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با هدف گسترش فرهنگ 
مطالعه و حمایت از مطبوعات 
طرح تخفیف اشتراک

تا سقف 50 درصد
را اجرا می کند.
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هزینه
ارسال عادی
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تسهیالت 
اشتراک برای روزنامه ها

مجالت عمومی و مجالت 
تخصصی به ترتیب

تا سقف 500، 2500 و 
5000 تومان به ازای

هر نسخه.

افزایش
قیمت نشریه در طول 

دوره اشتراک
مشمول مشترکان
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محل درج
لوگوی نشریه

معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه با تاکید بر اینکه 
است  برجام  نقض صریح  ایران  تحریم های  تمدید 
گفت: حتی اگر آمریکا در اجرای قانون ایسا بندهای 
مربوط به هسته ای را اجرا نکند باز هم برجام را نقض 
کرده است؛ چون این مصوبه تحریم جدیدی علیه 

ایران است.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی در جلسه دیروز به بررسی تخصصی 
انتخابات ریاست جمهوری و آثار آن با حضور مجید 
تخت روانچی  و قشقاوی، معاون پارلمانی وزارت خارجه 

پرداخت.
تخت روانچی با بیان اینکه انتخابات این دوره آمریکا 

با دوره های گذشته متفاوت بود در توضیح دلیل آن 
گفت: این تفاوت از آن جهت است که کاندیدایی از 
طرف جمهوری خواهان روی کار آمد که سابقه کار 
سیاسی نداشت. او با شعارهایی وارد عرصه انتخابات 

شد که آثار زیادی بر روی توده های مردم گذاشت.
وی ادامه داد: ترامپ نشان داد که سیاست خارجی اش 
با گذشته متفاوت است. او در مورد برجام نظرات 
متفاوتی دارد. یک بار گفت که برجام را پاره می کنم 
و بار دیگر گفت که درباره برجام باید دوباره مذاکره 
کنیم؛ از این گونه اظهارنظرها می توان استنباط کرد 
که تغییر و تحوالتی در سیاست خارجی آمریکایی ها 

رخ خواهد داد.
معاون وزیر خارجه با بیان اینکه مهمترین موضوع 
ما و آمریکایی ها برجام است گفت: در این رابطه 
ترامپ دو راه بیشتر ندارد؛ یا برجام را کنار می گذارد 
که در این صورت هزینه به هم خوردن برجام به 
گردن آمریکایی ها خواهد افتاد. راه دوم این است که 
با حفظ برجام سیاست های خصمانه تر و سخت تری 
علیه ایران به کار گیرد تا هزینه توقف برجام به گردن 

ایران بیفتد.
تخت روانچی در ادامه گفت: ما در قبال  این تحوالت 
فرصت ها و تهدیداتی داریم که باید به آن بپردازیم. 
به طور مثال ترامپ گفته همت و توان خود را برای 
نابودی داعش به کار خواهد گرفت که این یک فرصت 

است.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران برای هر 
وضعیتی آمادگی کامل دارد گفت:  ترامپ و تیم او باید 
بداند که ایران طعمه غیرقابل هضم بسیار سخت و 
مقاومی در برابر اوست و مثل گذشته در هر شرایطی 

پیروز میدان خواهد بود.
تخت روانچی در ادامه  این جلسه و بعد از اظهارات 
ذوالنوری، جاسمی، کریمی قدوسی، نجفی و جاللی 
گفت: با اجماع تمام مسئوالن کشور پشت سر مقام 
معظم رهبری،  اقدام آمریکا نقض صریح برجام است؛ 
به طوری که حتی اگر در اجرای قانون ایسا بندهای 
مربوط به هسته ای را هم اجرا نکنند مصوبه کنگره 
نقض برجام است چون این مصوبه تحریم جدید علیه 

ایران اعمال کرده است.
همچنین امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی 
ارتش در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
از  و گزارش جامعی  یافت  خارجی مجلس حضور 
اقدامات،  فعالیت ها و برنامه ها و چشم انداز آینده 

نیروی دریایی ارائه کرد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت:  امروز دریا ظرفیت 
بسیار مهمی برای جمهوری اسالمی ایران است؛ البته 
هنوز نتوانسته ایم از این ظرفیت به خوبی استفاده 
کنیم. نیروی دریایی مصمم است، از کلیه ظرفیت ها 
استفاده کند و مطابق نظرات فرماندهی کل قوا، مقام 
معظم رهبری در بخش هایی از دریا حضور پیدا کنیم 

که دشمنان ما تصور آن نمی کردند.

تخت روانچی: ایران طعمه بسیار سخت و مقاومی در برابر آمریکا است
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روزانهم صبح اریان

رئیس جمهور الیحه بودجه را تقدیم مجلس کرد؛

شفافیت مالی و مقابله با فساد اداری در بودجه 96
حقوق زیر 1/5 میلیون تومان از مالیات معاف شد

شرایط خرید جریمه سربازی اعالم شد

صفحه 11

کشور  کل  سال۹۶  بودجه  در  دالر  نرخ 
بودجه۹۵،  به  نسبت  افزایش  با۱۰۰تومان 
۳۳۰۰تومان در نظر گرفته شد؛همین موجب 
شد قیمت دالر در بازار آزاد دیروز با ۴۲تومان 
۳۹۰۸تومان  به  قبل  روز  به  نسبت  افزایش 

برسد.
کل   ۹۶ سال  بودجه  الیحه  روحانی  حسن 
الیحه  این  در  کرد.  ارایه  مجلس  به  را  کشور 
نرخ دالر ۳۳۰۰ تومان و قیمت نفت ۵۰ دالر 
پیش بینی شده است. نرخ دالر در بودجه سال 
۹۵ کل کشور، ۳۲۰۰ تومان تعیین شده بود و 
بر این اساس، نرخ بودجه سال آینده نسبت به 
نرخ بودجه امسال ۱۰۰ تومان افزایش خواهد 
یافت. اعالم این نرخ بودجه ای دالر باعث شد 
افزایش  با  بازار آزاد مجدد  انواع ارز در  قیمت 
 ۴۲ دالر  قیمت  میان  این  در  شود.  مواجه 
تومان، یورو ۳۴ تومان، پوند ۵۲ تومان، درهم 
امارات ۷ تومان و لیر ترکیه ۱۱ تومان افزایش 

یافت.
بررسی های مهر حکایت از آن دارد که قیمت 
تهران  دیروز)یکشنبه(  آزاد  بازار  در  دالر  هر 

۳۹۰۸ تومان، یورو ۴۱۸۸ تومان، پوند ۴۹۲۰ 
تومان، درهم امارات ۱۰۹۱ تومان و لیر ترکیه 

۱۱۷۱ تومان است.
بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  قیمت  همچنین 
به  تومان کاهش  با ۵ هزار  آزادی طرح قدیم 
بهار  تمام  تومان،  هزار   ۱۱۰ و  میلیون  یک 
آزادی طرح جدید با ۹۲۰۰ تومان افزایش به 

نیم  تومان،  و ۸۰۰  هزار  و ۱۴۰  میلیون  یک 
هزار   ۳۱۰ سکه  ربع  تومان،  هزار   ۵۹۰ سکه 
هزار  دو  کاهش  با  گرمی  یک  سکه  و  تومان 

تومانی، ۱۹۰ هزار تومان است.
هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۱۷۸ دالر و 
۱۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و 

۱۰۳ تومان است.

واکنش بازار ارز به نرخ ارز بودجه ۹۶
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کالم  نور

علی اکبر صالحی عازم وین شد

رییس سازمان انرژی اتمی ایران به منظور شرکت 
در نشست بین المللی وزرای امنیت هسته ای آژانس 
بین المللی انرژی اتمی دیروز به همراه هیأتی فنی و 

کارشناسی عازم وین پایتخت اتریش شد.
به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی معاون رییس 
جمهوری قرار است بیانیه جمهوری اسالمی ایران 

را در این نشست قرائت کند.
این نشست که نخستین دور آن در سال 2013 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  سوی  از  میالدی 
 2016 سال  دسامبر  نهم  تا  پنجم  شد،  برگزار 
)دوشنبه تا جمعه هفته جاری( در مقر آژانس- وین 

برگزار می شود. 
بیانیه های  قرائت  به  نشست  این  اول  روز  دو 
رسمی کشورها اختصاص دارد و در روزهای آتی 
آن نشست های فنی- کارشناسی در حوزه امنیت 

هسته ای برگزار می شود.

ششمین اجالس »قلب آسیا« 
در هند پایان یافت

روند   - آسیا  »قلب  به  موسوم  اجالس  ششمین 
استانبول« با موضوع افغانستان که باحضور سران 
و نمایندگان بیش از 30 کشور از جمله جمهوری 
المللی  بین  10نهاد  وهمچنین  ایران  اسالمی 
در»امریتسار« ایالت پنجاب هند برگزار شد ، دیروز 

بکار خود پایان داد.
به گزارش ایرنا، در این اجالس راههای گسترش 
همکاری ها برای کمک به حل مسائل و بهبود 
اوضاع امنیتی افغانستان مورد بررسی و تاکید قرار 
گرفت. محمد جواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی 
کشورمان نیز در راس یک هیات عالیرتبه سیاسی 
و اقتصادی برای شرکت در اجالس کشورهای قلب 

آسیا در هند حضور یافت.
»نارندرا مودی« نخست وزیر هند ، »اشرف غنی« 
و همچنین »محمد  افغانستان  رئیس جمهوری 
جواد ظریف« وزیر امور خارجه کشورمان از جمله 

سخنرانان این اجالس بودند.
14 کشور عضو قلب آسیا شامل جمهوری اسالمی 
ایران ، افغانستان ، پاکستان ، چین، روسیه ،هند، 
جمهوری آذربایجان ،قزاقستان،قرقیزستان،تاجیکست
ان،ترکمنستان ، ترکیه ، عربستان سعودی و امارات 

متحده عربی هستند.
مصر،   ، دانمارک  کانادا،   ، استرالیا  آمریکا، 
نروژ،   ، ژاپن  ایتالیا،  عراق،  آلمان،  فرانسه،فنالند، 
لهستان ،اسپانیا ، سوئد و انگلیس هم کشورهای 

حامی قلب آسیا به شمار می روند.
وزیران  درسطح  آسیا  قلب  کنفرانس  نخستین 
استانبول  میزبانی  به   2011 سال  در   ، خارجه 
برگزار شد. نشست های بعدی به ترتیب به میزبانی 
افغانستان ،قزاقستان ، چین و پاکستان درسالهای 

2012 تا 2015 برگزار شد.
با توجه به اینکه ترکیه یکی از مبتکران برگزاری 
کنفرانس قلب آسیا است ، نام این کنفرانس به 

»قلب آسیا – روند استانبول« معروف شده است.

انتشار اخبار ساختگی 
در شبکه های اجتماعی

 انتشار برخی مطالب و تصاویر ساختگی در مورد 
کشفیات آثار تاریخی در منطقه فاروق شهرستان 
مرودشت در شبکه های مجازی، غیر قابل اعتبار 

بودن برخی اخبار این شبکه ها را آشکار کرد.
مطالب،  گذشته  های  هفته  در  ایرنا،  گزارش  به 
عکس ها و فیلم هایی از این اکتشافات تخیلی در مورد 
گنج کوروش بطور گسترده در شبکه های اجتماعی 

منتشر شد که تعجب کاربران را بدنبال داشت.
در  را  ساختگی  مطلب  این  نفر  هزار  صدها 
شبکه های مختلف اجتماعی دیدند و با گذاشتن 
یادداشت هایی نشان دادند که این مطلب را باور 
کردند اما این وضعیت دوام نداشت و خبر چنین 

اکتشافی تکذیب شد .
در پی انتشار این تکذیبیه ، بار دیگر مطالبی در 
شبکه های اجتماعی منتشر شد که منطقه فاروق 
در کنترل نیروهای امنیتی درامده و همه راههای 
ورودی به این منطقه مسدود است و نمی خواهند 
چنین کشفی رسانه ای شود تا بتوانند اشیاء کشف 

شده را تاراج کنند !
در پی تکذیب چنین ادعاهایی توسط اداره میراث 
فرهنگی شهرستان مرودشت ، خبرنگار ایرنا نیز 
بازدیدی از منطقه داشت که هیچکدام از ادعاهای 

مطروحه را مشاهده نکرد .
کارشناسان میراث فرهنگی نیز عکس ها و فیلم 
های منتشره در این زمینه را کامال ساختگی ، غیر 

علمی و بی اعتبار دانستند .
از 12  بیش  انان در تخت جمشید که  به گفته 
اکتشافاتی  هکتار مساحت دارد و چند دهه کار 
وجود  اکتشاف  میزان  این  شده  انجام  ان  روی 
نداشته که در این خبر ساختگی برای منطقه فاروق 
اعالم می کنند. بنظر می رسد کاربران شبکه های 
اجتماعی باید توجه بیشتری به صحت برخی اخبار 
منتشره در این شبکه ها داشته باشند و به راحتی 

هر مطلبی را باور و تکثیر نکنند .
کذب  مطالب  اینگونه  انتشار  و  تولید  منشاء 
اما  نیست  روشن  اجتماعی  شبکه های  در 
چنین  انتشار  عامل  زودباور،  کاربران  متاسفانه 

دروغپردازی هایی می شوند .

خبر

سوریه محور مذاکرات بوگدانف و جابری انصاری

آخرین تحوالت سوریه از جمله مبارزه با تروریسم در این کشور 
در  ای  منطقه  و  المللی  بین  مسائل  و  خاورمیانه  همچنین  و 
معاونان  انصاری  جابری  حسین  و  بوگدانف  میخائیل  مذاکرات 

وزارت خارجه ایران و روسیه در تهران بررسی می شود.
به گزارش ایرنا، در این رایزنی که از امروز آغاز می شود، بوگدانف 
جابری  و  خاورمیانه  امور  در  روسیه  جمهوری  رئیس  نماینده 
انصاری معاون امور عربی و آفریقای وزارت خارجه مسائل مرتبط 

با دستور کار مذاکرات را بررسی خواهند کرد. 
این مذاکرات در ادامه رایزنی های زمان بندی شده مقام های دو 
کشور در سطوح مختلف انجام می گیرد که سبب پیشبرد راهکار 

حل سیاسی بحران سوریه شده است.
بوگدانف همچنین پیش از سفر خود به تهران، هر گونه گمانه 
احتمالی  استفاده  برای  ایرانی  مقام های  با  اینکه  بر  زنی مبنی 
روسیه از پایگاه هوایی نوژه همدان برای سرکوب تروریست های 

ضدسوری مذاکره می کند را رد کرد. 
مذاکرات تهران از این رو اهمیت دارد که با وجود ادامه مخالفت 
سرکوب  با  ضدسوری  غربی-عربی  کشورهای  گروه  و  آمریکا 
توقف  رغم  علی  توانست  سوریه  ارتش  حلب،  در  ها  تروریست 
بمباران هوایی تروریست ها در حلب، حدود 40 درصد مناطق 
تحت سلطه گروه تروریستی جبهه النصره را در شرق این شهر 

با جمعیتی بیش از 90 هزار نفر آزاد کند.
نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه پیش از این 
باره پیشبرد همگرایی های دو کشور  انصاری در  با جابری  نیز 
برای مبارزه با تروریسم بین المللی، حل سیاسی بحران سوریه و 

اوضاع عراق، لیبی و یمن مذاکره کرده است.
امور خارجه  وزارت  اقیانوسیه  و  آسیا  معاون  پور  رحیم  ابراهیم 
ایران نیز چهارشنبه گذشته در پایان مذاکرات دو روزه خود با 
ایرنا  با خبرنگار  مقام های وزارت خارجه روسیه، در گفت وگو 
در مسکو اظهار کرد: دو کشور مذاکرات مستمری در حوزه های 
وزارت  معاون  سفر  و  دارند  سوریه  و  منطقه  جمله  از  مختلف 
انجام  این رایزنی ها  ادامه  امور خارجه روسیه به تهران نیز در 

می شود. 
معاون وزارت امور خارجه ایران ادامه داد: همکاری های تهران و 
مسکو در منطقه به ویژه مبارزه با تروریسم دستاوردهای خوبی 
داشته است که این تعامل همچنان در سوریه ادامه خواهد یافت 
برای  که  مثبت  روند  این  به  نیز  دیگر  کشورهای  امیدواریم  و 

منطقه و جامعه جهانی دستاوردهای مطلوبی دارد، بپیوندند. 
محمدجواد  پیاپی  تلفنی  مذاکرات  و  دیدارها  دیگر،  سوی  از 
ظریف وزیر امور خارجه ایران و سرگئی الوروف همتای روسی 
باره اوضاع خاورمیانه و همچنین همکاری های نظامی  وی در 
ضدتروریستی روسیه و سوریه سبب شده، آتش بس در سوریه 
از اسفند ماه سال 94 تاکنون پایدار بماند و مذاکرات سوری-
اساس تصمیم  و  پایه  نیز  بحران  این  برای حل سیاسی  سوری 

گیری ها قرار گیرد. 

طراحی سامانه مقابله با جعل سند اراضی

دبیر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت که سامانه ای 
در حال طراحی و تولید برای مقابله با جعل سندهای اراضی و 

برقراری هماهنگی بین دستگاه های متولی صدور مجوز است.
به گزارش ایرنا، کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رئیس جمهوری 
بررسی مشکالت روستاهای شهرستان  روز یکشنبه در نشست 
نمایندگان  البرز، گفت: دهیاران به عنوان  ساوجبالغ در استان 
دولت در روستاها با موضوع تغییر کاربری و تصرف اراضی مواجه 

هستند. 
متولی صدور  زمین، 15 دستگاه  در حوزه  کرد:  اضافه  پالیزدار 
افراد را  مجوز داریم که این موضوع زمینه سوء استفاده برخی 

فراهم آورده است. 
اینکه صدور مجوزها در حوزه زمین مشکالتی  به  اشاره  با  وی 
نیز  سندهایی  جعل  زمینه  این  در  گفت:  است،  کرده  ایجاد  را 

مشاهده می شود. 
به روستاییانی  ادامه  در  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  دبیر کمیته 
اشاره کرد که زمین هایشان در طرح هادی قرار گرفته است و 
گفت: دولت سعی می کند برای این مشکل نیز چاره ای بیابد. 

