  بیان  با  هروی 
کشورهای اروپایی نیز افزایش یافته است، متذکر 
شد: اکثر سفر هیئت هایی که به ایران آمدهاند 
سطح باالیی داشتهاند که این در حالی انجام شده 
این در حالی است که اکثر کشورهایی که قبل 
از برجام به ایران آمده اند هیئت های کوچکی 

بوده اند.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و آلمان با بیان 
اینکه اکثر هیئت هایی که قبل از برجام به ایران 
سفر می کردند کشورهای دور دست بودند ولی 
در حال حاضر اکثرا کشورهای اروپایی با هیئت 
های کالن به ایران سفر میکنند، گفت: برخی از 
گروه ها بیش از 100 نفر را به همراه خود آورده 
اند و عالوه بر هیئت سیاسی، هیئت اقتصادی نیز 

به همراه خود داشته اند.
وی افزود: چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت 
ورود هیئت های خارجی اصال قابل قیاس نیست 
و این باید به عنوان یکی از نقاط قوت برجام 
مورد توجه قرار بگیرد که متاسفانه کسی به این 
موضوع توجهی نداشته است. برجام توانسته دنیا 
را متقاعد کند تا با جمهوری اسالمی ایران مذاکره 

مستقیم انجام دهند.

نقش برجام در افزایش سفر هیات های خارجی به ایران 

کوتاه از مجلس
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آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای ولی اله نوروزی فرزند علی اصغر به شرح درخواستی که به شماره 11/95/12 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که شادروان سکینه خلیل خلیلی فرزند اسداله به شماره شناسنامه 804 صادره از 
خلیل محله در تاریخ 1383/12/08 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر – 

خلیل شهر فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از عبارتست از:
1- ولی اله نوروزی خلیلی فرزند علی اصغر ش ش 14 ت ت 1326/08/19 صادره 

از گلوگاه پسر متوفی
2- میرزا بابا نوروزی فرزند علی اصغر ش ش 1710 ت ت 1325/04/18 صادره 

از گلوگاه پسر متوفی
3- زینب نوروزی خلیلی فرزند علی اصغر ش ش 31 ت ت 1334/01/03 صادره 

از گلوگاه دختر متوفی
4- زهرا نوروزی خلیلی فرزند علی اصغر ش ش 2319 ت ت 1340/06/06 صادره 

از گلوگاه دختر متوفی
5- گل جهان نوروزی خلیلی فرزند علی اصغر ش ش 1813 ت ت 1338/01/05 

صادره از گلوگاه دختر متوفی
6- فاطمه نوروزی خلیلی فرزند علی اصغر ش ش 38 ت ت 1318/07/07 صادره 

از گلوگاه دختر متوفی
7- جهان بانو نوروزی خلیلی فرزند علی اصغر ش ش 1906 ت ت 1332/01/30 

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

گواهی صادر خواهد شد.
م الف  95086 قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف بهشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهان: خانم رقیه محمود جانلو فرزند محمد تقی 

خواندگان: 1- علی رنجبر به نشانی بهشهر ایستگاه گرگان خ شاهد پنجم دست 
چپ داخل ك منزل استیجاری بهشهر میدان تره بار حجره برادران رنجبر 

2- مهدی رنجبر به نشانی همان آدرس فوق
خواسته: مطالبه وجه 

پیرامون دادخواست خانم رقیه محمود جانلو بطرفیت خواندگان فوق به خواسته 
مطالبه وجه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول و دوم به نام علی 
و مهدی رنجبر به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی اخطاریه مشارالیه در 
روزنامه های کثیراالنتشار چاپ می گردد تا خوانده ضمن اطالع از دعوی مطروحه 
شورای حل  نهم  شعبه  در   9:00 ساعت  راس   95/03/16 مورخ  یکشنبه  روز  در 
اختالف بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی 
اثباتی حکم صادر  ادله  و کفایت  حاضر شود ضمنا در فرض عدم حضور خوانده 
از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و  خواهد شد. همچنین خوانده می تواند قبل 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را جهت تدارك دفاع اخذ نماید.
م الف 95087 مدیر دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف بهشهر 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهان: عبداله صداقتی فرزند محمد علی با وکالت مولود هاشمی

خواندگان: پاالیشگاه نفت به نشانی مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه 

پیرامون دادخواست آقای عبداله صداقتی بطرفیت خوانده فوق به خواسته مطالبه 
وجه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول به نام پاالیشگاه نفت به 
های  روزنامه  در  مشارالیه  اخطاریه  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز 
روز  در  مطروحه  دعوی  از  اطالع  ضمن  خوانده  تا  گردد  می  چاپ  کثیراالنتشار 
سه شنبه مورخ 95/04/01 راس ساعت 9:30 در شعبه اول شورای حل اختالف 
بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر 
اثباتی حکم صادر خواهد  شود ضمنا در فرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله 
شد. همچنین خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را جهت تدارك دفاع اخذ نماید.
م الف 95091 مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف بهشهر – عارفی 

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

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

فاقد سند رسمي
برابررای شماره  139460331010005405 مورخ 1394/11/29هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك کرج –ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
کدملی   27 شناسنامه  شماره  به  مصطفی  فرزند  کریمی   بیژن  مجید  متقاضی  
مساحت  به  ساختمان   یکباب  درششدانگ   آباده  از  صادره     2411292082
64/46  متر مربع مفروزو مجزی شده از پالك 1261 فرعی از361  اصلی واقع در 
سرحدآباد کرج بخش حوزه ثبت ملك کرج خریداری از مالك رسمی احمد کاظم 
عراقی و مسعود انصاری محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف4741
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/01/30
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/02/14

 کفیل  ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس منصور هدایتكار 

 آگهی فقدان سند مالکیت
احتراما، آقای علی اکبر عظیمی فرزند محمد، با ارائه ی درخواستی وارده به شماره 
ی 8018 تاریخ 1345/12/13 منضم به دو برگ استشهادیه ی مصدق دفتر اسناد 
رسمی شماره ی 46 جوانرود، مدعی فقدان سند مالکیت شماره سریال 804518 
 13 بخش  در  واقع  پان،  ترکه  اصلی   60 از  فرعی   18 پالك  به  مربوط   85 الف 
کرمانشاه )به علت جابه جایی و نقل مکان ( گردیده است و صدور المثنای سند 

مالکیت مزبور، در دست اقدام است.
به  خانه  باب  یك  دانگ   6 به  متعلق  مذکور  مالکیت  که سند  است  ذکر  به  الزم 
مساحت 233/24 متر مربع است و در تاریخ 1386/08/26 ذیل ثبت 6121 صفحه 
ی 277 دفتر جلد 13/33به نام آقای علی اکبر عظیمی فرزند محمد صادر و تسلیم 
آن  تمامی  و  باشد  نمی  وثیقه  و  بازداشت  قید  در  تاریخ  این  در  و  است  گردیده 
در قبال مبلغ 75/000/000 ریال در وثیقه بانك صادرات ایران )شعبه جوانرود( 

گذارده شده و تا کنون فسخ نگردیده است.
لذا مراتب در اجرای ماده ی 120 آئین نامه ی قانون ثبت و تبصره آن، در یك 
نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخص با اشخاص مدعی انجام معامله و با وجود 
با  چنانچه شخص  تا  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  نزد خود هستند،  مالکیت،  سند 
اشخاص مدعی انجام معامله و با وجود سند مالکیت، نزد خود هستند، از تاریخ 
انتشار این آگهی، ظرف مدت 10 روز، اعتراض خود را ضمن ارائه ی اصل سند 
مالکیت، کتبا به این اداره، تسلیم نمایند. در غیر این صورت، المثنای سند مالکیت، 

پس از انقضای مهلت مذکور، طبق مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1395/02/14

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- نعمت عزیزی

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

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

فاقد سند رسمي
/دوم  اول  1394/11/29هیات  139460331010005406مورخ  شماره  برابررای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك کرج –ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای بهروز مرادی ابرغان  فرزند عوض  بشماره شناسنامه 13 نسبت به  
ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 121.36 متر مربع پالك فرعی از اصلی  
مفروز و مجزی شده از پالك 703 فرعی از365اصلی واقع استان البرز ناحیه دو 
کرج خریداری از مالك رسمی حسین عسگری  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم کرج مرتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا 
به مراجع قضایی نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 4758
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/01/30 تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/02/14

 کفیل ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  منصور هدایتكار 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
به  دادخواست  شرح  به   102 شماره  شناسنامه  دارنده  پور  باقر  اله  ولی  آقای 
کالسه از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان وحید باقرپور بشناسنامه شماره 5-007972 -485 در تاریخ 1393/7/4 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به :1-
ولی اله باقرپور فرزند حسن جان به شماره شناسنامه 102 ت ت 1340 به عنوان 
پدر متوفی 2-سکینه قهرمانی فرزند رضا به شماره شناسنامه 413 ت ت 1347 

به عنوان مادر متوفی و الغیر
اینك شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یك ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – حمید شهسواری  

مفقودی 
شماره  به  آی  ایکس  تی  پراید جی  سواری  خودرو  شناسایی  کارت  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   01169973 موتور  شماره  و   35 ق   185  -72 ایران  پالك 

1412284556640S مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری پژو پارس مدل 87 نقره ای متالیك به شماره پالك ایران 
78- 386 ص 12 و شماره شاسی 50352670 و شماره موتور 12487006572 

مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونكنار

مشاوره هاي قبل و بعد از ازدواج باید 
اجباری شود

معاون اجتماعي وزیر بهداشت با بیان اینکه 25 درصد ازدواج ها در 
از  پس  و  قبل  هاي  مشاوره  گفت:  شود،  مي  منجر  به طالق  کشور 

ازدواج باید افزایش یابد و حتي اجباري شود.
محمد هادي ایازي در نشست خبري سخنگوي وزارت بهداشت افزود: 
با توجه به افزایش طالق در جامعه و آسیب هاي اجتماعي ناشي از 
آن در کشور باید مشاوره هاي روانشناسي قبل و حتي پس از ازدواج 

الزامي شود.
وي گفت:براي توسعه این کار حتما همکاري هایي با وزارت رفاه و 

سازمان بهزیستي انجام مي شود.
این مقام وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا گفت: رشد 
آسیبهاي اجتماعي را کشور قبول داریم البته عدد رشد را فعال نمي 

توانیم اعالم کنیم.

واردات کاالی دارویی، بهداشتی و آرایشی 
بدون ثبت جرم است

 
با تصویب مجلس هرگونه واردات تجاری محصوالت و کاالی دارویی، 
وزارت  اصالت  کنترل  و  رهگیری  در سامانه  بهداشتی که  و  آرایشی 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ثبت نشده باشد جرم محسوب 

می شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق برخورد می شود. 
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس در ادامه رسیدگی به الیحه 
تنظیم بخشی از برنامه های توسعه کل کشور مصوب کردند که هرگونه 
واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کاالهای دارویی، 
واکسن، مواد بیولوژیك، طبیعی و سنتی، مکمل های دارویی، آرایشی 
و  رهگیری  سامانه  در  که  پزشکی  تجهیزات  و  قضایی  بهداشتی،  و 
کنترل اصالت طبق ضوابط تعیینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی ثبت نشده باشد جرم محسوب می شود و با مجرم بر اساس 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز برخوردار می شود. 
مسئولیت اجرای این ماده در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین 
کاال یا کاالهای با مصرف دامی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. 

نیروی انتظامی باید بانک هویت ژنتیکی 
ایرانیان و اتباع خارجی را ایجاد کند 

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به الیحه تنظیم برخی از احکام 
بانك  ایجاد  به  موظف  را  انتظامی  نیروی  کشور  توسعه  برنامه های 

هویت ژنتیکی و اثر انگشت ایرانیان و اتباع خارجی کردند. 
بر اساس این مصوبه به  منظور تسریع در شناسایی و تشخیص هویت 
ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث و سوانح و افزایش سرعت و توان 
انتظامی جمهوری اسالمی موظف است  کشف علمی جرایم، نیروی 
بانك هویت ژنتیکی و اثر انگشت ایرانیان و اتباع خارجی را به تدریج 

ایجاد کند. 
توسط  بانك  این  به روزرسانی  و  نگهداری  ایجاد،  اجرایی  آیین نامه 
از  پس  شش ماه  ظرف  حداکثر  ناجا  همکاری  با  دادگستری  وزارت 
می رسد.  وزیران  هیأت  تصویب  به  و  می شود  تهیه  قانون  این  ابالغ 
تأسیس  و  به روزرسانی  نگهداری،  و  ایجاد  برای  الزم  هزینه های 
نیروی  اعتبارات سنواتی  در  متناسباً  بانك، همه ساله  این  زیرساخت 

انتظامی پیش بینی می شود. 

آسیب رسان بودن سفره های یکبار مصرف 

خطر  تایید  بهداشت  وزارت  کار  و  محیط  اداره سالمت  فنی  معاون 
وزارت  بررسی های  به  مشروط  را  مصرف  یك بار  سفره های  مصرف 
رسان  آسیب  بر  دال  مستنداتی  اگر  کرد:  تاکید  و  دانست  بهداشت 
ابتدا  باشد،  داشته  وجود  بارمصرف  یك  سفره های  از  استفاده  بودن 

وزارت بهداشت اطالع رسانی عمومی می کند. 
از  استفاده  به هشدارهایی درباره خطر  واکنش  فرهادی، در  محسن 
آسیب  آن  اساس  بر  که  مستنداتی  گفت:  مصرف  یك بار  سفره های 
به  هنوز  شده،  اعالم  مصرف  بار  یك  سفره های  مصرف  بودن  رسان 
دست ما نرسیده است. تا امروز نیز ما در بررسی های خود به چنین 

نظری نرسیده ایم. 
وی افزود: ما این نظر را نه رد می کنیم و نه تایید؛ چون نیاز به بررسی 
دارد، ولی تا زمانی که مستنداتی در خصوص آن نداشته باشیم، تایید 

نمی کنیم. 
فرهادی تصریح کرد: حتما اگر مستنداتی دال بر آسیب رسان بودن 
وزارت  خود  ابتدا  باشیم،  داشته  یك بارمصرف  سفره های  از  استفاده 

بهداشت اطالع رسانی عمومی می کند. 

افزایش بودجه  سالمت با رشد 
طرح تحول مناسب نیست 

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
پزشکی گفت: رشد بودجه های نظام سالمت 

نیاز  مورد  هزینه های  و  واقعی  تورم  به  باتوجه 
مناسب  سالمت،  تحول  طرح  اجرای  برای 

نیست.
وزارت  سخنگوی  نشست  در  حریرچی  ایرج 
سهم  افزود:  پرسش  به  پاسخ  در  بهداشت 
هنوز  کشور  بودجه های  کل  به  نسبت  سالمت 

از متوسط کشورهای منطقه پایین تر است.
کلی  سیاست های  به  باتوجه  کرد:  اظهار  وی 
باید  رهبری،  معظم  مقام  ابالغی  نظام سالمت 
از  متوسط  طور  به  سالمت  حوزه  اعتبارات 
این  باشد.  بیشتر  منطقه  کشورهای  میانگین 
تا   8.5 بین  منطقه  کشورهای  در  میانگین 
که  است  ملی  ناخالص  درآمد  از  درصد   10.5
در کشور ما اندکی بیش از هفت درصد است. 
وی اضافه کرد: آمارهای کنونی نشان می دهد 
هزینه های  کل  از  بیمه ها  و  دولت  سهم  که 
سالمت کمتر از 40 درصد است در حالی که 
بیمه ها در کشورهای منطقه بین  دولت ها و 
50 تا 60 درصد هزینه های سالمت را پرداخت 
و  اطالعات  این  به  باتوجه  گفت:  می کنند.وی 
بهداشت، سرعت  وزارت  بودجه  نامناسب  رشد 
با  مقایسه  در  سالمت  نظام  بودجه های  رشد 
طرح  اجرای  برای  که  نیازهایی  و  واقعی  تورم 

تحول سالمت وجود دارد، مناسب نیست.
این  با  کرد:  اضافه  بهداشت  وزیر  مقام  قائم 
گذشته  سال  سه  طی  دولت  حمایت  وجود 
است؛  بوده  مناسب  سالمت  تحول  طرح  از 
میلیارد   800 و  هزار  چهار  مثال  به عنوان 
وزارت  به  یارانه ها  هدفمندی  محل  از  تومان 
هزار  سه  حدود  و  شد  پرداخت  بهداشت 
یك  محل  از   93 سال  در  نیز  تومان  میلیارد 
وزارت  به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  درصد 
سال  در  میزان  این  که  گرفت  تعلق  بهداشت 
94 به حدود چهار هزار میلیارد تومان رسید 
و با تصویب مجلس امسال به پنج هزار میلیارد 

تومان افزایش می یابد.

افزایش همکاری های بین المللی 
برای مبارزه با مواد مخدر 

لزوم  به  اشاره  با  بین الملل  امور  کارشناس 
برای  ایران  با  المللی  افزایش همکاری های بین 
مبارزه با مواد مخدر گفت: مبارزه با مواد مخدر 
گیرد  صورت  جهانی  ائتالف  چارچوب  در  باید 
چراکه اعتیاد یك اپیدمی جهانی به شمار رفته 
مصون  آن  از  کامل  صورت  به  کشوری  هیچ  و 
اصالح  اظهارکرد:  مهتدی  محمدعلی  نیست.  
شغلی  فرصت های  ایجاد  و  اقتصادی  وضعیت 
در  اعتیاد  بروز  از  اجتماعی  ناکامی های  رفع  و 
کشور جلوگیری می کند و این مسئله باید بیش 

از پیش مورد توجه مسئوالن باشد. 
ایجاد  و  اجتماعی  عدالت  اینکه  بیان  با  وی 
فرصتهای کاری امید جوانان را افزایش می دهد 
و از اعتیاد پیشگیری می کند، افزود: پیشگیری 
از اعتیاد در بسیاری از کشورهای جهان مد نظر 
قرار گرفته و نتایج اثربخشی را به همراه داشته 
کرد:  بیان  الملل  بین  امور  کارشناس  است. 
آموزش همگانی و فرهنگ سازی در پیشگیری 
از بروز اعتیاد در جامعه از ارکان اساسی مبارزه 

با مواد مخدر محسوب می شود. 
و  ایران  مشترك  مرزهای  به  اشاره  با  مهتدی 
همسایگی  در  ایران  قرارگرفتن  و  افغانستان 
بزرگترین تولید کننده مواد مخدر گفت: ایران 
فعالیت های چشمگیری در زمینه مبارزه با مواد 
مخدر در مرزهای کشور انجام داده است و شهدا 
و جانبازان زیادی در این زمینه تقدیم کرده ولی 
با این حال جامعه بین الملل چندان با ما همراه 

نبوده است.

کوتاه از جامعه  آنچه در شهر گذشت

فرمانده نیروي انتظامي گفت: پلیس ایران باید به 
عنوان الگوي منطقه اي و جهاني معرفي شود و در 
این راستا الزم است اقدامات و فعالیت هاي خود را 

به خوبي ارائه کنیم.
مقام  از  تجلیل  همایش  در  اشتري  سردار حسین 
تبریك  با  امین  انتظامي  علوم  دانشگاه  در  معلم 
هفته آموزش و روز معلم، با اشاره به نقش کلیدي 
تربیت  در  ناجا  دانشگاهي  و  علمي  مراکز  موثر  و 
نقش  آموزش  افزود:  متدین  و  متخصص  افسران 
مستقیمي در اجراي مأموریت ها و ارتقاء سازمان 

دارد.
به مرحله  باید  انداز  وي گفت: مطابق سند چشم 
اي برسیم که پلیس در شأن نظام و انقالب باشد تا 
بتوانیم این پلیس را به عنوان الگو در دنیا معرفي 

کنیم.
فرمانده نیروي انتظامي گفت: باید با هدفگذاري و 

برنامه ریزي دقیق و منطقي بتوانیم به اهداف و آرمان هاي خود 
نزدیك شویم.

سردار اشتري با اشاره به قابلیت هاي پلیس ایران افزود: براساس 
ارتباطاتي که با پلیس سایر کشورها داریم، بارها این تقاضا وجود 

داشته که از دانش و مهارت پلیس ایران بهره ببرند.
وي با بیان اینکه نقش دانشگاه علوم انتظامي امین در تربیت و 
آموزش افسران متخصص بر کسي پوشیده نیست، افزود: ارتقاء 

مراکز آموزشي و تربیتي از اولویت هاي ما به شمار مي آید.
در  توانمند  و  دیده  آموزش  کارکنان  داد:  ادامه  اشتري  سردار 

موثر  بسیار  ها  مأموریت  بودن،  بخش  نتیجه 
هستند.

وي، اساتید، متون آموزشي، فراگیران و محیط 
آموزشي را محور تربیت و آموزش عنوان کرد و 
گفت: این چهار محور در میزان بازخوردگیري 

بسیار حائز اهمیت هستند.
سردار اشتري ادامه داد: باید در مدار این چهار 
محور سعي کنیم در محیط هاي آموزشي نقاط 

ضعف را رفع و نقاط قوت را تقویت کنیم.
عالي ترین مقام انتظامي کشور یادآور شد: در 
سال 94، آموزش به عنوان یکي از اولویت هاي 
اساسي عنوان و مطرح شد، در حالیکه آموزش 

اولویت امسال و همیشگي ناجا است.
قرارگاه  اندازي  راه  به  اشاره  با  اشتري  سردار 
بر  آموزش  گفت:  آموزش  و  تربیت  جهادي 
کرد،  ایفا  مهمي  نقش  اهداف سازمان  پیشبرد 
بطوریکه سال گذشته علیرغم افزایش 20 درصدي مأموریت ها، 

میزان شهداء 47 درصد کاهش داشت.
وي تأکید کرد: آموزش نقش مستقیمي در اجراي مأموریت ها و 

ارتقاء سازمان، حرفه اي شدن و به روز شوندگي دارد.

فرمانده نیروي انتظامي:

پليس ايران  می تواند الگوي منطقه اي و جهاني شود

خشونت های خانگی را به ۱23
 اطالع دهید

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه 70 
درصد مردم هنوز از خدماتی که اورژانس اجتماعی ارائه 
هرگونه  توانند  می  مردم  گفت:  ندارند،  اطالع  دهد،  می 
به  را  آزاری و همسرآزاری  مانند کودك  خشونت خانگی 
اطالع   123 تماس  شماره  با  اجتماعی  اورژانس  سامانه 

دهند.
حبیب ا... مسعودی فرید  تصریح کرد: کارشناسان حاضر 
به  شناسایی  به  نسبت  توانند  می  اجتماعی  اورژانس  در 
موقع موارد خشونت خانگی با تماس های مردم یا آسیب 
دیدگان، اقدام کرده و مددکاران کمك های الزم را در این 

زمینه انجام می دهند.
وی گفت: مراکز اورژانس اجتماعی اکنون بویژه در مراکز 
روبرو  کاری  نیروی  استخدام  مجوز  مشکل  با  ها  استان 
اندازی  راه  برای  ها  استان  مراکز  در  مثال  بطور  هستند، 
اورژانس اجتماعی، مراکزی ایجاد کرده ایم اما هنوز مجوز 

استخدام نیرو نداریم.
بیشتر  هرچه  آشنایی  برنامه  شد:  یادآور  فرید  مسعودی 
مردم با شماره تماس 123 را امسال با جدیت و اهتمام 
تا همه مردم در سراسر کشور  بیشتری دنبال می کنیم 

خط تلفن یك، دو، سه را به خوبی بشناسند.
وی گفت: آماری از خشونت های خانگی در کشور نداریم 
انجام شده که  اما مطالعه ای در این زمینه در سال 88 

آمار آن منتشر نشد.

پرداخت وام ۷۰ میلیونی نوسازی 
برای بافت های فرسوده

وام  پرداخت  از  تهران  شهر  نوسازی  سازمان  مدیرعامل 
70 میلیونی قرض الحسنه برای نوسازی بافت فرسوده به 

قطعات زیر 100 متر خبر داد.
عبادا... فتح اللهی  در جمع خبرنگاران از نوسازی 72 هزار 
پالك در تهران خبر داد و گفت: نزدیك به 82 هکتار معبر 
در سطح کشور  آمار  این  است.  باز شده  تاکنون  عمومی 
حدود 7.6 تا 8 درصد است که با احتساب تهران حدود 
تهران  شهر  نوسازی  سازمان  است.مدیرعامل  درصد   13
ادامه داد: شهرداری و دولت به این سمت حرکت می کنند 
که در نوسازی بافت فرسوده اقدامات خوبی صورت گرفت 
شهر  بازآفرینی  ستاد  مسئولیت  گرفت  تصمیم  دولت  و 
بیان  به  کند.فتح اللهی  واگذار  تهران  به شهردار  را  تهران 
متر حدود  تا 100   75 بین  فرسوده  بافت  قطعات  اینکه 
24 درصد بافت فرسوده را به خود اختصاص داده است و 
قطعات زیر 75 متر در بافت فرسوده 36 درصد هستند و 
در مجموع 60 درصد قطعات در بافت فرسوده زیر 100 
است. هکتار   417 حدود  آن ها  مساحت  که  هستند  متر 

وام در یك مرحله  تومان  فتح اللهی 50 میلیون  به گفته 
پرداخت و 20 میلیون تومان به عنوان ودیعه مسکن داده 
می شود و در مجموع در طرح نوسازی 70 میلیون تومان 

وام برای هر واحد تولیدی داده می شود.
یارانه  تومان  میلیون   10 همچنین  کرد:  تاکید  فتح اللهی 

بالعوض برای هر پروانه پرداخت می شود.

آغاز طرح » سالمتیار«
 در ۱۱بیمارستان کشور 

رییس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر از آغاز طرح 
سالمتیار همزمان با هفته هالل احمر در 9 استان و 11 

بیمارستان کشور خبر داد. 
هفته  آستانه  در  خبری  نشستی  در  رافع  فرحناز  دکتر 
هالل احمر که با شعار »بنی آدم اعضای یك پیکرند« از 
18 تا 24 اردیبهشت ماه برگزار می شود، گفت: در هفته 
از 800  بیش  فعالیت  با  چادر سالمت  احمر 400  هالل 
نفر پزشك و پیراپزشك در محل های پرتردد شهری برپا 

می شود و به ارایه خدمت به مردم می پردازد. 
وی به اعزام 50 کاروان سالمت به مناطق محروم جهت 
خبر  احمر  هالل  هفته  با  همزمان  سالمت  خدمات  ارایه 
داد و افزود: در این برنامه نیز 250 پزشك و پیراپزشك 
بینی  پیش  البته  که  داشت  خواهند  حضور  داوطلب 
این  در  متقاضی  پیراپزشکان  و  پزشکان  تعداد  می شود 

طرح بیشتر شود. 
آغاز  از  احمر  هالل  جمعیت  داوطلبان  سازمان  رییس 
کشور  بیمارستان   11 در  »سالمتیار«  طرح  فعالیت 
این طرح  احمر خبر داد و گفت:  با هفته هالل  همزمان 
ابتدا در 9 استان و 11 بیمارستان به صورت آزمایشی آغاز 
خواهد شد و قدم به قدم بحث اصالح فرآیندها و بهبود 

روش ها انجام خواهد شد. 

نظام  تحول  پرورش گفت: سند  و  آموزش  وزیر 
آموزش و پرورش مبنای برنامه ششم توسعه است. 
به گزارش پیام زمان علی اصغر فانی با حضور در 
برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان این که مشکل 
معیشتی فرهنگیان مشکلی نیست که در دو سه 
سال اخیر ایجاد شده باشد اظهارکرد: این مشکالت 
حتی قبل از پیروزی انقالب اسالمی، بیش از 60 
سال گذشته وجود داشته و هر سال نیز انباشته 
شده است و حتماً همکاران فرهنگی نیز انتظار 
ندارند که دولت بتواند در مدتی که از عمرش می 

گذرد همه مشکالت را حل کرده باشد. 
و  پایین ترین  درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
و  آموزش  وزارت  در  دریافتی  حقوق  باالترین 
اواخر  در  بنده  که  زمانی  کرد:  تصریح  پرورش 
مرداد سال 92 به وزارت آموزش و پرورش آمدم 
میانگین دریافتی حقوق همکاران فرهنگی حدود 

1 میلیون و 300 هزار تومان بوده است که این 
رقم در اسفند سال 94 به طور میانگین به دو 
این بضاعتی  میلیون و 80 هزار تومان رسید و 
بوده که دولت علی رغم همه مشکالتی که دارد 

توانسته حقوق فرهنگیان را افزایش دهد. 
فانی افزود: بنده گمان می کنم هم اکنون حداقل 
حقوق معلمان حدود 1 میلیون و   500 هزار 
تومان و حداکثر حقوق آنها حدود 2 میلیون و 

700 هزار تومان است. 
حق  حقوق  پرداخت  در  تاخیر  درباره  وی 
در  که  هایی  معلم  کرد:  بیان  نیز  التدریسی ها 
استخدام آموزش و پرورش هستند حقوقشان را 
آخر ماه دریافت می کنند اما دو گروه از همکاران 
ما هستند که پرداختی به آن ها با تاخیر صورت 
دبستانی  پیش  مربیان  گروه  یك  که  گیرد  می 
هستند و گروه دوم افرادی هستند که عالوه بر 

به  که  دارند  تدریس  اضافه  موظفی شان  ساعت 
دلیل محدودیت اعتباری پرداختی به آنها با تاخیر 

صورت می گیرد. 
بینی می کنیم سال  این که پیش  بیان  با  فانی 
کسری  با  تومان  میلیارد  هزار   6 حدود  جاری 
بودجه مواجه خواهیم بود افزود: آموزش و پرورش 
بیش از 98 درصد اعتباراتش پرسنلی است یعنی 

پرداختهای ما اجتناب ناپذیر است. 
عضو کابینه تدبیر و امید بااشاره به این که دولت 
با مشکالت جدی  تامین منابع  در سال 94 در 
مواجه بود ادامه داد : معموالً پرداخت حقوق ها 
در بازه زمانی 25 هر ماه صورت می گیرد و این 
بلکه  نیست  پرورش  و  آموزش  خواسته  موضوع 

برای همه دستگاه ها به این شیوه است. 