é  اهتمام دولت برای تعیین تکلیف بدهکاران بانکی
دبیر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور همچنین گفت: در 
حوزه بانکی با بدهکارانی مواجه هستیم که نتوانستند بدهی خود 
را به بانک ها پرداخت کنند و بعضا نیز مرکز نشین هستند و 

قصد هم ندارند که بدهی خود را پرداخت کنند. 
وی تصریح کرد:  دولت با این دسته از افراد از طریق سازوکارهای 

خاص برخورد خواهد کرد. 
در  که  بانکی  بدهکاران  با  دولت  گفت:  حال  عین  در  پالیزدار 
بدهی  اند  نتوانسته  اقتصادی  مشکالت  دالیل  به  ها  شهرستان 
بانکی خود را پرداخت کنند، با مالحظه و اغماض برخورد کرده 

و سعی برتامین سرمایه درگردش برای آنان دارد.

آغاز به کار کارگروه تخصصی مزد ۹۶ از امروز

امروز 15 آذر ماه سال جاری اولین جلسه بررسی دستمزد 96 
مشمولین قانون کار با حضور معاونت روابط کار در محل وزارت 

کار برگزار می شود.
به گزارش تسنیم،  دفتر معاونت روابط کار طی نامه ای رسمی 
از تشکل های کارگری و کارفرمایی دعوت کرد تا امروز )دوشنبه 
15 آذر( در محل این وزارتخانه و با حضور محمدحسن هفده تن 
معاون روابط کار وزیر طی جلسه ای به بررسی حداقل دستمزد 

سال آینده مشموالن قانون کار بپردازند.
 شناخت محورهای تأثیرگذار در حوزه مزد و آثار آن در چرخه 

اقتصاد و تولید ملی محور اصلی در این جلسه است.
 معاون روابط کار از گروه های کارگری و کارفرمایی درخواست کرد 

تا پیشنهاد های علمی و تجربی خود را در زمینه مزد ارائه دهند.

خبر

معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از تمدید 
تحریم علیه ایران توسط آمریکا، اظهار کرد: 
اقدام آنها علیه برجام اقدام علیه گفت وگو و 

تعامل بین المللی است.
همایش  نخستین  در  جهانگیری  اسحاق 
ملی صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن 
مبارزه با مواد مخدر که  در سالن اجالس 
حاصل  برجام  گفت:  شد،  برگزار  سران 
پیچیده جمهوری  و  گفت وگوهای طوالنی 
برجام  بزرگ دنیاست.  با 6 قدرت  اسالمی 
با  ایران  طوالنی  گفت وگوهای  حاصل 
انرژی  بین المللی  آژانس  ملل،  سازمان 
اتمی و اتحادیه اروپا است. برجام برنامه ای 
کشور  رسمی  و  مهم  نهادهای  در  مصوب 
مانند مجلس شورای اسالمی، شورای عالی 
معظم  مقام  و   وزیران  هیأت  ملی،  امنیت 

رهبری است.
بین المللی  سطح  در  برجام  داد:  ادامه  وی 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  مصوب  نیز 
متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی و نیز 

اتحادیه اروپا است.
خاطرنشان  جمهور  رئیس  اول  معاون 
در  آمریکایی ها  نقض  و  کارشکنی  کرد: 
و  ایران  ملت  با  مخالفت  فقط  برجام  قبال 
ایران  با  آمریکایی ها  نیست. دشمنی  ایران 
سابقه ای طوالنی دارد و کارنامه سیاهی در 
عملکرد آمریکا علیه ملت ایران وجود دارد. 
اقدام آنها علیه برجام اقدام علیه گفت وگو و 
تعامل بین المللی است، اقدام علیه توافقات 
بین المللی است و حتماً راه مقابله با چنین 
باید  که  بود  خواهد  عقالنی  راهی  اتفاقی 
در داخل کشور در سطوح نهادهای اصلی 
با  ما  خوشبختانه  که  شود  گرفته  تصمیم 
قبول  از  بعد  رهبری  معظم  مقام  دستور 
تشکیل  را  برجام  در  نظارتی  نهاد  برجام 
آن  رئیس  نیز  جمهور  رئیس  که  دادیم 
است و رئیس مجلس و نماینده مقام معظم 

رهبری و تعدادی از وزرا عضو آن هستند و 
نظارت می کنند.

باشیم  مراقب  باید  کرد:  تأکید  جهانگیری 
فضاهای کاذبی ما را در زمین افراطی گری 
با  عقالنیت،  و  دقت  با  باید  ندهد.  قرار 
معظم  مقام  تأکید  مورد  سیاست های 
تصمیم گیری  مصلحت  و  عزت  رهبری 
جدی  صورت  به  ملت  منافع  از  تا   کنیم 

مراقبت شود.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری 
منابع،  ما  جامعه  گفت:  خود،  سخنان  از 
مادی  سرمایه های  و  فرصت ها   ظرفیت ها، 
و  دارد  اختیار  در  زیادی  بسیار  معنوی  و 
عوامل  و  تهدیدات  آسیب ها،  با  مقابل  در 
تخریب کننده مسائل روانی و اجتماعی نیز 

روبروست.
طالق،  حاشیه نشینی،  و  فقر  افزود:  وی 
اعتیاد و گسترش دامنه های آن، فسادهای 
جمله  از  اجتماعی  و  اخالقی  مالی، 
و  متفکران  که  هستند  مهمی  آسیب های 
آنها  به  اجتماعی نسبت  اندیشمندان علوم 

هشدار می دهند.
از  یکی  کرد:  اظهار  همچنین  جهانگیری 

انجام  کشور  وزارت  در  که  خوبی  کارهای 
گرفته تهیه گزارشی از وضعیت آسیب های 
اجتماعی است که به خوبی نشان می دهد 
این  به  نسبت  حکومت  ارکان  از  یک  هر 
باشند.  باید حساس  تا چه مقدار  آسیب ها 
کمک  موقع  به  اقدامات  به  حساسیت ها 
اینگونه پدیده ها به بحران های  می کند که 
که  است  این  مهم  نشود.  منجر  اجتماعی 
اجتماعی  به آسیب های  ما نسبت  اقدامات 

به موقع،  جهت دار و هدف دار باشد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین تصریح 
با  اخیر  سال  یک  در  خوشبختانه  کرد: 
حل  برای  رهبری  معظم  مقام  تأکیدات 
اجتماعی  آسیب های  کاهش  و  بحران ها 
اقدامات موثری انجام گرفته و آنچه مکمل 
و رویکرد است حساسیت  نگاه  و  این عزم 
و مشارکت جامعه و همه شهروندان کشور 
اراده  این  در حوزه مسائل اجتماعی است. 
باید در مسئولین و آحاد مردم بروز و ظهور 

پیدا کند.
اصلی  نهادهای  سالمت  و  پایداری  وی 
جامعه را مورد تأکید قرار داد و گفت: اعتیاد 
مهمترین آسیبی است که به طور مزمن در 

بقا و رشد  جوامع و جامعه ما وجود دارد. 
که  است  بالینی  عالمت  کشور  در  اعتیاد 
بیماری های اجتماعی دیگری نیز به وجود 
در  اجتماعی  مشارکت  که  زمانی  می آورد. 
افزایش پیدا کند، حس مسئولیت،  جامعه 
امید به آینده و امید به زندگی عزتمندانه 
دلیل  همین  به  می کند.  پیدا  افزایش  نیز 
مشارکت اجتماعی از سرمایه های مهم یک 

کشور محسوب می شود.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: دولت 
اعتیاد،  مهار  و  کاهش  کنترل،  مسیر  در 
مواد مخدر و آسیب های اجتماعی نیازمند 
این حوزه  به صحنه است. در  آمدن مردم 
نباید سیاه نمایی کرد و در عین حال نباید 
از  واقعی  باید تصویر  انکار کرد،  را  موضوع 

مسأله ارائه شود.
بتوانیم  اینکه  برای  داد:  ادامه  جهانگیری 
باید  برسیم  نتیجه  به  مهم  هدف  این  در 
اقدامات معطوف به نتیجه انجام گیرد. اقدام 
نهاد،  هر  شود  مشخص  باید  یعنی  عمل  و 
هدف  این  از  چقدر  وزارتخانه ای  و  دستگاه 
باید  این مسئولیت  و  دارد  کمی مسئولیت 
با جزئیات به اطالع مردم و مسئولین برسد.

گفت:  رئیس جمهور همچنین  اول  معاون 
مسائل ملی از هر نوع اجتماعی، اقتصادی، 
در  که  ظرفیت هایی  با  فرهنگی  و  سیاسی 
کشور وجود دارد قابل حل است و نیازمند 
عزم و اجماع ملی بر سر آنهاست. هر آسیب 
و مسأله ای هر قدر هم که بزرگ باشد برای 
پتانسیل  و  ظرفیت ها  از  که  ایران  جامعه 

باالیی برخوردار است، قابل حل می باشد.
مورد  موضوع  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
تأکید بوده که تهدیدات درونی و بیرونی از 
کشور دور شود و فرصت بی دغدغه زندگی 
مردم  برای  زندگی کردن  امیدوار  و  کردن 
فراهم شود که برجام حاصل این سیاست 

است.

جهانگیری:

مشارکتاجتماعیازسرمایههایمهمکشورمحسوبمیشود

و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
گفت: تمام اجزای سامانه اس300 کامال به 
ایران تحویل داده شد، البته همکاری های 
پشتیبانی فنی از سامانه اس 300 هنوز 

میان ایران و روسیه ادامه دارد.
از  دیروز  حسینی  نقوی  سیدحسین   
هوایی  پدافند  سامانه  کامل  تحویل 
کشورمان  به  روسیه  سوی  از  اس300 
خبر داد و افزود:  پروژه اس 300 با تمام 
عملیاتی  نهایت  در  خود  نشیب  و  فراز 
این سامانه به کشورمان منتقل  شده و 
شد و در حال حاظر جمهوری اسالمی 
پدافند  تکنولوژی  و  فناوری  این  دارای 

هوایی است.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای 
البته همکاری های  داد:  ادامه  اسالمی، 
پشتیبانی فنی از سامانه اس 300 هنوز 

میان ایران و روسیه ادامه دارد.
کامل  اجرای  به  توجه  با  گفت:  وی 
سوی  از   300 اس  سامانه  قرارداد 
پیگیری  برای  ضرورتی  دیگر  روسیه، 
این  ارائه  در  تأخیر  برای  ایران  شکایت 

سامانه وجود نداشت.
و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
داد:  ادامه  مجلس،  خارجی  سیاست 
اس300،  قرارداد  جزء  با  خوشبختانه 
در  روسیه  و  ایران  میان  خوبی  روابط 
حوزه تعامالت تسلیحاتی صورت گرفته 

است.

نیروهای ارتش سوریه در ادامه عملیات 
گسترده خود در محله های شرقی حلب 
توانستند میدان مهم الجزماتی را از لوث 
در  و  پاکسازی  تکفیری  تروریست های 

محله الحلوانیه پیشروی کنند.
آزادسازی  با  سوریه  ارتش  نیروهای 
در  الحلوانیه  محله  در  الجزماتی  میدان 
جنوب محله های شرقی حلب پیشروی 
کردند و همزمان مواضع تروریست ها را 
هدف حمالت موشکی و توپخانه ای خود 

قرار دادند.
جنگنده های ارتش هم مواضع گروه های 
تروریستی را در محله المیسر به شدت 
بمباران می کنند تا زمینه ورود نیروهای 
جنوب  در  واقع  محله  این  به  ارتش 
بزرگراه بین  المللی منتهی به فرودگاه را 

فراهم کنند.
گفت  تسنیم  به  میدانی  منبع  یک 
پیچیده  بسیار  ارتش  نظامی  عملیات 
است به طوری که نبرد رو در رو میان 
نیروهای ارتش و باندهای تروریستی در 
داخل مجتمع های مسکونی شرق حلب 

در جریان است.
محله های  تمام  سوریه  ارتش  نیروهای 
مجاورت  در  الطراب  کرم  و  الجزماتی 
فرودگاه حلب در بخش میانی محله های 
با  سنگین  نبرد  از  پس  را  حلب  شرقی 

گروه های تروریستی آزاد کردند.
در  شدیدی  درگیری های  همچنین 
الشیخ  محله های  و  الشرطه  تپه  محور 

لطفی و المرجه رخ داده است، نیروهای 
در  قابل توجهی  پیشروی  سوریه  ارتش 
استحکامات  و  داشته اند  مناطق  این 
تروریست ها را با هدف تضعیف توانشان 

منهدم کرده اند.
با آزادسازی محله های الجزماتی و کرم 
ارتش سوریه کمربند  نیروهای  الطراب، 
المللی  بین  فرودگاه  اطراف  امنیتی 
خطر  که  طوری  به  داده  گسترش  را 
شلیک موشک ها و گلوله ها به محله های 
دامنه  گسترش  از  پس  حلب  مسکونی 
اطراف  در  ارتش  کنترل  تحت  نقاط 

فرودگاه دور خواهد شد.
همکاری  با  سوریه  ارتش  نیروهای 
عملیات  ابتدای  از  پشتیبان  نیروهای 
حدود  گذشته  هفته  در  خود  نظامی 
لوث  از  را  شرقی  محله های  درصد   60

تروریست های تکفیری آزاد کرده اند.

دستاورد جدید ارتش سوریه
 در شرق»حلب«

زمان   94 سال  قانون،  اساس  بر  حالی  در 
آزادسازی سهام عدالت تعیین شده است و 
با یکسال تمدید، دولتی  ها قول فراهم شدن 
پایان  تا  سهام  این  فروش  و  شرایط خرید 
امسال را دادند، بنظر می رسد در ماههای 

باقی مانده از سال این اتفاق عملی نباشد.
 44 اصل  کلی  سیاستهای  اساس  بر 
 ،94 سال  پایان  تا  بود  قرار  اساسی  قانون 
آزادسازی سهام عدالت انجام شود؛ طرحی 
که همزمان با ابالغ این اصل توسط دولت 
و  موافقان  وجود  با  و  شد  پیشنهاد  وقت 

مخالفان زیاد، به تصویب رسید.
تومان  هزار   500 شد  مقرر  اساس  این  بر 
از سهام بهترین و سودآورترین شرکتها به 
در  که  شود  داده  مشمولین  به  شرط  این 
مدت 10 سال از سود این سهام، اقساط آن 
پرداخت گردد و پس از تسویه کامل، سهام 
عدالت قابلیت خرید و فروش پیدا کند که 
تومان  یک میلیون  به  رقم  این  بعدها  البته 

افزایش یافت.
همچنین قرار بر این بود که پس از گذشت 
10 سال شرایط خرید و فروش این سهام 
اساس  بر  و  شود  فراهم  مشمولین  توسط 

سال  از  باید  عدالت  سهامداران  قانون، 
سهام  از  بخش  آن  می توانستند  گذشته 
اقساط آن پرداخت شده است  را که  خود 
به فروش برسانند و از منابع حاصل از آن 
تاکنون  حال  این  با  کنند.  کسب  سودی 
و  نشد  عملی  اتفاق  این  مختلف  به دالیل 
مسئولین دولت یازدهم وعده دادند با توجه 
به برگزاری فصل مجامع شرکتها در نیمه 
آورد  فراهم  را  دولت شرایطی  امسال،  اول 

که از اواخر سال جاری سهامداران عدالت 
و  قانونی  مهلت  سال   10 از  پس  سرانجام 
بتوانند  دولت،  تاخیر  و  بدقولی  سال  یک 

سهام عدالت خود را خرید و فروش کنند.
چه  عدالت  سهام  آزادسازی  این،  وجود  با 
اهداف  چه  و  باشد  قانون  اجرای  به خاطر 
سهام  این  مشمولین  و  سهامداران  دیگر، 
فروش  و  خرید  به  اقدام  می توانند  زمانی 
به  آن  الیحه  که  کنند  خود  عدالت  سهام 

آن  از  پس  و  برسد  جمهور  رئیس  امضای 
با طرح و تصویب در مجلس برای اجرا به 

دولت مشق شود.
نه  از سال،  ماه  از 9  با گذشت بیش  البته 
تنها این الیحه توسط رئیس جمهور امضا 
نشده است بلکه خبری هم از این الیحه و 
جزئیات آن نیست و بنظر می رسد دولتی 
ها قصد دارند در اوایل سال آینده و همزمان 
با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از آن 
رونمایی کنند. سهامی که پسوند »عدالت« 
دارد و آزادسازی آن در قالب صندوق های 
قابل معامله پیش بینی شده است؛ بعالوه 
این که در حال حاضر خرید و فروش آن 
بازنگری  لزوم  ابهاماتی همچون  و  موانع  با 
سبد  نبودن  نهایی  مشموالن،  در خصوص 
و  اقتصاد  رکودی  وضعیت  عدالت،  سهام 
ناتمام  بنگاهها،  و  نابسامانی شرایط صنایع 
ارزشگذاری سهام 60 شرکت حاضر  بودن 
چگونگی  نبودن  معلوم  و  پرتفوی  این  در 
و  است  مواجه  عدالت  سهام  آزادسازی 
پایان  تا  باقی مانده  کم  فرصت  به  توجه  با 
سال بنظر می رسد امسال هم از آزادسازی 

سهام عدالت خبری نباشد.