فانی عنوان کرد:

 دولت توانست حقوق فرهنگیان را افزایش دهد 
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آگهی ابالغ
خواهان لطف اله سمیعی زفرقندی  دادخواستی به طرفیت خوانده  علی جابری و 
امیر حسین قبادی   به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چك و 
مطالبه خسارت دادرسی   تقدیم  دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 115 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر 
تهران واقع در تهران فلکه چهارم تهرانپارس مجتمع قضایی شهید باهنر ارجاع و 
به کالسه  9409980242800604ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  95/3/30و 
ساعت 9:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك 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
110/11573    منشی   دادگاه حقوقی شعبه 115دادگاه عمومی حقوقی شهید  باهنر تهران

آگهی ابالغ

خواهان حسن رضا شاطری   دادخواستی به طرفیت خوانده سید فرهاد همایونفر   
به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و مطالبه وجه چك   تقدیم  دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران 
واقع در تهران خ دماوند خ وحیدیه مجتمع قضایی شهید مدرس ارجاع و به کالسه 
9409982168400068 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/3/30 و ساعت  
9تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یك 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
110/11557    منشی   دادگاه حقوقی شعبه 84دادگاه عمومی حقوقی شهید  مدرس  

تهران

آگهی ابالغ
خواهان بانك صادرات ایران  دادخواستی به طرفیت خوانده  علیرضا نیك بین به 
خواسته تامین خواسته و مطالبه خسارت دادرسی و تایید فسخ قرارداد و تخلیه و 
مطالبه اجور معوقه  تقدیم  دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 115 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران 
واقع در تهران فلکه چهارم تهرانپارس مجتمع قضایی شهید باهنر ارجاع و به کالسه  
و ساعت   آن 95/3/30  وقت رسیدگی  که  گردیده  9409980242800573ثبت 
11تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یك 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
110/11564    منشی   دادگاه حقوقی شعبه 115دادگاه عمومی حقوقی شهید  باهنر تهران

مزایده
به موجب پرونده کالسه 940771 محکوم علیه کیهان مشهد پور محکوم است به 
پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/595/000 
ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له پرویز افشاری و مبلغ 6/000/000 ریال 
مزایده 94/3/9 ساعت 10  تاریخ  نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  بعنوان 
مورد  اموال  میباشد  کریم  رباط  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  محل  در  صبح 
مال  و  شود  می  شروع  ریال   120/000/000 قیمت  میرسد.از  فروش  به  مزایده 
قیمت   از  نماید. 10 درصد  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  است که  به کسی  متعلق 
مزایده به صورت وجه نقد با چك بانکی )تضمین شده( فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء تعیین 
می گردد و حداکثر یك ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد . از خریدار اخذ 
و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر 
بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شددر صورتی که روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود 
مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد شکایت 
راجع به تخلف از مقررات مزایدهظرف یك هفته از تاریخ فروش به به دادگاه داده 
می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه )در صورت 
وصول شکایت( مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. ضمنا طالبین می توانند ظرف 
بازدید  اموال  اجراءاز  با هماهنگی  و  اجراء مراجعه  ئدفتر  به  از مزایده  7 روز قبل 
اسپرو 2000  نظر کارشناس یك دستگاه سواری دوو  مزایده طبق  نمایند. مورد 
بشماره انتظامی 78-347م32 از نظر ظاهری سالم و آماده بکار بوده-الستیك های 
عقب نیاز به تعویض و جلو پنجاه درصد هستند برابر سوابق موجود موتور تعویض 
باشماره مغایر می باشد در صورت داشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر ارزش روز 

آن 120/000/000 ریال می باشد. م/الف 238 
مدیر اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم – غفاری 

حصر وراثت
خانم سهیال زاده محمدی دارای شناسنامه شماره 234 به شرح دادخواست به کالسه 
95/48 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان منصور رازی بشناسنامه 6827 در تاریخ 93/12/26 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحمو منحصر است به:
1-کبری رازی فرزند منصور به شماره شناسنامه 3490466799 صادره از حوزه مرکزی 

دشتستان )دختر متوفی(
2-مهصومه رازی فرزند منصور به شماره شناسنامه 3490466802 صادره از شهرستان 

بوشهر )دختر متوفی(
3-سهیال زاده محمدی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 234 صادره از حوزه یك 

بوشهر )همسر متوفی(
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یك نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك 

ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 95/2/14 
رئیس شورای حل اختالف چغادک – یوسف سالمی

دادنامه
پرونده کالسه 9309980841301487 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم 

تصمیم نهایی شماره 9409970843001768 
شاکی: آقای سید حافظ حسینی فرزند عبدالمحمد به نشانی شهرستان ایالم روستای 

هفت چشمه
متهمین: 1- آقای علی خوشرو به نشانی ایالم 2- آقای باسم حسینی فرزند سید محمد 

به نشانی شهرستان ایالم روستای هفت چشمه
اتهام: سرقت مستوجب تعزیر

گردشکار- پس از انجام تشریفات قانونی و تکمیل بودن پرونده دادگاه ختم رسیدگی را 
اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.

رای دادگاه
درخصوص اتهام آقایان 1- سید باسم حسینی فرزند صید محمد 2- علی خوشرو 
)خشنود( فاقد مشخصات بیشتر در این پرونده و فعال مجهول المکان هردو دایر بر 
مشارکت در سرقت گیربکس اتومبیل پیکان موضوع شکایت آقای سید حافظ حسینی 
بدین شرح که شاکی اظهار داشته که به زیارت عتبات رفتته بودم و اتومبیلم داخل 
حیاط منزل بوده که متهمین فوق اقدام به سرقت نموده اند در ادامه تحقیقات متهم 
ردیف اول اقرار نموده که اتهام را قبول دارم و شب ساعت 21 وارد منزل شاکی شدیم 
و با همکاری همدیگر گیربکس را سرقت و به فروش رساندیم حالیه دادگاه با توجه به 
مراتب فوق و نظر به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب ایالم و با التفات 
به اقرا صریح متهم سید باسم حسینی بنابراین بزهکاری مشارلیه محرز و مسلم می باشد 
و صرف نظر ماده استنادی دادسرا از برای عنوان اتهامی چرا که سرقت در شب رخ داده 
و لذا مستندا به ماده 656 و 667 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات(هر یك از متهمین را 
به شش ماه حبس تعزیری و رد مال محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
ده روز پس از ابالغ واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 

خواهی در محکمه تجدید نظر استان ایالم می باشد.
دادرسی شعبه 104 دادگاه عمومی کیفری 2 ایالم – اسماعیل قمری

 آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهان: تعاونی اعتبار امید جلین با وکالت عارف سفیدیان

خواندگان: 1- معاد سیفی سوادکوهی فرزند کرامت به نشانی بهشهر گرائیل محله 
روبروی پمپ بنزین منزل رحمانی

2- احمد یعقوبی فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان
3- رحمت اله دارابی فرزند اله به نشانی نکاء خ شهرداری یك جنب نانوایی دارابی

خواسته: مطالبه وجه 
با وکالت عارف سفیدیان بطرفیت  امید جلین  اعتبار  تعاونی  پیرامون دادخواست 
المکان بودن خوانده  به مجهول  با توجه  به خواسته مطالبه وجه  خواندگان فوق 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  یعقوبی  احمد  نام  به  دوم  ردیف 
تا خوانده ضمن  اخطاریه مشارالیه در روزنامه های کثیراالنتشار چاپ می گردد 
ساعت 11:30  راس  مورخ 95/03/23  یکشنبه  روز  در  مطروحه  دعوی  از  اطالع 
روبروی  پاسداران  خیابان  در  مستقر  بهشهر  اختالف  حل  شورای  دوم  شعبه  در 
بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر شود ضمنا در فرض عدم حضور خوانده و 
کفایت ادله اثباتی حکم صادر خواهد شد. همچنین خوانده می تواند قبل از وقت 
رسیدگی به شورا مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را جهت تدارك دفاع 

اخذ نماید.
م الف 95092 مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر 

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139460331009006963  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك کرج- ناحیه یك تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي/ خانم 
توران همت یار فرزند رضا بشماره شناسنامه 17 در ششدانگ یك باب خانه به 
مساحت 127/35 مترمربع مفروز و مجزي شده از باقیمانده پالك 418 فرعي از 
157- اصلي واقع در صحراي ویان، خریداري بصورت سند عادي از مالك رسمي 
 217 صفحه  ثبت  ذیل  آن  مالکیت  که  یار  همت  توران  خانم  آقاي/  متقاضي  به 
دفتر144 ثبت و صادر شده، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 40479 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/2/29

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمي
 ،139460331009005273  ،  139460331009005274 شماره  راي  برابر 
اول/دوم  هیات   139460331009005272 و   139460331009005271
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك کرج- ناحیه یك تصرفات مالکانه بالمعارض 
و   336 شناسنامه  بشماره  اله  وجیه  فرزند  آسرائي  ایماني  منیژه  خانم  متقاضي 
ایماني  فاطمه  اله بشماره شناسنامه 257 و  ایماني آسرائي فرزند وجیه  معصومه 
آسرائي فرزند وجیه اله بشماره شناسنامه 271 و سیما ایماني آسرائي فرزند وجیه 
اله بشماره شناسنامه 10، سهم هر یك، یك دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یك 
قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت 309/80 مترمربع از کل پالك 193 فرعي 
از 34- اصلي واقع در قریه آسار، )ضمنا برابر نامه شماره 94/6/21-94/4792/261 
اداره آب کل مساحت پالك فوق داخل در حریم کیفي رودخانه میباشد که حریم 
ثبت  جریان  در  تقاضا  مورد  و  میباشد.  نیرو  وزارت  ارتفاقي  حقوق  جزو  مزبور 
میباشد.( خریداري بصورت سند عادي از مالك رسمي آقاي/ خانم آقاي وجیه اله 
ایماني آسرائي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 40601 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/2/29

توضیحات:
توضیحا: تصرفات متقاضي برابر گزارش کارشناس ششدانگ پالك 193 فرعي از 

34- اصلي میباشد.
سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

دادنامه 
پرونده کالسه 9409986612200887 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
نهایی شماره 9509976613700081 شاکی  ( تصمیم  آباد )103 جزایی سابق 
:آقای محمود عسلی فرزند کریم با وکالت آقای حمید افشاری کیا فرزند عالی به 
نشانی لرستان خرم آباد خ شهدای شرقی مجتمع تجاری آساره واحد 8 و آقای 
شرقی  شهدای  خ  آباد  خرم  لرستان  نشانی  به  اسداله  فرزند  پور  هادی  داریوش 
مجتمع تجاری آساره واحد 4- متهم : خانم میترا پروانه به نشانی شهرستان خرم 
به اشخاص عادی  : 1-تخریب 2-تهدید 3-توهین  اتهام ها   – آباد 8  آباد قاضی 

4-ورود به عنف 
رای دادگاه : در خصوص اتهام خانم میترا پروانه فرزند صید حسن دائر بر 1-تخریب 
عمدی خودرو شاکی 2-فحاشی 3-ورود به عنف به منزل مسکونی 4-تهدید نسبت به 
آقای محمود عسلی موضوع کیفر خواست شماره 941043661005060دادسرای 
خرم آباد در خصوص اتهام ردیف اول و دوم متهم با عنایت به گزارش مامورین 
تحقیقات  مراحل  تمام  در  متهم  اینکه  و  گواهان  گواهی  شاکی  شکایت  انتظامی 
به  وی  اقامت  محل  شناسایی  جهت  مامورین  تالش  و  بوده  متواری  دادسرا  در 
نتیجه نرسیده و در جلسه رسیدگی دادگاه نیز علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی 
شرکت نکرده بزهکاری وی محرز لذا مستند به ماده 134 قانون مجازات اسامی 
در خصوص نحوه تعیین مجازات در تعدد جرائم و فقط اجرای مجازات اشد و مواد 
608 و 677 قانون تعزیرات حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس 
تعزیری بابت تخریب خودرو شاکی و تحمل 74 ضربه شالق تعزیری بابت فحاشی 
صادر و اعالم می نماید و در خصوص اتهامات ردیف سوم و چهارم صرف نظر از 
اینکه متهم همسر شاکی است با توجه به اینکه ورود به عنف مقدمه جرم تخریب 
بوده است و از بابت تخریب مجازات تعیین شده است بلحاظ فقد عنصر معنوی 
)جرم نبودن موضوع (و در خصوص تهدید بلحاظ فقد دلیل مستند به اصل 37 
قانون اساسی و حاکمیت اصل برائت حکم به برائت نامبرده صادر و اعالم می گردد 
آراء صادره در قسمت محکومیت متهم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه 
تجدید نظر استان لرستان می باشد و در قسمت برائت متهم ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد .
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – سید رضا موسوی .

مفقودی
 87 مدل   1600  OHV پیکان  وانت  مالکیت  شناسنامه  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   56 ط   364  -72 ایران  پالك  شماره  به  روغنی  سفید 
NAAA46AA48G002127 و شماره موتور 11487004187 مفقود گردیده 

و اعتبار ندارد.
فریدونكنار

بهترین راه درمان وسواس در کودکان

یك دکترای روان شناسی کودکان با بیان این نکته که اختالل وسواس فکری 
و عملی در کودکان ریشه وراثتی و خانوادگی دارد، راهکار ها و توصیه هایی 

برای درمان آن به والدین ارائه داد.
سعید رضایی اظهار کرد: اختالل وسواس فکری و عملی در کودکان یکی از 
انواع اختالالت اضطرابی مزمن است که ریشه وراثتی و خانوادگی داشته و به 

اشکال مختلف دیده می شود.
وی با بیان اینکه وسواس یکسری افکار، اعمال یا حتی تصویرهای ذهنی، 
قالبی، تکراری و مزاحم است که به صورت مستمر و اجبار تجربه می شود، 
افزود: فرد مبتال هرگز قادر به مهار و کنترل آن نبوده و نمی تواند بر آن 

غلبه کند.
رضایی خاطر نشان کرد: تاکنون علت دقیق و روشنی برای وسواس و حتی 
زمان تظاهر نشانه های وسواس گزارش نشده اما گفته می شود که عوامل 
مختلفی از جمله وراثت، تبار خانوادگی، نقص در کارکرد سیستم عصبی و 

آشفتگی های خلقی در پدیدایی وسواس در کودکان دخالت دارند.
اینکه وسواس فکری و عملی  با بیان  این دکترای روان شناسی کودکان 
اختاللی بوده همچون سایر بیماریهای عادی، تغذیه ای، خواب و جسمی که 
کودك هیچ کنترلی بر آن ندارد، افزود: والدین و اعضای خانواده باید به این 
نکته توجه کنند که بروز این گونه افکار و اعمال به هیچ عنوان تقصیر کودك 
نبوده و کامالً با افکار عادی کودك تفاوت دارد. به طور مثال کودکی که فکر 
باز بودن شیر گاز او را به ستوه آورده است، بار ها و بار ها با امتحان کردن شیر 
گاز سعی می کند اضطراب و تشویش خود را کاهش دهد، و یا کودکی که 
نگران کثیف بودن دست هایش بوده ممکن است چندین بار دستهای خود را 

بشوید تا حدی که پوست دست هایش حساس و قرمز شوند.
زیادی  اظهار کرد: کودکانی که وقت  انجمن روان شناسی کودکان  عضو 
برای انجام کارهای معمولی روزمره صرف می کنند از جمله شستن دست، 
لباس پوشیدن، چیدن کتاب ها، تکرار کردن، مرتب کردن، چك کردن و 
پرسش های مکرر نمونه هایی از عالئم و نشانه های وسواس در کودکان است.

وی به رایج ترین افکار و رفتار وسواسی در کودکان و نوجوانان اشاره کرد و 
گفت: احساس کثیف بودن، ترس از مواجه با ویروس ها و میکروب ها، احساس 
تنهایی و بی کسی، ترس از گم شدن، توجه بیش از حد به سر وضع خود، 
اشتغاالت ذهنی و باورهای عجیب و غریب، داشتن ایده ها و افکار مزاحم و 

ناخودآگاه نمونه هایی از افکار و رفتارهای وسواسی شایع در بین آنان است.
عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره با بیان اینکه روش های درمانی 
مختلفی برای رفع افکار و رفتار وسواسی کودکان و نوجوانان وجود دارد، 
را تشویق  رفتاردرمانی که در آن درمانگر، کودك وسواسی  افزود: روش 
می کند تا افکار و آئین هایوسواسی خود را به طور دقیق و جزءبه جزء شرح 
دهد تا او بتواند اجزای مهم این رفتار ها را شناسایی کند، آنگاه از او می پرسد 
که انجام دادن کدام یك از رفتارهای وسواسی  اش ضروری نیست و آیا 

می تواند بدون آنکه نگران و مضطرب شود آن ها را حذف کند؟.
رضایی ادامه داد: در روش شناخت درمانی، به کودك آموزش داده می شود که 
چگونه می تواند احساسات و افکارش را درباره فکر و عملی که انجام می دهد 
تغییر دهد. کودکی که وسواس شستن دست دارد از او می خواهد که 
دست هایش را با چیزهای مختلف کثیف کند و سعی کند بدون آنکه 
چندین بار دست هایش را بشوید به بازی خود ادامه دهد و فقط یکبار 

در انتهای بازی دستش را بشوید.
تلفیقی شناختی  درمان  روش  کرد:  اضافه  روان شناسی  متخصص  این 
و رفتاری، خانواده درمانی و دارو درمانی نمونه های دیگر از روش های 

درمانی برای کودکان و نوجوانان وسواسی است.
عنوان  به  خانواده  اعضای  دیگر  و  والدین  نقش  بر  تاکید  با  رضایی 
کودك  رشدی  فرایند  و  ویژگی ها  از  افراد  آگاه ترین  و  نزدیك ترین 
خانواده  فضای  بتوانند  قدر  چه  هر  والدین  رو  این  از  کرد:  تصریح 
روان شناختی کودك  وهوای  با حال  متناسب  و  متعادل  منسجم،  را 
خود  کودك  وسواسی  نشانه های  بهبود  و  کاهش  در  کنند،  تنظیم 

موثر خواهند بود.

اصولی ساده برای 
لذت بخش تر کردن زندگی

بسیاری از ما از اینکه برای خودمان وقت صرف 
کنیم، احساس گناه می کنیم. در حالی که اگر 
مراقبت کنید درست  از خودتان  بدانید چطور 
اعضای  دیگر  از  چطور  بدانید  این که  اندازه  به 

خانواده تان مراقبت کنید، مهم است.
مطالعات نشان داده اند کسانی که خود را وقف 
از  و  اعضای خانواده شان می کنند  به  رسیدگی 
خود غافل می شوند، بیشتر در معرض خطر ابتال 
به افسردگی هستند. در ادامه راهکارهایی را برای 
افسردگی  دام  به  از  پیشگیری  و  شادی  حفظ 

افتادن مطرح می کنیم:

رفتار  و  افکار  در  را  اندوه  1-نشانه های 
خودتان بشناسید

و  دلگیری  ناراحتی،  زمان  در  ما  از  کدام  هر 
بی حوصلگی نشانه هایی از خودمان بروز می دهیم. 
بهتر است این نشانه ها را در خودتان شناسایی 
کنید و قبل از اینکه به رفتارهای دائمی  تبدیل 
شوند، چاره ای بیندیشید. هیچ چیز مهم تر از حفظ 

شادی نیست.

و  شغلی  شخصی،  نیازهای  2-بین 
خانوادگیتان تعادل برقرار کنید

اینکه بدانید افسرده هستید یك چیز است و اینکه 
کاری برای آن انجام دهید یك چیز دیگر. وقتی به 
خودتان فرصتی برای زنگ تفریح روانی می دهید، 
با روحیه مثبت تری می توانید به کار یا خانواده تان 
بپردازید. حتی پیش از اینکه احساس افسردگی 
سراغتان بیاید، برنامه شاد زیستن داشته باشید. 
خوب استراحت کنید، قدم بزنید یا فقط بنشینید 
و دقایقی را در آرامش بدون هیچ فکر و خیال 

مزاحمی  سپری کنید.

3-در مورد وقایع شوخ طبع باشید
بیشتر ما اهمیت شوخی را در زندگی فراموش 
می کنیم. اینکه قادر باشید حتی در موقعیت های 
دشوار بخندید، کمك می کند شادیتان را حفظ 
کنید. مجبور نیستید بی دلیل بخندید. تماشای 
یك کمدی بامزه یا خواندن یك مجله فکاهی 
کمك می کند حال خوبی پیدا کنید و دلیلی برای 

خنده و شادی داشته باشید.

4-با خانواده و دوستان وقت بگذرانید
به  دوستان  و  خانواده  اعضای  کنار  بودن 
بازسازی روانی کمك می کند و باعث می شود 
که  کسانی  کنید.  حفظ  را  روانیتان  تعادل 
درکتان  می شناسند،  را  شما  روانی  نیازهای 
در  می شوند،  نگران  برایتان  و  می کنند 
آن ها  حضور  مهمی  دارند.  نقش  زندگیتان 
و  می کاهد  روانیتان  فشارهای  و  تنش ها  از 
دیدارشان راه موثری برای تخلیه هیجان های 
منفی است که به حفظ شادکامی  در زندگی 

کمك می کند.

کودکانه گوناگون

گاهی  بیندیشید،  گذشته  خوش  خاطرات  به 
ی  گذشته  مشکالت،  و  ها  سختی  در  انسان 
کند  احساس می  و  گیرد  نادیده می  را  خود 
است،  بوده  سختی  و  بدبختی  در  همیشه 
الهام  منبع  گذشته،  خاطرات خوش  یادآوری 
بخشی برای »حال« پراندوه است که می تواند 

ما را از فشار کنونی نجات دهد.
رو  به  رو  بزرگی  مشکل  با  زندگیتان،  در  اگر 
انسانهای  نوع  از آن  آیا  شوید چه می کنید؟ 
بلند  سر  طوفان  برابر  در  که  هستید  اراده   با 
قدرت  با   ، آب  جریان  بر خالف  و  کنند  می 
شنا می کنند؟ و یا از آن دسته از انسانها که 
دائم غر می زنند و این و آن را مقصر اصلی 
مشکالت زندگیشان می دانند و زمین و زمان 
را محکوم می کنند؟ و یا جزو گروهی هستید 
که دست روی دست می گذارند و امیدشان را 

از دست می دهند و آه می کشند؟
جزو هر گروهی که هستید ، به هر فرهنگ و 
آیینی که اعتقاد دارید، در موقع بروز مشکالت، 
رشته حیاتتان را از دست ندهید،امیدتان را از 

دست ندهید.
یا  اتفاقها  نتیجهء مثبت  به  باور  امید داشتن، 
احساسی  امید  می باشد.  زندگی  در  شرایط، 
که  را  آنچه  می توانیم  اینکه  دربارة  است 
میخواهیم، داشته باشیم یا یك اتفاق، بهترین 

نتیجه را برای ما خواهد داشت.
نه، شرایط سخت در  یا  باشید  دوست داشته 

زندگی همه پیش می آید. شاعر می گوید:
در این دنیا دل بی غم نباشد

 اگر باشد بنی آدم نباشد
در  بدهید،  دست  از  را  کارتان  است  ممکن 
دچار  یا  بخورید،  شکست  مشترکتان  زندگی 
هر چه  این شرایط سخت  در  بیماری شوید. 
از  را  امیدتان  که  است  مهم  باشد، خیلی  که 
از  که  باشید  داشته  امید  باید  ندهید.  دست 
اینطور  اگر  این شرایط سخت عبور می کنید. 
نباشد، فقط خودتان را ناامید و دلسرد خواهید 
کرد. وارد چرخه شومی می شوید که رویکرد 
منفی تان، اوضاع را حتی بدتر کرده و منفی تر 
خواهد شد. نباید اجازه دهید این اتفاق برای 
سخت  شرایط  برای  را  خودتان  بیفتد.  شما 

آماده کنید تا وقتی برایتان پیش آمد، راحت تر 
برخورد کنید.

که  اند  بوده  نفر  میلیونها  بلکه  نفر،  هزاران 
از  دشوارتر  و  سختتر  مراتب  به  شرایطی  در 
شما قرار داشتند، شما نه اولین نفری هستید 
آنها،  آخرین  نه  و  دارید  را  مشکالت  این  که 
غصه  مشکالتم  برای  وقتی  بودم،  که  جوانتر 
به زمین و زمان بد می گفتم،  می خوردم و 

نو  به سرت  آفتاب که   ، اوه  مادرم می گفت: 
نشده، واقعا هم این خورشید عالم تاب، از آن 
باال، شاهد بسیاری از این داستان ها و قصه ها 

در این زمین پهناور بوده است.
اما اگر با مشکل ناامیدی در زندگی رو به رو 
هستید از طریق راهکارهایی می توانید امید از 

دست رفته ی خود را باز یابید.
مثال اولویت بندی اهداف، بدون شك در ابعاد 
بسیاری از زندگی می خواهیم پیشرفت کنیم. 
با  را  چیز  همه  توانیم  نمی  است  بدیهی  اما 
موقعیت  در  مثال  عنوان  به  دهیم.  انجام  هم 
فعلی روابط تان با اطرافیان برای شما مهم تر 
است یا داشتن شغل مناسب یا بهره مندی از 
سالمت جسمی؟! باید حیطه های مهم تر را 
تعیین کنید و اهداف واقع بینانه ای، که توان 

رسیدن به آن ها را دارید انتخاب کنید.
مشکالت، و  ها  سختی  در  انسان   گاهی 

 گذشته ی خود را نادیده می گیرد و احساس 
بوده  سختی  و  بدبختی  در  همیشه  کند  می 
است، یادآوری خاطرات خوش گذشته، منبع 
که  است  پراندوه  »حال«  برای  بخشی   الهام 

می تواند ما را از فشار کنونی نجات دهد.
را  ما  و  بدهند  انرژی  ها  باشد هدف  قرار  اگر 

فعال تر کند، الزم است چالش برانگیز و مهیج 
طوری  را  ها  هدف  باید  منظور  بدین  باشند. 
اندازه گیری،  قابل  تعیین کنیم که مشخص، 
قابل پیگیری، واقع بینانه و با محدودیت های 

زمانی مناسب باشند.
به  رسیدن  برای  وقت  هر  موانع،  از  عبور 
 اهداف تالش می کنیم، احتمال وقوع اتفاقات

 پیش بینی نشده وجود دارد و الزم است خود 
را از قبل برای کنار آمدن با آن ها آماده کنیم. 
بدین منظور می توان از قبل درباره ی موانع 
احتمالی و روش های مدیریت آن ها اندیشید 
و مهارت های الزم را آموخت فراموش نکنید 
وجود موانع هرگز بهانه ی خوبی برای دست 

کشیدن از تالش نیستند.
وقتی  معموالً  کنید،  دور  خود  را  منفی  افکار 

شویم،  می  رو  به  رو  مشکلی  با  زندگی   در 
افکار  درباره ی شخصیت و توانایی های مان 
در  اما  آورند،  می  هجوم  مان  ذهن  به  منفی 
با سختی ها و مشکالت الزم است  رویارویی 
آن ها را بیشتر ناشی از ضعف در مهارت ها 
بدین  استعداد،  و  هوش  در  کمبود  تا  بدانیم 
دالیل  کردن  بیرونی  و  سازی  جدا  با  ترتیب 
شکست، افکار منفی را از خود دور می کنیم 
و زندگی غنی تر رضایت بخش تر و امیدوارانه 

تری خواهیم داشت.
گاهی  بیندیشید،  گذشته  خوش  خاطرات  به 
ی  گذشته  مشکالت،  و  ها  سختی  در  انسان 
کند  احساس می  و  گیرد  نادیده می  را  خود 
است،  بوده  سختی  و  بدبختی  در  همیشه 
الهام  منبع  گذشته،  خاطرات خوش  یادآوری 
بخشی برای »حال« پراندوه است که می تواند 

ما را از فشار کنونی نجات دهد.
ابد  تا  بیندیشید، مشکالت پیش رو  به آینده 
به  روزی  باالخره  و  ماند  نخواهند  فرد  همراه 
است  بهتر  بنابراین  رسید  خواهند  پایان 
چشم انتظار لحظه های روشن و سبز باشید 
و به آینده و موفقیت های دلپذیر آن بیشتر 

بیندیشید.
به خودتان پاداش بدهید، گاهی اوقات ممکن 
الزم  ی  انگیزه  مشکالت  و  ها  سختی  است 
را  او  و  بگیرد  فرد  از  را  مسیر  ادامه ی  برای 
این  از  جلوگیری  برای  کند.  ناامید  و  دلسرد 
به  دستیبابی  خاطر  به  کنید  سعی  ناامیدی 
اهداف کوچك تر که مقدمه ی اهداف بزرگ 
این  به  و  دهید  پاداش  خود  به  هستند  تر 
به سمت  برای حرکت  انگیزه ی الزم  ترتیب 

اهداف بزرگ را زنده نگهدارید.
کنید،  مطالعه  را  موفق  افراد  ی  نامه  زندگی 
در می  موفق  افراد  نامه ی  زندگی  بررسی  با 
این  ها  آن  موفقیت  مهم  علل  از  یکی  یابیم 
است که در سخت ترین شرایط زندگی، امید 
به موفقیت را از دست نداده اند، بارها و بارها 

شکست خورده اند و تالش کرده اند.
یادتان باشد، هر وقت رسیدید آخر خط، به یاد 
معلم کالس اول که می گفت: نقطه سر خط، 

دوباره شروع کنید.

مشکالت را به سادگی دور بزنيد!

قرن ها است که زنان ژاپنی از مزایای برنج نهایت 
در  ریشه  اما  آن ها  زیبایِی  راز  برده اند.  را  استفاده 
هدیه ی گرانبهای طبیعت به آن ها دارد. برنج منبع 
همچنین  و  اسکوآلن  و  لینولئیك  اسید  عظیم 
آنتی اکسیدانی قوی است که محرك تولید کالژن در 
بدن است. برنج روند به وجود آمدن چین و چروك 

بدن را کند می کند. اسکوآلن هم از پوست در برابر 
نور خورشید محافظت می کند.

عالوه بر این موارد، برنج سرشار از ویتامین ای و 
»گاما اوریزانول« است. گاما اوریزانول به دلیل مراقبت 
از قلب و کاهش سطح کلسترول خون شناخته 
می شود.متاسفانه به غیر از ژاپنی ها، خیلی ها در مورد 
خواص شگفت آور برنج اطالعی ندارد. وقتی که از 
جوان سازی پوست حرف می زنیم، نمی توان به برنج 
اشاره نکرد، چرا که معجزه می کند. در ادامه قصد 
داریم یك ماسك برنج را به شما آموزش دهیم که 
طرز تهیه آن ساده است. این ماسك می تواند عمق 

چروك هایتان را کمتر کند تا جوان تر به نظر برسید.
مواد مورد نیاز

    سه قاشق غذاخوری برنج
    یك قاشق غذاخوری شیر

    یك قاشق غذاخوری عسل
طرز تهیه

برنج را در آب جوشانده و آن را آب بکشید. حواستان 
باشد که آب برنج دور نریزید، بنابراین بهتر است آن 
را در ظرفی نگه دارید. یك قاشق غذاخوری شیِر 
جوشانده شده در برنج ریخته و آن ها را خوب هم 
آن  به  عسل  غذاخوری  قاشق  یك  بزنید. سپس 

اضافه کنید.فراموش نکنید که این ماسك را باید بر 
روی پوست تمیز و خشك قرار دهید. پس از اینکه 
ماسك را روی صورتتان گذاشتید، اجازه دهید تا 
زمانی که ماسك خشك شد بر روی صورتتان باقی 
بماند. سپس صورت خود را پاك کرده و با همان 
آبی که برنج را در آن جوشاندید، بشویید.آِب برنج 
خواص آنتی اکسیدان قوی دارد که می تواند پوست را 
مرطوب و گردش خون را در آن محل تحریك کند. 
آب برنج همچنین می تواند لکه های پوستِی ناشی از 
سالخوردگی یا اشعه فرابنفش را از بین ببرد و التهاب 

را نیز کم کند. 

با این ماسک ۱۰ سال 
جوان شوید
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هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

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

فاقد سند رسمي
اول/دوم  مورخ 1394/08/18هیات  برابررای شماره  139460331010003637  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك کرج –ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  خانم اکرم آقایی  فرزند اصغر به شماره شناسنامه 24166 صادره از تهران 
درششدانگ یك باب ساختمان  به مساحت 92 متر مربع مفروزو مجزی شده از پالك 
818  فرعی از362  اصلی واقع دراراضی محمد اباد کرج خریداری از مالك رسمی 
محمد علی کریمی و خانم بانو گل قز کریمی ایوانکی میباشد محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم کرج مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف4772
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/01/30
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/02/14

منصور هدایت کار کفبل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

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

فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139460331009007001  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك کرج- ناحیه یك تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي/ علي 
سوري فرزند داود بشماره شناسنامه 184 در ششدانگ یك باب خانه به مساحت 
99/75 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 505 فرعي از 155- اصلي واقع در 
جوادآباد خریداري بصورت سند عادي از مالك رسمي آقاي/ احمد حاجي محمد 
طاهري محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي  در  شود  مي  آگهي  روز   15
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 40419 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/2/29

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمي
اول/دوم  94/09/25هیات  مورخ    139460331010004377 شماره   برابررای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك کرج –ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  سید جلیل سید رحیمی  فرزند سید علی اشرف به شماره شناسنامه 312 
بابارشانی درششدانگ یکباب ساختمان  به  کد ملی 3780992094   صادره از 
مساحت 153/58  متر مربع مفروز و مجزی شده از پالك 417 فرعی از164 اصلی 
واقع در محمدآباد کرج بخش حوزه ثبت ملك کرج خریداری از مالك رسمی سید 
احمد ملکوتی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یك ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م/الف4757
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/01/30
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/02/14

 کفیل ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس منصور هدایتكار 

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

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

فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139460331009005672 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
ثبتي حوزه ثبت ملك کرج- ناحیه یك تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم/ 
سکینه کیارستمي فرزند کاظم بشماره شناسنامه 12 در ششدانگ یك باب خانه 
به مساحت 72/75 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 2560 فرعي از 4 - اصلي 
ابوالفضل  آقاي/  رسمي  مالك  از  عادي  سند  بصورت  خریداري  وردآورد  در  واقع 
ثروتي که مالکیت آن ثبت صفحه 453 دفتر 36 ثبت و صادر شده، محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
تاریخ تسلیم اعتراض  از  از اخذ رسید ظرف مدت یکماه  اداره تسلیم و پس  این 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

40542 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/2/29

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

حصر وراثت
فرحناز بکتاش دارای  شماره شناسنامه323 فرزند خاق متولد1347  صادره از زنجان 
بشرح دادخواست و به کالسه 75/8/95 از این شورا درخواست حصر وراثت نموده  و 
چنین توضیح داده که شادروان نبی ا... عیوضی فرزند عطاء اله به شماره شناسنامه 612  
در تاریخ 1394/2/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصراست به:
1بیژن عیوضی  فرزند: نبی ا... به شماره شناسنامه 4270014792 نسبت پسر  

2-بهنام عیوضی  فرزند نبی ا...  به شماره شناسنامه 4270461888  نسبت پسر 
3-محمد مهدی عیوضی  فرزند نبی ا... به شماره شناسنامه 6660484973  نسبت پسر 
4- امیر محمد عیوضی فرزند :نبی ا...  به شماره شناسنامه 6660738975  نسبت پسر 

5- رویا عیوضی فرزند نبی ا...  به شماره شناسنامه6660095853 نسبت دختر 
6- فرحناز بکتاش فرزند خالق به شماره شناسنامه 323 نسبت همسر متوفی 

اینك به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی مینماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.م/الف 240
حوزه 8 شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

حصر وراثت
متولد46/9/8   فرزند حسن   13 شناسنامه  شماره  دارای   وند  نظره  آقای حسین 
صادره از شهریار بشرح دادخواست و به کالسه 76/8/95  از این شورا درخواست 
حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان حسن نظره وند فرزند علی 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   84/9/10 تاریخ  در    4 شناسنامه  شماره  اصغربه 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
1-حسین نظره وند  فرزند: حسن به شماره شناسنامه 13 نسبت پسر  
2-فریده نظره وند  فرزند حسن به شماره شناسنامه 872 نسبت دختر 

3-معصومه نظره وند  فرزند حسن به شماره شناسنامه 950  نسبت دختر 
4- آرزو نظره وند فرزند حسن به شماره شناسنامه 1076  نسبت دختر 

اینك به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی مینماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.م/

الف 242 
حوزه 8 شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی مفقودی
برگ سبز )شناسنامه مالکیت (ماشین پژو405GLXXU7مدل 1389به رنگ نقره 
ای متالیك به شماره انتظامی 34-331ص12به شماره موتور 12488303030و 
شماره شاسی AE861002به نام حمید رضا گندم کار مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
شهرستان دزفول

مفقودی
و  ایران 88- 771 ی 93  به شماره پالك   LX برگ سبز خودرو سواری سمند 
 NAACR1HEXEF585255 147 و شماره شاسیH0112627 شماره موتور

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

آگهی فقدان 
گواهی مدرك تحصیلی خانم سیده فاطمه حسینی کالگر به شماره شناسنامه 39 
در مقطع کارشناسی مدیریت بازرگانی از واحد دانشگاهی آزاد بابل به نشانی گرجی 

آباد دانشگاه آزاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابل

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی وانت مزدا مدل 1391  به رنگ نقره ای – آبی به شماره 
شاسی  شماره  و   FFA15955 موتور شماره  و   78 ج  ایران 82- 617  انتظامی 
NAGPZPC11CB122390 به نام آیت اله بیژنی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
بابل

اولتیماتوم جدی مشحون به ملی پوشان
رییس فدراسیون بسکتبال به شدت از رفتار بازیکنان در جریان مسابقات 

لیگ برتر انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، محمود مشحون، رییس فدراسیون بسکتبال در جریان 

تمرین ملی پوشان با آنها صحبت کرد و نکات جالب توجهی گفت.
رییس فدراسیون بسکتبال خطاب به ملی پوشان ، گفت: نزدیکترین نتایج 
و بهترین لیگ را داشتیم، ولی شما زشت ترین رفتارها را در این لیگ نشان 
دادید. با رفتارهایی که من از بازیکنان در این لیگ دیدم تمام زیبایی های 
بسکتبال زیر سوال رفت. با این که بسکتبال رشته ورزشی دانشجویی و 
دانش آ مو ز ی است و فرهنگ حرف اول را در آن می زند ثابت کردید که نه 

تنها این فرهنگ در شما وجود ندارد،  بلکه انگار اصال از آن اطالعی ندارید.
او ا دا مه  داد: کسی را تهدید نمی کنم اما بی نهایت عصبانی هستم. در کجای 
دنیا وقتی داور سوت می زند بازیکن مثل عروسك خیمه شب بازی می پرد. 
مقصر اصلی این اتفاق ها هم سرپرست تیم ها سپس مربیان و بعد از آن شما 
هستید که باعث شده من اینقدر عصبانی باشم و این طور به شما گوشزد 
کنم. مشحون در ادامه به ملی پوشان گفت: سالی 100 ، 200 ، 300، 400 
و 500 میلیون تومان پول می گیرید که در زمین این رفتارها را انجام 
دهید؟ دعا کنید که من و کادر من سال آینده در فدراسیون نباشند که 
اگر باشند و کوچك ترین رفتاری مثل امسال در شما ببینیم دیگر بسکتبال 
ملی و باشگاهی را نخواهید دید. من تهدید نمی کنم، ولی دیگر نمی خواهم 
شاهد چنین رفتاری از الگوهای فرهنگی یك کشور باشم. شما به عنوان 
نماد ایران به کشورهای دیگر می روید و باید نشانگر فرهنگ این کشور 

باشید نه چیز دیگر.
رییس فدراسیون بسکتبال در ادامه تاکید کرد: در تیم  ملی باید مثل برادر 
باشید. با چشمان خودم سال قبل دیدم که در مسابقات قهرمانی  آسیا حامد 
آفاق در گوشه ای از زمین خالی بود و توپ می خواست، اما به او پاس نمی 
دادند تا بازیکن دیگر برسد. همان زمان حساس شدم و وقتی که پیگیری 
کردم دیدم که بله مشکالت زیادی داریم و به همین دلیل با قدرت برابر آن 
ایستادم. اکنون نیز به شما می گویم که همه مثل برادر هستید و باید برابر 

حریف بجنگید و برای سرافرازی خودتان و ایران تالش کنید.

»مایدا چیچیچ« امروز در ایران
سرمربی تیم ملی والیبال بانوان 14 اردیبهشت به ایران می آید.

به گزارش ایسنا، »مایدا چیچیچ«  سرمربی صربستانی _ اسلوونیایی تیم 
ملی والیبال بانوان امروز 14 اردیبهشت به ایران می آید.

او اواخر سال گذشته به ایران آمد و یك دوره تمرین با بانوان والیبالیست 
برگزار کرد و پس از آن به اسلوونی بازگشت.

اوایل سال جاری نیز با تصمیم فدراسیون او رسماً به عنوان سرمربی تیم ملی 
والیبال بانوان انتخاب و قراردادش به صورت اینترنتی امضا شد.

چیچیچ در سفری که به ایران دارد کار خود را رسماً به عنوان سرمربی تیم 
ملی والیبال بانوان آغاز می کند. او عالوه بر تیم ملی بزرگساالن برنامه های 
تیم های پایه راهم زیر نظر دارد. سیما صدیقی به عنوان مربی، فاطمه 
عبدالهی، زهرا واحدی و نیلوفر ابراهیمی به عنوان کمك مربی،سروش به 
عنوان فیزیوتراپ، مریم فراتی به عنوان آنالیزوز و فریبا شلیمانی به عنوان 

سرپرست کادر فنی تیم ملی را تشکیل می دهند.

ششمی اسکواش باز ایران در رنکینگ جهانی
سجاد زارعیان اسکواش باز با اراده کشورمان موفق شد برای نخستین بار در 
تاریخ در جایگاه ششم جهان قرار گیرد. آخرین رنکینگ جهانی اسکواش 
اعالم شد و سجاد زارعیان ملی پوش کشور مان با اراده آهنین خود موفق 
شد برای نخستین بار در جایگاه ششم جهان قرار گیرد. زارعیان پیش از این 
موفق شده بود جایگاه نهم را به نام خود ثبت کند که پس از حضور در چند 

مسابقه با حمایت فدراسیون موفق به ارتقا جایگاه خود شد.

ابراز تمایل بازیکن ایرانی- انگلیسی برای 
حضور در تیم ملی

مدافع ایرانی شاغل در فوتبال انگلیس از عالقه وافر خود به بازی در تیم ملی 
ایران خبر داد و عنوان کرد با دایی و عزیزی آشنایی زیادی دارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت انگلیسی زبان پرشین فوتبال، رایان 
تفضلی مدافع 24 ساله ایرانی که در منسفیلد تاون بازی می کند از عالقه 
خود به بازی در تیم ملی ایران و زیر نظر کارلوس کی روش سخن گفته است. 
این مدافع که در لیگ دسته دو انگلیس بازی می کند، فصل قبل در لیگ 
دسته یك حضور داشت. او در آکادمی ساوت همپتون پرورش یافت آن هم 
در کنار بازیکنانی چون گرت بیل، تئو والکات، لوك شاو و کالوم چمبرز و 
سپس راهی منسفیلد شد و با این تیم در لیگ دسته یك انگلیس نیز حضور 
خوبی داشت و اکنون در رقابت های دسته دو همراه این تیم حضور دارد و 

ترجیح داده است تیمش را تغییر ندهد.

حمایت و تمجید رونالدو از زیدان
مهاجم ر ئال  ماد رید از سرمربی خود حمایت و تمجید 

کرد.
به  گزارش  ایسنا  و به نقل از آس، کریستیانو رونالدو 
که در چند بازی ر ئال  ماد رید به علت آسیب دیدگی  
حاضر نبود دیروز  در تمرینات پا به توپ شد و به نظر 
می رسد به بازی چهارشنبه شب برابر منچسترسیتی 

در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا برسد.
او پیش از این دیدار گفت: می دانیم که بازی سختی 
پیش رو داریم، اما همه چیز امکان پذیر است. اگر 
منچسترسیتی در نیمه نهایی حضور دارد به این 
دلیل است که تیم فوق العاده ای است. حذف پا ر ی 
 سن  ژر من کار آسانی نیست، اما توانسته این تیم را 

کنار بزند و آنها نقایص کمی دارند.
زیدان  الدین  زین  تمجید  به  ماد رید  ر ئال   مهاجم 
را  او  بازیگری اش  هنگام  کرد:  اظها ر  و  پرداخت 
تحسین می کردم و اکنون نیز به عنوان سرمربی به 
خاطر روش و نحوه هدایت بازیکنان او را تحسین 
می کنیم  احساس  زیدان  با  می کنم  فکر  می کنم. 
ارزشمندتر هستیم. می دانیم که در حال وفق دادن 
خود با شرایط جدید است، اما خیلی زود همه چیز رو 
به راه شد و من به خاطر آن خوشحالم. دوست دارم 

در مادرید به کار خود ادامه دهد.

شکست اینتر و توقف میالن در سری آ

با شکست اینتر و توقف میالن، رقابت های این هفته 
فوتبال ایتالیا ادامه یافت تا تیره روزی های دو تیم شهر 

میالن ادامه داشته باشد.
ایتالیا  فوتبال  هفته سی و ششم رقابت های لیگ 
فروزینونه در سن سیرو  و  برگزاری دیدار میالن  با 
پیگیری شد و روسونری موفق شد به لطف گلی 
دیرهنگام به تساوی برسد. در این دیدار ماریو بالوتلی 
یك ضربه پنالتی را نیز از دست داد ولی در نهایت 
پنالتی دقیقه آخر جرمی منز باعث شد تا دو تیم 
امتیازات را تقسیم کنند و به این ترتیب رده ششم 

جدول نیز برای میالن از دست برود.
همچنین پالرمو با دو گل سامپدوریا را با شکست 
روبه رو ساخت و دیدار امپولی و بولونیا نیز بدون گل 

به پایان رسید.
در  اینتر  هفته،  این  دیدارهای  از  دیگر  یکی  در 
خانه التزیو به میدان رفت و با دو گل برابر این 
میالنی  تیم های  ناکامی  تا  خورد  شکست  تیم 
کهنه  کلوزه  میروسالو  دیدار  این  در  یابد.  ادامه 
کار و آنتونیو کاندروا برای میزبان گلزنی کردند 
ضمن اینکه موریلو از اینتر در نیمه دوم از زمین 
اخراج شد تا این تیم 10 نفره و با یك بازیکن 

کمتر بازی کند.

تاثیر ورزش در درمان افسردگی
نشان  فلوریدا  دانشگاه  در  شده  انجام  تحقیقات 
که  افرادی  به  می تواند  ورزش  که  است  داده 
تا  کند  کمك  دارند  خاصی  ژنتیکی  ویژگی های 

افسردگی خود را درمان کنند.
 ،MNT سایت  از  نقل  به  و  گزارش  ایسنا   به  
بررسی ها نشان داده است افرادی که ژن خاصی 
نشان  واکنش  ورزش  به  همه  از  بیشتر  دارند 
می دهند و ورزش می تواند جزئی از برنامه درمان 
آنها باشد. ورزش حتی در حد پیاده روی می تواند 

به درمان افسردگی در این افراد کمك کند.
می خواستیم  ما  می گوید:  تحقیقات  این  مدیر 
می تواند  همه  از  بیشتر  کسی  چه  که  دریابیم 
ما می خواهیم که  ببرد.  بهره  فیزیکی  فعالیت  از 
روش  یك  به  دارو  مصرف  همانند  نیز  ورزش 
درمانی  تاثیر  دادن  نشان  شود.  تبدیل  درمانی 
ورزش می تواند به بیماران انگیزه بیشتری برای 

ورزش کردن بدهد.
بررسی  مورد  فرد  انجام شده 396  مطالعات  در 
قرار گرفتند. بررسی ها نشان داد افرادی که ژن 

خاصی دارند بیشتر از ورزش سود می برند.

خبرخبر

تیراندازی  تیم  جوان  پوش  ارم،ملی  سمیرا 
جانبازان و معلولین است که این روزها در 
کنار سایر ملی پوشان برای حضور بازی های 

پارالمپیك ریو آماده می شود.
ارم با اینکه حدود سه سال است که به رشته 
مدت  همین  در  اما  آورده،  روی  تیراندازی 
کم توانست به جایگاه خوبی دست یابد و با 
کسب سهمیه پارالمپیك ریو به عنوان یکی 

از اعضای ثابت تیم ملی معرفی شود.
فدراسیون  عمومی  روابط  با  گفتگو  در  وی 
ورزش های جانبازان و معلولین درخصوص 
شرایط فعلی اش گفت: سال قبل برای من 
در  گذشته  سال  اوایل  بود.  پرباری  سال 
مسابقات جام جهانی ترکیه شرکت کردم و 
آن  از  پس  ورودی شدم.  دریافت  به  موفق 
در مسابقات جام جهانی کروواسی با کسب 
نشان طال که اولین نشان من در مسابقات 
پارالمپیك  برون مرزی هم بود، به سهمیه 
دست یافتم. رقابت های جام جهانی استرالیا 
در شهریور ماه نیز سومین رویداد سال 94 
بود که از این مسابقات هم موفق به کسب 
یك نشان نقره شدم و درمجموع تجربه های 

خوبی به دست آوردم.
استرالیا  مسابقات  از  بعد  افزود:  ارم  سمیرا 
تمریناتم را بیشتر کردم و طبق برنامه مربی 
پیش رفتم. در سال جدید هم خوشبختانه 
تعداد روزهای اردو بیشتر شده و این مساله 
برای من بسیار خوب بوده و واقعا تك تك 
ساعات و روزهای اردو برای من مفید است و 

از آن بهره می برم.
وی در خصوص مسابقات بین المللی آلمان 
گفت: این مسابقات در مهد تیراندازی جهان 
برگزار می شود و با توجه به فاصله ی کمی که 

با ریو داریم، فرصت خوبی است تا یکبار دیگر 
آمادگی خود را محك بزنیم و با قدرت هرچه 

تمام در بازی های پارالمپیك حضور یابیم.
جهانی  جام  مسابقات  طالی  نشان  دارنده 
که  روزی  از  کرد:  نشان  خاطر  کروواسی 
سالح در دست گرفتم به این مطلب رسیدم 
که می توانم موفق باشم. اصوال فردی هستم 
که وقتی کاری را آغاز می کنم تالش می 
کنم تا انتها به بهترین شکل ممکن آن را 
اتفاق  همین  هم  تیراندازی  در  ببرم.  پیش 
افتاد و جدای از مسائلی که گفتم، عشق و 
عالقه ای که به این رشته داشتم و جذابیتی 
انرژی  من  به  دارد،  برایم  تیراندازی  که 
مضاعفی داد تا طی این دوران کوتاه بتوانم 

عملکرد خوبی داشته باشم. 
ادامه  در  خاطر  تیراندازی  ملی  تیم  عضو 
گفت: از ابتدای فعالیتم در تیراندازی تصویر 
به  و  بود  پارالمپیك  در  حضور  من  ذهنی 
صورت مدام خودم را در شرایطی تصور می 

کردم که می توانم در این بازی ها حضور 
یابم. این مساله به من خیلی کمك کرد و 
خوشحالم که این تصویر، به حقیقت تبدیل 
شد و می توانم افتخار شرکت در این رویداد 

مهم را داشته باشم.
ارم اذعان داشت: طبق تعالیم سرمربی خوب 
تیم ملی، آقای امیری، ارتباط ما با ابزار کارمان 
باید ارتباطی دوستانه باشد و می بایست به 
تك تك مراحل کار و روند تمرینات عالقه و 
عشق داشته باشیم. اوایل ارتباطم با سالح کم 
رنگ بود ولی االن با سالحم دوست هستم و 

حتی دلم برایش تنگ می شود!
در  افزود:  کشورمان  پارالمپیکی  پوش  ملی 
خانواده  کردم،  طی  امروز  تا  که  مسیری 
را  من  همیشه  اصلی  حامیان  عنوان  به  ام 
تشویق کردند و مسیر را برایم هموار. پس 
مثل  ملی  تیم  در  خوبم  سرمربی  آنها  از 
پدری دلسوز درکنارم بوده و همیشه از من 
حمایت کرده است و از همه ی این عزیزان 

و کلیه ای افرادی که در کادر فنی تیم ملی، 
فدراسیون و کمیته پارالمپیك برای موفقیت 

ما تالش می کنند، سپاسگزارم.
وی گفت: آرزویم دست یابی به خوش رنگ 
دوست  و  است  پارالمپیك  در  نشان  ترین 
دارم بتوانم در تپانچه خفیف هم به جایگاه 
دارم  قصد  پارالمپیك  از  بعد  برسم.  خوبی 
برای راه یابی به مقطع دکترا تالش کنم و 
می خواهم از هم در تحصیل و هم در ورزش 

موفقیت هایم را به موازات پیش ببرم.
سمیرا ارم خاطر نشان کرد: از کودکی هر وقت 
در اخبار ورزشی می دیدم که ورزشکاری از 
کشورمان روی سکو می رود و پرچم ایران به 
اهتزاز درمی آید،حس عجیبی داشتم و اشك 
در چشمان جمع می شد. وقتی در کروواسی 
این  و  رفتم  بارخودم روی سکو  اولین  برای 
حس را تجربه کردم، بسیار خوشحال بودم 

و اصال نمی توان این حس را توصیف کرد.
بانوی طالیی تیم ملی درپایان افزود: اینکه 
سه عضو تیم ملی ایران که هر سه خانم هم 
هستند توانسته اند سکوهای اول تا سوم دنیا 
را تصاحب کنند بسیار عالی است و این اتفاق 
دو بار در سال گذشته تکرار شد. با اینکه هر 
رنگ  بهترین  به  یابی  برای دست  ورزشکار 
مدال تالش می کند و می جنگد، اما زمانی 
که رقیب هم وطن باشد، نگرانی کمتر می 
به  مدال  نهایت  در  که  بابت  این  از  و  شود 
کشورمان می رسد، آرامش خاطر به دست 
شکل  به  ملی  تیم  در  رقابت  این  آید.  می 
مثبتی باعث رشد و پرورش ملی پوشان شده 
است. امیدوارم در بازی های ریو هم همین 
اتفاق بیافتد و مجددا سکوهای اول تا سوم 

پارالمپیك به نمایندگان کشورمان برسد.

سمیرا ارم:

آرزویم دست یابی به طالی پارالمپیک است

دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا، روز سه شنبه 
و چهارشنبه به پایان می رسد، اما هنوز هیچ 
تیم عربستانی مجوز حضور در مرحله بعد را به 
دست نیاورده و باید در این هفته  با نمایندگان 

ایران بازی کنند.
 هفته  ششم لیگ قهرمانان آسیا هفته  جاری 
برگزار می شود و تکلیف تیم های صعود کننده 
از  پس  شد.  خواهد  مشخص  بعد  مرحله  به 
سه  با  ایران  پلی آف،  مرحله  در  نفت  حذف 
نماینده در این مسابقات شرکت کرد و عملکرد 

نسبتا موفقی هم داشتند.
ذوب آهن و تراکتورسازی در هفته  پنجم و 
مجوز  عربستانی  نمایندگان  از شکست  پس 
صعود به مرحله بعد را گرفتند و فقط سپاهان 
که حال و روز خوشی هم ندارد از این ر قا بت ها 

کنار رفت.
یعنی  ایران،  دیرینه  رقیب  مقابل  سوی  در 
مسابقات  این  در  نماینده  چهار  با  عربستان 
حاضر است، اما هنوز نتوانسته اند صعودشان 

به مرحله بعد را قطعی کنند.
نکته بارز این هفته  مصاف نمایندگان عربستان 
با ایران است و آنها برای صعود به مرحله بعد 
حتما باید نمایندگان ایران را شکست دهند، 
یك  حتی  بتوانند  ایران  نماینده  سه  اگر  اما 
مساوی از عربستانی ها کسب کنند، عمال سه 

نماینده عربستان حذف خواهند شد.