ابهام در آزادسازی سهام عدالت تا پایان امسال

نقوی حسینی: سامانه اس300 کامال 
به ایران تحویل داده شد



مورد  در  مهندسین  اسالمی  جامعه  کل  دبیر 
قطعیت اجماع اصولگرایان و کاندیداتوری قالیباف 
گفت:   96 جمهوری  ریاست  انتخابات  برای 
فعالیت های اصولگرایان تا به حال به این معنا نبوده 
است که قطعا در مورد آقای قالیباف به جمع بندی 
رسیده باشیم اما امیدواریم پس از بررسی های الزم 
بتوانیم کاندیدای نهایی واحدی برای اصولگرایان 

معرفی کنیم.
محمدرضا باهنر در نشست ماهانه جامعه اسالمی 
مهندسی که دیروز در ایسنا برگزار شد، در پاسخ 

به سوالی در مورد نظر اصولگرایان برای معرفی 
قالیباف به عنوان کاندید واحد گفت: اصولگرایان 
هنوز به نظر نهایی نرسیدند امابه طور کل اعتقاد 
صحنه  به  قبال  که  کاندیداهایی  است  این  من 
آمدند و خود را در معرض آزمایش قرار دادند و 
وضعشان مشخص شده است. دیگر نامزدی شان 
تکرار نشود. البته این موضوع در مورد آقای قالیباف 

فرق می کند.
وی با اشاره به این که میزان رای آقای قالیباف در 
انتخابات سال 84 و 92 بعد از فرد منتخب بوده 
است تصریح کرد: به نظر می رسد آقای قالیباف 
برای  نامزدی شان  که  باشند  مصادیقی  از  یکی 
قابل بررسی  باز هم  انتخابات ریاست جمهوری 

است.
باهنر با بیان این که اصولگرایان دو شاخصه ی مهم 
کارآمدی و امکان جلب و جذب آراء را برای معرفی 
کاندیدای  واحد مد نظر دارند، افزود: اگر کسی 
هر دوی این پارامترها را داشته باشد کاندید نهایی 

اصولگرایان خواهد بود.
مورد  در  مهندسین،  اسالمی  جامعه  کل  دبیر 
این  مواضع  اعالم  برای  اصولگرایان  سخنگوی 
جریان در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 
96 گفت: اول باید در جریان اصولگرایی به انسجام 
و وحدت دست یابیم و تصمیمات الزم اتخاذ شود 

تا سپس در مورد سخنگو تصمیم گیری شود.
باهنر با بیان این که هنوز ساختار نهایی برای رفتن 
انتخابات ریاست جمهروی در جریان  به سمت 
اصولگرایی نهایی نشده است افزود: فعال به طور 
مثال آقای مصباح از طرف جامعه روحانیت اعالم 
موضع می کنند و گاهی نیز آقایان حداد و افراد 
دیگری از سوی جبهه پایداری و جبهه پیروان 
مسائلی را مطرح می کنند که هیچ کدام از این 

نظرات نظر اجماعی جریان اصولگرایی نیست.
این نماینده سابق مجلس شورای اسالمی ایران با 
بیان اینکه وقتی ساختار نهایی انتخاباتی در جریان 
اصولگرایی شکل گیرد علنی خواهد شد، تصریح 
کرد: پس از شکل گیری ساختارنهایی ریاست شورا 
و سخنگو مشخص می شود  و ان شاء ا... در نهایت 

به کاندیدا واحد نیز برسیم.
دبیر کل جامعه اسالمی مهندسین در مورد سرتیم 
اصولگرایان برای انتخابات پیش رو گفت: اینجا سر 
و ته خیلی مهم نیست، و آنچه اهمیت دارد این 
است که همه جریانات اصولگرایی در یک دایره 
نزدیک هم باشند و هیچ کدام احساس نکنند که 
خارج از گود هستند و در نهایت نظر جمع اعالم 
شود. پس آنچه اهمیت دارد شکل گیری اجماع در 

بین اصولگرایان است.
در  رهبری  و  امام  خط  پیروان  جبهه  کل  دبیر 
پاسخ سوالی درباره زمان برگزاری نشست جامعه 
روحانیت با تشکل های اصولگرا، گفت:  این را باید 
من  اما  کند  بازگو  روحانیت  جامعه  سخنگوی 
مطلعم که قرار بود جامعه روحانیت، افراد حقیقی 
و حقوقی اصولگرای موثر را احصاء و دعوت کند تا 
آنهایی که محوریت جامعه روحانیت را قبول دارند 
را سازمان دهی کنند، اما بعدا خودشان به این 
نتیجه رسیدند که ابتدا با گروه ها و افراد مختلف 
اصولگرا جلسات جداگانه داشته باشند و بحث های 
خود را ابتدا آنجا مطرح کنند تا دعوت نهایی آن ها 
با پاسخ قاطع،  مثبت و فراگیری مواجه شود. در 
این راستا جبهه پیروان با جامعه روحانیت، کمیته 
سیاسی و دبیر کل این تشکل جلسه داشته است و 
اطالع هم دارم این نشست ها با سایر گروه ها برگزار 
شده است تا زمینه دعوت فراگیر از اصولگرایان 

آماده شود.

باهنر در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی باید 
برای مقابله با تمدید تحریم ها از سوی آمریکا انجام 
شود، اظهار کرد: در طول مذاکرات رهبری مدام 
تذکر می دادند که آمریکا قابل اعتماد نیست و 
آن ها یا تعهدی نمی کنند یا اگر تعهدی کنند 
آن را امضا نکرده یا اگر آن را امضا کنند بدعهدی 
می کند. ما با این آگاهی مذاکرات را شروع کردیم 
و دقت های الزم را توسط تیم مذاکره کننده انجام 
شد البته شاید این دقت ها کافی نبود و الزم بود 

جاهایی سریعتر و محکمتر مذاکره انجام شود.
وی با اشاره به اینکه اکنون در دوره اجرای برجام با 
بدعهدی و دبه کردن طرف مقابل مواجهیم که در 
راس آن ها آمریکا قرار دارد. اقدامات آمریکا هم با 
روح برجام مغایرت دارد و هم با مواد برجام. دولت و 
مجلس موظف اند متناسب با اقدامات طرف مقابل 
عمل کنند مثال االن می توانیم تعداد سانتریفیوژها 
را باال ببریم یا نسلشان را تقویت کنیم. یا بالفاصله 
سرعت تحقیق در نسل های جدید سانتریفیوژها را 
افزایش دهیم یا سانتریفیوژهای قبلی را به حرکت 

در آوریم.
این فعال سیاسی افزود: ما اولین کسی نیستیم 
که برجام را پاره می کنیم اما اگر آن ها خاصیت 
وجودی برجام را از بین ببرند ما با سرعت هر چه 
این  بر می گردیم.  تمام تر به شرایط قبل برجام 
برگشت هیچ وقت از روی میز خود بر نمی داریم. 
ما صدها کار می توانیم بکنیم تا پاسخ مناسبی 
به این اقدام نمایندگان آمریکا بدهیم. اوباما نباید 
به بهانه اینکه وتواش باطل می شود مصوبه کنگره 
را امضا کند. تیم ناظر بر صحت عملکرد برجام در 
شورای عالی امنیت ملی باید موارد نقض برجام را 
احصاء کرده و در مقابل اقدام آن ها اقدام متقابلی 

انجام دهد.

باهنرمطرح کرد: عدم جمع بندی اصولگرایان در مورد انتخابات سال آینده
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اطالعیه
احترامًا پیرو آگهی های قبلی)دعوتنامه های 25 آبانماه( 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  در  میشود  دعوت  ازجنابعالی 
عادی  عمومی  ومجمع  ساعت10صبح  سوم(  )نوبت 
ساعت11صبح  مسکن  تعاونی  شرکت  دوم(  سالیانه)نوبت 
روز دوشنبه 15آذردرسالن جلسات اداره کل برگزارمیگردد 

حضوربهم رسانید. 
هیاتمدیرهشرکتتعاونیمسکنکارکنانادارهکلورزشوجوانان

استانچهارمحالوبختیاری

پارانویا، هیوالی شک
é )رکسانا حقانی )کارشناس ارشد روانشناسي بالیني

امروزه سازگاری زناشویی یکی از اصطالحاتی است که به طور وسیع در 
مطالعات خانواده و زناشویی مورد استفاده قرار می گیرد. یک رابطه زناشویی 
با سازگاری خوب رابطه ایست که نگرشها و اعمال هر یک از شریکها محیطی 
را جهت عملکرد مناسب ساختارهای شخصیتی هر فرد،خصوصا در حوزه 
ارتباطات اولیه فراهم میکند. در زوجهای ناسازگار عواملی نظیر سوتفاهم، 

تفکرات غیر منطقی و مطلق گرا بیش از عوامل دیگر دیده شده است.
پارانویید به زبانی ساده نوعی آشفتگی فکری است که در آن فرد مبتال 
دارای ویژگیهایی چون خود بزرگ بینی، شکاکیت و یا حسادت است. در 
اصطالح عام این نوع افراد نسبت به اطرافیان خود بسیار بدبین هستند. آنها 

در وفاداری و صداقت اطرافیان خود شک دارند.
اکثر افراد برای مدت زمان کوتاهی دچار کج خیالی و کژپنداری میشوند و 
بعد از چندی به وضعیت نرمال و آرام قبل بر میگردند. متاسفانه بسیاری از 
افراد زندگی مشترک خود را به دلیل ابتالی یکی از زوجین به پارانویا از 
دست میدهند و مجبور به جدایی میشوند.البته باید توجه کرد که هرگونه 
بدبینی و بدگمانی پارانویا نیست و نباید هر نوع شک و سوءظن را پارانویا 
دانست. سوءظن به تنهایی باعث ایجاد پارانویا نمیشود  به ویژه اگر بر اساس 
تجربیات شخصی و یا تجربیاتی که دیگران با فرد در میان گذاشته اند باشد. 
مشکل زمانی به پارانویا تبدیل میشود که شک و تردیدها بی پایه و اساس 
شوند. تمام افرادی که مجبورند با افراد پارانویید تعامل منظم داشته باشند 
)از قبیل: پدر، مادر، دوست، فامیل و ...( ویژگیهای آنها را کم و بیش احساس 
میکنند ولی هیچ کدام مانند همسر این افراد شرایط طاقت فرسا و هولناک 
این افراد را تجربه نمیکنند. این افراد در تمام مراحل زندگی خود به استقالل 
شخصی همسر خود هیچ اعتقادی ندارند و هر نوع شک و بدگمانی را در 
مورد همسر خود طبیعی میدانند و وجود این احساس را بر گردن فرد مقابل 
می اندازد و اکثرا از او میخواهد با محدود کردن خود این آرامش ضمنی را به 
آنها بدهند. محدودیت تا جایی به وجود می آید که همسر این افراد از هرگونه 

فعالیت فردی و اجتماعی و حتی خانوادگی بازمی ماند.
خوب بودن، صداقت داشتن، آرام و خونسرد بودن و هر نوع رفتار صلح جویانه 
همسر فرد مبتال تشدید کننده شک و بدگمانی بیمار میشود چون او اینها را 
بستری برای بی وفایی و خیانت می بیند. به بیان ساده تمام حرکات، رفتار 
و گفتمان همسر را فقط از دید خیانت ترجمه و تفسیر میکند. بیماری در 
مراحل اولیه خود تاثیر ناچیزی به زندگی افراد میگذارد اما حالت شدید 
آن زندگی فرد و اطرافیانش را زجرآور میسازد. فرد بیمار بدون هیچگونه 
دلیلی نسبت به زندگی شغلی، اجتماعی و خانوادگی به خصوص همسر خود 
سوءظن دارد. همیشه در حالت تدافعی به سر می برد و جهان برای او به 
منزله محیط خطرناکی است. آنها فقط شک و تردیدهای خود را قبول دارند 
و به هیچ وجه با دلیل و منطق نمیتوان آنهارا راضی نمود، به شدت دچار 

رشک و حسد می شوند و همگان را مورد اتهام قرار می دهند.
نکته مهم در خصوص پارانویا این است که این بیماری در بسیاری از اوقات 
قابل درمان و بهبود است و فرد می تواند با رعایت یکسری اصول رفتاری به 
زندگی معمولی خود ادامه دهد. این بیماری ممکن است در هر زمانی برای 
هر فردی رخ دهد نکته مهم این است که بتوانید مشکل را پیش از اینکه حاد 

گردد تشخیص دهید و درصدد درمان و بهبود آن  باشید.

داعش در تدارک »جمعه خونین آمریکا« 
برخی از گزارش ها حاکی از آن است که گروه تروریستی داعش در حال 
برنامه  ریزی یک »جمعه خونین« همزمان با روزی است که رئیس جمهور 

منخب آمریکا به صورت رسمی کار خود را آغاز می کند.
به گزارش ایسنا، گفته می شود که این گروه تروریستی تعداد اندکی از عوامل 
انگلیسی زبان را طی ماه های اخیر به خدمت گرفته تا پیش از این حادثه 

بتواند اطالعات خود را به خوبی جمع آوری و منتقل کند.
در همین حال و همزمان با آغاز کار دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین 
رئیس جمهوری آمریکا در جمعه 20 ژانویه 201۷ نیروهای ویژه آمریکایی 

در باالترین سطح آماده باش قرار خواهند گرفت.
همچنین ادعا شده تحلیلگران امنیتی در حال پیگیری ارتباطات میان 
اعضای داعش که در حال برنامه ریزی حمالتی گسترده در این روز هستند، 

می باشند.
مایکل اسمیت، یکی از تحلیلگران است که معتقد است 20 ژانویه 201۷ 

همان روزی است که داعش آن را »جمعه خونین« نام خواهد نهاد.
اسمیت گفت که طی ماه های اخیر گروه تروریستی داعش انواع ویژه ای از 
فیلم های خود را با زیرنویس انگلیسی و رویکردی برای عضوگیری افراد در 

داخل خاک آمریکا منتشر کرده است.
وی می گوید، کانال تلگرامی آژانس خبری »اعماق«، متعلق به داعش پس 
از وقفه ای مجددا در پی حمله اخیر در آمریکا فعالیت خود را از سر گرفته 
است. در حمله اخیری که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت 9 تن 

زخمی شدند.
همزمان نهادهای قضایی اتحادیه اروپا هشدار داده اند که با توجه به قرار 
گرفتن برخی از کشورهای این اتحادیه چون انگلیس در لیست اهداف اصلی 
داعش پیش بینی می شود که شرایط امنیتی در برخی کشورهای دیگر نیز 
تشدید شود. یوروپل اعالم کرده است که در پی حمالت مرگبار داعش در 
بلژیک و فرانسه، احتمال بسیار باالیی نسبت به حمله افراط گرایان در آینده 

نزدیک در اروپا وجود دارد.
این نهاد همچنین در اطالعیه خود خاطر نشان کرد، برآوردهای آژانس های 
اطالعاتی نشان می دهد که چندین تن از افراد داعش در حال حاضر در اروپا 

حضور و قابلیت انجام حمالت تروریستی را دارند.

ایران آماده ترانزیت فیبرنوری و داده از روسیه 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات جمهوری اسالمی ایران در دیدار با معاون 
وزیر ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه از آمادگی ایران برای ترانزیت 

فیبرنوری و داده)دیتا( این کشور خبر داد.
محمود واعظی از فعالیت های تحقیقاتی مشترک و تامین امنیت فضای 
سایبر و امنیت شبکه به عنوان زمینه های همکاری بین دو کشور یاد کرد و 
افزود: ایران از طریق خط ایپک و دیگر مسیرهای ترانزیتی می تواند به ایجاد 

ارتباط روسیه با چین و هند اقدام کند.
به گفته وی، خط ایپک در خرداد سال 1392 راه اندازی شد که به واسطه 
آن خط اینترنت برای انتقال داده از آلمان آغاز می شود و تا »باراکا« در 
عمان ادامه می یابد. این طرح سرعت و کیفیت اینترنت را بهبود می بخشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات جمهوری اسالمی ایران به تشکیل کمیته ای 
برای پیگیری توافق های صورت گرفته در قالب کمیسیون مشترک اقتصادی 
دو کشور، اشاره کرد و گفت: با جدیت پیگیر عملیاتی شدن توافق های 
پیشین هستیم و با به نتیجه رسیدن قرارداد ماهواره سنجش از دور و کسب 
موافقت دولت، باقی موارد نیز تا حصول نتیجه با طرف روس پیگیری می 

شود.
واعظی افزایش سطح همکاری ها در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات 
را خواستار شد و درباره برگزاری سیزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی 
دو کشور در تهران در هفته آینده گفت: امید است در سند این کمیسیون 

آی.سی.تی جایگاه خوبی داشته باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات جمهوری اسالمی ایران به تاکید رییس 
برای صادرات بخش آی.سی.تی در  درباره هدفگذاری  جمهوری روسیه 
سال 201۷ اشاره کرد و از آمادگی ایران برای همکاری های نزدیک بخش 

خصوصی دو کشور خبر داد.
واعظی ابراز امیدواری کرد مذاکرات بخش خصوصی دو طرف به نتایج 

مطلوب بینجامد.
وی زمینه های همکاری دو کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات را 
بی شمار عنوان کرد و افزود: در بخش نرم افزاری، امنیت، سیستم مدیریت 
پایگاه داده)OSS(، کسب و کار )MVNO(، اپراتور مجازی تلفن همراه، 
سیستم پشتیبانی عملیات )bSS( و شبکه های اجتماعی امکان همکاری 

فراهم است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات جمهوری اسالمی ایران از شرکت های 

روسی برای حضور در نمایشگاه الکامپ تهران در اواخر آذرماه دعوت کرد.
واعظی مشارکت روسیه در تفاهم ایران با جمهوری آذربایجان برای تجارت 

الکترونیک را خواستار شد.

مجلس تمدید قانون تحریم های 
اقتصادی را محکوم کرد

264 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با 
امضای بیانیه ای مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در 
تمدید 10 ساله قانون تحریم های اقتصادی آمریکا 

را محکوم کردند.
احمد  توسط  که  بیانیه  این  ایسنا،  گزارش  به 
شورای  مجلس  رییسه  هیات  عضو  امیرآبادی 

اسالمی قرائت شد به شرح زیر است:
»در روزهای اخیر مجلس نمایندگان آمریکا طی 
یک حرکت نمایشی اقدام به تمدید قانون ظالمانه 
ایسا و تحریم علیه ملت بزرگ ایران کرده است که با 
نص و روح برجام در تضاد است. این در حالی است 
که به کرات مقامات بین المللی و حتی مسئوالن 

آمریکایی بر انجام تعهدات ایران صحه گذاشته اند.
ما نمایندگان مجلس شورای اسالمی این اقدامات 
مجلس نمایندگان سنای آمریکا را محکوم کرده و 
نشان دهنده اوج بی مسئولیتی این نظام در انجام 
تعهدات بین المللی می دانیم. از آنجا که در قانون 
اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسالمی ایران 
در اجرای برجام پیش بینی الزم برای نقض عهد 
طرف مقابل به عمل آمده است، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی اکیدا از دولت محترم می خواهیم در 
اسرع وقت و مطابق قانون مذکور به خصوص بند 3 
و بند ۷ قانون اقدامات متقابل را تحقق بخشیده و به 

اطالع مجلس شورای اسالمی برساند.
سرعت در اجرای قانون مذکور در شرایط مقابله 
و  است  ضروری  مقابل  طرف  نقضی  اقدامات  با 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  از 
می خواهیم نظارت کافی در اجرای قانون مذکور را 
نموده و گزارش مستمر به مجلس شورای اسالمی 

ارائه دهد.«

موافقت کمیسیون شوراها با 
»هوای پاک«

عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس گفت:  در جلسه دیروز کمیسیون ، طرح 
قانون   64 اصل  طبق  نمایندگان  تعداد  افزایش 

اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
اصغر سلیمی در گفت وگو با ایسنا، خاطر نشان کرد:  
با توجه به اینکه در این طرح موضوع افزایش 40 
نماینده مطرح شد و قطعا به واسطه بار مالی آن 
مورد تائید شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت مقرر 
شد در جلسات آتی وزارت کشور و دولت نظر خود 
را در این خصوص اعالم کنند و منابع مرتبط با 
تامین بار مالی آن یا نحوه ارائه آن به مجلس مورد 

بررسی قرار گیرد.
تعداد  افزایش  طرح  موضوع  بر  عالوه  گفت:  وی 
نمایندگان بحث استفساریه قانون انتخابات که پیش 
از این دو بار از سوی شورای محترم نگهبان رد شده 
بود مجددا در کمیسیون مطرح شد و به این شکل 
اصالح گردید که شورای نگهبان می تواند حداکثر تا 
20 روز پس از ثبت نام کاندیداها بر اساس قانون 
در خصوص صالحیت  آن ها اظهار نظر کند و پس  
از پایان این مهلت مدارک و اسناد خود را باید در 
اختیار هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان قرار دهد تا 

در مورد صالحیت افراد اعالم نظر کند.
وی افزود:  این استفساریه برای طرح در جلسه علنی 
تقدیم هیأت رئیسه شد و در صورت رد مجدد آن از 
سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ارجاع خواهد شد تا این مجمع در خصوص آن 
اعالم نظر کنند. همچنین کلیات الیحه هوای پاک 
نیز در کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون فرعی 

بررسی و به تائید رسید.

اعالم وصول طرح استیضاح وزیر راه 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ازتقدیم طرح 
استیضاح وزیر راه و شهرسازی با 80 امضاء به هیات 

رییسه مجلس خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس ازتقدیم طرح استیضاح وزیر راه 
و شهرسازی با 80 امضاء به هیات رییسه مجلس 

خبرداد.
رضا شیران خراسانی گفت: این طرح با 80 امضاء  

دیروز به هیات رییسه مجلس تقدیم شد.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس با یادآوری 
محور طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی افزود: طی 
چند روز اخیر حوادث مختلفی از جمله برخورد 2 
قطاردر ایستگاه هفت خوان سمنان و کشته شدن 
تعدادی از هم وطنان به وقوع پیوست که نشان 
دهنده بی تدبیری و بی توجهی وزارت راه به اجرای 

وظایف ذاتی خود در حوزه راه وشهرسازی است.
گفت:  مجلس  اجتماعی  عضوکمیسیون 
همچنین وزیر راه درحوزه مسکن نیز عملکرد 
از  یکی  نیز  موضوع  این  که  نداشته  موفقی 

محورهای استیضاح وی است.

یادداشتخبر

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: مصوبه 
کنگره آمریکا خالف توافق هسته ای است. 
این مصوبه حداقل در هشت جا با برجام به 
نوعی در مخالفت است، از این رو دولت باید 

اقدامات الزم را انجام دهد.
علی الریجانی در ابتدای جلسه علنی دیروز 
آمریکایی ها  اقدام  این که  بیان  با  مجلس 
در تمدید تحریم های ایران توجیهی از نظر 
از دیدگاه  این موضوع  المللی ندارد و  بین 
است،  نیز مسجل  ایران  اسالمی  جمهوری 
قانون  اسالمی  شورای  مجلس  در  افزود: 
رسد  می  نظر  به  و  کردیم  تصویب  مهمی 

تکلیف روشن شده است.
به  قانون  این  سه  بند  در  داد:  ادامه  وی 
صراحت مصوب کردیم اگر یکی از طرفین 
به تحریم ها روی آورد یا تحریم جایگزین 
انجام  دولت  را  اقداماتی  کند چه  مشخص 

دهد. 
رییس مجلس شورای اسالمی اظهارداشت: 
آمریکا در  اقدام مجلس سنای  به  توجه  با 
تمدید تحریم های جمهوری اسالمی ایران 
دولت متناسب با این اقدامات اقدامات الزم 

را انجام دهد . 
الریجانی تصریح کرد: بنابراین چون در این 
باید  انجام شده، دولت  موارد تحریم هایی 

اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: ما اکیدا از دولت می 
خواهیم در قانون اقدام متناسب و متقابل 
و  سه  بندهای  بخصوص  برجام  اجرای  در 
هفت آن را هر چه سریع تر به مرحله اجرا 

بگذارد.
عضو شورای عالی امنیت ملی افزود: از همه 
دوستداران می خواهیم در شرایط فعلی که 
احتیاج به وفاق داریم تمامی سعی خود را 
اقدامات  واز  کنند  صرف  وحدت  درایجاد 
صرف  مسئوالن  وقت  تا  بپرهیزند  چالشی 

منافع کشور شود.
دولت  متقابل  و  متناسب  »اقدام  قانون 

برجام  اجرای  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
از سوی  فوریتی  با عنوان طرح یک  « که 
بود،  شده  تقدیم  مجلس  به  نمایندگان 
مهرماه  یکم  و  بیست  روز  علنی  در جلسه 
اسالمی  تصویب مجلس شورای  به   1394
بعد  روز  یک  نیز  نگهبان  شورای  و  رسید 
آن را مورد تایید قرار داد تا به قانون تبدیل 

شود.
اقدام  بند 3قانون  براساس  ایرنا،  به گزارش 
متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی 
برجام، دولت موظف است  ایران در اجرای 
هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه 

لغو مؤثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های 
لغو شده یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر 
را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در 
جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و 
همکاری داوطلبانه را متوقف کند و توسعه 
سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری 
به طوری که  را سامان دهد  ایران  اسالمی 
سازی  غنی  ظرفیت  سال  دو  مدت  ظرف 

کشور به 190 هزار سو افزایش یابد. 
رسیدگی  مرجع  ملی  امنیت  عالی  شورای 
به این موضوع است. دولت باید ظرف مدت 
منظور  این  برای  را  خود  برنامه  ماه  چهار 
جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی 

ارائه کند.
است:  شده  مقرر  نیز  قانون  این   ۷ بند  در 
به  موظفند  کشور  مسلح  قوای  و  دولت 
منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور 
و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، 
توانمندی  تقویت  به  نسبت  را  الزم  تدابیر 
های دفاعی جمهوری اسالمی ایران در همه 
زمینه های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، 
دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در 
مقابل حمالت هسته ای و ساخت پیش ران ها، 
باطری های هسته ای، تصویربرداری نوترونی 
جدیت  و  قوت  با  ای  هسته  پزشکی  و 

برنامه ریزی و اقدام کنند.

الریجانی:مصوبهکنگرهآمریکادرهشتجامغایربرجاماست
دولت اقدام متناسب انجام دهد

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: برنامه جامع 
و  حقوقی  سند  یک  )برجام(  مشترک  اقدام 
بین المللی است و نقض آن توسط آمریکا، این 

کشور را نزد جامعه جهانی بی اعتبار می کند.
 حسینعلی امیری در واکنش به مصوبه اخیر 
کنگره آمریکا در مورد تمدید قانون تحریم های 
ایران )ایسا(، اظهارداشت: از آنجا که دولت از ابتدا 
به رفتارهای آمریکا اعتماد نداشته است، تحرکات 
هیات حاکمه این کشور اعم از دولت و کنگره را 
در قبال جمهوری اسالمی ایران به دقت رصد 
می کند و پیش بینی های الزم را برای مواجهه با 
بدعهدی های واشنگتن انجام داده است. ما هم 
آمادگی الزم برای مقابله با بدعهدی های آمریکا 

را داریم.
وی تاکید کرد: از نظر حقوقی برجام یک سند 
حقوقی چند جانبه است که با تصویب شورای 
امنیت سازمان ملل متحد به یک سند بین المللی 
تبدیل شده است. عالوه بر ایران و آمریکا، اتحادیه 
اروپا، چین و روسیه نیز از طرف های اصلی این 

سند حقوقی بین المللی هستند.
و  قاطع  واکنش  به ضرورت  اشاره  با  امیری   
کارشناسی کشورمان به اقدامات اخیر آمریکا، 
گفت: قاعدتا باید اتحادیه اروپا، چین و روسیه 
و حتی سازمان ملل متحد به عنوان تصویب و 
تایید کننده برجام نیز واکنش قاطعی را در قبال 
کارشکنی ها و بدعهدی های آمریکا نشان دهند.

وی گفت: نقض برجام توسط آمریکا ، عالوه بر 
بی اعتبار کردن خود در عرصه بین المللی، به 
اعتبار و حیثیت اتحادیه اروپا، چین و روسیه 

نیز که برجام را تایید کرده اند، لطمه می زند و 
مطمئنا هیچ کس حاضر نیست این موضوع را 
تحمل کند. از نظر حقوقی و کارشناسی حداقل 
واکنش علیه نقض برجام در عرصه بین المللی، 
اعتراض همه طرف های دخیل در برنامه جامع 
اقدام مشترک به آمریکاست تا دولتمردان و 
قانونگذاران این کشور را وادار کند که به تعهدات 

بین المللی خود پایبند باشند.
وی اظهارداشت: مصوبه اخیر کنگره آمریکا، باید 
فرآیندهایی را طی کند که از جمله آنها امضا یا 
وتوی رئیس جمهوری آن کشور است ولی در هر 
صورت این موضوعات مربوط به خود آمریکاست 
و مهم برای ما این است که دولتمردان آمریکا از 
هرحزبی که باشند برای پا بر جا ماندن برجام 
باید از هرگونه اقدامی که ناقض آن باشد، پرهیز 
کنند.  امیری تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران 
با قدرت گزینه های مختلفی را که برای تامین 
منافع ملی خود در چنین شرایطی در نظر گرفته 
است، اجرا می کند و مطمئنا در این فرآیند این 
آمریکاست که بیشترین ضرر را متحمل خواهد 
گفت:  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون  شد. 
بیفتد، رژیم تحریم ها  اتفاقی برای برجام  هر 
فروپاشیده و قابل بازگشت نیست و آمریکا هیچ 
گونه اعتباری برای ایجاد اجماع بین المللی علیه 

ایران نخواهد داشت.
وی در مورد طرح های مختلفی که در روزهای 
اخیر از سوی نمایندگان مجلس برای مقابله با 
اقدامات آمریکا مطرح شده است، اظهارداشت: 
دولت و مجلس در برخورد با عهدشکنی های 
از  پس  و  هستند  نظر  هم  و  متحد  آمریکا 
بررسی های دقیق جنبه های مختلف رفتارهای 
آمریکا، تصمیمات الزم را در برخورد با آمریکا 
اتخاذ خواهند کرد. معاون رئیس جمهور در پایان 
گفت: دیپلمات های ما از ابتدا هم با مدنظر قرار 
دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر 
اینکه نباید به  آمریکا اعتماد کرد، وارد مذاکرات 
شدند و به همین دلیل اکنون هم ضمن اجرای 
تعهدات خود آمادگی الزم در زمینه های فنی، 
حقوقی و سیاسی برای مقابله با بدعهدی های 

آمریکا را داریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه 
مواجه  کشور  در  کار  نیروی  فزاینده  نرخ  با 
هستیم، گفت: بازار کار کشور با یک پدیده 
نو روبه رو است، آن هم افزایش نرخ مشارکت 

نیروی کار است.
دیروز  علنی  جلسه  در  نوبخت  محمدباقر 
بررسی  درجریان  اسالمی  شورای  مجلس 
یک فوریت ›الیحه برداشت دولت از صندوق 
توسعه برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی‹ 
به عنوان نماینده دولت برای دفاع از این الیحه 

سخنرانی می کرد.
وی با اشاره به ضرورت تصویب یک فوریت 
های  طرح  اعتبارات  گفت:  الیحه  این 
استانی طبقه  و  ملی  در دو سطح  عمرانی 

بندی شده است.
نوبخت با بیان اینکه در قانون بودجه سال 95 
کل کشور، ۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات طرح 
های تملک دارایی سرمایه ای استانی است، 
افزود: از خرداد ماه سال جاری 50 درصد آن 
به همه استان ها یعنی 3 هزار و 500 میلیارد 

تومان تخصیص داده شده است.
معاون رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: نکته 
دیگر در ارتباط با طرح های ملی است که 20 
هزار میلیارد تومان از طرح های ملی تاکنون 
تخصیص داده شده و باید توجه داشته باشیم 
عمرانی  های  طرح  برای  ما  مالی  منابع  که 
به دو شکل است؛ یعنی بیش از 2۷ هزار و 
به صورت  این منابع  از  تومان  500 میلیارد 
اسناد و اوراق است، بنابراین وقتی به استانی 
می  داده  خزانه  اسناد  و  اوراق  طرحی  به  و 
شود به منزله پول نقد است و اگر نمایندگان 
عالقه مند هستند، اسناد این تسهیالت تقدیم 

به نمایندگان شود.
وی ادامه داد: بازار کار کشور با یک پدیده نو 
روبه رو است، آن هم افزایش نرخ مشارکت 
نیروی کار است و دولت با توجه به طرح های 
هزار  باید ۷50  عمرانی  و  تولیدی  مختلف 
و  کند  ایجاد  اخیر  فصل  در  شغلی  فرصت 
در کنار اقدامات انجام شده و سرمایه گذاری 
مستقیم باید منابع دیگری نیز پیش بینی 

برای  کار  ایجاد  به  نسبت  بتوانیم  تا  شود 
جوانان تحصیل کرده اقدام کنیم.

نوبخت تصریح کرد: از این رو با توجه به اینکه 
منابع صندوق توسعه ملی برای رشد اقتصادی 
در نظر گرفته شده است، ما برای ایجاد اشتغال 
در روستاها و توقف مهاجرت از روستا به شهر 

نیازمند این منابع هستیم.
رئیس سازمان برنامه وبودجه خاطر نشان کرد: 
به همین جهت درجلسه ای که درخصوص 
رفع آسیب های اجتماعی تشکیل شد و رئیس 
نیز درآن جلسه در  مجلس شورای اسالمی 
محضر رهبر معظم انقالب حضور داشتند، این 
بحث مطرح شد که ما بتوانیم از منابع صندوق 
ایجاد  برای  منابعی  مجلس  اجازه  با  توسعه 
اشتغال در مناطق روستایی برداشت کنیم،  تا 
بانک های عامل این منابع را به شکل تسهیالت 
ارزان قیمت در اختیار جوانان جویای کار قرار 

دهند.
فزاینده  نرخ  با  ما در حال حاضر  وی گفت: 
نیروی کار در کشور مواجه هستیم و نیازمندیم 
صندوق  منابع  از  برداشت  یعنی  اقدام  ازاین 
هزار   900 بتوانیم  تا  کنیم  استفاده  ذخیره 
فرصت شغلی را ساالنه ایجاد کنیم؛ به همین 
جهت از نمایندگان درخواست داریم مشارکت 

الزم را با دولت در این بحث داشته باشند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نهایت، 
با یک فوریت الیحه برداشت دولت از صندوق 
توسعه برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی 

موافقت کردند.