مقابل  ایران  نمایندگان  پیروزی  صورت  در 
این موفقیت وقتی چشم گیرتر  عربستانی ها، 
فو تبا ل  فدراسیون  و  دولت  که  می شود 
بازی در  به  عربستان به دالیل واهی، حاضر 
ایران نشدند و اگر چهار نماینده این کشور به 
مرحله بعد صعود نکنند در لیگ قهرمانان آسیا 
سال آینده امتیاز کمی در تقسیم بندی تیم ها 
خواهند داشت و شاید دیگر با چهار نماینده در 

این بازی ها شرکت نکنند.
é  الهلالل  – ایلران  تراکتورسلازی 

ن بسلتا عر
امتیاز  با 12  بازی  از  سرخپوشان تبریز قبل 
تیم  عنوان  به  را  بعد  مرحله  به  خود  صعود 
نخست قطعی کرده اند و در بازی رفت هم این 
امتیاز بازی خارج  تیم را در قطر برد تا سه 
از خانه را کسب کند. تراکتورسازی این هفته  
در عمان که به عنوان میزبان تیم های ایران 
و در صورت  میدان می رود  به  مشخص شد 
و  الهالل  مقابل  تساوی  یا  پیروزی  کسب 
مقابل  ازبکستان  پاختاکور  احتمالی  پیروزی 
سقوط  سوم  رده  به  الهالل  امارات،  الجزیره 

می کند و به  این  ترتیب حذف خواهد شد
é  سپاهان – االتحاد 

دور  در  ایران  شده  حذف  تیم  تنها  سپاهان 
گروه  قعر  در  امتیاز  سه  با  و  است  گروهی 
چندان  وضعیت  هم  االتحاد  اما  دارد،  قرار 

شش  با  و  ندارد  خوبی 
طالیی  است.  سوم  امتیاز 
ایران در دو هفته   پوشان 
گذشته لیگ برتر دو تیم 
نسبتا خوب نفت تهران و 
گسترش فوالد را شکست 
داده اند و با کسب تساوی 
مقابل االتحاد، مانع صعود 
نماینده عربستان به مرحله 

بعد می شوند.
é  عربستان النصر 

-  ذوب آهن ایران
ذوب آهن قبل از این بازی 
به  امتیاز صعودش  با 11 

مرحله بعد را قطعی کرد و برای صدرنشینی 
تنها به یك تساوی نیاز دارد، اما النصر با پنج 
امتیاز کمتر  امتیاز در رده سوم است و سه 
از لخویا هشت امتیازی دارد. از طرفی تفاضل 
گل النصر 6- است و لخویا تفاضل گل 5 + 
دارد و به نظر نمی رسد نماینده عربستان بتواند 
10 گل به ذوب آهن بزند و لخویا بازنده دیدار 

بنیادکار ازبکستان باشد.
é الهالل عربستان – الجیش قطر

از حذف نفت در مرحله پلی آف مقابل  پس 
الجیش، ایران نماینده ای در این گروه ندارد. 
در این گروه الجیش با 10 امتیاز صعودش به 

مرحله بعد را قطعی کرد و در صدر قرار دارد. 
در  و  است  امتیازی  هفت  هم  امارات  العین 
صورت شکست نسف قارشی، قعرنشین گروه 

فرصت صعود به الهالل را نخواهد کرد.
شانس  عربستانی  نمایندگان  حساب  این  با 
کمی برای صعود دارند و با حذف نمایندگان 
آنها که نمایندگان ایران تاثیر مستقیمی در 
این اتفاق دارند، انتقام کارشکنی آنها گرفته 
دو  تالش  اهمیت  وضعیت  این  شد.  خواهد 
چندان تیم های ایرانی را نشان می دهد. آنها 
می توانند بعد از سیاسی کاری فوتبال عربستان، 
سعودی  نمایندگان  به  خوبی  فوتبالی  درس 

بدهند.

شیشه عمر فوتبال عربستان در دست ایران
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آگهي مناقصه عمومي
شهرداري شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي ذیل:

1- تهیه و اجراي جدولگذاري معابر سطح شهر با برآورد اولیه 3/000/000/000 ریال
2- تهیه و اجراي جدولگذاري معابر سطح شهر با برآورد اولیه 3/000/000/000 ریال
3- تهیه و اجراي جدولگذاري معابر سطح شهر با برآورد اولیه 3/000/000/000 ریال

4- تهیه و اجراي جدولگذاري معابر سطح شهر با برآورد اولیه 3/000/000/000 ریال
از طریق مناقصه عمومي و عقد پیمان با پیمانکار حائز صالحیت )شرکتهاي داراي حداقل رتبه 5 راه و باند( اقدام نماید.

متقاضیان مي توانند ظرف مدت 10 روز کاري از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهي که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با 
مراجعه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در: شهر قدس، بلوار انقالب اسالمي، ساختمان مرکزي شهرداري شهر قدس، طبقه سوم با 

ارائه معرفینامه و اصل رتبه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
-خرید اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ریال قابل واریز به حساب 700786027345 بانک شهر شعبه شهر قدس

-سپرده شرکت در مناقصه معادل 5 درصد برآورد اولیه میباشد.
-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمي گردد.

-شهرداري در رد یا قبول پیشنهادها مختار است. -هزینه آگهي به عهده برنده مناقصه است.
-پرداخت مبلغ قرارداد بصورت 50 درصد نقد و 50 درصد  تهاتر مي باشد.

روابط عمومي شهرداري شهر قدس

 نوبت دوم

آگهی ابالغ
خواهان رامین مالائی مهرجردی دادخواستی به طرفیت خوانده  ربابه حاجی بابایی 
مهرجردی و ابراهیم عرب حسینی و شرکت رویال آپارتمان ایران و ستاد فرامین  
حضرت امام خمینی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملك تقدیم دادگاههای 
به شعبه 39 دادگاه عمومی  نموده که جهت رسیدگی  تهران  عمومی شهرستان 
حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر واقع در تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد 
-مجتمع قضایی شهید صدر ارجاع و به کالسه پرونده 9409982160400671 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/4/28 و ساعت 10:00 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب  در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده/
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
 110/9963 منشی دادگاه حقوقی شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
صدر تهران- صنم لطیف پور 

آگهی ابالغ
محکوم له:شرکت زرین تاژ

محکوم علیه:غالمرضا حسنلو 
محکوم به:

دادنامه شماره 9409972160400748  اجرای حکم مطابق  بموجب درخواست 
مورخ 1394/7/22 و دادنامه شماره 940858 مورخ 1394/8/18 هر دو صادره از 
شعبه 39 دادگاه حقوقی تهران محکوم علیه محکوم است به پرداخت 1- مبلغ یك 
میلیون ریال بابت اصل خواسته 2- هزینه دادرسی 3-حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چك موضوع دعوی تا روز اجرای حکم بر اساس 

شاخص بانك مرکزی در حق خواهان و پرداخت هزینه اجرا در حق دولت  
110/9961    قاضی دادگاه حقوقی شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی  تهران-حمید خلیلی فر

آگهی ابالغ
خواهان سید مجید کریمیان و صندوق قرض الحسنه  شهید صدر با مدیرعاملی 
سید محمد طاهرامام دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا وصالی  به خواسته 
دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  چك  وجه  مطالبه 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
خیابان  تهران  در  واقع  صدر  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   39
پرونده  به کالسه  ارجاع و  مطهری خیابان میرعماد -مجتمع قضایی شهید صدر 
 1395/4/12 آن   رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409982160400679
و  خوانده/متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   9:00 ساعت  و 
درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  دادگاه های 
عمومی و انقالب  در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/9962 منشی دادگاه حقوقی شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
صدر تهران- صنم لطیف پور 

دادنامه
پرونده کالسه 9409980227200005 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع 

قضایی شهید بهشتی  تهران تصمیم نهایی  شماره  9409970227201096 
خواهان: خسرو اژدری مفرد فرزندمحمدحسین با وکالت آقای علی خادم الرضائیان 

فرزند عزت اله 
خوانده:  شعبانعلی اسالمی مهدی آبادی فرزند رجبعلی
خواسته:1-مطالبه خسارت 2-مطالبه خسارت دادرسی

گردشکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
وقت فوق العاده/مقرر دادگاه بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به 
را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می  محتویات پرونده ختم رسیدگی 

نماید
 رای دادگاه

در خصوص دادخواست خسرو اژدری مفرد فرزندمحمدحسین با وکالت آقای علی 
خادم الرضائیان فرزند عزت اله به طرفیت شعبانعلی اسالمی مهدی آبادی فرزند 
رجبعلی به خواسته مطالبه مبلغ 145000000ریال و خسارات دادرسی که مستند 
است به دادنامه های صادره از محاکم که مفاد و مندرجات آن داللت بر مدیونیت 
با ابالغ اخطاریه در  اینکه خوانده  و اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان دارد و 
دادگاه حاضر نگردیده و الیحه ای تقدیم ننموده اند و نتیجتا در قبال دعوی مدعی 
هیچگونه ایراد و دفاع موثر و موجهی که برائت ذمه خویش را مدلل نماید به عمل 
نیاورده لذا دادگاه دعوای خواهان را ثابت و موجه تشخیص مستندا به مواد 198 
و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
اصل هزینه  بابت  مبلغ 1275000ریال  و  اصل خواسته  بابت  145000000ریال 
قانونی در حق خواهان صادر و اعالم  الوکاله وکیل مطابق تعرفه  دادرسی و حق 
این  ابالغ قابل واخواهی در  از  میدارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
دادگاه محترم  در  تجدیدنظر خواهی  قابل  آن  از  روز پس  بیست  و ظرف  دادگاه 
تجدیدنظر استان است.بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه صدور اجرائیه منوط 

به ابطال مابقی تمبر هزینه دادرسی است
110/9960 رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران-عالمی 

احضار متهم
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری با توجه به مجهول المکان بودن متهم به هویت رضا کیانیان فرزند 
محلی  یا  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یك  انفاق  ترك  اتهام  به  شبیب 
آگهی می شود که متهم ظرف یکماه پس از انتشار در وقت اداری در این شعبه 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالسه 9409980879600776 شعبه اول 
دادستانی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ملکشاهی حضور یابد. بدیهی است 

در صورت عدم حضور به صورت غیابی اظهارنظر خواهد شد.
جانشین دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ملكشاهی – سجاد علیپور

ابالغیه
غالمرضا  فرزند  خانی  تقی  1-محمدرضا   : حقیقی  شونده   ابالغ  مشخصات   
خصوص  در   : پیوست  مدارك  المکان  :مجهول  نشانی  ....کدملی....به  کدپستی 
دادنامه شماره  به  نسبت  بطرفیت شما  خانی  تقی  ربابه  خانم  نظرخواهی  تجدید 
9409976610901382 صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم تجدید نظر نظرخواهی به شما ابالغ میشود مقتضی است حسب ماده 346 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی 
دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه 

تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد.
شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد .

متن آگهی
در پرونده کالسه 9509986693000048 این شعبه با توجه به فوت مرحوم تیپه 
صیادی بیرانوند بوده توسط بانو صیادی درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه 
صادر گردیده و برای 1395/3/17 راس ساعت 10:00 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 که به هر طریقی حقی بر ترکه متوفی دارد ابالغ می 
شود در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه 18 شورای 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. 
دبیر شعبه شورای حل اختالف شعبه 18 شورای حل اختالفمجتمع امام خمینی )ره( شهرستان 
خرم آباد – مریم یوسفوند.

آگهی مزایده و فروش مال غیر منقول نوبت سوم
نظربه اینکه محکوم علیه ناصرزنگنه فرزند قربانعلی به موجب پرونده اجرایی شماره 
بنام محمد  له  ریال درحق محکوم  پرداخت 274766055  به  930279 محکوم 
لرکی گردیده است که محکوم علیه اقدام به معرفی یك باب منزل مسکونی واقع 
مترمربع   200 متراژ  به  یوسفی  شهید  کوچه  بهشتی  شهید  خیابان  ملك  درباغ 
بصورت سنتی و بومی ساز با مصالح از قبیل گج و سنگ و بلوك و تیر آهن که 
طول عمر آن حدودا بیش از چهل سال می باشد را نموده است که مورد کارشناسی 
واقع شده و قیمت ارزیابی آن مبلغ 550000000 ریال تعیین شده است که بنا 
به درخواست محکوم له برای یك نوبت درتاریخ 1395/3/12 از ساعت 9 صبح الی 
12 ظهر در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری باغ ملك به مزایده و فروش 
گذاشته می شوند طالبین می توانند تا پنج روز قبل از روز مزایده ازملك مذکور 
واقع در آدرس اعالمی فوق دیدن نموده و در صورت تمایل در جلسه مزایده و 
فروش شرکت نمایند ملك مذکور به کسی یا کسانی که باالترین قیمت از قیمت 

پایه را پرداخت نماید واگذار خواهند شد . شماره م الف ) 95/21( 
دادورز اجرای احكام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی باغ ملک 

آگهی مفقودی

اهواز  پالك  شماره   1387 مدل  مشکی  رنگ   125 آرشیا  موتورسیکلت  سند 
47-8352شماره موتور 200800431 شماره تنه 125A8706703 بنام محمد 
علی سیدالی پور فرزند حمزه علی بشناسنامه  256 صادره از ایذه مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است .
شهرستان باغ ملک 

رتبه نخست شرکت توزیع برق غرب 
مازندران در کنفرانس شبکه های توزیع

حضور  با  مازندران  غرب  برق  توزیع  شرکت 
یکمین  و  بیست  در  خود  سابقه  بی  و  قدرتمندانه 
کنفرانس شبکه های توزیع برق از حیث تعداد مقاله 
های ارایه شده، موفق به کسب رتبه نخست در بین 

شرکت های توزیع برق کشور شد.
مهندس کیوان فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع برق 
غرب مازندران در سخنانی اعالم کرد: در بیست و 
یکمین کنفرانس ملی شبکه های توزیع برق، 28 مقاله 
از شرکت توزیع برق غرب مازندران پذیرفته شد که 
در نوع خود یك رکورد در دوران فعالیت این شرکت 

محسوب می شود.
وی تصریح کرد: این در حالی است که یکی از مقاله 
ظرفیت  و  محل  »تعیین  عنوان  با  شده  ارایه  های 
بهینه ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی در شبکه 
که  ایستگاه«  تا  خودرو  مسیر  کوتاهترین  قید  با 
علمی  هیأت  )عضو  گرگانی  دکترخلیل  توسط   
کمیته تحقیقات(، مهندس علی اکبر شاه بهرامی و 
خانم مهندس مریم خزایی از همکاران شرکت تهیه 
و ارایه شده بود به عنوان یکی از 10 مقاله برتر در این 

کنفرانس شناخته شد.
درصد   6/5 کرد:  نشان  خاطر  زاد  فرح  مهندس 
مقاالت پذیرفته شده در این کنفرانس مربوط به 
شرکت توزیع برق غرب مازندران بوده که در نوع 
خود یك عملکرد خوب و قابل تحسین می باشد. 

رشد 4 درصدی نشر البرز در سال گذشته
البرز در  استان  ناشرین  801 عنوان کتاب توسط 
سال 1394، استان البرز رتبه ششم کشور در حوزه 

نشر کتاب را کسب نمود.
اداره  مطبوعاتی  فرهنگی  معاون  طاهری،  محمد 
گفت:  البرز   استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
تعداد   1394 سال  در  کتاب  خانه  آمار  اساس  بر 
801 عنوان کتاب توسط ناشرین البرزی از معاونت 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز 
انتشار دریافت نموده است که در مقایسه با سال 
1393 که تعداد 774 عنوان کتاب در البرز منتشر 
گردیده حوزه نشر در البرز حدود چهاردرصد رشد 

داشته است.
وی افزود: بر اساس آمار خانه کتاب در سال 1394 
ناشرین استان البرز با چاپ این تعداد کتاب حوزه 
نشر استان البرز را در رتبه ششم کشور قرار داده 

است.
طاهری گفت: از تعداد 801 عنوان کتاب چاپ شده 
45 عنوان ترجمه و 756 عنوان تالیف بوده است؛ 
همچنین 711عنوان چاپ اول و 90 عنوان تجدید 
چاپ بوده است و در مجموع شمارگان کتب انتشار 
یافته در البرز 950.870 جلد است. معاون فرهنگی 
مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
و  اصفهان  رضوی،  خراسان  قم،  تهران،  استانهای 
رتبه های  انتشار کتاب  لحاظ  به  آذربایجان شرقی 

اول تا پنجم را دارند. 

کسب رتبه برتر کشوری توسط اداره تحقیق اوقاف 
مازندران 

اجرای  در  مازندران  اوقاف  تحقیق  اداره  رئیس  و  بازرسی  مسئول 
برنامه های ابالغی سال 94 رتبه برتر کشور را کسب کردند. 

غریب رضا وحیدی مسئول بازرسی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
مازندران و رشید رضاپور رئیس سابق اداره تحقیق اوقاف مازندران 
کسب  را  کشور  برتر  رتبه   94 سال  ابالغی  برنامه های  اجرای  در 
کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
مازندران، در هفتمین مجمع سراسری مدیران اوقاف کشور از غریب 
رضا وحیدی مسئول بازرسی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران 
و رشید رضاپور رئیس سابق اداره تحقیق اوقاف مازندران به جهت 
قدردانی   94 سال  ابالغی  های  برنامه  اجرای  در  برتر  رتبه  کسب 
شد.گفتنی است در این مجمع، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
مازندران رتبه نخست کشور را در تحقق برنامه های سال 94 بین 
ادارات کل سراسر کشور کسب کرد.برپایه این گزارش، غریب رضا 
وحیدی مسئول بازرسی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران و 
رشید رضاپور رئیس سابق اداره تحقیق اوقاف مازندران لوح سپاس 
خود را از دست نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان اوقاف و امور 

خیریه کشور دریافت کرد.     

 حضور شرکت گاز هرمزگان در دومین 
همایش فرصت های سرمایه گذاری استان

هرمزگان  استان  گذاری  سرمایه  های  فرصت  همایش  دومین 
توسط استانداری با مشارکت شرکت گاز هرمزگان در محل سالن 
اجتماعات شهرك فجر بندرعباس  با حضور)معاونین وزرای کشور، 
جهاد کشاورزی، کار رفاه و امور اجتماعی( استاندار استان هرمزگان، 
فرمانداران، مقامات و مدیران دستگاه های اجرایی استان و سرمایه 
برگزار  امروز  عصر  و  دوازده کشور خارجی صبح  و  داخلی  گذاران 

گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان؛ در نمایشگاه 
جنبی این همایش غرفه شرکت گاز استان هرمزگان محل مراجعه 
بسیاری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی بود، که توسط استاندار 
و مقامات دولتی کشور عمان و معاونین وزرای دولتی و جمعی از 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی مورد بازدید و استقبال قرار گرفت 
و توضیحات الزم توسط مهندس حیدر پروین مدیر عامل شرکت 
گاز استان هرمزگان در خصوص طرحها و پروژه های این شرکت 
حاضرین  به  آتی  و  موجود  صنعتی  های  واحد  گاز  تامین  نحوه  و 

ارائه کرد.
سایر  و  استاندار  سواالت  به  ادامه  در  پروین  مهندس  همچنین 
مقامات داخلی و خارجی و معاونین وزرا در خصوص وضعیت فعلی 

و توسعه آتی شبکه گاز استان پاسخ دادند.
با  تفاهم  یاداشت  چندین  امضای  به  منجر  همایش  این  رگزاری 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی گردید که در این زمینه مقرر شد 
دستگاههای اجرایی از جمله شرکت گاز استان هرمزگان نسبت به 
پیگیری موارد مطروحه از طریق مراجع ذی ربط در خصوص اجرایی 

شدن تفاهمات منعقده اقدام نماید.
در پایان این همایش دکتر جادری استاندار هرمزگان ضمن تشکر 
از حضور و مشارکت سرمایه گذاران و دستگاههای اجرایی به ویژه 
شرکت گاز استان هرمزگان که با برنامه ریزی عزمی جدی در تامین 
توسعه  نیاز  مورد  اولیه  ساخت  زیر  عنوان  به  طبیعی  گاز  و  انرژی 

صنعتی استان داشته، تقدیر و تشکر نمودند. 

خبر کوتاه از شهرستانها خبر کوتاه از شهرستانها

اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 
بیمارستان شهرستان   13 از  کرج؛  
فاقد  که  بیمارستان    8 تعداد  کرج 
سیستم تصفیه فاضالب بودند، پس 
ملزم  الزم  های  اخطاریه  صدور  از 
خود  فاضالب  نمودن  استاندارند  به 

شدند. 
مدیر کل  معاون  لشگری  حمیدرضا 
و رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
خصوص  این  در  کرج،  شهرستان 
اجرای  راستای  در  داشت؛  اظهار 
آلودگی  از  جلوگیری  نامه  آیین 
امنیت  عالی  شورای  مصوبات  و  آب 

آلودگی  با  مقابله  درخصوص  ملی 
بیمارستان  کلیه   شرب،  آب  منابع 
ها ملزم به تصفیه فاضالب شدند و 
 مقرر شد تا پایان سال جاری  نسبت 
فاضالب  تصفیه  سیستم  احداث  به 

اقدام نمایند. 
وی افزود؛ توقع ما از متولیان سالمت 
گونه  این  در  که  است  این  جامعه 
موارد پیش قدم باشند ولی متاسفانه 
تاکنون دو بیمارستان نسبت به ارائه 
نمودن  استاندارد  زمانبندی  برنامه 
پساب خود اقدامی ننموده و ناگزیر 
مورد  در  قضایی  پیگیری  به  مجبور 

آنها می باشیم.

ضرب االجل محیط زیست کرج 
به ۸ بیمارستان

خبرنگار زمان- امیررضاصادقی: مدیرعامل 
شرکت آبفای شهرها و شهرك های غرب 
تهران بر لزوم استمرار اقدامات فرهنگی در 

حوزه مصرف بهینه آب تاکید ورزید.
نخستین  افتتاح  آئین  در  جنتی  منصور 
ترویج  فاضالب،  و  آب  ملی  جشنواره 
ضامن  را  آب  صحیح  مصرف  فرهنگ 
کاهش بخشی از مشکالت کم آبی آینده 
که  است  پرواضح  اظهارداشت:  و  دانست 
تشریح نقش توسعه شبکه های فاضالب 
نیز  و  آبی  منابع  از  محافظت  در  شهری 
می  زیست،  محیط  حفظ  در  آن  تاثیر 
تواند بستر بسیار پویایی را برای همکاری 
با  فاضالب   و  آب  صنعت  بخش  بین 

دانشگاه ها فراهم سازد. 
اشاره  مورد  را  آب  غیرواقعی  نرخ  وی 
تمام  هزینه  واقع  به  گفت:  و  داده  قرار 
بیشتراز  بسیار  رسانی  آب  خدمات  شده 
از  رقمی است که مشترکان می پردازند 
حاضر،  درحال  گفت  توان  می  روی  این 
حوزه  در  فاضالب  و  آب  های  شرکت 

اقتصاد آب متضررند. 
مدیرعامل شرکت آبفای شهرها و شهرك های غرب 
ایران،  نیمه خشك  و  اقلیم خشك  یادآوری  با  تهران 
مشکل تامین آب را از جمله چالش های بزرگ کشور 
در سال های آتی ذکر کرده وافزود: آموزش همگانی 
و فرهنگ سازی مداوم، یکی از مهمترین راه کارهای 

کاهش آسیب های آینده است.
شایان ذکر است نخستین جشنواره ملی آب و فاضالب 

با رویکرد دانشگاه و صنعت، تحت حمایت و مشارکت 
از  و  تهران  استان  غرب  های  و شهرك  آبفای شهرها 
سوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب برگزار شد 
که طی آن، جمعی از اساتید دانشگاهی و مدیران صنعت 

آب و فاضالب به طرح نقطه نظرات خود پرداختند.
برگزاری  و  منتخب  مقاالت  ارائه  نمایشگاه،  برپایی 
کارگاه های تخصصی از حواشی قابل ذکر این جشنواره 

می باشد.

مدیرعامل شرکت آبفای شهرها و شهرک های غرب تهران تاکید کرد:  

ضرورت استمرار ترویج فرهنگ  مصرف بهینه آب

به گزارش اداره روابط عمومی شورای اسالمی 
کارگران   از  تقدیر  مراسم  قدس،  شهرداری  و 
شهرداری قدس با حضور شهردار قدس، معاون 

خدمات شهری برگزار شد.
کارگران   جمع  در  کولیوند  صادق  محمد 
نهاد  موثرترین  عنوان  به  گفت:شهرداری 
یکی  مختلف،  خدمات  ارائه  زمینه  در  شهری 
از مجموعه هایی است که با کارگران متعهد و 
وظیفه شناس خود همواره در خدمت شهر و 

شهروندان عزیز بوده است.
وی افزود:حضور کارگران در حوزه های مدیریت 
پسماند، خدمات موتوری، فضای سبز و پاکبانی، 
پاکیزگی،  به  روزه  را همه  عمومی شهر  فضای 
زیبایی و آبادانی میهمان می کند و نتایج فعالیت 
های شما عزیزان در سطح شهر، نشانگر تعهد و 

ایمانتان به کاری است که انجام می دهید.

هر  در  شد:شهروندان  یادآور  قدس  شهردار 
فعالیت  توانند شاهد  از شبانه روز می  ساعتی 
جمع  باشند،  شهرداری  زحمتکش  کارگران 
روز  در  متناوب  طور  به  زباله  انتقال  و  آوری 
و  گیاهان  نگاهداری  و  هرس  آبیاری،  شب،  و 
درختان درفضاهای سبز شهری از ساعات اولیه 
روز و نظافت و پاکسازی معابر در تمامی نقاط 
شهراز جمله کارهایی است که بدون تعطیلی و 
بی وقفه، توسط کارگران عزیز خدماتی و فضای 

سبز شهرداری، انجام می شود.
های  ریزی  برنامه  کرد:  تصریح  کولیوند 
های  دغدغه  کاهش  برای  قدس،  شهرداری 
معیشتی کارگران، چند سالی است که شکلی 
تالش  تمام  و  است  گرفته  خود  به  مند  نظام 
عزیزان  شما  بیشتر  چه  هر  رفاه  برای  را  خود 

بکارخواهیم بست.