نوبخت: با نرخ فزاینده نیروی کار در کشور 
مواجه هستیم

امیری: آمادگی الزم برای مقابله با 
بدعهدی های آمریکا را داریم
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آگهیابالغ
 دادخواست بدوی و وقت رسیدگی  

خواهان آقای عباس بخشی لکندشت  دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه  به طرفیت  
خوانده آقای فریدون شیخ سلیمانی  تحت کالسه 95/ح431/2 تقدیم شعبه دوم 
حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه به نشانی آیت اله سعیدی –  روبروی ایران 
خودرو دیزل –  خیابان سدید –  خ صاحب الزمان  نموده است که وقت رسیدگی 
به تاریخ  1395/11/2 و ساعت 15:30 تعیین شده است. لذا به تجویز ماده ۷3 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب از طریق نشر آگهی به خوانده ابالغ می گردد تا 
خوانده با مراجعه به دفتر شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه , ضمن 
اعالم بنشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست بدوی وضمائم را دریافت ونسبت 

به حضور در جلسه رسیدگی ودفاع از خود اقدام نمایند. م/الف 1914 
مدیر دفتر شعبه2 حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

گواهیحصروراثت
فرزندمحمد   ملی 001068۷289    ........کد  شناسنامه  شماره  بوداغی  لیال  خانم 
فتوکپی  و  فوت  گواهی  نامه  شهادت  استناد  به  تهران   از  صادره    1368 متولد 
شناسنامه ورثه درخواستی به شماره  95/ح2/ 432 تقدیم این حوزه نموده چنین 
شماره  به  اسداله  فرزند  جمشیدی  اصغر  علی  شادروان  که  است  داشته  اشعار 
شناسنامه 499 کد ملی049300۷296  طبق گواهی فوت شماره 563693  ف 
الفوت  اقامتگاه دائمی خود درگذشته  و ورثه حین  تاریخ4/ ۷/ 95 در  / 18 در 

عبارتند از :
1- منیره منفرد      متولد : 1332    فرزند: حجت اله   کد ملی : 61894525۷4  

شماره شناسنامه : 586  صادره : زرند  مادر متوفی 
2- لیال بوداغی       متولد: 1368   فرزند: محمد      کد ملی:  001068۷289   

شماره شناسنامه:  .........  صادره: تهران   همسر متوفی
ملی:   کد  اصغر  علی  فرزند:     1391 متولد:  جمشیدی        امیرحسین   -3

0111920523   شماره شناسنامه: ...... صادره: تهران    فرزند متوفی    
اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار درجراید ارسال می شود تا  یک 
نوبت منتشرشود تا چنانچه هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی 

الزم صادر خواهد شد. م/الف 1943  
اکبر نیا رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)اسنادرهنی(
آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 8900145 )1305/89 ( 

پالک  تفکیکی   49۷ قطعه  مربع  600متر  بمساحت  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
ثبتی 922 فرعی از 30اصلی مفروز ومجزی شده از اصلی واقع درقریه احمد آباد 
مستوفی بخش 12تهران حدود اربعه : شماال بطول 15متر به پالک 90۷ فرعی , 
شرقا بطول 40متر به پالک 923 فرعی , جنوبا بطول 15متر به خیابان 10متری 
 292859 ثبت  ذیل  فرعی.   921 پالک  به  40متر  بطول  غربا   , )شهیدشجاعی( 
صفحه 386 دفتر 1343 امالک بنام آقای محمود داوری با سریال چاپی 125498 
ثبت وسند صادرشده است سپس مع الواسطه برابر سند قطعی شماره 11305۷ 
مورخ 13۷0/0۷/06 دفتر 144 تهران بنام خانم زهرا دامور منتقل شده است وبرابر 
سند رهنی 3۷9 مورخ 1384/11/1۷ دفتر 912 تهران در رهن بانک ملی ایران 
شعبه خشایار تهران قرار گرفته است ونسبت به آن اجرائیه صادرشده است, پرونده 
مالک  آخرین  نام  سندمعرف  انتقاالت  و  نقل  وستون  ندارد  حکایتی  این  از  بیش 
یامالکین می باشد که بعلت عدم ایفای تعهد منجربه صدور اجرائیه تحت شماره 
8900145 )1305/89( شده است وبرابر نظریه 95/1001۷0 مورخ 1395/0۷/11 
کارشناسان رسمی دادگستری توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارتست از : ملک فوق 
واقع است دراسالمشهر , احمدآباد مستوفی , خیابان ولیعصرجنوبی, کوچه شهید 
شجاعی , بعداز تقاطع امام خمینی پالک 113ومورد ارزیابی : ملک فوق ساختمانی 
است شمالی واقع در عرصه 600مترمربعی, با اسکلت فلزی که درقسمت جنوبی 
) جنوبی  جبهه  پشت  قسمت  ودر  )درهمکف(  تجاری  واحد  سه  دارای  )جنوبی( 
( دارای دو طبقه ) زیرزمین و همکف ( مسکونی با درب و پنجره فلزی و نمای 
سنگ می باشد . تجاری بصورت سه واحد درضلع جنوبی ملک بمساحت تقریبی 
66مترمربع با اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی ودارای کف سنگ و دیوار سرامیک 
شهری  وگاز  وبرق  آب  انشعاب  ودارای  برقی  فلزی  وکرکره  سکوریت  شیشه  نما 
با   ) واحد مسکونی  دو  واحد وهمکف  زیرزمین یک   ( بصورت دوطبقه  .مسکونی 
زیربنای تقریبی 300مترمربع که ازاین مقدار حدود65 مترزیرزمین بصورت یک 
با کف  زیرزمین بصورت یک خوابه  واحد مسکونی 50مترمربعی درقسمت غربی 
انباری  واحد  ویک  فلزی  وکابینت  اوپن  وآشپزخانه  سفدکاری  ودیوار  موزاییک 
235مترمربع  تقریبی  مساحت  به  همکف  طبقه  مربع  15متر  تقریبی  بمساحت 
دارای  ۷8مترمربع  تقریبی  بمساحت  شرقی  واحد  که  مسکونی  واحد  دو  بصورت 
یک خواب وبا کف موزاییک ودیوار سفیدکاری ورنگ آمیزی شده وآشپزخانه اوپن 
واحد   , سرامیک  دیوار  و  کف  با  وحمام  بهداشتی  سرویس  با   MDF کابینت  با 
آشپزخانه  و  پارکت  دو خواب کف  بصورت  تقریبی 15۷مترمربع  بمساحت  غربی 
با کف  بهداشتی وحمام  MDF وسرویس  با کف ودیوار سرامیک وکابینت  اوپن 
و دیوارسرامیک. در زمان بازدید کلک در اختیار آقای علی کوه زادی بوده که در 
واحد غربی طبقه همکف سکونت دارد و دو واحد دیگر مسکونی وسه واحد تجاری 
ازریابی شده  ریال  وبه مبلغ 9/240/000/000   . باشد  اختیار مستاجرین می  در 
است و جهت وصول طلب بانک و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در روز دوشنبه 
95/10/06 از ساعت 9الی 12 ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر 
– واقع در شهرک قائمیه – سایت اداری – اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر از 
طریق مزایده حضوری بفروش می رسد و مزایده از مبلغ 9/240/000/000 ریال 
شروع وبه باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در 
جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است چنانچه روز تعیین 
در همان  مزایده  تعطیل جلسه  از  بعد  روز  گردد  تعطیل رسمی مصادف  با  شده 
ساعت و مکان تشکیل خواهد شد طالبین وخریداران می توانندبا ارائه چک تضمین 
شده بانک ملی ایران به مبلغ پایه مزایده جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر 
درجلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا بدهی های مربوط به آب, برق, گاز اعم از حق 
انشعاب و اشتراک و مصرف ونیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره که رقم 
قطعی آنها برای اداره معلوم نشده به عهده برنده مزایده است وتنظیم سند انتقال 
موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارائی و شهرداری و... خواهد بود مورد مزایده با 
توجه به اعالم بستانکار پرونده تاریخ 1395/10/01 بیمه مبی باشد . م/الف 1902 

تاریخ انتشار : 1395/09/15 
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر – سید محسن سادات حسینی 

آگهیابالغوقترسیدگی
انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  ماده 115و180  تجویز  به  بنا 
در امور کیفری به آقای/ خانم حاتم سالمت – خانم نصرت فاروغی فعال مجهول 
پرونده  در  کالهبرداری  بر  دائر  خود  اتهام  از  دفاع  گردد جهت  می  ابالغ  المکان 
این  در   11 ساعت  مورخ 1395/10/29  جلسه  در  شعبه 101  کالسه 950262 
غیابی  رای  صدور  به  مبادرت  راسا  دادگاه  حضور،  عدم  صورت  در  حاضر  دادگاه 

خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی کیفری ایالم - احمد بیگی

آگهیحصروراثت
به حکایت پروند کالسه 4/596/95 شعبه چهارم شورای حل اختالف جوانرود خانم 
ملیحه قادری  درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
فوت  دائمی خود  اقامتگاه  در    1395/۷/16 تاریخ  در  قادری   شادروان مصطفی 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
1. یوسف قادری  :  زایچه: 115-1340 کد ملی: 5959632918  پسر متوفی

2.هاشم قادری  :  زایچه:133-1346   کد ملی: 5959633094    پسر متوفی
3. ملیحه قادری  :  زایچه: 134-134۷   کد ملی: 5959633108  دختر متوفی
4.سعدیه قادری   :  زایچه: 142-1352 کد ملی :5959633191   دختر متوفی

دختر   ملی: 4959952180     کد  زایچه: 1365-1228    : قادری    فاطمه   .5
متوفی

6. محبوبه قادری  :  زایچه: 143-1355 کد ملی :5959633213    دختر  متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود. 

اگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
شماره پرونده 940142 اجرا- به موجب دادنامه شماره 94099۷0405000263 
مورخه 1394/5/31 صادره از شعبه سوم دادگاه خانواده اردبیل محکوم علیه آقایان 
بهمن- بهروز- غالم- صالح- عادل- کامل و خانمها حبیب- فاطمه- جمیله- هاجر 
اصل  ریال  پرداخت 115/608/64۷  به  است  محکوم  ابراهیمی  و خدیجه همگی 
له  محکوم  در حق  الوکاله  بابت حق  از  ریال  مبلغ 2/400/000  و  خواسته  بابت 
و  گرمابه  باب  یک  فروش ششدانگ  و  توقیف  به  توجه  با  لذا  لیال شهبازی  خانم 
ارزش  باشد که  مترمربع می  به مساحت کل 350  واقع در محله مالباشی  غیره 
ششدانگ ۷/000/000/000 ریال برآورد و تعیین میگردد در ضمن ملک مذکور 
 95/10/5 مورخه  یکشنبه  بروز  مزایده  جلسه  بنابراین  میباشد.  خیابان  طرح  در 
ساعت 10/30 صبح در واحد اجرای احکام شعبه سوم دادگاه خانواده اردبیل واقع 
در شهرک اداری کارشناسان- مجتمع دادگاههای عمومی حقوقی اردبیل در حضور 
نماینده محترم دادسرا برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ معینه کارشناسی شروع 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. طالبین می توانند در موعد  و به 
مقرره فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعالم 
برنده  از  و  واگذار خواهد شد  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  مزایده  مورد  نمایند. 
مزایده در صورت عدم پرداخت کل ثمن فی المجلس ده درصد اخذ خواهد شد و 
نسبت به پرداخت مابقی آن حداکثر یکماه مهلت خواهد داشت که در صورت عدم 
واریزی در مهلت مقرره ده درصد واریزی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. 

ضمنا کلیه مخارج مزایده بعهده محکوم علیه می باشد.
اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگاه خانواده اردبیل- محمدی

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
  1395/0۷/11 مورخ    139560301059002511/92/103۷ شماره  رای  برابر 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عبداله گلمرادی  فرزند اسدخان  به شماره شناسنامه 361  صادره ازنورآباد به شماره 
ملی 4208809523  نسبت به شش دانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 100/32  متر مربع پالک 6۷59  فرعی36 اصلی مفروز و مجزی شده  
درقسمتی ازششدانگ پالک 123  فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه چهاردانگه  
محرز  محمد  حاجی  اسماعیل  آقای  رسمی   مالک  از  خریداری  تهران   12 بخش 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند 

مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 1910
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/15       

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/09/30  
کفیل ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سادات حسینی

رایدادگاه
 در خصوص دعوای مطروحه از جانب آقای فاتح خسروی زاده  به طرفیت خانم 
شهال محمودی به خواسته تقاضای صدور حکم به طالق موضوع ماده 1133 قانون 
مدنی به شرح دادخواستی تقدمی به این توضیح که خواهان مدعی است حسب 
سند نکاحیه همسر شرعی وقانونی خوانده است که نامبرده ارتاریخ 1394/10/5 
تاکنون مجهول المکان می باشد لذا به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی 
رانموده است لهذا نظر به اوراق ومحتویات پرونده که باتوجه به ارائه تصویر سند 
زوجیت  رابطه  پاوه  ازدواج شماره 99  ثبت  دفتررسمی  به شماره 4942  نکاحیه 
فی بین طرفین محرز است تالش دادگاه وهمچنین داوران تعیین شده در جهت 
انصراف خواهان از ادامه دعوای مطروحه میسر نگردید بنابراین دادگاه خواهسته 
خواهان را مقرون به صحت تشخیص ومستند به ماده 1133 ازقانون مدنی وماده 
واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش 
زوجین خواهان می تواند بارعایت شرایط ذیل وباحضور دریکی از دفاتر رسمی ثبت 
طالق خوانده را مطلقه نماید 1-خواهان موظف به پرداخت مهریه خوانده به شرح 
مندرج در سند نکاحیه وهمچنین پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت به مبلغ پنج 
میلیون ریال وهمچنین نفقه ایام عده جمعا به مبلغ نه میلیون ریال درحق خوانده 
است 2-هزینه اجرای طالق برعهده خواهان است وطالق صادره رجعی و رعایت 
شرایط صحت آن نیز برعهده سردفترطالق است  رای صادره غیابی ظرف مهلت 
20 روز پس ازابالغ  قابل واخواهی  درهمین دادگاه وسپس ظرف مدت بیست روز 

پس ازآن قابل  تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه است.
 رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود-احمدی

رونوشت براربا اصل اداریست-مدیردفتر شعبه دوم حقوقی جوانرود-لطفی

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

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13956033105۷000482مورخ 1395/0۷/08 هیات اول / دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بالمعارض متقاضی آقای عزیزا... عزیزی فرزند علی مراد بشماره شناسنامه 543 
کد ملی 4208105592 ؟؟ به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 213/10 
مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 25 فرعی از 365 اصلی 
واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی سهعلی قوچالو محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می-شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
 رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

آگهیموضوعماده3
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
نظربه اینکه دراجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
3004390-1395مورخ1394/۷/28تصرفات  شماره  رای  برابر  فاقدسندرسمی 
اهواز  از  شناسنامه914۷صادره  شماره  نعمه  فرزند  عفراوی  قاسم  آقای/خانم 
مساحت15۷/13متر  به  ساختمان  یکباب  به  1۷505۷4۷56نسبت  ملی  کد 
دواهوازاخبارخروجی  بخش  پالک2620/4448  ازششدانگ  قسمتی  مربع 
گردیده  منجربصدوررای  دولتی  آقایان  دفتر240صفحات205والی214بنام 
لذابرابرماده3قانون مزبور مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم 
آگهی می گردد تاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته 
باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره 
ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسید دریافت نمایند ومعترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم وگواهی 
درصورت  است  نمایندبدیهی  تحویل  محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم 
عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام به صدورسندمالکیت 

خواهد نمود.شماره م الف:)5/3494(
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/9/15 تاریخ انتشار نوبت دوم1395/10/1 

شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه2اهواز

آگهیمزایدهنوبتاول
فریدکنعانی  آقای  باوکالت  له:فرزادافشارفرزند:عباس  محکوم  اینکه  نظربه 
افشارفرزند:عباس2-خانم  علیهما:1-امراله  محکوم  بطرفیت  دادخواستی 
مسکونی)موروثی( منزل  باب  یک  برفروش  مبنی  اله  خورشیدافشارفرزند:فتح 

کالسه:  اجرائی  کالسه  پرونده  رانموده،که  طالقانی  دربندرماهشهر-شهرک  واقع 
کارشناس  نظریه  که  ارجاع  دادگستری  رسمی  کارشناس  رابه  950089موضوع 
وارزش کل پالک فوق به شرح ذیل میباشد:1-ملک موردنظرفاقدسندودارای عرصه 
دیوارحیاط  قدیمی سازشامل  اعیان  ودارای  بوده  به مساحت214/60مترمربع  ای 
بلوکی وکف حیاط سیمانی ودارای دوزیربنای مجزاکه یکی ازآنهاسرویس بهداشتی 
واقع درجنب درب ورودی ساختمان میباشد.زیربنای دیگرنیزدرمنتهاعلیه سمت 
دارای  دیگرآن  ووجه  قدیمی  آجری  نمای  آن  وجه  یک  قرارداردکه  عرصه  چپ 
است.3- فازوآب  تک  برق  انشعابات  دارای  میباشد.2-ساختمان  سیمانی  نمای 

سندقیمت  فقدان  دلیل  وبه  مشابه  امالک  وارزش  شده  انجام  بررسی  براساس 
)1400000000 میلیاردوچهارصدمیلیون)  مبلغ:یک  به  فوق  ملک  مزایده  پایه 

ریال تعیین میگردد.وتاریخ مزایده روزدوشنبه مورخه1395/9/29ساعت13الی14 
ظهرتعیین ومحل مزایده دفتراجرای احکام شعبه دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان 
ازانجام  قبل  هفته  آیدیک  می  عمل  به  دعوت  ازخریداران  بندرماهشهرمیباشد. 
رااعالم  قیمت  باالترین  که  است  کسی  مزایده  بازدیدنمایند،برنده  ازملک  مزایده 
نموده وده درصدازقیمت پیشنهادی رافی المجلس به حساب سپرده دادگستری 
پرداخت  ماه  یک  راظرف  شماره:21۷1292303009واریزومابقی  بندرماهشهربه 
نماید. )جهت بازدیدباشماره:09166549188به نام آقای فرزادافشارتماس حاصل 

نمایید.(                   شماره م.الف)16/1155(
مدیردفتراجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان
 بندرماهشهر-علی آمان

نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه سیستم گرمایشی 
همچنان  سردسیر  مناطق  در  روستایی  مدارس 
این موضوع که  به  نسبت  ندارند  مناسبی  وضعیت 
سازمان نوسازی مدارس متکی به خیرین مدرسه ساز 

شده، انتقاد کردند.
مریم ابوفاضلی؛ در سال های گذشته یکی از مشکالتی 
که در آموزش و پرورش در مناطق سردسیر وجود 
داشت، مشکل سیستم گرمایشی مدارس بود و کشور 
به این علت خساراتی متحمل می شد اما از سال 92 
تاکنون دولت و مجلس تصمیماتی اتخاذ و اعتبارات 
تخصیص  گرمایشی  سیستم  استانداردسازی  برای 

یافت.
معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه  
امسال 50 هزار کالس درس را ایمن سازی کردیم، 
گفت: »نیمی از بخاری های مدارس کشور را تا سال 
جایگزین  مناسب  گرمایشی  سیستم  و  حذف   95
کلیه  خداحافظی  ما  جدید  هدف گذاری  و  کردیم 
کالس های درس با بخاری ها تا پایان سال 96 است«.
نمی توان  را  پایتخت  محروم  مناطق  حال،  این  با 
مالک قرار داد و وضعیت مدارس در مناطق محروم 
دیگر استان ها قابل قیاس با مدارس محروم تهران 
نیست؛ چراکه اخیرا فرماندار ازنا گفته ۷ مدرسه در 
روستاهای شهرستان ازنا فاقد گاز هستند و برخی  
به  با خود نفت  از دانش آموزان خواسته اند  معلمان 
مدرسه ببرند. همچنین اخباری از روستاهای جنوب 
کرمان حاکی از آن است که دانش آموزان مناطق 
محروم در سرمای زمستان، بدون وسیله گرمایشی به 

تحصیل ادامه می دهند.
در این باره رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان 
در مجلس با اشاره به ضرورت استانداردسازی سیتم 
گرمایشی مدارس گفت: حدود سه چهار هفته پیش 
به وزیر آموزش و پرورش تذکری دادیم تا یک بررسی 
ویژه  در مورد سیستم گرمایشی مدارس کل کشور 

داشته باشند.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز از ردیفی در 
بودجه  سال گذشته برای وزارت آموزش و پرورش 
خبر داد که بر اساس آن، تا پایان سال 96 تمامی 
به  باید  پرورش  و  آموزش  وزارت  دولتی  مدارس 

سیستم جدید سرمایشی- گرمایشی مجهز شوند.
مجلس  تلفیق  کمیسیون  نیز  پیش  هفته  چند 
مصوبه ای داشت که بر اساس آن سه میلیارد دالر 
طی برنامه ششم برای ایمن سازی مدارس از منابع 

مختلف دیده شود.
تجهیز مدارس دولتی به سیستم جدید سرمایشی- 

گرمایشی 
رئیس کمیسیون آموزش مجلس از ردیفی در بودجه  
سال گذشته برای وزارت آموزش و پرورش خبر داد 
تا پایان سال 96 تمامی مدارس  که بر اساس آن، 
دولتی وزارت آموزش و پرورش باید به سیستم جدید 

سرمایشی- گرمایشی مجهز شوند.
محمدمهدی زاهدی درباره اخباری درخصوص نبود 

بخاری در مدارس جنوب کرمان در فصل سرما گفت: 
برخی از مدارس کشور در مناطق گرم است و اصوالً 
نیازی به بخاری ندارند؛ مثال اگر مناطق بندرعباس، 
بوشهر، زاهدان و توابع آن را در نظر بگیریم، بخاری 
معنا نمی دهد چون هوا آنقدر سرد نمی شود که نیازی 

به بخاری باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
افزود: در مناطق گرمسیری سیستم سرمایشی جدی 
الزم است تا مردم و دانش آموزان بتوانند در گرمای 

زیاد آن مناطق طاقت بیاورند و اذیت نشوند.
مناطق  در  بخاری  وجود  اینکه  بیان  با  زاهدی 
اگر  کرد:  تصریح  نیست،  مهمی  بحث  گرمسیری 
حوزه  مجموعه  زیر  که  کرمان  در  شهداد  منطقه 
انتخابیه من است را در نظر بگیریم، با توجه به اینکه 
جزء منطقه گرمسیری کشور است، به بخاری نیاز 
ندارد و در آنجا بخاری معنا پیدا نمی کند ولی باید 
حتما سیستم سرمایشی مناسبی برای مدارس این 

مناطق در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به تعدادی از روستاها در جنوب کرمان 
که به بخاری نیاز دارند، افزود: برای بهبود وضعیت 
مدارس روستاهایی که در جنوب کرمان به بخاری 
نوسازی  معاونت  با  دارند  نیاز  گرمایشی  امکانات  و 
مدارس وزارت آموزش و پرورش مکاتبه خواهم کرد 
تا این مشکل برطرف شود. رئیس کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه بخاری نفتی در 
مدارس آسیب های زیادی را به سالمت دانش آموزان 
وارد کرده است، گفت: ردیف بودجه ای که مجلس 
سال گذشته برای وزارت آموزش و پرورش تنظیم 
کرده به گونه ای طراحی شده که تا پایان سال 96 
پرورش  و  آموزش  وزارت  دولتی  مدارس  تمامی 
متناسب با منطقه آب وهوایی شان به سیستم جدید 
مجمع  رئیس  شوند.  مجهز  گرمایشی  سرمایشی- 
به  اشاره  با  مجلس  در  لرستان  استان  نمایندگان 
مدارس  گرمایشی  سیتم  استانداردسازی  ضرورت 
گفت: حدود سه چهار هفته پیش به وزیر آموزش 
و پرورش تذکری دادیم تا یک بررسی ویژه  در مورد 

سیستم گرمایشی مدارس کل کشور داشته باشند.
فرسودگی برخی روستاها مانع از گاز رسانی

گرمایشی  سیستم  درباره  اشاره  با  کیان پور  مجید 
از  بسیاری  گفت:  خود  انتخابیه  حوزه  مدارس 
و  نوسازی  به  نیاز  من  انتخابیه  حوزه  روستاهای 
به  نیاز  که  مدارسی  تعداد  حتی  و  دارند  بازسازی 
اعالم  از روستاهای  نوسازی دارند بیش  بازسازی و 
شده است. نماینده مردم درود و ازنا درمجلس شورای 
اسالمی افزود: به دلیل اینکه برخی روستاها تخریبی 
و غیرقابل نوسازی و بازسازی هستند نمی توان به آنها 
گاز داد و تنها راه چاره این است که دولت برنامه ای 

برای نوسازی این مدارس در نظر بگیرد.
عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: 
محروم  مناطق  جزء  مناطق  این  اینکه  به  توجه  با 
بنیادهایی  و  خیریه  بنیادهای  از  استفاده  هستند، 

)خیرین  می کنند  مشارکت  مدرسه  در ساخت  که 
راه حل ها  بهترین  از  یکی  بتواند  شاید  مدرسه ساز( 

برای این مشکل باشند.
رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان در مجلس 
گرفتن  نظر  در  لزوم  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
تدابیر و تمهیدات الزم توسط مسئوالن تصریح کرد: 
مسئوالن باید به صورت ویژه، هدفدار و با برنامه کار 
مشخص نوسازی را در دستور کار قرار بدهند تا هرچه 

سریعتر این کار انجام شده و به اتمام برسد.
وی با اشاره به آسیب های وارد شده از کمبود یا نبود 
تجهیزات گرمایشی در سالهای گذشته در مدارس 
افزود: سیستم های گرمایشی باید سیستم هایی باشند 
و  کشور  مدارس  نوسازی  سازمان  تائید  مورد  که 
استاندارد باشند و نباید از هر بخاری استفاده شود؛ 
حتی اگر قرار است از بخاری نفتی استفاده شود، باید 
از بخاری هایی که ایمنی الزم را دارند استفاده کرد تا 
حتی المقدور از خسارت های احتمالی جلوگیری شود.

کیان پور در ادامه خاطر نشان کرد: تقریباً حدود سه 
چهار هفته پیش به وزیر آموزش و پرورش تذکری 
دادیم که حتما یک بررسی و بازبینی ویژه ای روی 
سیستم گرمایشی مدارس کل کشور داشته باشند 
تا خدای نکرده در هیچ یک از نقاط کشور حوادثی 
پیش نیاید و پیگیر هستیم حتماً به این موضع به نحو 

مطلوبی رسیدگی شود.
ورود خیرین مدرسه ساز در عرصه سازندگی

رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان در مجلس در 
پایان گفت: دولت، وزارت آموزش و پرورش و سازمان 
نوسازی و تجهیز مدارس کشور باید در بحث سیستم 
سردسیر  مناطق  در  خصوصاً  مدارس،  گرمایشی 
اهتمام ویژه ای داشته باشند و زمینه ای را فراهم کنند 
تا دانش آموزان با فراغ خاطر بهتری در سر کالس 

درس حاضر شوند.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس 
با اشاره به خطرات ناشی از استفاده نادرست وسایل 
گرمایشی در مدارس گفت: سازمان نوسازی مدارس 
خیرین  به  متکی  دهه   یک  در  پرورش  و  آموزش 

مدرسه ساز شد. 
همایون هاشمی با اشاره به خطرات ناشی از استفاده 
با  گفت:  مدارس  در  گرمایشی  وسایل  نادرست 
توجه به حوادث مختلفی که در سنوات گذشته در 
ذهن جامعه است باید مراقبتهای الزم پیش بینی و 
پیشگیری شود و آموزش های الزم نیز صورت بگیرد.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس 
توسعه  برای  فصل سرما  در  افزود:  اسالمی  شورای 
شبکه گازرسانی نمی توان کاری کرد ولی حداقل باید 
از شبکه قبلی استفاده کرد و به هر شیوه و روشی، 
آنکه  ضمن  برسانند؛  متقاضیان  به  را  گاز  و  نفت 
وضعیت  اینجانب  انتخابیه  حوزه  روستایی  مدارس 
مناسبی ندارند و در روستاها سیستم گرمایشی همان 
سیستم نفتی است که خطرات خاص خودش را دارد 

و باید فکر اساسی برای آن اندیشیده شود.

نمایندگان مردم در خانه ملت با تاکید بر لزوم ارائه 
هرچه سریع تر الیحه حمایت از محیط بانان به مجلس 
از پیگیری آخرین وضعیت الیحه حمایت از محیط بانان 

در دولت خبر دادند.
گل زری فرخنده بخش؛ محیط بانان افرادی هستند 
که به منظور حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و 
ها  تخریب  و  تهدید، طمع  مقابل  در  حیات وحش 
شجاعانه ایستادگی کرده و با سربازان وطن که به نوعی 
از مرز و بوم این کشور دفاع می کنند، تفاوتی ندارند 
اما با وجود سختی کار همچنان از مشکالت اجتماعی، 

معیشتی و اقتصادی زیادی رنج می برند.
و  نمایندگان مردم در مجلس، تصویب  باره  این  در 
اجرای الیحه حمایت از محیط بانان را در رفع مشکالت 
این قشر موثر دانسته و معتقد هستند مسائل قضایی، 
حقوقی، اداری و معیشتی و همچنین بهبود تجهیزات 
آنها باید در این الیحه دیده شده و همچنین افزایش 
اختیارات این قشر به عنوان ضابط قضایی در دفاع از 
خود و همچنین حیات وحش در مواجهه با شکارچیان 
غیرمجاز باید یکی از محورهای  اصلی الیحه مذکور 

باشد.
نمایندگان مردم در خانه ملت با تاکید بر اینکه با وجود 
شهید محسوب شدن محیط بانان حین خدمت اما از 
تمامی مزایای شهدا برخوردار نمی شوند، متذکر شدند 
این مهم باید در الیحه حمایت از محیط بانان دیده 
شود تا محیط بانانی که برای حفاظت از منابع طبیعی 
و حیات وحش کشور جان خود را از دست می دهند از 

تمامی مزایای شهدا برخوردار شوند.
طی  زیست  محیط  سازمان  رئیس  ابتکار،  معصومه 
از  بررسی الیحه حمایت  کار  پایان  از  اخیر  روزهای 
محیط بانان در دولت خبر داد و تاکید کرد این الیحه 

به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.
کشاورزی  کمیسیون  رئیس  شاعری،  محمد  علی 
مجلس بر لزوم ارائه سریع تر الیحه حمایت از محیط 
بانان به مجلس تاکید کرد و افزود: هر چند بارها بر 
ارائه فوریت دار این الیحه تاکید شده و مقرر شد دولت 
هرچه سریع تر آن را تنظیم و به مجلس ارائه کند اما 

مجلس همچنان در چشم انتظاری به سر می برد.
افزایش اختیارات محیط بانان در برابر شکارچیان 

غیر مجاز
 نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه با تصویب و اجرای الیحه حمایت 
از محیط بانان مشکالت اجتماعی این قشر رفع می 
و  اداری  حقوقی،  قضایی،  مسائل  داد:  ادامه  شود، 
معیشتی محیط بانان و همچنین بهبود تجهیزات آنها 

باید در الیحه حمایت از محیط بانان دیده شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: افزایش 
اختیارات محیط بانان به عنوان ضابط قضایی در دفاع از 
خود و همچنین حیات وحش در مواجهه با شکارچیان 
غیرمجاز باید یکی از محورهای  اصلی این الیحه باشد.

شاعری با تاکید بر اینکه با وجود شهید محسوب شدن 
محیط بانان حین خدمت اما از تمامی مزایای شهدا 
برخوردار نمی شوند، گفت: این مهم باید در الیحه 

حمایت از محیط بانان دیده شود تا محیط بانانی که 
برای حفاظت از منابع طبیعی و حیات وحش کشور 
جان خود را از دست می دهند از تمامی مزایای شهدا 

برخوردار شوند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در 
مجلس دهم، ادامه داد: محیط بانان افراد زحمتکش 
و سختکوشی هستند که بدون هیچ چشمداشتی در 
مقابل متعدیان به محیط زیست، شکارچیان غیرمجاز 
و دشمنان طبیعت و زمین خواران ایستادگی می کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: سختی 
کار منحصر به فرد محیط بانان باید در زمره مشاغل 
سخت قرار گرفته و حقوق و مزایای آنها باید به صورت 

مناسب در الیحه مذکور دیده شود.
شاعری ادامه داد: باید تمهیداتی اندیشیده شود که 
اگر محیط بانان مجبور شوند در مقابله با شکارچیان 
غیرمجاز از خود دفاع کنند در محاکم قضایی مورد 
حمایت جدی قرار گیرند و مانند نیروی انتظامی به 
عنوان ضابط قضایی شناخته شده و از آنها حمایت شود.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه محیط بانان کشور از نظر تعداد 
و تجهیزات حریف شکارچیان مسلح غیرمجاز نیستند، 
از وجود 2۷00 محیط بان در کشور خبر داد و گفت: 
این تعداد محیط بان توان حفاظت از 16 میلیون هکتار 
دنبال  به  چنانچه  و  ندارند  را  منطقه حفاظت شده 
حفاظت از این میزان عرصه طبیعی هستیم به حداقل 

10 هزار نیروی مسلح و آموزش دیده نیاز داریم.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
شورای اسالمی، ادامه داد: تمامی مشکالت محیط بانان 
مانند کمبود نیروی انسانی و همچنین تجهیزات آنها 
باید در الیحه حمایت از محیط بانان دیده شود و دولت 

هر چه سریع نسبت به ارائه آن به مجلس اقدام کند.
 احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از 
پیگیری آخرین وضعیت الیحه حمایت از محیط بانان 
در دولت از سوی کمیسیون متبوع خود خبر داد و 
گفت: کمیسیون کشاورزی باید به صورت جدی  این 

الیحه را از سوی هیات دولت پیگیری کند.
 نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه طبق اظهارات رئیس سازمان 

حفاظت محیط زیست الیحه حمایت از محیط بانان 
به زودی به مجلس ارائه می شود، گفت: امیدواریم این 
الیحه هرچه سریع تر از سوی دولت تعیین تکلیف شده 
و به مجلس ارائه شود، زیرا محیط بانان از مشکالت 
اجتماعی، اقتصادی و معیشتی زیادی رنج می برند که 
تصویب و اجرای این الیحه می تواند در بهبود وضعیت 

آنها تا حدود زیادی موثر باشد.
وی خواستار ارائه هر چه سریع تر الیحه حمایت از 
محیط بانان به مجلس شد و ادامه داد: در جهت رفع 
مشکالت حقوقی و اجتماعی محیط بانان می طلبد این 

الیحه هر چه سریع تر به مجلس ارائه شود.
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای 
اسالمی، با تاکید بر لزوم رفع خالء های قانونی برای 
حمایت  از محیط بانان در الیحه حمایت از محیط بانان، 
تصریح کرد: تامین ابزار و تجهیزات مورد نیاز این قشر 
باید در این الیحه دیده  شده و جامع نگری الزم  در 
جهت رفع مشکالت محیط بانان در الیحه مذکور مد 

نظر قرار گیرد.
طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
از  حفاظت  اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای  مجلس 
محیط زیست و حیات وحش کشور تنها با افزایش 
این  یابد، گفت: در  بانان تحقق نمی  تعداد محیط 
باره باید مشارکت جوامع محلی و عشایر را همچون 
گذشته در بحث حفاظت از حیات وحش ومحیط 
زیست مطرح کرد زیرا حفاظت بهتر از حیات وحش 
کشور مستلزم همکاری جوامع محلی، روستاییان و 

عشایر است.
معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
نیز در گفت و گو با خانه ملت، از پایان کار بررسی 
الیحه حمایت از محیط بانان در دولت خبر داد و گفت: 
این الیحه به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست، ادامه داد: حذف موضوع 
افزایش حقوق و مزایای محیط بانان از الیحه هوای پاک 
به دلیل عدم ارتباط این موضوع با هوا انجام گرفت و در 
الیحه حمایت از محیط بانان بدان پرداخته خواهد شد، 
الیحه حمایت از محیط بانان بررسی و آماده شده و هم 
اکنون در کمیسیون لوایح دولت مطرح است بنابراین به 

زودی به مجلس ارائه خواهد شد.