شهردار شهر قدس تاکید کرد:

کارگران خدماتی شهرداری، عامل آراستگی شهر
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آگهی ابالغ
مهرابی  عباس  به طرفیت خوانده   دادخواستی  خواهان مسعود محمدی جوزانی 
به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  دادرسی   هزینه  پرداخت  از  اعسار  و  بابت 
مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   35 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران 
روی  روبه  قدس  خیابان  انقالب  خیابان  تهران   در  واقع  مدنی   شهید  قضایی 
پرونده  به کالسه  و  ارجاع  تهران   مدنی  قضایی شهید  مجتمع  پور سینا  خیابان 
9409980229500749 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/4/2 و ساعت 
08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
قانون آیین دادرسی  دادگاه های عمومی و  به تجویز ماده 73  خواهان/شاکی و 
از جراید کثیر  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی  انقالب  در 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/9359 منشی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی  تهران- سمیه 
سعدانی

آگهی ابالغ
رضا  محمد  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  عاشور  سید  رسول  سید  خواهان 
مطالبه خسارت  و  بر  مبنی  مالی  غیر  تعهد  ایفای  به  الزام  خواسته  به  حیدرزاده 
نموده که جهت رسیدگی  تهران  دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  دادرسی  
به شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی  واقع در تهران  
شهید  قضایی  مجتمع  سینا  پور  خیابان  روی  روبه  قدس  خیابان  انقالب  خیابان 
مدنی تهران  ارجاع و به کالسه پرونده 9409980229500023 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/4/1 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب  در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یك نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
 110/9357 منشی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی  تهران- سمیه 
سعدانی

آگهی ابالغ
و  نوراشرفی  زهرا  سید  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  باقرزاده  نصرت  خواهان 
خوشقدم حاجیلوئی به خواسته  اثبات وقوع بیع و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 35 دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی  واقع در تهران  خیابان انقالب خیابان 
و  ارجاع  تهران   مدنی  شهید  قضایی  مجتمع  سینا  پور  خیابان  روی  روبه  قدس 
آن   رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409980229500753 پرونده  کالسه  به 
1395/4/1 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/
متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  دادگاه 
های عمومی و انقالب  در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/9358 منشی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی  تهران- سمیه 

سعدانی

آگهی ابالغ
محکوم له:امیرپناهی ایرد موسی  فرزند گنجعلی

محکوم علیه:علیرضا قالبساز یزدی 
محکوم به:

و   9510090214000125 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   9409970214001185 مربوطه  دادنامه  شماره 
یازده  مبلغ  پرداخت  و  بابت اصل خواسته  ریال وجه  میلیون  پرداخت یکصدونود 
میلیون و هفتصدو ده هزار ریال بابت خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی تعرفه 
خدمات قضائی و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له.ضمنا دایره اجرامکلف است 
خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 94/5/14 لغایت اجرای 
حکم محاسبه از خوانده وصوا و به خواهان ایصال نمایند اجرای رای در رابطه با 
خسارت تاخیر تادیه منوط به ابطال تمبر دادرسی است و ضمنا هزینه نیم عشر 

دولتی در زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد..
110/9964 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مطهری تهران-علی اصغر چراغیان

آگهی ابالغ
خواهان صفیه فروزان سپهر دادخواستی به طرفیت خوانده نسرین علومی یزدی 
به خواسته  عالمه علومی یزدی  پروین علومی یزدی و  و  و شیرین علومی یزدی 
به تنظیم سند رسمی ملك و  مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای  الزام 
به شعبه 35 دادگاه عمومی  نموده که جهت رسیدگی  تهران  عمومی شهرستان 
حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی  واقع در تهران  خیابان انقالب خیابان قدس 
روبه روی خیابان پور سینا مجتمع قضایی شهید مدنی تهران  ارجاع و به کالسه 
پرونده 9409980229500022 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/3/30 
المکان بودن خوانده/متهم و  و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول 
درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  دادگاه های 
عمومی و انقالب  در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/9363منشی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی  تهران- سمیه 
سعدانی

آگهی ابالغ
خواهان غالمرضا امامی  دادخواستی به طرفیت خوانده  شهناز خرم و بابك محمود 
زاده  به خواسته مطالبه  اجرت المثل اموال و رفع تصرف عدوانی و مطالبه خسارت 
رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  دادرسی 
به شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی  واقع در تهران  
شهید  قضایی  مجتمع  سینا  پور  خیابان  روی  روبه  قدس  خیابان  انقالب  خیابان 
مدنی تهران  ارجاع و به کالسه پرونده 9409980229500765 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/5/30 و ساعت 8:30 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب  در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یك نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
 110/9361 منشی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی  تهران- سمیه 
سعدانی

آگهی ابالغ
خواهان تعاونی اعتباری ثامن االئمه دادخواستی به طرفیت خوانده سعید نورنژاد 
ونوش و جهانگیر نور نژاد ونوش به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه وجه چك  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
مدنی  واقع در تهران  خیابان انقالب خیابان قدس روبه روی خیابان پور سینا مجتمع 
پرونده 9409980229500762  به کالسه  و  ارجاع  تهران   مدنی  قضایی شهید 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/3/29 و ساعت 10:30 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب  در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده/
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
 110/9362 منشی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی  تهران- سمیه 
سعدانی

آگهی ابالغ
خواهان میرصابر اندستا  دادخواستی به طرفیت خوانده فاطمه سلطان قصبانی  به 
خواسته تغییر شغل و تویز انتقال منافع به غیر و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 35 دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی  واقع در تهران  خیابان انقالب خیابان 
و  ارجاع  تهران   مدنی  شهید  قضایی  مجتمع  سینا  پور  خیابان  روی  روبه  قدس 
آن   رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409980229500057 پرونده  کالسه  به 
1395/4/2 و ساعت 9:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/
متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  دادگاه 
های عمومی و انقالب  در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/9360 منشی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی  تهران- سمیه 

سعدانی

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

فاقد سند رسمي
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    139460313010007816 شماره  راي  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
اسمعیل  سید  آقای  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بوکان  ملك  ثبت  حوزه 
قریشی بوکانی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 13 صادره از بوکان در شش دانگ 
یك باب مغازه به مساحت 11/78 متر مربع پالك 12673 فرعي از 130 – اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالك باقیمانده 130 - اصلي واقع در بخش 17 شهرستان 
بوکان خریداري از مالك رسمي آقای اسماعیل ایلخانی زاده محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
محمود خضرزاده-رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/02/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/02/29

دادنامه
پرونده کالسه 9309982882102105 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) 101 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9509972886100105 
شاکی:

خانم سوسن نجفلو فرزند : بهرامعلی به نشانی: شهرستان اسالمشهر- میدان نماز 
–  بیمارستان امام زمان 

متهم: آقای وحید عبدالملکی فرزند رجب به نشانی فاقد آدرس 
اتهام: کالهبرداری  

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای وحید عبدالملکی فرزند رجب مبنی بر کالهبرداری دادگاه 
از توجه به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر ، شکایت 
شاکی ، گزارش مرجع انتظامی ، اظهارات مطلعین ، عدم حضور متهم علی رغم 
به  انتسابی  بزه  انتظار کافی و سایر قرائن موجود در پرونده  نشر آگهی و رعایت 
متهم را محرز دانسته و مستندا به ماده یك قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء 
اختالس و کالهبرداری رای بر محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری با 
احتساب ایام احتمالی بازداشت قبلی و رد مبلغ پنج میلیون تومان در حق شاکی 
و به همین میزان پراخت جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعالم میگردد 
، رای صادره غیابی بوده و در مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

محکمه خواهد بود . م/الف 218   
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگستری اسالمشهر –  کشفی 

آگهی صدور سند
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای شماره 94/12/17-139460301022028480 
هِیئت رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان رباط 
کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی عشقعلی 
امیر پور قوناققران فرزند :قرداش بشماره شناسنامه 453 اردبیل صادره از اردبیل 
نسبت به ششدانگ یك قطعه زمین بابنای  احداثی به مساحت 161/25 متر مربع 
به پالك   فرعی مفروز و مجزی شده از پالك 1546 فرعی قطعه ------ تفکیکی 
از 139 اصلی واقع در قریه رباط کریم حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت 
رسمی فریدون منصوری محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند تا به دادگاه صالحه اقدام 
در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
به  از مراجعه متضرر  صادر خواهد شدو در حال صدور سند مالکیت جدید مانع 

دادگاه نخواهد بود.م/الف 239  
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/2/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/2/29

کفیل اداره ثبت اسناد رباط کریم  ابولفضل محمد حسینی 

دادنامه
پرونده کالسه 9409982883700878  شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان ) 

101 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9509972886100091 
شاکی: خانم مهدیه حسینی فرزند شریف به نشانی: شهرستان اسالمشهر- واوان- 

خ امامزاده عیسی – مسکن مهر استراتوس –  بلوك 2N –  واحد 70 
متهم:   آقای بهمن اسدی به نشانی تهران -  منطقه 11 -  خ انقالب -  خ خارك 

52 -    اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع 
رای دادگاه

نا مشروع )  اتهام آقای بهمن اسدی مبنی بر تحصیل مال از طریق  در خصوص 
یکدستگاه گوشی تلفن همراه ( دادگاه از توجه به مندرجات پرونده کیفر خواست 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر پاسخ استعالم از شرکت مخابرات 
و صرفنظر از عدم مراجعه بعدی شاکی علی رغم شکایت اولیه و ارسال ابالغیه و 
رعایت انتظار کافی که ظهور در انصراف را دارد و نظر به اینکه وقوع سرقت اعالمی 
از سوی شاکی در پرونده به قطعیت نمی رسد و امکان مفقودی یا معامله گوشی 
تلفن همراه مذکور نیز متصور بوده و در این راستا استماع توضیحات تکمیلی شاکی 
ضرورت داشت که ایشان جهت بیان موضوع در این محکمه حضوری نیافتند لذا 
با اوصاف مذکور و رعایت حاکمیت اصل کلی برائت ، بزه انتسابی به متهم را محرز 
ندانسته و مستندا به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم صادر 
و اعالم می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود . م / الف 217 
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگستری اسالمشهر –  کشفی 

احداث  ۱24 هزار واحد مسکن روستایی در مازندران
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مازندران، 
استان  اسالمي  انقالب  مسکن  بنیاد  کل  مدیر  هاشمی  سیدمجید 
شهرستان  مرکزی  بخش  دهیاران  هم اندیشی  جلسه  در  مازندران 
قائم شهر با اشاره به 21 فروردین سالروز تأسیس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی، اظهار داشت: هدف حضرت امام راحل، تأمین مسکن برای 
نهاد  این  که  توانمندی هایی  اساس  بر  به تدریج  ولی  بود  محرومان 
از خود نشان داد مأموریت های متعدد دیگری  در عرصه سازندگی 
در بنیاد مسکن نهادینه شد.هاشمی بازسازی مناطق آسیب دیده از 
مأموریت ها  این  ازجمله  را  زنجان  و  گیالن  زلزله  و  تحمیلی  جنگ 
نام بردو افزود: مقاوم سازی مسکن روستایی، صدور سندهای مالکیت 
از  هادی،  طرح های  اجرای  و  شهری  و  روستایی  ساختمان های 
اشاره  با  است.وی  اسالمی  انقالب  بنیاد مسکن  اصلی  مأموریت های 
به مسکن محرومان حساب 100 امام )ره(، گفت: انجمن های خیرین 
مسکن ساز با پشتیبانی حساب صد امام در سطح کشور تشکیل شد 
که تاکنون اقدامات بسیار خوبی انجام داده اند.مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی مازندران با تأکید بر تشکیل دفتر نمایندگی انجمن 
گزینش  و  انتخاب  کرد:  تصریح  شهرستان ها،  در  مسکن  خیرین 
متقاضیان این مسکن های خیریه توسط خود خیرین انجام می شود.

وی تشکیل دهیاری ها را یك اقدام بسیار خردمندانه دانست و بیان 
کرد: دهیاران مدیریت اداره روستاها رو به عهده دارند مسئولیتی که 
انجام می شده است.هاشمی به  سالها توسط کدخدایان در روستاها 
طرح های هادی اشاره کرد و گفت: برای همه روستاهای باالی 20 
خانوار مازندران طرح های هادی تهیه شده و در سال جاری فقط بر 
بازنگری این طرح ها تمرکز خواهد شد.مدیرکل بنیاد مسکن مازندران 
آنان  اولویت برای روستاهایی است که زمان طرح هادی  ادامه داد: 
بیش از 10 سال گذشته باشد.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
مازندران در ادامه این جلسه بیان کرد: برای اولین بار 20 درصد از 
سهمیه قیر کشور که در اختیار راه و شهرسازی بوده است به بنیاد 
مسکن اختصاص پیدا کرد که از سه هزار و 200 روستای مازندران، 
11 کیلومتر از شبکه های معابر روستایی قائم شهر آسفالت شد.وی 
تخصیص اعتبار بنیاد مسکن در شهرستان قائم شهر را 260 میلیون 
تومان بیان کرد و گفت: با این مقدار سهمیه قیر در روستاهای قائم شهر 

دو میلیارد و 200  میلیون تومان قیر دراین شهرستان مصرف شد. 

ورود کشتی های RO-RO ژاپنی 
به دروازه طالیی ایران 

از مدیران  بازدید تعدادی  از  بنادر و دریانوردی هرمزگان  مدیرکل 
از  در خاورمیانه  ژاپن  K Line کشور  ای خط کشتیرانی  منطقه 

بندر شهید رجایی خبر داد.
اداره کل بنادر و  به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی 
دریانوردی هرمزگان، »ابراهیم ایدنی« ضمن اعالم این خبر اظهار 
داشت:  بازدید ژاپنی ها از بزرگترین بندر تجاری ایران به منظور 
  RO-RO برقراری مجدد خط الینر کانتینری و تردد کشتی های

)حمل خودرو( به بندر شهید رجایی صورت گرفت. 
کشتی   68 بودن  دارا  با   K Line کشتیرانی  خط  افزود:  وی 
برتر  خط  هفدهمین   ،TEU هزار   355 ظرفیت  با  کانتینری 
کشتیرانی کانتینری جهان است که حدود یك قرن سابقه فعالیت 
دارد و بیانیه ماموریت آن تمرکز بر مشتری گرایی و CRM  است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: تعداد کل ناوگان دریایی 
این کشتیرانی که شامل کشتی های  رو- رو نیز می باشد، 499 

فروند است که در 54 مسیر دریایی جهان فعالند. 
ایدنی تصریح کرد: در نشست مشترك مسئوالن بندر شهید رجایی 
با مدیران منطقه ای خط کشتیرانی بین المللیK Line، از آنان 
خواسته شد با توجه به موقعیت منحصربه فرد ترانزیتی ایران، امکان 
دسترسی به بازارهای جدید کانتینری و خودرویی برای بندر شهید 
رجایی فراهم شود تا سهم بازار بزرگترین بندر تجاری ایران در بین 

بنادر منطقه خلیج فارس ارتقاء یابد.  

احداث ۱۰۰۰ باب مدرسه توسط خیرین 
در آذربایجان غربی  

 ارومیه– خبرنگار پیام زمان: مدیرعامل مجمع 
خیران مدرسه ساز استان آذربایجان غربی گفت: 
و  هزار  ازیك  بیش  گذشته  سال   17 طول  در 
توسط خیرین مدرسه ساز  باب مدرسه  هشت 

در استان ساخته شده است.
علی آخوندیان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
ارزش ریالی این مدارس 200 میلیارد تومان از 
سوی خیران مدرسه ساز استان تعهد شده است 
 100 قالب  در  مدرسه   500 هم اکنون  افزود: 

کالس درس نیز آماده تحویل شده است.
با همت خیران  در حال حاضر  داد:  ادامه  وی 
مدرسه  ساز در حال حاضر 60 هزار دانش آموز 
خیرساز  مدارس  در  غربی  آذربایجان   استان 

تحصیل می کنند.
جشنواره  هجدهمین  برگزاری  از  آخوندیان 
فرهنگ  اشاعه  هدف  با  مدرسه ساز  خیرین 
نیکوی مدرسه سازی در استان خبر داد و بیان 
در  اردیبهشت   22 روز  در  جشنواره  این  کرد: 

ارومیه برگزار می شود.
استان  مدرسه ساز  خیران  مجمع  مدیرعامل 
تعهد  اینکه  به  توجه  با  گفت:  آذربایجان غربی 
گذشته  سال  در  مدرسه سازی  امر  در  خیران 
 78 رابطه  این  در  بود  تومان  میلیارد   37.5
مدرسه با 411 کالس درس را شامل می شد و 
پیش بینی می شود که امسال این میزان از سال 

گذشته بیشتر شود.
استان  مدرسه ساز  خیران  مجمع  مدیرعامل 
 34 گذشته  سال  در  افزود:  غربی  آذربایجان  
باب مدرسه با 147 کالس درس توسط خیران 
کلنگ زنی شد که در سال آینده به بهره برداری 

می رسد.

بازدید دانش آموزان   از مرکزآموزش 
فنی و حرفه ای امام خمینی )ره(  خمین

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای استان مرکزی، لعل بار رئیس مرکز 
در توضیحاتی عنوان داشت: براساس هماهنگی 
بعمل آمده جهت معرفی توانمندیها و ظرفیت 
و  خمین  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مرکز  های 
کارگاههای موجود، دانش آموزان مدرسه شاهد 

از کارگاههای مرکز بازدید نمودند.
ضرورت  به  توجه  با  افزود:  ادامه  در  بار  لعل 
مقاطع  آموزان  دانش  و  نوجوانان  آشنایی 
و  ها  حرفه  با  متوسطه  دوره  در  تحصیلی 
فنی  مشاغل  بویژه  جامعه  در  موجود  مشاغل 
در این بازدید توضیحات الزم و مشاوره توسط 
و  مرکز  آموزشی  هدایت  و  مشاوره  کارشناس 
مربیان کارگاههای آموزشی برای بازدید کننده 

گان داده شد.
از  بازدید  ضمن  این  دبیران  و  آموزان  دانش 
آموزشی،  های  دوره  با  آشنایی  و  کارگاهها 
امکانات و تجهیزات موجود، شرایط الزم برای 
و  شده  جویا  را  مذکور  های  دوره  فراگیری 
اعالم  گرفته  صورت  بازدید  از  را  خود  رضایت 

نمودند.

فروغ  پر  ستاره  ایران   « آقاجان-اصفهان- 
در  و  آید  مي  بشمار  جهان  فوالد  بازارهاي 
بزرگترین  اصفهان  مبارکه  فوالد  میان  این 
در  ترین ستاره  و درخشان  ایران  فوالد ساز 

حال ظهور مي باشد.«
یکي  مارکوس  پیتر  که  است  جمله ای  این 
گران  تحلیل  و  کارشناسان  بزرگترین  از 
سال  بازدید  از  پس  جهان  فوالد  صنعت 
و  فوالدسازي  بزرگ  شرکتهاي  از  گذشته 
در  تفضیلي  گزارش  در  ایران  آهني  سنگ 
یکي از بزرگترین انجمن هاي فوالدي جهان 
)World Steel Dynamics( نظرها و 
ایران  فوالد  صنعت  از  را  خود  هاي  تحلیل 

منتشر نمود.
وي در گزارش اخیر خود در خصوص فوالد 
اظهار داشت: شرکت  مبارکه اصفهان چنین 
ایران  فوالدساز  بزرگترین  مبارکه،  فوالد 
فوالدي  هاي  ورق  سهم  از  درصد   60 که 
دارد،  اختیار  در  را  آن  فرعي  محصوالت  و 
درخشان ترین ستاره در حال ظهور محسوب 
خواهد شد. این شرکت، در کنار تولیدات کم 
هزینه اي از جمله تولید فوالد نورد شده با 
تولید،  تن  هر  در  دالر   300 از  کمتر  هزینه 
با  را  تا ظرفیتش  کرده  فراهم  را  آن  شرایط 
سرمایه گذاریهاي کم هزینه افزایش دهد. از 
طرفي به دنبال آن است که جایگاه قدرتمند 
کنوني خود را در بازار داخلي بهبود بخشد، 
و  با صالحیت  مدیریتي  گروه  میان،  این  در 
دوراندیش هم مسیر  مدیرعامل  داشتن یك 

آسانتري را براي آن ترسیم کند..
این گزارش حاکي است مارکوس،  براساس 
کسب  ایران  به  خود  سفر  در  که  اطالعاتي 
بگویم  قاطعیت  با  باید  اذعان داشت:   نمود، 
آینده  دهه  در  ایران  فوالدسازي  صنعت  که 
جهان  ظهور«  حال  در  »ستارههاي  از  یکي 
بحران  که  حالي  در  هم  آن  بود؛  خواهد 
بسیاري  مقابل،  در  و  دارد  وجود  اقتصادي 
افول  چین  مانند  جهان  فوالدسازان  از 

خواهند کرد.وي یادآور شد: تقویت ریال در 
کمك  مالي،  تأمین  باالي  هزینه  دالر،  برابر 
اتمام  آب،  کمبود  دولت،  مستقیم  نکردن 
سمت  به  حرکت  و  روباز  آهن  سنگ  ذخایر 

خطوط  کمبود  زیرزمیني،  معادن 
منابع  پایین  بهرهوري  ریلي، 
انساني و... در آینده فشار هزینهاي 
وارد  ایران  فوالدسازان  به  زیادي 
آینده،  دهه  در  بنابراین  میکند، 
مشکالت  با  ایراني  فوالدسازان 
پیتر  شد.  خواهند  روبرو  متعددي 
با  کرد:  نشان  خاطر  مارکوس  
رفع  مشکالت،  این  تمام  وجود 
تحریم ها و دستیابي اقتصاد ایران 
روزنه  خارجي  کشورهاي  بازار  به 
فوالد  صنعت  براي  را  امیدي  هاي 
شرایط،  این  با  است.  کرده  ایجاد 
ایران  فوالد  مشکالت  و  مخاطرات 
از رقباي خارجي  از بسیاري  کمتر 

خواهد بود. 
کارشناس و تحلیلگر بزرگ صنعت 
رفع  کنار  در  گفت:  جهان   فوالد 

دیگري  عوامل  شرایط،  بهبود  و  ها  تحریم 
موفقیت  براي  فرصتي  که  دارند  وجود  هم 
چشم  کنند.  مي  فراهم  ایران  فوالد  صنعت 
زیرا  است،  مساعد  فوالد  براي  تقاضا  انداز 
نفت  )چه  قیمت  ارزان  انرژي  به  دسترسي 
و گاز و چه برق( از مزایاي صنعت فوالد مي 
سنگآهن  استخراج  هزینه  اینکه  باشد ضمن 
از معادن ایران هم به طور نسبي پایین است 
و موقعیت جغرافیایي خوبي را براي صادرات 

دارد.
براي  که  خوبي  ظرفیت  به  اشاره  با  ایشان 
از  استفادهکننده  هاي  کارخانه  گسترش 
روش احیاي مستقیم وجود دارد و همچنین 
تعرفه  وضع  با  صنعت  این  از  دولت  حمایت 
براي  موانعي  و  مناسب  نسبتاً  وارداتي  هاي 
ورود بي رویه فوالدهاي رقیب به کشور  را از 

ایران  در  این صنعت  مزایاي  دیگر 
نام برد.

خود،  تحلیلي  گزارش  در  وي 
فوالدسازهاي  براي  راهکارهایي 
ایراني مطرح نمود و گفت: حاشیه 
و  مالیات  کسر  از  )قبل  سود 
دلیل  به  فوالدمبارکه  استهالك( 
افت قیمت و تقاضا از 30درصد به 
5درصد کاهش یافته است. با توجه 
کمك  و  سودآوري  کاهش  این  به 
نکردن مستقیم دولت، واضح است 
سنگ  و  فوالدي  هاي  شرکت  که 
مبارکه  فوالد  ویژه  به  ایران،  آهني 
نیاز دارند تا سرمایه ها و وام هاي 
تقویت  براي  بیشتري  خارجي 
جذب  خود  ثابت  هاي  دارایي 
از بهترین کارهایي که  کنند. یکي 
این شرکتها مي توانند براي رهایي از بحران 
ایجاد  دهند،  انجام  رو  پیش  مشکالت  و 
فوالدسازهاي  با  استراتژیك  همکاریهاي 
آن  از  ویژه  به  کاري  است. چنین  غیرایراني 

جهت اهمیت مي یابد و دستاوردهاي زیادي 
نصیب بخش صنعت ایراني مي کند که دهه 
فوالدسازیهاي  فناورانه  تحول  زمان  گذشته، 
هاي  تحریم  دلیل  به  ایران  و  بوده  جهان 
مانده  نصیب  بي  بهبودها  این  از  اقتصادي 

است.
ادامه گزارش خود تصریح  پیتر مارکوس در 
در  ایران  فوالدي  شرکتهاي  که  مینماید 
صورتي که تصمیم بگیرند از وامها و سرمایه 
در  توانند  مي  کنند،  استفاده  خارجي  هاي 
بانکهاي  به  بهره  20درصد  پرداخت  مقابل 
کاهش  درصد   27 از  تازگي  به  )که  داخلي 
یافته است(، بین 5 تا 10درصد بهره ساالنه 
پرداخت کنند. این اتفاق، در حالي که باعث 
کاهش قابل توجه هزینه هاي سرمایه گذاري 
آنها خواهد شد، این خطر را هم افزایش مي 

ارزش  احتمالي  و  یکباره  نزول  با  که  دهد 
برخورد  مشکل  با  وامها  بازپرداخت  ریال، 
کنند. البته به همین دلیل است که در حال 
حاضر، هنوز هم ایران را در زمره کشورهاي 
طبقه  اقتصادي  فعالیت  براي  باال  ریسك  با 

بندي مي کنند.
صنعت  بازار  از  تحلیلش  ادامه   در  ایشان 
حاضر،  حال  در  شد:  یادآور  ایران  فوالد 
ساخت و سازهاي ایران در رکود قرار دارند 
که دلیل اصلي آن سقوط قیمت نفت است. 
که  است  نیاز  شرایط،  این  از  خروج  براي 
اقتصاد کشور  در  هزینه هاي سرمایهگذاري 
که  زماني  تا  و  صورت  هر  در  یابد.  افزایش 
سودآوري  کاهش  نیفتد،  اتفاقي  چنین 
تعجب  جاي  ایراني،  مختلف  فوالدسازهاي 

ندارد.
فوالد  اهداف  و  انداز   به چشم  اشاره  با  وي 
ایران تا سال1404 گفت: بسیاري از فعاالن 
چشم  به  ایران  که  معتقدند  ایران  فوالد 
پیدا  دست  خود  2025م  یا  1404ش  انداز 

خواهد کرد. براساس این چشم انداز و هدف 
تعیین شده، تولید فوالد ایران از 16میلیون 
باید به 55 میلیون تن برسد که  تن کنوني 
18میلیون تن از آنها قرار است صادر شود. با 
فوالدي  بازار صادراتي محصوالت  این حال، 
بسیار »رقابتي« است و کار نفوذ به این بازار، 
چندان ساده نیست. به عبارت دیگر، با توجه 
ایراني  شرکتهاي  جهاني،  بازار  وضعیت  به 
نخواهند توانست با این سرعت صادرات خود 
افزایش  برنامه  طرفي  از  دهند.  افزایش  را 
منطقي  تن  میلیون   55 به  فوالد  ظرفیت 
نیست و الزمه آن رشد 13/1 درصدي تولید 
باالترین  که  است  حالي  در  این  است.  آن 
ارقام رشد تولید فوالد دنیا تاکنون مربوط به 
هند با رقم 6/8 درصد است و براي ایران به 
میلیون  انداز 36  نظر میرسد ظرفیت چشم 

تن معقول تر باشد.

پیتر مارکوس تحلیل گر برجسته فوالدجهان:

شرکت فوالد مبارکه اصفهان ستاره نو ظهور فوالد جهان
خبر کوتاه از شهرستانهاخبر کوتاه از شهرستانها
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تعرفه آب تغییری ندارد

امور مشترکان آب و  اقتصادی و خدمات  مدیرکل دفتر بررسی های 
فاضالب کشور با اشاره به اینکه خدمات زیربنایی در همه کشورهای 
دنیا مشمول آبونمان است،گفت: دلیل دریافت آبونمان پوشش برخی 
ارائه خدمات  گاز همچون  و  تلفن  برق،  آب،  هزینه های شرکت های 
هزینه های مشترکان  سایر  و  قبض  کنتورها، صدور  کنندگان  قرائت 

است.
تغییری  نرخ آب در سال جدید  اینکه  به  اشاره  با  آذرگون  معصومه 
سال  پاییز  ابتدای  از  مشترکان  آب  قبوض  در  تغییرات  و  نداشته 
عنوان  تحت  مبالغی  آب  قبوض  گفت:در  است،  اعمال شده  گذشته 
آبونمان  آب،  آبونمان  مورد(،  )حسب  فاضالب  دفع  کارمزد  آب بها، 
فاضالب )حسب مورد(، سهم آبفای روستایی )به ازای هرمترمکعب 
مصرف 150 ریال(، تبصره و مالیات بر ارزش افزوده )9 درصد کل 
قبض به غیراز تبصره ها و سهم آبفای روستایی( از مشترکان دریافت 
کشورهای  همه  در  زیربنایی  خدمات  اینکه  به  اشاره  با  می شود.وی 
برخی  پوشش  را  آبونمان  دریافت  دلیل  است،  آبونمان  دنیا مشمول 
ارائه خدمات  گاز همچون  و  تلفن  برق،  آب،  هزینه های شرکت های 
هزینه های مشترکان  سایر  و  قبض  کنتورها، صدور  کنندگان  قرائت 

عنوان کرد.
آذرگون با بیان اینکه مبالغ آبونمان در همه قبوض آب، برق و گاز 
مصرف  و  مشترکان  از  یارانه ها  هدفمندی  قانون  اجرای  از  پیش  تا 
کنندگان دریافت می شد، اما با اجرای این قانون کنار گذاشته شد، 
ادامه داد: دولت دهم از ابتدای دی ماه سال 1389، با پرداخت یارانه 
اجرای  نان  و  انرژی  حامل های  قیمت  افزایش  و  خانوارها  به  نقدی 

قانون هدفمندی یارانه ها را آغاز کرد.
آذرگون در ادامه به آبونمان فاضالب اشاره کرد و افزود: این آبونمان 
از  فاضالب  و  آب  شرکت های  تأسیس  با  هم زمان  و   1370 سال  از 
تا  مشترکانی که این خدمات را دریافت می کردند، گرفته می شد و 
سپس  و  داشت  ادامه  یارانه ها  هدفمندی  طرح  آغاز  و   1389 سال 

قطع شد.
وی گفت، دریافت آبونمان از ابتدای سال گذشته توسط وزارت نیرو 
در بخش برق و از ابتدای مهرماه 1394 توسط شرکت آب و فاضالب 

مجدداً برقرار شد.
مشترکان  درصد   42 به  نزدیك  جمعیتی  اینك  هم  افزود:  آذرگون 
فاضالب  آبونمان  مشمول  و  بهره مندند  فاضالب  خدمات  از  کشور 
می شوند؛ اما از سایر مشترکانی که این خدمت را دریافت نمی کنند 

اخذ نمی شود.
مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات امور مشترکان شرکت 
آبفای کشور ادامه داد: وقتی لوله کشی فاضالب از مقابل درب منزل 
و یا محل کار مشترکان عبور می کند، موظف به دریافت این خدمت 
هستند، اما برخی به دلیل هزینه بر بودن این موضوع از وصل انشعاب 
مربوطه سر باز می زنند و این مساله سبب نمی شود تا مبلغ آبونمان 

فاضالب در قبض های آنان درج نشود.
عنوان  تحت  آب  قبوض  در  مبالغی  درج  توضیح  در  همچنین  وی 
تبصره که شامل تبصره های 2 و 3 است، گفت: تبصره 2 از مشترکان 
به  می شود،  اخذ  باشند  اجرایی  فاضالب  طرح  دارای  که  شهرهایی 
طوری که اگر هنوز مشترك فاضالب نشده باشند 10 درصد به مبلغ 

آب بهایشان به عنوان تبصره 2 اضافه می شود.
کشور  شهر   150 حدود  مشمول  فقط  مبلغ  این  آذرگون،  گفته  به 

می شود و سایر مشترکان چنین مبلغی را پرداخت نمی کنند.
وی بیان داشت: موضوع تبصره 3 نیز بر مبنای قانون مجلس شورای 
برای  اساس آن،  بر  به سال 1377 است که  و مربوط  بوده  اسالمی 
توسعه طرح های فاضالب های آب شهری و تاسیسات آب در حدود 

55 شهر کشور گرفته می شود و چیز جدیدی نیست.
این مقام مسئول در پایان یك بار دیگر تاکید کرد: هنوز هیچ گونه 
افزایش نرخ آب در قبوض آب مشترکان در سال 1395 اعمال نشده، 
بلکه تغییرات داده شده از ابتدای پاییز گذشته انجام شده و مبالغی 
بوده که از گذشته وجود داشته است، اما به دلیل قانون هدفمندی 
از ستاد  ای  مصوبه  دریافت  با  دیگر  بار  که  بود  یارانه ها حذف شده 

هدفمندی یارانه ها برقرار شد.
بر اساس اعالم روابط عمومی شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور، بر 
روی قبوض آب که در آبان ماه گذشته توزیع شده بود و میزان بهای 
آب مصرفی تا مهر ماه همان سال را نشان می داد، مبلغ قبض آب بر 
اساس چهار پارامتر آب بها، مبلغ دفع فاضالب، مالیات و سهم آبفای 
روستایی محاسبه شده بود. این رویه ای بود که از زمان اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها در آذرماه 1389 اجرایی شده بود و تا مهرماه سال 

گذشته ادامه داشت.
آب  قبوض  روی  بر  تغییراتی  اعمال  از  گذشته  روز  رسانه ها  برخی 
فاضالب،  دفع  کارمزد  آب بها،  بر  عالوه  آن،  در  که  بودند  داده  خبر 
آبونمان آب، آبونمان فاضالب، مالیات، عوارض تبصره 2 و سهم آبفای 
دریافت  مشترك،  مصرف  میزان  مبنای  بر  مشترکان  از  روستایی 
می شود و در نحوه محاسبه سه مورد از سال 95 نسبت به گذشته 

تغییراتی ایجاد شده است.