سوز سرما بر تن دانش آموزان مناطق محروم تاخیر دولت در ارایه الیحه حمایت از محیط بانان
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آمادگیبازاردارویایران
برایصادراتدارودرمنطقه


وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بازار 
بزرگ 400 میلیون نفری در منطقه خاورمیانه برای 

صادرات دارو وجود دارد.
سید حسن هاشمی در دیدار با گابریل ویک استورم 
وزیر بهداشت سوئد در وزارت بهداشت با بیان اینکه 
زمینه همکاری بین شرکت های دارویی ایران و 
سوئد برای فعالیت در این بازار وجود دارد، افزود: 
دستاوردهای حوزه بهداشت و درمان و بیمه های 
کشور سوئد بسیار زیاد است و ما در نظام سالمت 
ایران و نظام بیمه ای کشور می توانیم الگوبرداری 
خوبی برای خدمت بهتر به ایرانیان از این کشور 

داشته باشیم.
وی اضافه کرد: سوئد از نظر خدمات حوزه سالمت 
و سیستم حمایت بیمه ای یک الگوی ارزشمند بین 
المللی است و وزارت رفاه و بیمه های ایران می 

توانند از این الگوی جهانی سود ببرند.
هاشمی با اشاره به طرح تحول نظام سالمت افزود: 
این طرح در واقع اصالحات در حوزه سالمت ایران 
و برنامه مهم دولت دکتر روحانی است که در سه 
سال گذشته مورد اقبال مردم و نمایندگان مردم 

قرار گرفته است.
با کشور سوئد می  هاشمی اضافه کرد: همکاری 
تواند در زمینه های مختلفی از جمله تولید دارو و 
بهبود خدمات سالمت در مسیر تقویت طرح تحول 

سالمت باشد.
وی گفت: در منطقه خاورمیانه حدود 400 میلیون 
نفر جمعیت وجود دارد و تولید و صادرات دارو در 
این منطقه بازار خوبی را برای همکاری مشترک 

شرکت های سوئدی و ایرانی فراهم کرده است.
 95 حدود  اکنون  هم  کرد:  اضافه  بهداشت  وزیر 
درصد داروهای مورد نیاز بیماران در داخل کشور 
تولید می شود و 50 درصد مواد اولیه دارویی نیز 
تولید داخل است و بقیه را وارد می کنیم؛ درعین 
داریم که  دارویی  برای صادرات  بزرگی  بازار  حال 

هنوز از این ظرفیت به درستی استفاده نمی کنیم.
تعهد  ایران  بهداشت  وزارت  افزود:  بهداشت  وزیر 
کرده است که تا 10سال آینده 100 هزار تخت 
بیمارستانی جدید در کشور ساخته شود و شرکتهای 
سوئدی و اروپایی نیز می توانند در این بازار سرمایه 

گذاری بزرگ همکاری کنند. 
وی گفت: در زمینه شبکه بهداشتی کشور نیز زمینه 
اکنون 23  هم  دارد،  وجود  همکاری  برای  خوبی 
میلیون روستایی زیر پوشش نظام ارجاع و پزشک 
خانواده هستند و برای جمعیت 80 میلیون نفری 
به ازای هر سه هزار نفر جمعیت یک نفر مراقبت 

سالمت تعریف و فعال شده است. 

ارائهمحتوایآموزشی
ضدخشونتدرکتبدرسی

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درباره 
در  کاهش خشونت  بر  مبتنی  آموزشی  محتوای 
جامعه گفت: به مباحث اخالقی مورد نیاز جامعه 
در کتاب های مطالعات اجتماعی، ادبیات، هدیه های 
آسمانی، دین و زندگی و .. پرداخته ایم؛ در محتوای 
آمیز،  خشونت  رفتارهای  از  اجتناب  بر  آموزشی 
سخت گیری ها و دشمنی ها با یکدیگر تاکید شده 
بهرام  محی الدین  والمسلمین  است.حجت االسالم 
محمدیان ، درباره محتوای آموزشی متناسب با محو 
و کاهش خشونت در جامعه با توجه به پرسش مهر 
رئیس جمهور مبنی بر ریشه خشونت در جامعه 
امروزی و راهکارهای ایستادگی در برابر آن اظهار 
کرد:  عناوین دروس در کتاب های درسی مشخص 
اجتماعی  مطالعات  درس  در   افزود:   است.وی 
زندگی،  مهارت های  درسی  کتاب  همچنین  و 
و  آمیز  مسالمت  زندگی  برای  اخالقی  ارزش های 
زیست مومنانه مورد بحث و اشاره قرار گرفته است و 

همانند سایر دروس تدریس می شود.  
آموزشی  ریزی  برنامه  و  پژوهش  سازمان  رئیس 
از   اجتناب  بر  آموزشی  اینکه در محتوای  بیان  با 
رفتارهای خشونت آمیز، سخت گیری ها و دشمنی ها 
با یکدیگر تاکید شده است گفت: البته نباید غافل 
شد که در حال حاضر  برخی مشکالتی که بیان 
می شود مشکالت جهان دیگر است و در کشور ما 
به معنای حاد خود در جریان نیست و شاید کشور 
ما در معرض خطری چون خشونت باشد و شانس 
ابتال به خشونت را داشته باشیم که می توانیم آن را 
به کمک آموزش های خانواده تعدیل کنیم اما  در 

مجموع مبتالبه برخی مسائل و مشکالت نیستیم.
محمدیان ادامه داد: به مباحث اخالقی مورد نیاز 
جامعه در کتاب های مطالعات اجتماعی، ادبیات، 

هدیه های آسمانی، دین و زندگی و .. پرداخته ایم.

افزایشزنانسرپرستخانوار

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: 
تعداد خانواده های زن سرپرست در کشور در حال 
افزایش است و شیب صعودی دارد و مرگ همسر، 

مهم ترین علت آن به شمار می رود.
حبیب اله مسعودی فرید اظهار کرد: 12,5 درصد 
میلیون  نیم  و  دو  با  برابر  کشور  در  ها  خانواده 
خانوار، زن سرپرست هستند. وی ادامه داد: طالق 
و اعتیاد مرد از دیگر عوامل افزایش خانواده های 
زن سرپرست به شمار می رود.معاون امور اجتماعی 
نیم  و  دو  این  از  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان 
هزار  حدود 180   ، سرپرست  زن  خانوار  میلیون 
خانوار زن سرپرست تحت پوشش بهزیستی قرار 
دارند.مسعودی فرید یادآور شد: طبق برنامه پنجم 
های  دستگاه  که  بود  قرار   ،  )39 ماده   ( توسعه 
که  هدفشان  گروه  از  درصد  ساالنه 10  حمایتی 
قابل توانمندسازی هستند را از چرخه حمایت های 
مستقیم خارج کند به آن معنا که به آنان مستمری 
ندهند.وی ادامه داد: بنابراین بهزیستی سال گذشته 
حدود 12,5 تا 13 درصد این زنان یعنی 13 هزار 
نفر را از چرخه حمایت های مستقیم خارج کرد اما 
60 هزار نفر از این 180 هزار زن سرپرست خانواده، 
سالمند هستند که عمال نمی توانیم آنان را از چرخه 

حمایت های مستقیم خارج کنیم .

طرحلشکرفرشتگان
درراستایپاسداشتزنمجاهدمسلمان

طرح لشکر فرشتگان، پاسداشت زن 
مجاهد مسلمان است که از سال 92 
در امتداد طرح همکالسی آسمانی با 
موضوع شهید و شهادت  و همچنین 
واکاوی ابعاد مجاهدت های یک بانوی 
مجاهد در عرصه های مختلف جهاد، 

بررسی می شود.
به گزارش خبرنگارپیام زمان ، حامد عالمتی دبیرکل اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان سراسر کشور با تبریک حلول ماه  در نشست خبری 
پیرامون اجرای طرح لشکر فرشتگان ویژه دانش آموزان دختر دوره متوسطه 
دوم، اظهار داشت: در حوزه شهدای دانش آموز هم برای دانش آموزان پسر 
و نیز دانش آموزان دختر برنامه داریم.وی ادامه داد: برای دانش آموزان پسر 
انجام  دانش آموز  شهدای  سرگذشت پژوهی  و  آسمانی  همکالسی  طرح 
می شود و در بخش دانش آموزان دختر نیز طرح لشکر فرشتگان، پاسداشت 
زن مجاهد مسلمان است که از سال 92 در امتداد طرح همکالسی آسمانی 
اجرا می شود.عالمتی افزود: تمرکز به موضوع شهید و شهادت در مدارس 
در  مجاهد  بانوی  یک  مجاهدت های  ابعاد  واکاوی  و  بررسی  و  دخترانه 

عرصه های مختلف جهاد، از جمله اهداف این طرح است.
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان کشور با اشاره به جزئیات 
طرح لشکر فرشتگان، تصریح کرد: لشکر فرشتگان توسط گروه های 3 تا 5 
نفره سرگذشت پژوهی دانش آموزی در مدارس و قرارگاه های شهری اجرا 
می شود.وی تقویت هویت انقالبی و احساس مسئولیت نسبت به ارزش های 
انقالبی در پرتو ارتباط با زنان مجاهد مسلمان را از جمله اهداف این طرح 
برشمرد.عالمتی، شناخت استعداد و توانایی و الگوگیری از این افراد و زنان 
در عرصه مجاهدت و پایداری و کشف سهم زنان در جهاد کبیر را از جمله 

اهداف این طرح برشمرد.
اینکه  بیان  با  کشور  دانش آموزان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
تقویت بردباری و سازگاری دانش آموز دختر با الگوگیری از زنان مجاهد و 
تکریم آنان و مسئولیت پذیری در قبال نظام و جامعه از سوی دانش آموزان 
دختر مدنظر است، یادآور شد: طرح لشکر فرشتگان در حال حاضر ویژه 
دانش آموزان دختر متوسطه دوم است و امیدواریم از سال تحصیلی  آینده 

در مقطع دختران متوسطه اول نیز اجرا شود.
وی عنوان کرد: اتحادیه در راستای تکریم و پاسداشت زن مجاهد و ایثارگر 
این طرح را اجرا می کند تا در برابر هجوم دشمنان داخلی و خارجی نسبت 
به کمرنگ کردن موضوع شهادت در بین نسل چهارم انقالب گام مؤثری 
را بردارد. عالمتی تصریح کرد: هر انجمن اسالمی مدرسه یک پایگاه است 
که به زنده نگاه داشتن نام شهدا و ترویج مجاهدت و پایداری می پردازد و 
هر قرارگاه  مدرسه ای نیز یک سنگر جریان ساز در موضوع شهید و شهادت 
خواهد بود.عالمتی متذکر شد: این طرح از اول دی تا اول بهمن به مدت 

یک ماه در مدارس اجرا می شود.
به  اشاره  با  کشور  دانش آموزان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه  کل  دبیر 
قرارگاه های شهری، تصریح کرد: در سطح شهری نیز بر اساس مستنداتی 
که دانش  آموز در دی ماه در مدارس خود جمع می کند و بررسی های 
مختلفی در ماه های آینده انجام می گیرد که شامل تولید محصول، بررسی 
و دسته بندی روی سرگذشت پژوهی زنان مجاهد مسلمان است و در نهایت 
در خرداد و تیر ماه سال آینده دانش آموزان موظف هستند در سایتی که 
از سوی اتحادیه اعالم خواهد شد محصوالت خود را در بخش یادواره های 
شهری بارگذاری کنند و سال آینده نیز یادواره های شهری از این آثار برگزار 

خواهد شد.
وی افزود: در سال تحصیلی آینده نیز یادواره ملی لشکر فرشتگان با موضوع 

زن مجاهد مسلمان و در آبان ماه برگزار خواهد شد.
عالمتی، تصریح کرد: این دفترچه ها در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد 
ضمن اینکه نرم افزار لشکر فرشتگان نیز آماده شده است که در آن زنان 

مجاهد مسلمان معرفی می شود.
به  اشاره  با  کشور  دانش آموزان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه  کل  دبیر 
محتویات دفترچه های سرگذشت پژوهی، گفت: آنچه باید گروه دانش آموزی 
شامل  که  می شود  ثبت  دفترچه  این  در  دهد  انجام  سرگذشت پژوهی 
مرحله مقدمه،  تکمیل دفترچه، نکات کاربردی، مشخصات افراد، دلنوشته، 

خاطره نویسی و معرفی کتاب است.
وی با اشاره به اینکه نرم افزار لشکر فرشتگان به استان ها ارسال می شود، 
نماینده  و  انقالب  رهبر معظم  رهنمودهای  به  نرم افزار  این  در  گفت: 
ایشان در اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان پرداخته شده است 
و فیلم و بروشور مربوط به شهدای شاخص سال گذشته نیز در آن 

موجود است.
عالمتی متذکر شد: بخش آموزش، ساخت کلیپ، نویسندگی داستان 
کوتاه، سرودهای صوتی، تصاویر زنان مجاهد مسلمان، فیلم و خاطره 

نیز از بخش های دیگر این نرم افزار است.
دبیر کل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان کشور، خاطرنشان 
کرد: چهارمین دوره طرح لشکر فرشتگان با محوریت مرحومه مرضیه 
حدیدچی )دباغ( و به منظور شناسایی برای نسل جدید برگزار می شود. 
کشور،  دانش آموزان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه های  کل  دبیر 
خاطرنشان کرد: این کار در بستر دفاع مقدس انقالب اسالمی است 
انقالب  تثبیت  و  استمرار  پیروزی،   و هر زن مجاهد مسلمانی که در 
اسالمی و دفاع مقدس نقش آفرینی کرده باشد فارغ از دسته بندی های 

جناحی می توانند در این طرح قرار گیرند.
در ادامه این نشست مریم ملکی معاون خواهران اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان کشور نیز، اظهار داشت: در حوزه دختران به دنبال 
شناسایی نیاز به دختران دانش آموز در حوزه شهید و شهادت بودیم که 

در این خصوص بحث لشکر فرشتگان را دنبال کردیم.
وی عنوان کرد: گروه های 3 تا 5 نفره سرگذشت پژوهی تشکیل می شود 
و در فاز اول این طرح به بحث انقالب اسالمی و دفاع مقدس پرداخته 

می شود.
معاون خواهران اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان کشور، متذکر 
شد: 2 تا 3 ماه کار کارشناسی در این خصوص انجام گرفته است و نگاه 
ما این است که در سال های  آینده کنگره بین المللی در این خصوص 

برگزار کنیم.

ایراندرمعرض30مخاطرهطبیعیاست

معرض در  گفت:ایران  بحران  مدیریت  سازمان  سخنگوی  و   معاون 
زلزله  از مساحت کشور  دارد، 90 درصد  قرار   30 مخاطره طبیعی 
خیز، 80 درصد در معرض سیل و ۷0 درصد نیز با تهدید خشکسالی 
و کم آبی مواجه است که این بالیا هر سال تاثیرهای مخرب زیادی بر 

زندگی مردم بویژه زنان و کودکان می گذارد.
بهنام سعیدی در کارگاه آموزشی مهارت های هماهنگی و مدیریت 
بحران با محوریت حمایت از کودکان که با همکاری سازمان یونیسف 
وابسته به ملل متحد در شیراز برگزار شد افزود: تالمات روحی بیش 
تالمات  به  از آسیب های فیزیکی زیان می رساند و قطعا رسیدگی 
روحی کودکان و زنان و خانواده ها در حوادث سخت تر از رسیدگی 

به آسیب ها و خسارت های فیزیکی است .
وی ادامه داد: زلزله بم هفت هزار و 300 فرد یتیم و کودک که پدر 
و مادر خود را از دست داده بودند برجای گذاشت که همین موضوع 
از  پس  کودکان  روحی  تالمات  به  رسیدگی  برای  ریزی  برنامه  لزوم 

زلزله و حوادث را نمایان می سازد. 
جمله  از  جهانی  های  سازمان   : گفت  همچنین  مسئول  مقام  این 
یونیسف)صندوق کمک به کودکان وابسته به ملل متحد( باید با درک 
مسئولیتی که دارند شرایط بهتری را برای حمایت از کودکان آسیب 
دیده به وجود آورند و با حمایت از این قشر نسبت به کاهش اثرات و 

تالمات روحی آسیب دیدگان اقدام کنند . 

خبرخبر

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه 
نتیجه سه سال فعالیت ما این است که توانسته 
ایم جلوی رشد شتابان اعتیاد را بگیریم گفت: 
و  منابع  تامین  و  مناطق  بندی  اولویت  با 
تن   2000 از  بیش  توانسته ایم  الزم  تجهیزات 
تا   92 سال های  طی  را  کشور  در  مخدر  مواد 

94 کشف کنیم.
ملی  همایش  در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه 
در  سران  اجالس  سالن  در  که  مخدر  مواد  با 
با  مبارزه  اینکه  بیان  با  است،  برگزاری  حال 
که  است  بلیه ای  و  بین المللی  مقوله ای  اعتیاد 
به همین  گفت:  مواجه اند  آن  با  همه کشورها 
با  مبارزه  ملل،  سازمان  در   UNODC دلیل 

اعتیاد در سطح جهان را دنبال می کند.
وی افزود: در این میان ایران موقعیت ویژه ای 
مسیر  در  و  افغانستان  همسایگی  در  و  دارد 
بیشتری  آسیب  و  است  مخدر  مواد  ترانزیت 
را متحمل می شود. ما هزینه های اجتماعی و 
اقتصادی و انسانی بسیاری می پردازیم، با این 
توجهی  شایان  کمکهای  جهانی  مجامع  حال 

ارائه نمی کنند.
بیان  با  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل 
اینکه به لحاظ شیوع شناسی اعتیاد، از نرم های 
آن  دهنده  نشان  و  هستیم  تر  پایین  جهانی 
حمایت  کانون  عنوان  به  خانواده  که  است 
ایفا می کند اظهار کرد:  را  کننده نقش مهمی 
با  مقام معظم رهبری چهار جلسه سه ساعته 
آسیبهای  پیرامون  قوا  سران  و  امر  مسئولین 

تعیین  اولویت  پنج  و  داشته اند  اجتماعی 
کرده اند که نخستین آن مواد مخدر بوده است.
درصد   50 از  بیش  داد:  ادامه  فضلی  رحمانی 
از 60 درصد سرقت ها و 50  زندانی ها، بیش 
درصد طالق های ما به دلیل اعتیاد است و در 
سایر بزه ها نیز اعتیاد فاکتور مهمی محسوب 
اعتیاد  کاهش  خاطر  همین  به  و  شود  می 
موثر  ها  بزهکاری  سایر  کاهش  در  می تواند 

باشد.
بیان  با  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل 
اینکه تاکید دولت و رئیس جمهور، پیشگیری 
و صیانت است گفت: پیشگیری، درمان، مقابله 
و صیانت را دنبال می کنیم. در بهترین شرایط 

وقتی  المللی  بین  استانداردهای  اساس  بر  و 
 20 حداکثر  کنیم  می  درمان  را  معتاد  فرد 
اجتماعی  هزینه های  و  مانند  می  پاک  درصد 
می  تحمیل  را  بسیاری  انسانی  و  اقتصادی  و 
از  نیز  بر صیانت  تاکید رئیس جمهور  و  کنند 

این جهت است.
وی ادامه داد: به همین خاطر بحث اجتماعی 
قرار  سرلوحه  را  مخدر  مواد  با  مبارزه  کردن 
ارتباط  مختلف  اصناف  و  ها  با سمن  و  دادیم 
ها  سمن  از  حجم  این  تشکیل  کردیم؛  برقرار 
مشارکت  جلب  برای  دولت  عزم  دهنده  نشان 
اقشار جامعه برای سازماندهی امر مبارزه است.