اختصاص 3 درصد از درآمد حاصل از 
صادرات نفت  به استان های نفت خیز

درآمد  از  درصد   3 تا  کرد  مکلف  را  دولت  اسالمی  شورای  مجلس 
سوم  یك  ترتیب  به  را  گازطبیعی  و  خام  نفت  صادرات  از  حاصل 
عمرانی  برنامه های  اجرای  خیز جهت  گاز  و  خیز  نفت  استانهای  به 

بودجه های سنواتی اختصاص دهد.
از  برخی  تنظیم  الیحه  به  رسیدگی  جریان  در  مجلس  نمایندگان 
احکام برنامه های توسعه دولت را مکلف کرد که سه درصد از درآمد 
به  ترتیب یك سوم  به  را  از صادرات نفت خام و گاز طبیعی  حاصل 
استان های نفت خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن 
طبیعی  گاز  صادرات  خالص  و  خام  نفت  صادرات  ارزش  در  استان 
تعیین می گردد و دوسوم به شهرستان های مناطق کمترتوسعه یافته 
که براساس شاخصهای توسعه نیافتگی به تفکیك شهرستان توسط 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می گردد، جهت اجرای 

برنامه عمرانی بودجه های سنواتی اختصاص دهد.
مناطق  به  صرفاً  اعتبار  این  ماده  این  تبصره  اساس  بر  همچنین 
کاهش  موجب  و  می یابد  اختصاص  توسعه نیافته  مناطق  و  نفت خیز 

سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی شود.
وزارت  به  دیگری  الحاقی  ماده  در  مجلس  نمایندگان  همچنین 
امورخارجه اجازه داده می شود درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی 
را به حساب درآمد اختصاصی که به همین منظور نزد خزانه داری کل 

کشور افتتاح می شود، واریز کرده و معادل آن را وصول نماید.
در خصوص  که  الیحه  این   40 الحاقی  ماده  گزارش،  این  اساس  بر 
صندوق  واریز  منظور  به  شاغل  و  شغل  حق  از  درصد   5 اختصاص 
با اخطار احمد توکلی مبنی بر این اختصاص  ذخیره فرهنگیان بود 
این اعتبار با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد و برای دولت هم 

هزینه در بر خواهد داشت حذف شد.
این  از  الحاقیه دیگری  ایسنا، نمایندگان مجلس در ماده  به گزارش 
الیحه دولت را مکلف کردند نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل 
در مطالعه، طراحی و اجرای طرح های حساس و مهم و نیز تأسیسات 
زیربنایی و ساختمان های حساس و شریان های اصلی و حیاتی کشور 
ماده)5(  موضوع  اجرائی  دستگاههای  توسط  مردم  عموم  آموزش  و 
مخاطرات  کاهش  و  پیشگیری  به منظور  کشوری  خدمات  قانون 
خنثی سازی  هشدار،  پایش،  سامانه  ایجاد  و  طبیعی  سوانح  از  ناشی 

درخصوص تهدیدات نوین در مراکز مذکور اقدام کند

نفت در مرز 4۷ دالر

قیمت نفت در بازارهای جهانی با 54 سنت 46.83 
دالر در هر بشکه فروخته شد، اما علی رغم کاهش 
دیروز تحلیلگران معتقدند که روند کاهشی 2 سال 

نفت پایان یافته است.
با افزایش تولید نفت اوپك که اثر کاهش تولید 
آمریکا را کم کرد، قیمت نفت در معامالت دیروز 
کاهش یافت اما کاهش اخیر دالر مانع از کاهش 

بیشتر قیمت ها شد.
هر بشکه نفت برنت با 54 سنت کاهش 46.83 
دالر در هر بشکه فروخته شدف نفت خام آمریکا 
نیز با 36 سنت کاهش 45.56 دالر در هر  بشکه 
فروخته شد.دیروز به علت تعطیالت روز کارگر در 

بسیاری از کشورها، حجم معامالت کم بود.
تحلیلگران می گویند که افزایش تولید اوپك اثر 
عوامل تقویت کننده قیمت ها نظیر کاهش تولید 

آمریکا و تضعیف دالر را کم کرده است.
بانك ای ان زد با اشاره به اینکه افزایش تولید اوپك، 
اعالم  است،  بوده  قیمت ها  کاهش  اصلی  عامل 
کرد »تضعیف دالر نتوانست سرمایه گذاران را در 

بازارهای نفتی هیجان زده کند.«
ارزهای  از  سبدی  برابر  در  دیروز  دالر  ارزش 
ارزش  یافت. کاهش  بین المللی 6 درصد کاهش 
دالر، خرید نفت را برای مالکان سایر ارزها ارزان تر 
می سازد.بانك بی ان پی پاریباس اعالم کرد افزایش 
اخیر قیمت نفت، که قیمت ها را در تنها 4 هفته 
از احساس  برابر کرد، بیشتر ناشی  نزدیك به 3 

حاکم بر بازار بود.
بر اساس آمار رویترز، تولید نفت اوپك در ماه آوریل 
به 32.64 میلیون بشکه در روز رسیده است. این 
میزان در ماه مارس 32.47 میلیون بشکه در روز 
بوده است. تولید نفت اوپك به میزان ماه ژانویه 
برابر با 32.65 میلیون بشکه در روز نزدیك است 
زمانی که اندونزی به این سازمان پیوست تولید 

اوپك به باالترین رقم از سال 1997 رسید.
تحلیلگران  اکثر  دیروز،  قیمت  کاهش  علی رغم 
 2 در  نفت  قیمت  کاهشی  روند  که  معتقدند 
بسیاری  و  است  رسیده  پایان  به  گذشته  سال 

پیش بینی های قیمتی خود را افزایش داده اند.

وزیر انرژی آمریكا خبر داد

احتمال تعادل بازار نفت 
در سال  آینده

وزیر انرژی آمریکا پیش بینی کرد طی یك سال 
با  جهانی  بازار  در  نفت  تقاضای  و  عرضه  آینده، 
کاهش دکل های نفتی آمریکا به پایین ترین میزان 

دهه های اخیر به تعادل برسد.
ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، اعالم کرد انتظار 
می رود طی یك سال آینده عرضه و تقاضای نفت 

در بازار جهانی انرژی به تعادل برسد.
این وزیر آمریکایی که در حاشیه نشست وزرای 
اعالم  گفت،  می  سخن  ژاپن  در   7 گروه  انرژی 
بر  که  نیست  کنونی چیزی  قیمت  افزایش  کرد 
اساس آن شرکت های نفتی اقدام به تغییر رویکرد 

سرمایه گذاری خود بر مبنای آن کنند.
وی افزود در حال حاضر تعداد دکل های نفتی 
ترین میزان خود در چند دهه  پایین  به  آمریکا 
گذشته رسیده اند و همین امر نشان می دهد که 
تعادل در عرضه و تقاضا در یك سال  آینده ممکن 

خواهد بود.
وی افزود ما همچنان به تولید در سطوح بسیار باال 

ادامه خواهیم داد.
مونیز افزود پیش بینی صورت گرفته توسط وزارت 
انرژی آمریکا نشان می دهد تولید نفت آمریکا در 
سال جاری 600 هزار بشکه در روز نسبت به سال 

گذشته کاهش خواهد یافت.
 LNG این مقام آمریکایی ادامه داد در حوزه تولید
نیز پس از لغو ممنوعیت صادرات بیش از 120 
میلیارد متر مکعبی ساالنه این گاز به کشورهای 
خارج از قراردادهای تجارت آزاد با آمریکا،  صادرات 

آن از آمریکا رشد داشته است.

رشد 6 دالری قیمت
 سبد نفتی اوپک

قیمت سبد اوپك در ماه مارس نسبت به ماه پیش 
از آن کمتر از 6 دالر رشد را تجربه کرده است 
و بررسی قیمت ها نشان می دهد که نفت اورینت 
اکوادور بیشترین رشد را در این بین تجربه کرده 
است.بررسی های اوپك از میزان رشد قیمت ها در 
ماه مارس نسبت به ماه پیش از آن نشان می دهد 
که انواع نفت سبد اوپك رشدی بیش از چهار دالر 
را تجربه کرده است که البته سهم ایران رشدی 

کمتر از شش دالر در این ماه بوده است.
ماه  در  قیمت ها  رشد  روند  اوپك  گزارش  طبق 
به  نسبت  ماه  این  در  و  داشته  ادامه  نیز  مارس 
ماه پیش از آن قیمت انواع نفت های سبك اوپك 
رشدی بین چهار تا بیش از شش دالر را تجربه 

کرده است.
طبق این آمار قیمت نفت سنگین ایران از 27.28 
دالر در ماه فوریه به 33.23 دالر رسید که این 
حاکی از رشدی معادل پنج دالر و 95 سنت بوده 

است.
همچنین مقایسه ی اوپك نشان می دهد که اگرچه 
در ماه های گذشته قیمت نفت با افزایش مواجه 
ایران  نفت سنگین  قیمت  کلی  به طور  اما  شده، 
به  امسال  و 77 سنت سال گذشته  دالر  از 49 
اما بیشترین رشد  28.59 دالر افت کرده است، 
در ماه مارس را نفت اورینت ایکوادور تجربه کرده 
است که نسبت به ماه قبل از آن قیمت هر بشکه 
نفت خام این کشور شش دالر و 75 سنت افزایش 

یافته است.
نفت  اوپك  سبد  در  نفت  گران ترین  همچنین 

موبران امارات با قیمت بیش از 40 دالر است.
طبق این مقایسه ماهانه قیمت سبد اوپك در ماه 
مارس به طور متوسط 5.93 دالر افزایش یافته و به 
34 دالر و 65 سنت برای هر بشکه رسیده است 
که این میزان افزایش معادل رشدی بیش از 20 

درصد است.

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

و  صنعت  بازرگانی،  وزیر  و  ایران  نفت  وزیر 
انرژی کره جنوبی ظهر دیروز راهبرد بلندمدت 
با  را  گاز  و  نفت  زمینه  در  کشور  دو  همکاری 
حضور رؤسای جمهوری دو کشور امضا کردند.

هوان،  جوهیونگ  و  نفت  وزیر  زنگنه،  بیژن 
جنوبی  کره  انرژی  و  صنعت  وزیربازرگانی، 
دیروز، سومین یادداشت تفاهم همکاری میان 
روحانی،  حسن  دکتر  حضور  با  را  کشور  دو 
گئون  پاك  و  ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس 
هی، رئیس جمهوری کره جنوبی درباره راهبرد 

بلندمدت همکاری دو طرف امضا کردند.
خام  نفت  سنتی  مشتریان  از  که  جنوبی  کره 
ایران است پس از لغو تحریمها میزان برداشت 
 100 از  را  خود  گازی  میعانات  و  خام  نفت 
در  بشکه  هزار   400 به  درروز  بشکه  هزار 
ایران،  نفت  وزیر  گفته  به  و  است  رسانده  روز 
کشور  دو  بین  همکاری  گسترش  نخست  باب 
گشوده شده است؛ تامین منابع مالی پروژه ها 

از دیگر خواسته های ایران برای افزایش بیشتر 
همکاری با این کشور شرق آسیاست.

ایران  گاز؛ محوردیگر گسترش همکاری میان 
و کره جنوبی در زمینه انرژی است، بگونه ای 

که پیش از ورود رئیس جمهوری کره جنوبی 
به تهران، دو یادداشت تفاهم بین شرکت ملی 
با  ایران  ایران و شرکت ملی صادرات گاز  گاز 
زمینه  در  )کوگس(  جنوبی  کره  گاز  شرکت 
مهندسی، اجرا و بهره برداری خطوط لوله گاز 
نهم و یازدهم سراسری، ال ان جی، مینی ال 
زیردریایی صادرات  لوله  اجرای خط  ان جی، 
امضا  کشور  این  با  هماهنگی  با  عمان  به  گاز 

شده است.
رئیس جمهوری کره جنوبی که عصر یکشنبه 
از  نفر   236 از  متشکل  هیئتی  صدر  در 
کره  شرکتهای  بزرگترین  رؤسای  و  مسئوالن 
ای وارد تهران شد؛ صبح دیروز مورد استقبال 
این  گرفت؛  قرار  روحانی  حسن  رسمی 
جنوبی  کره  جمهوری  رئیس  سفر  نخستین 
 به ایران از زمان برقراری روابط سیاسی میان

 دو کشور است.

با حضور رؤسای جمهوری ایران و کره جنوبی

وزيران نفت ايران و کره جنوبی يادداشت تفاهم امضا کردند

پخـش  ملـی  شـرکت  مدیرعامـل 
فرآورده هـای نفتـی بـا بیـان اینکـه پیـام 
بـرای  گازوئیـل  سـهمیه  قطـع  هشـدار 
شـده  صـادر  بیمـه  فاقـد  خودروهـای 
مصوبـه  صـدور  اسـت،گفت:درصورت 
دولـت، عرضه بنزیـن از نیمه دوم امسـال 

می شـود. دونرخـی 
سـیدناصر سـجادی درباره آخرین وضعیت 
عرضـه بنزیـن در کشـور گفـت: تاکنـون 
تغییـر  بـر  هیـچ گونـه مصوبـه ای مبنـی 
قیمـت و یـا عرضـه بنزیـن چندنرخـی از 
سـوی دولـت تصویـب و ابـالغ نشـده اسـت.

پخـش  ملـی  شـرکت  مدیرعامـل 
اعـالم  بـا  ایـران  نفتـی  فرآورده هـای 
اینکـه در صـورت صـدور مصوبـه جدیـد 
امـکان عرضـه بنزیـن دونرخـی در سـطح 
جایگاه هـای سـوخت کشـور وجـود دارد، 
تصریـح کـرد: سـامانه هوشـمند سـوخت 
متعـددی  برنامه هـای  و  زیرسـاخت ها  از 
بـوده کـه در صـورت مصوبـه  برخـوردار 
اعمـال  امـکان  دونرخـی،  بنزیـن  عرضـه 
تغییـرات جدید در سـامانه و عرضه بنزین 

دارد. وجـود  چندنرخـی 
ایـن مقام مسـئول همچنیـن در خصوص 
زمانبنـدی عرضـه بنزیـن دونرخـی اظهار 

داشـت: پیش بینـی می شـود در صورتـی 
کـه مصوبـه ای صـادر شـود، از نیمـه دوم 
وجـود  دونرخـی  عرضـه  امـکان  امسـال 
مصوبـه ای  تاکنـون  امـا  باشـد،  داشـته 
مبنـی بر عرضـه بنزیـن دو یـا چندنرخی 
پخـش  و  پاالیـش  ملـی  شـرکت  بـه 
اسـت. نشـده  ابـالغ  نفتـی  فرآورده هـای 

سـهمیه  قطـع  خصـوص  در  سـجادی 
گازوئیـل خودروهـای فاقـد بیمه شـخص 
ثالـث هـم توضیـح داد: از هفتـه جـاری 
سـنگین  خودروهـای  بـه  هشـدار  پیـام 
شـده  ارائـه  ثالـث  شـخص  بیمـه  فاقـد 
پخـش  ملـی  شـرکت  اسـت.مدیرعامل 
بـا تاکیـد بـر  ایـران  فرآورده هـای نفتـی 
اینکـه براسـاس ارزیابی هـای انجـام شـده 
دسـتگاه  هـزار   95 حـدود  هم اکنـون 
خـودروی سـنگین در کشـور فاقـد بیمـه 
شـخص ثالـث هسـتند، تاکیـد کـرد: در 
امسـال  خردادمـاه  از  هـم  دوم  مرحلـه 
از  دسـته  ایـن  بـه  هشـدار  پیـام  یـك 
خودروسـواران در زمـان سـوختگیری بـا 

شـد. خواهـد  ارائـه  هوشـمند  کارت 
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه 
تمامـی خودروهـای سـنگین فاقـد بیمـه 
شـخص ثالث حداکثر تـا خردادماه فرصت 

دارنـد تـا نسـبت بـه رفـع ایـن مشـکل 
از خردادمـاه  یـادآور شـد:  کننـد،  اقـدام 
امسـال و پـس از ارائـه دو مرحله هشـدار 
در زمـان سـوختگیری، کارت گازوئیل این 
دسـته از خودروها غیرفعال خود شـد.این 
عضـو هیـات مدیـره شـرکت ملـی پخش 
فرآورده هـای نفتـی تاکیـد کـرد: بـر ایـن 
اسـاس در صـورت عدم رفع مشـکل بیمه 
گازوئیـل،  کارت هـای  شـدن  غیرفعـال  و 

امـکان سـوختگیری توسـط ایـن دسـته 
از خودروهـا در هیـچ یـك از جایگاه هـای 
سـوخت کشـور وجـود نـدارد.وی دربـاره 
میـزان صرفه جویـی در مصـرف گازوئیـل 
بـا قطـع سـهمیه خودروهـای فاقـد بیمه 
شـخص ثالـث، گفـت: براسـاس برآوردهـا 
 2 تـا   1.8 روزانـه  می شـود  پیش بینـی 
میلیـون لیتـر در مصـرف گازوئیل کشـور 

صرفه جویـی حاصـل شـود.

سجادی  اعالم کرد

احتمال عرضه بنزين دو نرخی از مهرماه

 2 امسال  است  قرار  چند  هر  گفت:  نیرو  وزیر 
شود  مدار  وارد  جدید  نیروگاه  مگاوات  هزار 
در  مصرف  کاهش  با  مردم  رود  می  انتظار  اما 
ساعت های میانی روز، وزارت نیرو را در گذر از 

تابستان بدون خاموشی یاری کنند.
حمید چیت چیان در جمع خبرنگاران با اشاره 
به در پیش بودن فصل گرما اظهار داشت: اوج 
برق در سال گذشته 40 هزار و 177  مصرف 
به  امسال  شود  می  بینی  پیش  و  بود  مگاوات 

بیش از 52 هزار مگاوات افزایش یابد.
خارج  صورت  در  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
و  صنایع  شدن  فعال  و  رکود  از  کشور  شدن 
مقدار این  از  بیش  برق  مصرف   کارخانجات، 
اسمی  کنونی  ظرفیت  افزود:  شود.وی  می   
مگاوات   300 و  هزار   74 کشور  های  نیروگاه 
های  بارش  به  توجه  با  رود  می  امید  و  است 
خوبی که در بخش های مختلف کشور شاهد 
آن بودیم، امسال بتوانیم از نیروگاه های برقابی 

تولید برق بیشتری داشته باشیم.
چیت چیان ادامه داد: قرار است امسال 2 هزار 
مگاوات نیروگاه جدید نیز وارد مدار شود که در 
این صورت توان پاسخگویی به نیاز برق مصرفی 

افزایش می یابد.

در  نیرو  وزارت  همکاران  یادآورشد:   وی 
های  شرکت  و  ای  منطقه  برق  های  شرکت 
برای  ای  گسترده  های  فعالیت  برق،  توزیع 
یا  و  داده  انجام  انرژی  مصرف  و  بار  مدیریت 
از  است  قرار  همچنین  دارند؛  اقدام  دست  در 
کارخانجات،  در  برق  تولید  های  ظرفیت  همه 
برق  عنوان  به  و...  ها  اداره  ها،  بیمارستان 
اضطراری نیز استفاده کرده و برق تولیدی آنها 

را وارد مدار کنیم.
تأسیسات  ایجاد  خبرداد:  همچنین  نیرو  وزیر 
انتقال و تصفیه فاضالب نقطه عطف برنامه های 
خاك  و  آب  منابع  به  ها  آالینده  ورود  کاهش 
خبرهای   95 سال  در  که  بود  خواهد  کشور 
پروژه های  اجرای  آغاز  را در خصوص  خوشی 

متعدد در بخش فاضالب خواهیم داشت.
حمید چیت چیان اظهار داشت: وزارت نیرو بر 
این مسئله واقف است که ورود فاضالب شهری 
و روستایی، پساب کشاورزی و پساب صنعتی 
آلودگی منابع  به رودخانه های کشور، موجب 

آبی کشور در برخی نقاط شده است.
وی افزود: در حال انجام برنامه ریزی مشترك 
هستیم  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  با 
کشور  آبی  منابع  به  ها  آالینده  ورود  از  تا 

به  دولت  توجه  از  نیرو  کنیم.وزیر  جلوگیری 
رودخانه  برخی  بازیابی  برای  بودجه  تخصیص 
و  اشاره کرد  بودجه 95  بزرگ کشور در  های 
گفت: امیدواریم با تعاملی که با مجلس شورای 
ایجاد شرایط مناسب  با  بتوانیم  اسالمی داریم 
در قالب بسترهای قانونی، روند رو به پیشرفتی 
را در جهت کاهش ورود آالینده ها به منابع آب 

و خاك کشور شاهد باشیم.
مطمئناً  کرد:  تصریح  دولت  کابینه  عضو  این 
در این زمینه، ایجاد تأسیسات انتقال و تصفیه 
فاضالب نقطه عطف این برنامه خواهد بود که 
خصوص  در  را  خوشی  خبرهای   95 سال  در 
بخش  در  متعدد  های  پروژه  اجرای  آغاز 

فاضالب برای مردم عزیزمان خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه های فاضالب 
تا زمان تکمیل شدن و به بهره برداری رسیدن 
و  دارد  نیاز  ساله   3 تا   2 زمانی  حداقل  آنها 
برای  ما  امروز  های  ریزی  برنامه  از  بسیاری 
به منابع آب و خاك،  کاهش ورود آالینده ها 

تا حصول نتیجه، نیازمند گذشت زمان است.
مشترکی  جلسات  در  داشت:  اذعان  نیرو  وزیر 
که با مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست 
داریم تالش می کنیم برنامه های کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدتی برای جلوگیری از ورود 
به منابع آب و خاك کشور تدوین  آالینده ها 

شده و به اجرا درآیند.

وزیر نیرو: 

خبرهای خوش فاضالبی در راه است

رئیس انجمن شرکت های حفاری ایران با اشاره 
به فعالیت صورت گرفته در بخش حفاری گفت: 
در حال حاضر شرکت های خارجی منتظر لغو 
نفت  صنعت  در  بتوانند  تا  هستند  تحریم ها 
ایران حضور پیدا کنند.محمد ایروانی مدیرعامل 
شرکت انرژی دانا با اشاره به اینکه 10 سال است 
که از عمر کار این شرکت 100درصد خصوصی 

در حوزه نفت و گاز می گذرد، گفت: این شرکت 
در رقابت با دیگر شرکت های داخلی و خارجی 
تا  می کنیم  سعی  ما  و  دارد  مناسبی  جایگاه 
توانمندی های خود را برای حضور در بازارهای 
داخلی و خارجی افزایش دهیم.رئیس انجمن 
اینکه  بر  تأکید  با  ایران  حفاری  شرکت های 
شرکت های نفتی خصوصی در اقتصاد مقاومتی 

نقش برجسته ای دارند، گفت: اقتصاد مقاومتی 
دکترین  واقع  در  اساسی  قانون   44 اصل  و 
اقتصاد ایران هستند، به همین دلیل دولت باید 
تمام تالش خود را به کار بندد تا شرکت های 
خصوصی فعال در صنعت نفت بتوانند در دوران 
اقتصاد  ایفای  در  را  مؤثری  نقش  پساتحریم 

مقاومتی صورت دهند.
معظم  مقام  صحبت های  به  اشاره  با  ایروانی 
تا  کند  تالش  باید  دولت  کرد:  اظهار  رهبری 
نفت  صنعت  در  توانمندی  خصوصی  بخش 
تشکیل شود که این مهم با اجرای صحیح اصل 

44 قانون اساسی صورت می گیرد.
وی با تأکید بر اینکه اگر چه هنوز مشکالت 
بانکی پابرجاست، ولی در دوره پسابرجام دولت 
سعی کرده است تنگناهای بانکی را از بین ببرد 
و امیدواریم که این مهم هر چه سریع تر صورت 

پذیرد.
به گفته این مقام مسئول، شرکت های خدماتی 
فنی و مهندسی ذاتاً یك شرکت دانش بنیان 
معاونت  با  باید  دلیل  همین  به  هستند، 
داشته  تنگاتنگ  همکاری  ریاست جمهوری 
باشیم تا در این زمینه به تعریف صحیحی دست 
پیدا کنیم.وی با اشاره به اینکه از دولت تقاضا 
دارم که نشست مشترکی را با دست اندرکاران 
کرد:  اظهار  کند،  برگزار  خصوصی  بخش 
شرکت های بخش خصوصی اگر بزرگ شوند، 

نقش ممتازی را می توانند در رابطه با مسئولیت 
اجتماعی خود داشته باشند.

وی با اشاره به قراردادهای جدید تخصصی گفت: 
همانطور که وزارت نفت نیز اعالم کرده است، 
توسعه صنعت نفت ایران نیازمند 400 تا 500 
میلیارد دالر است که تنها برای بخش باالدست 
در صنعت نفت 200 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
نیاز است، به همین دلیل انتظار می رود با اجرای 
مشکل   IPC صحیح  و  جدید  قراردادهای 
سرمایه گذاری در صنعت نفت با ورود خارجی ها 

برطرف شود.
وی ادامه داد: قیمت پایین نفت در شرایط فعلی 
موجب شده است تا پروژه ها با قیمت کمتری 
صورت پذیرد، بنابراین باید سعی کرد هر چه 
سریع تر تکلیف قراردادهای جدید صنعت نفت 

روشن شود.
و   EPC قراردادهای  به  اشاره  با  ایروانی 
EPCF ادامه داد: مناقصات این قراردادها نیز 
باید هر چه سریع تر توسط مجموعه شرکت ملی 
نفت ایران برگزار شود، به همین دلیل توسعه 
دست  به  تنها  فعلی  شرایط  در  نفت  صنعت 

مسئوالن شرکت ملی نفت ایران است.
وی با اشاره به اینکه در فالت قاره 3.2 میلیارد 
دالر پروژه بازسازی وجود دارد، ادامه داد: قطعاً 
در بخش بازسازی، در بخش خشکی فعالیت 

بیشتر از بخش دریا خواهد بود.

رئیس انجمن شرکت های حفاری ایران:

حفاری فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی به 
پیشرفت 92 درصد رسید
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سقف وام های بانکی شکست
شبکه بانکی در عملکردی بی سابقه، در سال گذشته 
بالغ بر 417 هزار میلیارد تومان تسهیالت به بخش 
های مختلف اقتصادی پرداخت این در حالی است که 
انتظار بانك مرکزی با توجه به خطرهای تورمی رقمی 
دور از 340 هزار میلیارد تومان نبود.بانك مرکزی 
اعالم کرد که شبکه بانکی در 12 ماهه سال 1394 
حدود 417 هزار و 300 میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخته است. این رقم با رشد 22 درصدی در قیاس 
با سال قبل همراه بود.این عملکرد نشان می دهد که 
بانکها حدود 75 هزار میلیارد تومان نسبت به 12 
ماهه سال 1393 بیشتر تسهیالت پرداخته اند. این 
رقم بالغ بر پیش بینی بانك مرکزی برای تسهیالت 
دهی است. چراکه به گفته مدیرکل اعتبارات بانك 
مرکزی قرار بود در سال قبل بانکها حدود 20 درصد 
بیش از پیش بینی سال قبل تسهیالت ارائه کنند.در 
سال 1393 بانك مرکزی اعالم کرده بود که با توجه 
به منابع موجود بانکها، پیش بینی می شود که حداکثر 
حدود 285 هزار میلیارد تومان تسهیالت اعطا کنند 
اما روند به گونه ای پیش رفت که انتهای سال بالغ 
بر 340 هزار میلیارد تومان وام بانکی داده شده بود.

این عملکرد شبکه بانکی البته با واکنش منفی بانك 
مرکزی مواجه بود چرا که موجب شد تا بانکها برای 
تامین این 340 هزار میلیارد، به سمت اضافه برداشت 
از بانك مرکزی و به تبع آن افزایش بدهی آنها به این 
بانك حرکت کنند که خود عامل افزایش نقدینگی و 
تورم بود. از این رو بانك مرکزی اعالم کرد که این 
روند می تواند زنگ خطری برای تحت تاثیر قرار 
دادن سیاست کنترل تورم باشد.به هر حال در این 
شرایط سال گذشته هم تسهیالت دهی بانکها بار 
دیگر سیر صعودی طی کرد و بر خالف پیش بینی 
حدود 340 هزار میلیاردی ، بالغ بر 417 هزار میلیارد 
تومان منابع در این بخش پرداخت شده که البته در 
فضایی که بانکها همواره از تنگنای مالی اظهار ناتوانی 
در تسهیالت دهی دارند این ابهام مطرح است که 
کسری این رقم سنگین را از کجا تامین کرده اند؟ 
آیا محل تامین منابع مازاد بازهم اضافه برداشت از 
بانك مرکزی بود و یا آزادسازی بخشی از سپرده های 
قانونی که در سال گذشته و در قالب بسته تسریع 

رونق اقتصادی مصوب و اجرایی شد؟

رئیس بزرگترین بانک كره 
جنوبی مهمان بانک ملی ایران

همزمان با سفر رئیس جمهور کره جنوبی به ایران، 
هام یانگ جو رئیس بانك KEB Hana بزرگترین 
بانك کره جنوبی با دکتر عبدالناصر همتی مدیرعامل 
بانك ملی ایران در ساختمان مرکزی این بانك دیدار 

و گفت وگو کرد.
در این دیدار رئیس بانك KEB Hana با اشاره به 
برنامه جمهوری کره برای سرمایه گذاری و گسترش 
روابط تجاری با ایران تمایل بانك متبوع خود جهت 
انجام خدمات بانکی مشترك با بانك ملی ایران را 
اعالم کرد.  در این دیدار دکتر همتی با اشاره به حجم 
توافقاتی که در مذاکرات دو دولت در جریان است 
ابراز امیدواری کرد با فعال شدن روابط کارگزاری دو 
بانك از طریق شعب مرکزی و نیز شعب آلمان و دوبی 
هر دو بانك خدمات بانکی مورد نیاز برای گسترش 

روابط تجاری و مالی دو کشور فراهم شود.

حراج الکترونیکی شماره های رند 
ایرانسل آغاز شد

حراج شماره های رند ایرانسل از طریق پورتال ویژه 
حراج شمارههای رند این اپراتور آغاز شد.

 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی ایرانسل، 
مشترکان این اپراتور می توانند بدون نیاز به حضور 
در محل یا مراسمی خاص، به سادگی و تنها از طریق 
رایانه شخصی خود در مزایده مربوط به شماره های 

رند ایرانسل شرکت کنند.
سیم کارت های ارائه شده توسط ایرانسل، سیم کارت 
یوسیم با قابلیت اتصال به آخرین نسل فناوری تلفن 
همراه )4G/LTE( است و به راحتی و بدون نیاز 
به برش، قابل تبدیل به اندازه های میکرو و نانو برای 
استفاده در انواع گوشی ها است. ایرانسل به عنوان 
ارائه دهنده گسترده ترین شبکه اینترنت همراه ایران، 
تحت  را  جاده  و  دهستان  شهر،  اکنون 953  هم 
پوشش شبکه 3G و 220 شهر، دهستان و جاده 
را تحت پوشش شبکه 4G قرار داده است. بر اساس 
این گزارش، برای شرکت در مزایده، مشترکان ایرانسل 
می توانند با استفاده از شماره تلفن همراه و رمز ورود 
کنترل حساب اینترنتی )eCare( خود به سامانه 
حراج الکترونیکی به نشانی rond.irancell.ir وارد 
شوند. در این مزایده، شماره های رند ایرانسل در چهار 
دسته بندی مختلف با عنوان پالنتیوم، طالیی، نقره ای 

و برنزی عرضه شده است.

همراه اول اعالم کرد:

سیم كارت های نسل ۴ در 
سراسر كشور توزیع می شود

اپراتور اول از عرضه سیم کارت های نسل 4 تلفن 
کانال  هزار  طریق 11  از  کشور  سراسر  در  همراه 

”فروش و ارائه خدمات“ خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت 
ارتباطات سیار ایران، اپراتور اول با توجه به تدوین 
برنامه فشرده خود برای تداوم نصب و  راه اندازی 
سریع آنتن های نسل 4 تلفن همراه )LTE( تا پایان 
 )Usim( 4 سال، کانال های توزیع سیم کارت نسل
خود را که تاکنون فقط در دفاتر منتخب انجام می 
شد، در سراسر کشور گسترش داده و به بیش از 11 

هزار نقطه رسانده است.
مشترکین همراه اول عالوه بر هزاران دفاتر خدمات 
ارتباطی، دفاتر پیشخوان دولت، مراکز تلفن ثابت، 
دفاتر مشترکین استانها،  فروشگاه های زنجیره ای، 
می  اول،  خدمات  شرکت  و  روستایی   ICT دفاتر 
توانند از طریق فروشگاه آنالین این اپراتور به نشانی 
shop.mci.ir نیز سیم کارتUsimمورد نیاز خود 
را بصورت باندل به همراه ”مای فای“ یا ”دانگل“ و یا 

”روتر“ و ”بسته های متنوع نوترینو“ دریافت کنند.

خبر

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت در 
حالی قرارداد با شرکت آمریکایی SAS را 
الزم  گوشزدهای  که  کرده  تائید  واسطه  با 
از  مرکزی  بانك  به  بانکی  زمینه های  در 
سوی مسئوالن ذی ربط صورت گرفته است. 
حالی  در  مرکزی  بانك  مسئول  مقامات 
چندی پیش خبر اتصال شرکت آمریکایی 
پیمنت وال )Paymentwall( به شبکه 
بار  این  که  کردند  تکذیب  را  ایران  شتاب 
خبر از انعقاد قرارداد یك کمپانی آمریکایی 
SAS با شرکت شبکه الکترونیکی شاپرك 

می رسد.
روزها  این  حالی  در  نظام  ارشد  مسئوالن 
نسبت به نوع و نحوه رابطه به ویژه در بخش 
اقتصاد کشور با آمریکا هشدار می دهند که 
روزهای  در  رسانه ها  برخی  اخبار  براساس 
اخیر، این بار خبر از ارائه اطالعات بانکی و 
امنیتی بانکی ایران به آمریکا از طریق این 
قرارداد با واسطه به گوش می رسد.در حالی 
هنوز تحریم های دالری ایران از طریق دولت 
مراودات  از  بسیاری  و  است  پابرجا  آمریکا 
بانکی و بین المللی ایران با بانك های دنیا 
و حتی برقراری سوئیفت به صورت ارز دالر 
شبکه  شرکت  حال  که  نیست  امکان پذیر 
با  )شاپرك(  کارت  پرداخت  الکترونیکی 
افزاری  نرم  قرارداد  آمریکایی  شرکت  یك 
جدید را منعقد کرده است.شاپرك به عنوان 
شرکت فعال در بخش تراکنش های بانکی و 
کارتی در کشورمان، وابسته به بانك مرکزی 
زیرساختی  اطالعات  تمامی  و  است  ایران 
کشور در این بخش در اختیار این شرکت با 
نظارت بانك مرکزی قرار دارد.در واقع بانك 
مرکزی تراکنش های بانکی را به این شاپرك 
برون سپاری کرده و این شرکت تمامی نرم 
شتاب،  بانکی  سیستم  اطالعات  و  افزارها 
کارت های بانکی، خرید و فروش ها از طرق 
دستگاه های کارت خوان، نقل و انتقاالت از 

و  قبوض  پرداخت های  خودپردازها،  طریق 
غیره را در اختیار دارد.

é  کجا به   SAS آمریکایی  شرکت 
وابسته است؟

می  گفته  رسانه ها،  برخی  گزارش  براساس 
هیات  اعضای  از  یکی  و  موسس  که  شود 
روابط   SAS آمریکایی  شرکت  مدیره 
صهیونیست  داران  سرمایه  با  ای  گسترده 
در بخش های اقتصادی دارد و پیش از این 
قراردادهای مشابهی با دولت صهیونیستی، 
پاکستان و اردن و غیره منعقد کرده است.

که  دهند  می  هشدار  کارشناسان  حال 
آمریکایی  شرکت  این  با  شاپرك  قرارداد 
بانکی  نظام  و  کشور  اقتصاد  برای  می تواند 
مان خطرناك باشد و اطالعات بانکی را لو 
دهد و آن را در اختیار آمریکائیان قرار دهد.

در شرایط حساسی که در آن قرار گرفته ایم 
نسبت  ها  برخی  داخلی  بخش  در  حتی  و 
شناسایی  برای  بانکی  اطالعات  اینکه  به 
یا  و  نقدی  یارانه  قطع  جهت  متمولین 
از سوی مردم،  با واکنش هایی  اخذ مالیات 
اقتصاددانان و حتی برخی از مسئوالن اعم 

از بانکی و غیره همراه بوده و نسبت به این 
گیرد،  می  صورت  تندی  انتقادات  موضوع 
بانکی  امکان پذیر است که اطالعات  چطور 
قرار  آمریکایی ها  اختیار  در  راحتی  به  مان 
گیرد.در این شرایط که حتی برای مراودات 
کاالیی و واردات و صادرات هشدارهای جدی 
می شود،  داده  نظام  ارشد  مقامات  از سوی 
چگونه ممکن است که بانك مرکزی با یك 
اطالعات  رفتن  لو  امکان  و  اجازه  قرارداد 
امنیتی کشور را برای آمریکایی ها  بانکی و 
فراهم کند.به گزارش مهر، برخی کارشناسان 
می گویند که حتی اگر مانند دوران تحریم 
همچنان با مشکالت و مسائلی در تبادالت 
پولی و بانکی و اطالعات مالی مواجه باشیم، 
امنیتی  اطالعات  که  است  این  از  بهتر 
دهیم. قرار  ها  خارجی  اختیار  در  کشور 

البته شاپرك هم در پاسخ به این انتقادات 
اطالعیه ای صادر کرده با این مضمون که 
نرم افزار SAS یك نرم افزار تحلیل آماری 
داده های  که  است  عمومی  مدل سازی  و 
و  کرده  تحلیل  را  غیر حساس  و  آزمایشی 
را  تشخیص  فرآیندهای  مدلسازی  امکان 
مربوط  کارشناسان  به  ایزوله  محیطی  در 

می دهد. این نرم افزار روی سامانه  های برخط 
تهدیدی  و  نشده  نصب  اصلی  داده های  و 
امنیتی را متوجه سامانه های حساس بانکی 
این  امضای  نمی کند.این شرکت در توجیه 
قرارداد مطرح کرده است که در ضمن اینکه 
قرارداد موصوف با شرکت آمریکایی منعقد 
نمایندگان  از  یکی  با  قرارداد  این  نشده، 
مالکیت  و  مدیریت  که  این شرکت  رسمی 

صد در صد ایرانی دارد، بسته شده است.

é  الزم گوشزدهای  مرکزی  بانک  به 
شده است

جاللی  غالمرضا  سردار  حال،  همین  در 
در  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
این باره در برنامه »تیتر امشب« شبکه خبر 
با اشاره به خرید نرم افزارهای مالی و پولی 
غربی،  کشورهای  از  مرکزی  بانك  توسط 
بانك  به  وابسته  شاپرك  شرکت  گفت: 
مرکزی یك سری نرم افزارهایی خریداری 
کشور  برای  تواند  می  که  است  کرده 
کرد:  تصریح  باشد.وی  داشته  مخاطراتی 
در  که  اند  کرده  اشاره  اخیرا  ها  آمریکایی 
زیرساخت های  در  زئوس«  »نیترو  عملیات 
الکترونیکی  های  دستگاه  ایران  سایبری 
و  جاسوسی  می توانند  هم  که  اند  کاشته 
هم در مواقع لزوم تخریب ایجاد کنند، لذا 
بانك  دوستان  به  بانکی  های  زمینه  در  ما 
اگر  ایم.  داده  را  الزم  گوشزدهای  مرکزی 
نرم افزارهای داخلی وجود دارد که باید از 
داخل تهیه شود؛ اگر نه باید ما آن را ارزیابی 
دقیق بکنیم.سردار جاللی خاطرنشان کرد: 
آمد،  بوجود  تحریم  اگر  موجود  وضع  در 
ممکن  پولی  جابه جایی  یك  امکان  حتی 
به  باید  مسئوالن  رو  این  از  بود  نخواهد 
زیرساخت ملی سرعت  توسعه شبکه های 
قرار  تحریم  تأثیر  تحت  اگر  که  بدهند 

گرفتیم، مشکلی و خللی پیش نیاید.

تحریم های دالری پابرجاست؛ گوشزد به بانک مرکزی

شاپرك در انحصار یک شرکت آمریکایي!

سال گذشته 64 هیات تجاری متشکل 
از 837 نفر از 28 کشور دنیا وارد ایران 
شدند که نسبت به سال 93 افزایش 3 
افخمی  می دهد.ولی اله  نشان  را  برابری 
اشتیاق  گفت:  صنعت  وزیر  معاون  راد، 
روابط  برقراری  برای  جهان  کشورهای 
سال  که  شد  باعث  ایران  با  تجاری 
برابری   3 افزایش  شاهد  ما  گذشته 
اقصی  از  تجاری  هیات های  پذیرش 
شرایطی  در  این  باشیم.  جهان  نقاط 
 477 با   تجاری  هیات   19 که  است 
سال  نیز  جهان  کشور   16 از  عضو  نفر 
اساس  بر  اما  شدند،  ایران  وارد   93
هیات های  پذیرش  در  شده،  ارایه  آمار 
افزایش  هیات ها  تعداد  نظر  از  تجاری 
تعداد  نظر  از  داشته ایم،  درصدی   237
نیز  اعضا  تعداد  همچنین  و  کشورها 
درصد   75 آن  از  قبل  سال  به  نسبت 

افزایش را تجربه کرده ایم.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
مشترك،  سرمایه گذاری های  افزود: 
اعطای  پروازی،  خطوط  راه اندازی 
به  ایرانی  محصوالت  نمایندگی 
تفاهم نامه های  امضای  دیگر،  کشورهای 
انجام  مختلف،  زمینه های  در  همکاری 
تجاری،  قراردادهای  عقد  و  مذاکره 
سالمت  توریسم  زمینه  در  همکاری 
خدمات  انجام  و  گردشگری  توسعه  و 
اعزام  نتایج  جمله  از  مهندسی  ـ  فنی 

و پذیرش هیات های تجاری بوده است.
وی تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت 
نیز سال گذشته میزبان 42 هیات از 16 
کشور جهان بود، در حالی که در سال 
93 هیات های پذیرش شده از سوی این 
از  عضو   152 با  هیات   5 فقط  سازمان 
ارقام  این  مقایسه  بود،  جهان  کشور   8
درصدی   740 افزایش  نشان دهنده 
از  شده  پذیرفته  هیات های  تعداد  در 
سال  در  تجارت  توسعه  سازمان  سوی 
سازمان  افخمی راد،  گفته  است.به   94
استان های  تجارت  و  معدن  صنعت، 
کشور نیز سال گذشته 18 هیات تجاری 
را از آلمان، سوئیس، اتریش، قزاقستان، 
هند،  عراق،  روسیه،  افغانستان،  ایتالیا، 
هنگ کنگ و پاکستان پذیرش کردند و 
آمده اند  ایران  به  که  هیات هایی  مابقی 
بخش های  یا  دستگاه ها  سایر  توسط 
اقتصادی صورت گرفته است.وی افزود: 
آذربایجان، عراق، لبنان، ترکیه، روسیه، 
پاکستان،  چین،  قزاقستان،  ارمنستان، 
افغانستان،  کنیا،  جنوبی،  آفریقای 
از  تونس  و  ونزوئال  هندوستان،  سوریه، 
با  همزمان  که  بودند  کشورهایی  جمله 
رویدادهای بین المللی تخصصی اثرگذار 
که در داخل کشور برگزار شد از جمله 
نمایشگاه های بین المللی توسط سازمان 
توسعه تجارت پذیرش و وارد کشورمان 

شدند.

میانگین  که  شرایطی  در 
با  ایران  خارجی  تجارت 
در  روسیه  نظیر  کشورهایی 
پایان سال گذشته روند نزولی 
گذاشته  نمایش  به  خود  از 
با  امسال  فروردین  در  بود، 
مواجه  توجهی  قابل  رشد 
خارجی  تجارت  شد.آمارهای 
 1395 فروردین  در  ایران 
از  واردات  که  می دهد  نشان 
به  نسبت  ماه  این  در  روسیه 
گذشته،  سال  مشابه  زمان 
داشته  درصدی   433.8 رشد 
میلیون   24.75 رقم  از  و 
دالر به 132.12 میلیون دالر 
تجاری  است.روابط  رسیده 
به  توجه  با  روسیه  و  ایران 

 5+1 با  ایران  هسته ای  توافق  حصول 
گشایش  موجب  که  برجام  به  موسوم 
مبادی اقتصادی و رفع تحریم های پولی 
آمدهای  و  رفت  شد،  کشور  بانکی  و 
از  بازاریابی  تجار و هیات های تجاری و 
سراسر دنیا به ایران را به همراه داشت 
که در این بین تجار و مسئوالن روسیه 
بودند  جمعیتی  پر  هیات های  جمله  از 
آمدند.در  ایران  به  گذشته  سال  که 
اقامت  حاصل  می رفت  انتظار  که  حالی 
یك هفته ای این هیات 300 نفره روس 
در ایران باعث افزایش میانگین تجارت 

خارجی ایران با این کشور شود، اما آمار 
ایران و روسیه در سال گذشته  تجارت 
حدود  کاهشی   ،1393 سال  به  نسبت 
آن  متعاقب  که  داشت  درصدی   27.5
نیز صادرات سال گذشته نسبت به سال 
داشته  کاهش  درصد   22.7 خود  قبل 
است.اما با این وجود آمارهای مقدماتی 
تجارت  وضعیت  که  می دهند  نشان 
روسیه  و  ایران  کشور  دو  بین  خارجی 
از ابتدای امسال دوباره روند صعودی به 
رشد  اول  گام  در  که  است  گرفته  خود 
این  گواه  روسیه  از  واردات  برابری   5.3

مطلب است.

در فروردین 95؛

واردات ایران از روسیه به اوج رسید!

اد      امه از صفحه1
بحث  دارد  زیادی  اهمیت  آنچه  بین  این  در 
چگونگی همکاری شرکت هیوندای کره جنوبی 
با طرف های ایرانی است. پیش از این وزارت راه 
و شهرسازی اعالم کرده قصد دارد قرار دادهای 
واگن سازان  همکاری  با  را  حوزه  این  در  آتی 
توان  افزایش  ضمن  تا  ببرد  پیش  به  داخلی 
ایران  به  روز  تکنولوژی  انتقال  داخلی  تولید 
نیز امکان پذیر شود.این موضوع به عنوان یکی 
از نگرانی های اصلی شرکت های داخلی مطرح 
بوده که قرار دادهای پسابرجام توان آنها را در 

تولید نادیده بگیرد.
باید دید آیا در مراحل آینده ای که پیش روی 
قرار داد ایران با کره جنوبی قرار دارد می توان 
این که  یا  رفع شود  مهم  این  که  داشت  امید 
کره ها قصد دارند واگن های ساخته شده را به 

شکل کامل به ایران وارد کنند.
é  کره ای خودروهای  بازار  دیگر  ایران 

نیست
معاون کل سازمان توسعه تجارت از همکاری 
شرکت سامسونگ برای توسعه اینترنت ایران 
و ارائه خدمات مربوط به نسل پنجم اینترنت 
تلفن همراه خبر داد و همچنین اعالم کرد که 
ایران دیگر بازار نهایی محصوالت کره ای نخواهد 

بود و از این جهت کار خودروسازان کره ای در 
بازار ایران سخت خواهد شد.محمدرضا مودودی 
با بیان این که اسناد و توافق نامه های بین دو 
کشور ایران و کره با رویکرد سرمایه گذاری و 
در  گفت:  ایسنا  به  است،  تولید  در  مشارکت 
مالقات ها و اسنادی که میان ایران و مقامات 
کره ای مورد مذاکره قرار گرفته است، دیگر قرار 
نهایی  بازار محصوالت  عنوان  به  ایران  نیست 

کره ای باشد.

وی ادامه داد: بر همین اساس صنایعی مانند 
خودروسازی نیز از این قاعده مستثنا نیستند 
و شرکت های بزرگی مانند هیوندای و کیا که 
سابقه حضور در بازار ایران را داشتند دیگر قرار 
ادامه  خود  کار  به  گذشته  سادگی  به  نیست 
دهند و قطعا باید وارد حوزه مشارکت در تولید 
سازمان  کل  شوند.معاون  تکنولوژی  انتقال  و 
توسعه تجارت ایران همچنین دیگر صنایع را نیز 
از این قاعده در عقد تفاهم های همکاری جدا 

ندانست و اظهار کرد: ایدرو به طور جدی در 
صنایع ساخت کشتی، ماشین آالت کشاورزی، 
توسعه و ساخت خودرو های برقی و غیره نیز 
وارد مذاکرات با شرکت های کره ای شده است 
که در روزهای پیش رو نهایی خواهند شد.وی 
در ادامه ضمن اشاره به ورود کره ای ها به حوزه 
نیروگاهی و ارائه خدمات فنی مهندسی در این 
زمینه نیز این ورود را مبتنی بر همکاری های 
دوجانبه دانست و گفت: در سندهای همکاری 
با کشور کره، قرار است شرکت سامسونگ برای 
توسعه اینترنت کشور و ارائه خدمات مربوط به 
نسل پنجم اینترنت تلفن همراه با ایران وارد 

همکاری شود.
مودودی زمینه های فوالدی را از دیگر زمینه 
های همکاری ایران و کره اعالم کرد و گفت: 
از  نیز  فوالد  توسعه صنعت  و  سرمایه گذاری 
شرکت  که  است  همکاری  های  زمینه  دیگر 
هایی مانند شرکت پوسکو که یکی از شرکت 
های بزرگ و به نام جهان است، قرار است در 
داخل ایران سرمایه گذاری کند.وی با اشاره به 
برنامه هیات تجاری کره ای در روز سه شنبه، از 
دیدار این هیات با اتاق های بازرگانی خبر داد 
که در آن دیدارها امضای هشت سند همکاری 

در دستور کار قرار دارد.

فعاالن اقتصادی ایران در چه زمینه هایی می توانند به همکاری با كره ای ها فکر كنند؟

در سال 94 محقق شد  

افزایش ۳ برابری پذیرش هیات های تجاری

سود حداكثري ایران از مراوده بین المللی  
é رحیم زارع

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس

 تاکید بر ضرورت گسترش روابط تجاری 
ایران با کشورهای خارجی،چندي است که 
مسئولین و دولتمردان را به تکاپو انداخته 
است مزیت تعیین تعرفه ترجیحی واردات 
کاال تسهیل شرایط صادرات و ارزآوری و 

همچنین تحکیم پیمان های پولی میان کشور ها است.  ضرورت 
گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای خارجی نیز در اقتصاد 
کشورالزم و بخش جدا ناپذیر از بدنه اقتصاد کشور است .در واقع 
توازن در واردات وصادرات مي تواند هم به تولید داخل و هم حضور 
در بازار هاي تجاري را رقم بزند .واردات در صورتی به نفع کشور 

است که با لحاظ میزان تولید داخل و نیاز سنجی همراه شود.
وجود تعرفه ترجیحی برای واردات بین کشورهای منطقه می تواند 
به رشد اقتصادی دو کشور منجر شود. تسهیل پیمان های پولی 
میان کشورهای منطقه با تعیین تعرفه های ترجیحی کاالها ممکن 
می شود.هنوز لیست کاالهای مشمول تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه 
بایددرهر نوع مراوده بین المللی به دنبال  نهایی نشده است.ایران 
کسب سود حداکثری باشد.پیمان های پولی دو جانبه نتیجه آشکار 
تعرفه های ترجیحی است.مزیت تعیین تعرفه ترجیحی واردات کاال 
به کشور ترکیه تسهیل شرایط صادرات و ارزآوری برای ایران را به 
همراه دارد.چندی پیش خبر از امضای احتمالی تفاهم نامه تجارت 
ترجیحی در30 کاالی جدید میان ایران و ترکیه منتشر شده اما 
لیست کاالهای وارداتی هنوز نهایی نشده و اطالعات رسمی در این 
ارتباط بیرون نیامده است، البته شنیده ها حاکی از این است که 
ایران قصد گنجاندن کاالهای صنعتی به ویژه دربخش فوالد را در 

لیست دارد.

حمل ونقل

تاسیس صندوق توسعه حمل و نقل با سرمایه 
۲۰۰ هزار میلیاردی

به مزایای تشکیل صندوق توسعه  با اشاره  وزیر راه و شهرسازی 
حمل و نقل گفت: تاسیس این صندوق برای عملی کردن اقتصاد 
این  اختیار  در  دارایی های  تمام  از  بهره وری  افزایش  و  مقاومتی 
با حضور  وزارتخانه است.عباس آخوندی به  عنوان نماینده دولت 
در جلسه علنی دوشنبه 13 اردیبهشت مجلس شورای اسالمی در 
موافقت با تصویب ماده هفت الحاقی الیحه تنظیم برخی از احکام 
برنامه های توسعه کشور سخنرانی و اظهار داشت: تصویب این ماده 
الحاقی، هیچ عوارض و بودجه ای به دولت تحمیل نمی کند و موضوع 
جدیدی را ندارد.وی همچنین تاسیس این صندوق را برای عملی 
کردن اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری از تمام دارایی های در 

اختیار این وزارتخانه دانست.
 

بازار سرمایه

شاخص كل بورس ۹۹ واحد افت كرد

شاخص کل بورس در جریان معامالت روزگذشته بازار سرمایه 99 
واحد دیگر کاهش یافت.در پایان معامالت بازار سرمایه با دادوستد 
تعداد 1415میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 337میلیارد تومان 
در 103هزار نوبت، شاخص بورس 99 واحد افت کرد و به ارتفاع 78 
هزار و 285 واحد عقب نشینی کرد.در بازارهای فرابورس ایران هم با 
جابجایی 368میلیون ورقه به ارزش 122میلیارد تومان در 27هزار 

نوبت، آیفکس 2.4واحد افت کرد و به ارتفاع 800واحد رسید.
 

ارتباطات

سهم ایران از بازار ICT در برنامه ششم درج شد

معاون پارلمانی وزیر ارتباطات گفت: در برنامه ششم توسعه در نظر 
گرفتیم تا سهم مان از ICT به 90 هزار میلیارد تومان برسد.

اقتصاد  در  خالقیت  و  نوآوری  نقش  سمینار  در  براری  مرتضی 
مقاومتی با تأکید بر اینکه همواره مورد نظر شخص رئیس جمهور 
و وزارت ارتباطات این بوده تا جوانان به میدان توسعه ICT بیایند، 
بالغ  بگیریم رقمی  نظر  را مرجع در  اگر سال 2015  اظهار کرد: 
بر 3500 میلیارد یورو سهم فناوری اطالعات و ارتباطات دنیا بود.
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات عنوان کرد: از 
آن حیث که جمعیت کشور ما یك درصد از کل جمعیت دنیا را 
ICT شامل می شود و به موازات همین، سهم یك درصدی را برای

متصور می شویم، باید رقمی حدود 35 میلیارد یورو معادل 140 
هزار میلیارد تومان سهم ما از این بازار باشد.

صنعت

 قیمت نان های صنعتی تغییر نمی كند

با توجه به اینکه قرار شده به نانوایی های آزادپز و صنایع مرتبط با آرد، 
گندم به قیمت دولتی ارائه شود، رییس اتحادیه نان های صنعتی کشور با 
بیان این که تغییری در قیمت گندم نانوایی های صنعتی ایجاد نشده است، 
از تامین نیاز این نانوایی ها توسط دولت در پی ممنوعیت واردات خبر داد.

محسن لزومیان با بیان این که طبق مصوبه هیات دولت 20 درصد از 
نانوایی های کشور آزادپز شدند، اظهار کرد: قرار بود تا پایان سال گذشته 
کل نانوایی های کشور آزادپز شوند که این اتفاق نیفتاد.وی با بیان این که 
در حال حاضر نان های صنعتی از شمول قیمت گذاری مستثنی هستند، 
ادامه داد: قیمت های ما به صورت رقابتی تعیین می شود و هر مقداری که 
مواد اولیه افزایش یا کاهش قیمت داشته باشد بر قیمت تمام شده نان 
تاثیر می گذارد.رییس اتحادیه نان های صنعتی کشور در پاسخ به سوالی 
درباره  کاهش قیمت گندم برای نانوایی های آزاد پز و صنایع مرتبط گفت: 
کاهش قیمتی وجود نداشته است، بلکه پس از ممنوع شدن واردات گندم 

تا حدودی نانوایی ها برای تامین آرد خود به مشکل خورده اند.
 

بازرگاني

جلوگیری از افزایش قاچاق گیاهان دارویی

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، از برگزاری جلسات و هماهنگی هایی با وزارت 
جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و مراکز مربوطه برای ریشه یابی 
برای  برنامه ریزی های الزم  و  دارویی  گیاهان  قاچاق  افزایش  علل 
با اشاره  جلوگیری از قاچاق در این زمینه خبر داد.عباس نخعی 
به قاچاق ورودی و خروجی گیاهان دارویی به ایسنا  گفت: میزان 
قاچاق خروجی گیاهان دارویی بیشتر از قاچاق ورودی است و قاچاق 
خروجی بیشتر به کشورهای همسایه شرقی صورت می گیرد و گاهی 

نیز شاهد قاچاق ورودی داروهای گیاهی به کشور هستیم.

يادداشت
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اوقات شرعی

*فیروزه دهقانی
 

غلظِت آرایشش، ناجور بود     
           گیُسوانش هم شدیداً بور بود
 صورتَش را هم كه می دانی دگر     

          رنِگ فِیِس مرده ای در گور بود!
 گونه هایش بهِر تزریقاِت ژل        
           ظاهراً مثل دوتا تومور بود!
بینی اش زیِر عمل، شد ریِز ریز     

           حذف میكردش اگر مقدور بود!!
 پیِش رویَم، ناگهان با َكلّه رفت    

        توی جدول، بس كه چشَمم شور بود!!
 پاک شد آرایشش، من شوک شدم    

                       چهره اش از رنِگ آدم،دور بود!
 موی مصنوعّی و لنزش هم فِتاد    

                              وای دیدم هم كچل هم كور بود!!!

کند،  می  را جلب  ذهن  که  است  ذهن  این 
وسیله  به  ما  و  آیند  می  ها  درست  فقط 
ناخودآگاهی هدایت می شویم زیرا ناخودآگاه 

می داند . ک.گ.یونگ

سخن حکیمانه

دلنوشته 

سزدم چو ابر بهمن که برین چمن بگریم          
 طرب آشیان بلبل بنگر که زاغ دارد

سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ         
 که نه خاطر تماشا نه هوای باغ دارد

امروز با حافظ

»مردی از تبار اژدها« 

پنج گانه  از  دوم  جلد  اژدها«  تبار  از  »مردی 
است  آرین  آرمان  نوشته  خوارگر«،  »پتش 
بیست  در  و  شده  نوشته  اوستا  براساس  كه 

نمایشگاه  نهمین  و 
در  تهران  كتاب 
عالقه مندان  اختیار 

قرار می گیرد.
مهر،  گزارش   به 
جلد دوم از پنجگانه 
با  خوآگر«  »پتش 
از  »مردی  عنوان 
نوشته  اژدها«  تبار 
منتشر  آرین  آرمان 

تاریخ  رمان  نخستین  خواگر«   »پتش  شد. 
ادبیات ایران و جهان براساس اوستا و بندهش 
خواگر؛  »پتش  عنوان  با  اول  جلد  ادامه  و 
حماسه سرآغاز« است. چون در این پنجگانه 
»اشوزدنگه«،  جلدی  سه  مجموعه  چون  هم 

هر جلد، ادامه جلد دیگر است.
اژدها«، در 3۸  تبار  از  »پتش خوآگر؛ مردی 
فصل نوشته شده و محوریت داستان براساس 
شخصیت  براساس  كه  است  رویدادهایی 
نام  می گیرد.  شكل  خواگر  پتش  اسطوره ای 
مردی  خوآگر؛  »پتش  داستان  این  اصلی 
گرفت  تصمیم  كه  مردی  یا  اژدها  تبار  از 

آژی دهاک/ ضحاک ماردوش نباشد« است.
در پنج گانه »پَِتش خوارگر«، فضای حاكم بر 
جهان اوستا، به ویژه یشت ها و وندیداد گرفته 
شده و شخصیت های ریز و درشت، گمنام و 
پرنام، مینوی و گیتوی همگی در كنار هم و 
پرماجرا  بسیار  و  واحد  داستان  یک  قالب  در 
سه گانه  نویسنده  گفته  به  شده اند.  منسجم 
چكیده  رمان،  این  در  خوارگر«،  »پَِتش 
مكان ها،  شخصیت ها،  حس ها،  فضاها،  همه 
اسطوره ها و حماسه های درون اوستا و افزون 
بخش های  كامل كننده  كه  بندهش  آن  بر 
لحاظ  آن  در  نیز  اوستاست  داستانی  نایاب 

شده اند.
همچون  نیز  خوارگر«،  »پَِتش  در  آرین 
زده؛  دست  بازآفرینی  به  من«  و  »پارسیان 
و  اوستا  بستر  بر  گرچه  نوشته  او  كه  رمانی 
تازه  خود  كلیت  در  اما  شده  جاری  بندهش 

است. 
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در بازار کتاب

بر  تاكید  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
گسترش  دلیل  به  مولفان  حقوق  اینكه 
گفت:  شود  نمی  رعایت  مجازی  فضای 
كتاب  پدیده  با  كشور  داخل  در  متاسفانه 

سازی مواجه هستیم. 
و  فرهنگ  وزارت  از  زمان  پیام  گزارش  به 
ارشاد ،علی جنتی  در همایش ملی حقوق 
با  مالكیت ادبی و هنری در فضای مجازی 
در  هنری  و  ادبی  آثار  از  حمایت  بر  تاكید 
از آثار  باید  فضای مجازی خاطرنشان كرد: 
علمی  و  هنری  ادبی،  حوزه  در  شده  خلق 
دفاع كرد و نگذاشت این آثار مورد دستبرد 

قرار بگیرند.
برای  كه یک سال  ای  نویسنده  افزود:  وی 
نتیجه  و  گذارد   می  وقت  اثرش  خلق 
پژوهش های خود را منتشر می كند نباید 

آثارش مورد تجاوز قرار گیرد.
جنتی با تاكید بر اینكه متاسفانه در داخل 
كشور با پدیده كتاب سازی مواجه هستیم 
هزار   ۸0 گذشته  سال  اگرچه  كرد:  اضافه 
اما  عنوان كتاب در كشور چاپ شده است 
همچنان با پدیده ای به عنوان كتاب سازی 
كه حقوق مولف را نادیده می گیرد مواجه 

هستیم.

جنتی به دیدار خود با فرزند شهید مطهری 
مطهری  شهید  فرزند  گفت:  و  كرد  اشاره 
های  مقاله  نویسندگان  از  خیلی  گوید  می 
مطهری  شهید  های  كتاب  از  را  مختلف 
جمع آوری می كنند و در قالب یک كتاب 
جدید به چاپ می رسانند در حالی كه این 
شهید  بنیاد  به  مربوط  نشر  و  چاپ  گونه 
مطهری است. البته شاید این اقدام با حسن 
نیت انجام شود اما در هر صورت دستبرد به 

آثار شهید مطهری تلقی می شود.
در  گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
موضوع  این   شاهد  نیز  هنری  آثار  حوزه 
هستیم و بسیاری از فیلم های سینمایی كه 
با زحمت و هزینه ساخته می شود از روی 
پرده سینما به سرقت برده شده و زحمات 
پدید آورنده را به هدر می دهند این معضل 

در حوزه موسیقی نیز نمود دارد.
مباحث  از  یكی  كرد:  خاطرنشان  جنتی 
مجازی  فضای  رشد  به  توجه  با  اساسی 
انتشار آثار ادبی و هنری در این فضا است از 
آنجایی كه دنیا تبدیل به یک دهكده جهانی 
با فردی در  با یک كلیک  شده و می توان 
بسیاری  كرد  برقرار  ارتباط  دنیا  سوی  آن 
حقوق  گرفتن  نظر  در  بدون  اطالعات  از 

مالكیت در این فضا منتشر می شود.
كه  اطالعاتی  های  پایگاه  به  اشاره  با  وی 
قرار  مجازی  فضای  در  را  فكری  آثار  فایل 
طوری  به  باید  اقدام  این  گفت:  دهد  می 
محفوظ  مولف  حقوق  كه  گیرد  صورت 

بماند.
به گفته وی رعایت نكردن حقوق مولفان و 
پدید آورندگان آثار هنری، ادبی و فكری در 
فضای مجازی انگیزه آنها را از بین می برد 
چرا كه زمانی كه یک اثر خلق می شود از 
نگاه مولف مانند یک فرزند است و نباید به 

راحتی به حریم آن تجاوز شود.
تدوین  از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
و  داد  خبر  ارشاد  وزارت  در  وبسایتی 
به زودی رونمایی  این سامانه جدید   گفت: 

می شود كه سامانه نمایشی است كه همه 
ایران شامل می  فیلم های سینمایی را در 
تایید  مورد  كه  است  هایی  فیلم  و  شود 
ماست و كاربران می توانند با پرداخت مبلغ 

ناچیزی آن را دانلود كنند.
حقوق  به  باید  كرد:  خاطرنشان  جنتی 
كشور  از  خارج  در  آثار  آورندگان  پدید 
آن  ها شاهد  زیرا خیلی وقت  بپردازیم  نیز 
قطعات  و  سینمایی  های  فیلم  كه  هستیم 
موسیقی به صورت غیرمجاز از شبكه های 
ماهواره ای فارسی زبان پخش می شود كه 
طور  به  كشور  قضایی  دستگاه  است  الزم 
كامل از این موضوع حمایت كند وگرنه به 
هیچ عنوان نمی توانیم از حقوق مولفان آثار 

هنری، ادبی و فكری در كشور دفاع كنیم.

وزیر ارشاد مطرح کرد:

دستبرد به آثار شهید مطهری

استمرار تنها رویداد سبز خاورمیانه
 

حل  كه  است  معتقد  تهران  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
مساله محیط زیست بدون همدلی و همكاری و مشاركت 
همگانی میسر نمی شود و نقش هنر با توجه به توانایی 
كه برای بكارگیری همه ظرفیت های فردی و اجتماعی 

دارد، مشخص و موثر است.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی پنجمین جشنواره 
بین المللی فیلم سبز،احمد مسجدجامعی درباره اهمیت 
گفت:  موضوع  این  به  هنرمندان  توجه  و  زیست  محیط 
در سال های گذشته شاهد بودیم كه هنرمندان نسبت 
واكنش  به محیط زیست  مربوط  و مشكالت  اتفاقات  به 
هایی نشان دادند كه البته طبیعی است زیرا هنرمندان 
بیان  با  نوعی سخنگوی جامعه هستند.مسجدجامعی  به 
اینكه امیدوارم جشنواره بین المللی فیلم سبز به كمک 
جامعه بیاید، گفت: استمرار جشنواره باید در طول سال 
حفظ شود و اینكه تنها یكبار در طول سال برگزار شود 
خوب است اما كافی نیست و بهتر است تا طرحی داشته 
باشیم تا با كمک هنرمندان و سینما به این فضا از نظر 
چنین  اگر  قطعا  داد:  ادامه  وی  بخشیم.  عمق  ترویجی 
اتفاقی بیافتد و جشنواره بین المللی فیلم سبز در طول 
سال تداوم داشته باشد و دغدغه های مربوط به محیط 
زیست بیان هنری داشته باشد می تواند در رفع این نوع 

مشكالت مفید و تاثیرگذار باشد.

نمایش »آآآآدت نمی كنیم« 
در دانشگاه تهران

فیلم سینمایی »آآآآدت نمی كنیم« به كارگردانی ابراهیم 
ابراهیمیان در دانشگاه تهران نمایش داده می شود.

 اكران دانشجویی فیلم سینمایی »آآآآدت نمی كنیم« به 
اردیبهشت  ابراهیمیان سه شنبه ۱4  ابراهیم  كارگردانی 
ماه در تاالر فردوسی دانشگاه تهران برای دانشجویان این 

دانشگاه اكران می شود.
در  كه  است  هایی  فیلم  جمله  از  كنیم«  نمی  »آآآآدت 
چهارم  و  سی  جشنواره  ایران  سینمای  مسابقه  بخش 
فیلم فجر پذیرفته شده بود. این فیلم سینمایی دومین 
ساخته ابراهیم ابراهیمیان پس از فیلم »ارسال یک آگهی 

تسلیت« در مقام كارگردان است.
هدیه  آذرنگ،  حمیدرضا  بیات،  ساره  فروتن،  محمدرضا 
تهرانی، حدیث میرامینی، پانته آ پناهی ها، شیرین یزدان 
بخش، نقی سیف جمالی، رویا حسینی، مهدخت موالیي 

در این فیلم ایفای نقش كرده اند.
در خالصه داستان آآآآدت نمی كنیم« آمده است وقتی 

همه چی خوبه و خوشه زندگی كردن هنر نیست.
دانشجویی  سازمان  همكاری  با  خصوصی  اكران  این 
پور  اخالص  شهرام  حضور  با  و  تهران  دانشگاهی  جهاد 
تهیه كننده، ابراهیم ابراهیمیان كارگردان، سارا سلطانی 
حمیدرضا  و  بیات  ساره  فروتن،  محمدرضا  و  نویسنده 

آذرنگ بازیگران این فیلم برگزار می شود.

شهر آفتاب  شهر كتاب شد

رئیس نمایشگاه كتاب از درهم تنیدگی نمایشگاه بیست 
و نهم با منافع ملی سخن گفت و از آماده باش كامل برای 
واكنش سریع و هر گونه اتفاق پیش بینی نشده در ستاد 

برگزاری خبر داد.
نشست خبری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی كتاب 
تهران با حضور سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی 
از  دوره  این  رئیس  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
نمایشگاه تهران و همچنین جمعی از مسئوالن و مدیران 
كمیته های این نمایشگاه در محل شهر آفتاب در تهران 
به  ابتدا  مطبوعاتی صالحی  كنفرانس  این  برگزار شد.در 
مسائل مبتال به جابجایی مكان نمایشگاه كتاب اشاره كرد 
و با بیان اقداماتی كه برای آماده سازی شهر آفتاب انجام 
شده است گفت: من نمی خواهم بگویم االن همه چیز در 
شهر آفتاب آماده و كامل است اما تالش های فراوانی برای 

برگزاری مطلوب نمایشگاه انجام شده است.
وی افزود: فاز اول شهر آفتاب كه در حال حاضر تكمیل 
شده است ۱60 هكتار مساحت دارد كه بخش زیادی از 
این فضا در اختیار نمایشگاه كتاب قرار گرفته است تا یک 

اتفاق بزرگ فرهنگی را در اردیبهشت امسال رقم بزند.
اینكه  از  ابراز خشنودی  با  ارشاد  وزارت  فرهنگی  معاون 
آفتاب  شهر  در  تهران  نمایشگاه های  جدید  دوره  شروع 
پس  این  از  شد:  یادآور  خورده  كلید  كتاب  نمایشگاه  با 
كتاب  و  فرهنگ  شهر  عنوان  به  را  آفتاب  شهر  ایرانیان 

خواهند شناخت.

ص
یک  ناتمام  »خسوف  مستند  كارگردان  قربانی  میالد   
مرد« از اتمام تولید این اثر تا پایان ماه مبارک رمضان 

خبر داد.  
مستند  فیلم  زمان   پیام  فرهنگی  گروه  گزارش  به 
»خسوف ناتمام یک مرد« با موضوع شناخت ذوالقرنین 

تا پایان ماه مبارک رمضان آماده پخش خواهد بود.
انقالب  مستند  خانه  كنندگی  تهیه  به  مستند  این   
كمیک  موشن  تكنیک  با  تلفیقی  شكل  به  اسالمی 
و  زندگی  شخصیت،  از  پژوهشی  روایتی  )انیمیشن( 
اقدامات ذوالقرنین است كه نام آن در قران كریم آمده 

است.

»خسوف  مستند  در  گفت:   كارگردان  عنوان  به  قربانی  میالد 
ناتمام یک مرد« تالش شده است  براساس مستندات پژوهشی، 
شخصیت واقعی ذوالقرنین كه در طول تاریخ به شكلی رازآلود 

معرفی شده بود به نمایش گذاشته شود.  
وی ادامه داد: بخش عمده تحقیق و پژوهش »خسوف ناتمام یک 
مرد« از سال ۱392 توسط همایون قاضی مرادی آغاز و مراحل 
ماه  پایان  تا  و  شروع  سال ۱394  ابتدای  از  مستند  این  تولید 
مبارک رمضان مراحل فنی آن به اتمام و آماده نمایش خواهد بود. 
این كارگردان جوان با اشاره به موضوع این مستند تاكید كرد:  
با موضوع  اولین مستندی است كه  ناتمام یک مرد«  »خسوف 

شخصیت ذوالقرنین در این قالب ساخته شده است.
 وی ادامه داد: سعی شده در فرایند تحقیقات این مستند نهایت 
باره  این  دقت و وسواس لحاظ شود و هیچ گونه جانبداری در 

صورت نگیرد.
در این اثر  حامد نمازی و وحید نجف زاده به عنوان تصویربرداران، 
سجاد قهرمانی، به عنوان صدابردار، سعید فرهنگیان، به عنوان 
طراح و اجرای موشن كمیک، عرفان علی محمدی، كامپوزیت، 
این پروژه  این مستند در  میالد جعفری، به عنوان مدیر تولید 

همكاری كرده اند.

 اتمام تولید
 »خسوف ناتمام یك مرد« تا 

پایان ماه رمضان 

سیدابوالفضل طاهری
خوردبین: علی دایی قول داده یقه استقالل را بگیرد تا ما قهرمان 

شویم.
حاال یقه عیب نداره خدا رحم كنه گالویز نشن و كار به كف گرگی 
و كله و زیرزانو نكشه واال به خدا قهرمانی كه ارزش این كارها رو 

نداره باهم دوست باشید.

طنز روز

»من افسانه ام« به نمایشگاه 
كتاب تهران می رسد

رمان  ترجمه  عرضه  از  پریان  انتشارات  مدیر 
نمایشگاه  نهمین  و  بیست  در  افسانه ام«  »من 

بین المللی كتاب تهران خبر داد.
فرزاد فربد مدیر انتشارات پریان  گفت: امسال 
نمایشگاه كتاب  در  عنوان كتاب  با حدود 40 
از  عنوان   5 كه  داشت  خواهیم  حضور  تهران 
آن ها جدید هستند و قرار است برای عرضه در 

نمایشگاه چاپ شوند.
وی افزود: از 5 عنوان مذكور، 3 عنوان مربوط 
به مجموعه »انتخاب پریان« هستند كه عناوین 
۱۱ و ۱2 و ۱3 این مجموعه را تشكیل می دهند. 
»افسانه اسلیپی هالو« اثر واشینگتن ایروینگ، 
»كلید سیمین« نوشته هاوارد فیلیپس الوكرفت 
و »من افسانه ام« از ریچارد ماتیسن، نام كتاب ها 
و نویسندگانشان هستند. با اقتباس از رمان »من 
افسانه ام« چند فیلم سینمایی ساخته شده كه 
آخرین شان فیلمی بود كه چند سال پیش با 

بازی ویل اسمیت ساخته شد.
این مدیر نشر در ادامه گفت: 2 عنوان جدید 
می كنیم،  عرضه  نمایشگاه  در  كه  دیگری 
هستند  جدیدی  مجموعه  دوم  و  اول  عناوین 
مجموعه  این  هستم.  چاپش  تدارک  در  كه 
»ماجراهای میزل استابز« نام دارد كه نویسنده 
اش، یان اوگیل وی است و مجلدات آن توسط 
ساسان گلفر به فارسی ترجمه می شود. »میزل 
و خشمبان« و »میزل و اژدهاخان« عنوان دو 
كتاب اول این مجموعه هستند كه به نمایشگاه 

می رسند.

خبر

نمایش »سدریك اندروكس« در تماشاخانه ایرانشهر

كارگردان و نظریه پرداز مطرح كرئوگرافی در نوزدهمین جشنواره 
بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران حضور خواهند داشت.

برگزاری یک كارگاه آموزشی با عنوان »مفهوم بدن پست مدرن« 
سدریک  اجراگری  با  اندروكس«  »سدریک  نام  با  نمایش  یک   ،
روایت  به  بل  »ژروم  عنوان  با  سخنرانی  یک  همراه  به  اندروكس 
جشنواره  نوزدهمین  در  هنرمند  دو  این  برنامه حضور  بل«  ژروم 

تئاتر دانشگاهی است.
در حوزه ی  معاصر  هنرمندان  گزارترین  تاثیر  از  یكی  بل«  »ژروم 
و  تالیفات  زمینه  این  در  كه  است  كرئوگرافی  و  اجرا  مطالعات 
فیلم های  است.  داده  انجام  دانشگاه ها  در  متعددی  سخنرانی های 
از موزه های  او تاكنون در بی ینال های هنر معاصر و بسیاری  آثار 

جهان پخش و بررسی شده اند.
روز  كه  مدرن«  پست  بدن  »مفهوم  آموزشی  كارگاه  توضیح  در 
برگزار  اندروكس«  »سدریک  نظر  زیر  ماه  ادیبهشت   3۱ جمعه 
كانینگهام،  مرسی  از  اجراهایی  بر  تكیه  »با  است:  آمده  می شود، 
تریشا براون و ژروم بل، جنبش های هنری مختلف و مراحل اصلی 
تكامل رقص معاصر را بررسی خواهیم كرد. برای شروع با تمرینات 
و تكنیک های طراحی حركت مرسی كانینگهام را انجام می دهیم 
و سپس به تریشا براون و قطعه ی NEWARK او خواهیم رسید 
و در نهایت نمایش The Show Must Go On اثر ژروم بل 

پایان بخش كارگاه خواهد بود.«
نمایش »سدریک اندروكس« به كارگردانی ژروم بل نیز در روزهای 
تماشاخانه  سمندریان  سالن  در  خرداد   2 و   ۱ اردیبهشت،   3۱

ایرانشهر اجرا می شود.

دونده ژاپنی بر پرده سینماها
در آستانه اكران عمومی، پوستر فیلم »دونده زمین« ساخته كمال 
تبریزی كه از ۱5 اردیبهشت ماه در گروه سینمایی هنر و تجربه 

اكران می شود، رونمایی شد.
 ۱3۸9 سال  در  تبریزی  كمال  كه  است  فیلمی  زمین«  »دونده 
درباره یک دونده ژاپنی ساخت كه تصمیم داشت دور دنیا را بدود 

و تاكنون شرایط اكران آن فراهم نشده است.
هنرپیشه  كامپه  هازاما  مورد  در  واقعی  داستانی  بیانگر  فیلم  این 
مشهور ژاپنی است كه نذر كرد در سن 60 سالگی دور دنیا را بدود. 
او پس از یک سال و اندی آمریكا و اروپا را دوید و در كشور تركیه 
اراده ای  با  آن  از  است. پس  مبتال  لنفاوی  به سرطان  متوجه شد 
استوار و با اعتقاد و ایمان بسیار به خداوند راه خود را ادامه داد و 
به ایران آمد و در نهایت پس از ۷50 روز دوندگی، به ژاپن رسید.

مسلمی،  ناهید  احمدی،  خسرو  دولتشاهی،  سحر  فیلم  این  در 
جبرئیلی،  ندا  شهپرراد،  حنیف  نصیریان،  نیكی  عابدینی،  حسین 
نقش  ایفای  به  كامپه  هازاما  ژاپنی  بازیگر  و  طاهری منش  زهرا 

پرداخته اند.
»دونده زمین« در ابتدا »ماراتن« نام داشت اما به دلیل انگلیسی 

بودن این عنوان، تغییر نام داد.
تهیه كننده این فیلم علیرضا شجاع نوری و موسیقی آن كاری از 

گروه »دنگ شو« است.

آن سوی آب ها

شهابی  حسین  ساخته  آخرین  فیلمبرداری 
و...  وفامهر  مرضیه  دهكردی،  پیام  بازی  با 

در آخر خط
چهارمین  سرطانی«  »دوران  فیلمبرداری 
پایان  به  شهابی  حسین  سینمایی  ساخته 

رسید.
»دوران  سینمایی  فیلم  فیلمبرداری 
شد  انجام  خبری  سكوت  در  كه  سرطانی« 
وفامهر  مرضیه  و  دهكردی  پیام  حضور  با 
در  فیلم  اصلی  لوكیشن  در  در  تازگی  به 
فیلمنامه  است.  رسیده  پایان  به  تهرانپارس 
این فیلم كه پروانه ساختش ۱6 اسفند سال 
گذشته صادر شد با مشاوره مستقیم مراكز 
پس  و  كشور  دانشگاهی  و  علمی  پزشكی، 
توسط حسین  پژوهش  و  تحقیق  ها  ماه  از 
شهابی نوشته شده و داستان یک نویسنده 
خون  سرطان  به  مبتال  كشور  مشهور  ادبی 
طریق  از  دارد  تالش  كه  او  همسر  و  است 

كار شبانه روزی در منزل هزینه های درمان 
شوهرش را تامین كند… .

فرشین  وفامهر،  مرضیه  دهكردی،  پیام 
ولیان،  بهدخت  اكبری،  محمد  طهماسب، 
پیمان  مقصودی،  ندا  كارهمت،  محمد 
مقدمی، دریا مقبلی، یوحنا حكیمی، كرامت 
قاسمی،  گیتی  سرمدی،  مریم  رودساز، 
احمد  الهامیان،  مریم  مهردادیان،  طوفان 
اكبر  نجاتی،  اشكان  پدری،  آیدین  شهابی، 
بزرگی،  محمد  اكبری،  مجید  احمدی، 
شبنم  وحدتیان،  هدیه  عباسی،  محمد 
شكوری  ساغر  سهیلی،  فرزانه  فوالدی، 

بازیگران اصلی این فیلم هستند.
در خالصه داستان »دوران سرطانی« آمده: 
سرطان  دچار  كشور  مشهور  ادبی  نویسنده 
خون است و همسر او تالش دارد از طریق 
كار شبانه روزی در منزل هزینه های درمان 

شوهرش را تامین كند… .

زوج  كه  باری  نخستین  داستان  كه  فیلمی 
دهه  اواخر  در  متحده  ایاالت  ریاست جمهوری 
۱9۸0 در جنوب شهر شیكاگو با هم بیرون رفتند 
را تعریف می كند، از همین حاال نقدهای مثبت 
بسیاری دریافت كرده است. به نقل از گاردین، 
داستان نخستین باری كه باراک و میشل اوباما با 
هم بیرون رفتند، در فیلم »جنوب شهر با تو« به 
نمایش گذاشته می شود؛ یک فیلم مستقل مدل 
»پیش از طلوع« كه از همین حاال در فستیوال 
ساندنس نقدهای مثبت بسیاری دریافت كرده 
فیلم  این  رسمی  تریلر  نخستین  حاال  است. 
منتشر شده و نشان می دهد كه این فیلم درام 
رمانتیک چطور پیش خواهد رفت. پاركر سایرز و 
تیكا سامپتر كه بازیگران ناشناخته ای هم هستند، 

نقش زوج جوان بیست و چند ساله ای را بازی 
جاه طلب  و  آگاه  سیاسی  نظر  از  كه  می كنند 
هستند و یک روز را صرف اكتشاف در جنوب شهر 
شیكاگو می كنند.ریچارد تان با این فیلم نخستین 
تجربه كارگردانی اش را پشت سر گذاشته و جان 
لِجند هم مسوولیت تهیه كنندگی این فیلم را بر 
عهده داشته است. وقتی این فیلم اوایل امسال 
شد،  پیش نمایش  ساندنس  فیلم  فستیوال  در 
نقدهای مثبت زیادی را به خود اختصاص داد؛ 
جاستین چنگ از ورایتی آن را »به طور خلع 
سالح كننده ای رومانتیک« خواند و تاد مک كارتی 
از هالیوود ریپورتر هم این پروژه را به عنوان فیلمی 
به  درگیركننده«  تعجب آوری  طور  به  و  »گرم 

بینندگان پیشنهاد كرد. 

انتشار تریلر فیلم »جنوب شهر با تو« سینمای جهان»دوران سرطانی« به پایان رسید سینمای ایران