ما  فعالیت  سال  سه  نتیجه  اینکه  بیان  با  وی 

ایم جلوی رشد شتابان  توانسته  است که  این 
اعتیاد را بگیریم گفت: با اولویت بندی مناطق و 
تامین منابع و تجهیزات الزم توانسته ایم بیش 
از 2000 تن مواد مخدر در کشور را طی سال 

های 92 تا 94 کشف کنیم.
در  افزود:  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل 
حیطه درمان در کنار مراکز معتادان متجاهر، 
مراکز ماده 15 سهم بسیار زیادی دارند و بیش 
مردمی  توسط سمن های  درمان  از 80 درصد 

اداره می شود.
دبیرکا ستاد مبارزه با مواد مخدر به حضور فعال 
در مجامع بین المللی برای جلب مشارکت ها 
شدن  اجتماعی  سیاست  کرد:  اظهار  و  اشاره 
مورد  جهانی  مجامع  در  مخدر  مواد  با  مبارزه 

توجه است.
عمده ترین  اینکه  به  اشاره  با  فضلی  رحمانی 
پذیرش  عدم  اعتیاد  به  مجدد  بازگشت  علت 
بهبود یافتگان از سوی خانواده و جامعه است و 
حوزه صیانت را در دستور کار قرار دادیم گفت: 
بیکاری نیز یکی دیگر از علل بازگشت به اعتیاد 
است که اقدامات خوبی انجام شده تا کارخانه ها 

و واحدهای تولیدی این افراد را جذب کنند.
اینکه تنها راه مطمئن و موثر  با تاکید بر  وی 
گفت:  است  پیشگیری  اجتماعی،  معضل  این 
دارند  موثری  نقش  ها  خانواده  میان  این  در 
در  توانند  می  کنند  کسب  الزم  آگاهی  اگر  و 
و  آموزش  آن  از  پس  کنند.  کمک  پیشگیری 
پرورش عامل مهمی است و اکنون اقدامات و 

برنامه هایی را در دستورکار قرار داده است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر :

اعتیاد عامل بسیاری از بزه ها و معضالت است 

آغازثبتنامطرحترافیک96از
پنجشنبه

نام  ثبت  آغاز  از  ترافیک  سازمان  آرم  صدور  واحد  مدیر 
روز  از  ترافیک  طرح  محدوده  به  ورود  ساالنه  آرم های 
پنجشنبه 18 آذر95 خبر داد و گفت: متقاضیان به مدت 
حدود دو هفته و تا 30 آذر فرصت دارند تا از طریق آدرس 
در  نام  ثبت  به  نسبت   .  www.tehran.ir اینترنتی 

سامانه مذکور اقدام کنند. 
طرح  پیشنهادی  الیحه  اینکه  بیان  با  قنبرنژاد   مصطفی 
ارایه  شهر  اسالمی  شورای  به  زودی  به  سال96  ترافیک 
فرصت  18آذرماه  تاریخ   از  متقاضیان  گفت:  شود،  می 
 www.tehran.ir اینترنتی  سایت  به  مراجعه  با  دارند 
نسبت به ثبت نام در این سامانه برای دریافت طرح ساالنه 
ترافیک اقدام کنند.مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک 
شهرداری تهران با اشاره به اینکه مطابق سال های گذشته 
طریق  از  و  بوده  الکترونیکی  ترافیک  طرح  آرم  نام  ثبت 
سایت شهرداری تهران صورت می گیرد، عنوان کرد: برابر 
قانون مجوز طرح ترافیک برای خودروهای فرسوده صادر 
نمی شود. در عین حال در این دوره نیز مانند دوره قبل، 
به جز آمبوالنس های اورژانس تهران، خودروهای امدادی 
آتش نشانی و خودروهای پلیس و همچنین اتوبوس های 
شرکت واحد تهران و تاکسی های تهران که تمام یا بخشی 
از مسیر آن ها در محدوده طرح ترافیک قرار دارد و تمامی 
خودروهای عمومی و امدادی که نیاز به مجوز دارند، باید 
نسبت به اخذ مجوز طرح ترافیک اقدام کنند. در غیر این 
صورت ورود آن ها به محدوده، به منزله تخلف ورود ممنوع 

خواهد بود.

هزینه30میلیاردتومانیدولتبرای
دارویبیمارانایدز

حدود  سال  هر  دولت  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
افراد  نیاز  مورد  داروهای  تامین  برای  تومان  میلیارد   30
مبتال به ویروس ایدز و بیماران آن هزینه می کند و تمام 

داروهای این بیماران رایگان است.
داروی  برای  دولت  کرد  هزینه  درباره  دیناروند  رسول   

بیماران مبتال به ویروس ایدز توزیع داد.
وی گفت: دولت هر سال داروهای مورد نیاز افراد مبتال به 
ویروس ایدز را خریداری و تامین می کند و از طریق شبکه 
توزیع  افراد مبتال  بین  رایگان  به صورت  بهداشتی کشور 
هیچ  ایدز  ویروس  به  مبتال  افراد  افزود:  می شود.دیناروند 
هر سال حدود  دولت  و  ندارند  دارو  تامین  برای  مشکلی 
30 میلیارد تومان برای تامین داروهای مورد نیاز این افراد 
از این هزینه از  البته در گذشته بخشی  هزینه می کند، 

طریق کمک های بین المللی تامین می شد.
برای  مختلفی  داروهای  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
در  آنها  اکثر  که  دارد  وجود  ایدز  ویروس  به  مبتال  افراد 
ایران وارداتی است، البته چند قلم آن در کشور تولید می 
شود و در مواردی که داروی تولید داخل وجود دارد، خرید 

خارجی انجام نمی شود.

مهلتتکمیلاطالعاتعائلهمندی
بازنشستگانتا30آذر

اعالم  کشوری  بازنشستگی  صندوق  امورمالی  مدیرکل 
واوالد  مندی  عائله  اطالعات  تکمیل  مهلت  کرد:آخرین 
بازنشستگان کشوری 30 آذرماه است و این مهلت تمدید 

نمی شود.
اجرایی  های  دستگاه  کرد:  اظهار  زاده،  بخشی  حسین 
مکلفند در مدت زمان یاد شده، اقدام به تکمیل اطالعات 
بازنشستگان خود کنند که  مربوط به عائله مندی واوالد 
در غیر این صورت حقوقی بابت این بخش ها به بازنشسته 

های آن دستگاه ها پرداخت نخواهد شد. 
بخشی زاده افزود: آموزش وپرورش شهر تهران، نخستین 
دستگاهی است که نسبت به درج به موقع اطالعات الزم 
بازنشستگان برای دریافت حقوق عائله مندی و حق اوالد 

اقدام کرده است. 
نظارت  اعمال  منظور  به  بازنشستگان  ملی  کد  ثبت  وی، 
این  گفت:  و  دانست  ضروری  را  صندوق  این  اموال  از 
تحت  افرد  ملی  کد  ثبت  با  تا  کند  می  تالش  صندوق 
تکفل بازنشستگان و تایید اطالعات از سایت ثبت احوال، 

اطالعات مورد نیاز خود را تکمیل کند. 
وآبان  مهر  حقوق  کشوری،  بازنشستگی  صندوق 
پرداخت  مستقیم  طور  به  را  صندوق  این  بازنشستگان 
کرده است و درتالش است تا حقوق عائله مندی و اوالد 
طور  به  آنان  ماهیانه  حقوق  همراه  نیز  را  بازنشستگان 

مستقیم پرداخت کند. 
بازنشسته تحت  هزار  میلیون و280  زمان حاضر یک  در 

پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این 
به  بود  قرار  که  ها  یارانه  هدفمندی  منابع  که 
طرح تحول سالمت تخصیص یابد، محقق نشد، 
گفت: اجرای چنین طرح بزرگی در کشورهای 
مواجه  دشواری  با  هم  یونان  و  فرانسه  امریکا، 

شده است.
علی ربیعی روز یکشنبه در صحن علنی مجلس 
شورای اسالمی برای پاسخ به پرسش عبدالرضا 
مصری نماینده مردم کرمانشاه درباره خسارت 
میلیارد  هزار  ریالی)10  میلیارد  هزار   100
تامین  سازمان  به  تحول سالمت  طرح  تومان( 

اجتماعی حضور یافت. 
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به 
این پرسش گفت: سهم بیماران از جیب خود 
در دولت گذشته 54,8 درصد بود که در دولت 
از 10درصد رسید.  به کمتر  این سهم  یازدهم 
آموزش  و  درمان   ، بهداشت  وزیر  را  این سهم 
در  دستجردی(  دکتر  وقت)  دولت  پزشکی 

مجلس اعالم کرده بود.
در  مردم  جیب  از  درمان  سهم  گفت:  ربیعی 
جهان 18 درصد است که با تالش های انجام 

شده در ایران به کمتر از 10درصد رسید. سهم 
سالمت از جیب مردم در کشور پاکستان 16,8 

درصد است.
این  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
است  باال  آنچنان  کشور  در  بیماری  هزینه  که 
که می تواند در صورت بروز، یک خانواده را به 
زیر خط فقر ببرد، طرح تحول سالمت را برای 
ارتقا سالمت عنوان کرد و گفت: قرار بود سهم 
درمان از جیب مردم را به کمتر از 30 درصد 
10درصد  از  کمتر  به  را  خروجی  که  برسانیم 

رساندیم.
برای  سالمت  بیمه  پوشش  به  اشاره  با  ربیعی 
10 میلیون حاشیه نشین گفت: این آرزوی امام 

راحل و رهبر معظم انقالب اسالمی است.
وی تاکید کرد، در اجرای طرح تحول سالمت 
با مشکل مواجه شدیم که علت آن آماده نبودن 

زیر ساخت ها برای اجرای این طرح بود.
طرح  اجرای  وقتی  اینکه  به  اشاره  با  ربیعی 
مشکالت  با  کردیم  شروع  را  سالمت  تحول 
زیادی مواجه بودیم، گفت: بخشی از مشکالت 
دیگر بخشی  و  ساختی  زیر  های   چالش 

 چالش های مالی بود.
کرمانشاه  نماینده  سووال  که  این  بیان  با  وی 
در  گفت:  است،  مالی  های  چالش  به  مربوط 
برای  اجرا  سرعت  متاسفانه  طرح  اجرای  آغاز 
بر نحوه چگونگی اجرای طرح  ما مهم بود که 
از  خروج  برای  ربیعی،  گفته  گرفت.به  پیشی 
بحران درمان در ایران اجرای طرح را با سرعت 

پیگیری کردیم که این سرعت خود مشکالتی 
را در اجرا برای ما ایجاد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
کنترل  بر  اخیر  روزهای  در  جمهوری  رییس 
تحول  طرح  در  منابع(  و  )مصارف  ها  هزینه 
سالمت تاکید کرده اند، افزود: ما در حین اجرا 

در حال اصالح طرح تحول سالمت هستیم.

ربیعی:

هزینهدرمانازجیبمردمکمتراز10درصداست

توضیح  در  بهداشت  وزیر  بهداشتی  معاون 
شیوع اچ آی وی / ایدز در کشور گفت: افزایش 
موارد این بیماری در موج سوم ایدز در کشور 

زنگ خطر بزرگی برای ما محسوب می شود.
دکتر علی اکبر سیاری در مراسم روز جهانی 
ایدز با بیان اینکه شیوع اچ آی وی / ایدز رو به 
گسترش است، گفت: این در حالیست که در 
کاهش  درصد   50 دنیا  در  آن  شیوع  مجموع 
شرقی  مدیترانه  منطقه  در  اما  است،  یافته 

شیوع این بیماری رو به افزایش است.
انتقال  را  ایدز   / اچ آی وی  سوم  موج  وی، 
گفت  و  کرد  عنوان  جنسی  تماس  راه  از  آن 
ایدز   / اچ آی وی  شیوع  دهه  سه  مدت  :در 
جنسی در ایران از 18.6 درصد به 40 درصد 
رسیده است و این زنگ خطر بزرگی برایمان 

محسوب می شود. 
افزایش موارد بیماری در زنان

سیاری با اشاره به افزایش دو برابری ابتال به 
اچ آی وی / ایدز طی سه دهه گذشته در بین 
بیماری  این  به  ابتال  میزان  زنان کشور گفت: 
در بین زنان از 16 درصد به 31 درصد رسیده 

است و همه باید از این موضوع نگران باشیم.
اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر  بهداشتی  معاون 
سن ابتال به ایدز در کشور رو به کاهش است، 
سالمت  معاون  که  است  موضوعی  این  گفت: 
وزارت بهداشت در سال 81 به آن اشاره کرده 
بود و من هم امروز همین موضوع را اعالم می 
کنم و نگران هستم. در عین حال مسئله مهم 
توجه به حاشیه شهرهاست؛ چراکه آسیب های 

اجتماعی در این مناطق رو به افزایش است.
تاثیر سریال »پریا« بر افزایش مراجعات به 

مراکز مشاوره ایدز
در  سیما  و  صدا  از  پریا  سریال  پخش  به  وی 
زمانی  گفت:  و  کرد  اشاره  گذشته  ماه  چند 
مراجعه  میزان  می شد  پخش  سریال  این  که 

این  تست های  انجام  و  ایدز  مشاوره  مراکز  به 
بنابراین  بود.  یافته  افزایش  برابر   4 بیماری 
رسانه ها  اگر  که  می دهد  نشان  موضوع  این 
بهداشت  وزارت  برنامه های  از  هنرمندان  و 
 90.90.90 هدف  به  می توانیم  کنند،  حمایت 
در  کلی  طور  به  اینکه  بیان  با  برسیم.سیاری 
کشورها  سایر  به  نسبت  ایدز  کنترل  زمینه 
موضوع  این  دلیل  کرد:  اظهار  هستیم،  عقب 
مذهبی  و  فرهنگی  محدودیت های  برخی 
فرهنگی  منابع  و  قرآن  حالیکه  در  است؛ 
و  کرده اند  مطرح  را  مسائل  این  از  خیلی  ما 
می توانیم از آنها بهره بریم. بنابراین اگر به این 
مسئله توجه کنیم تا 15 سال دیگر می توانیم 

بیماری ایدز را مهار کنیم.

نظام  تحول  طرح  قالب  در  داد:  ادامه  وی، 
سالمت برای 10 میلیون و 100 هزار نفر در 
این  که  کردیم  ایجاد  سیستم  شهرها  حاشیه 

موضوع بزرگ ترین نقطه اتکا ماست.
۸۸00 ایرانی مبتال به ایدز
 تا کنون جان باخته اند

در  نفر  میلیون   ۷8 اینکه  بیان  با  سیاری، 
گفت:  هستند،  مبتال  ایدز   / اچ آی وی  به  دنیا 
و  کرده اند  فوت  افراد  این  نفر  میلیون   35
این  به  مبتالیان  از  نفر   8800 نیز  ایران  در 
هم  را  نفر  هزار   18 و  کردند  فوت  بیماری 
ویژه  به  معتادان  داریم.سیاری،  درمان  تحت 
پرخطر  رفتار  که  افرادی  تزریقی،  معتادان 
جنسی دارند و نوزادانی را که از مادران مبتال 
خطر  معرض  در  گروه  سه  را  می شوند  متولد 
ما  اساس  این  بر  افزود:  و  خواند  بیماری  این 
مفصلی  برنامه  باردار  مادران  از  مراقبت  برای 
داریم. البته نیازمند اطالع رسانی در رسانه ها، 
تا  هستیم  عالی  آموزش  و  پرورش  و  آموزش 
کنترل  آرمان  به  آینده  سال   15 بتوانیم طی 

شیوع اپیدمی ایدز دست یابیم.

معاون وزیر بهداشت مطرح کرد:

نگرانیازکاهشسنابتالبهایدزدرکشور
افزایش دوبرابری ایدز جنسی در زنان
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آگهیابالغ
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به حسین خلیلیان اسکوئی 

کالسه پرونده: 950118 
وقت حضور: ظرف ده روز پس از رویت )نشر آگهی(

تجدید نظر خواه: محمد سلیمانی 
شماره  دادنامه  به  نسبت  خواهی  نظر  تجدید  تقاضای  خواسته: 
نظر  تجدید  تهران  عمومی  دادگاه   8۷ شعبه  از  صادره   95099۷2161900۷96
به دادنامه مذکور و تقدیم  با تسلیم دادخواست تجدید نظر خواهی نسبت  خواه 
این شعبه تقاضای تجدید نظر خواهی نموده است لذا ضمن  به  اعتراضیه  الیحه 
ارسال نسخه ثانی دادخواست وضمائم به این شعبه تقاضای تبادل لوایح را نموده 
است. بدین وسیله به مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا تجدید نظر خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت ده روز پس از رویت 
آگهی با مراجعه به دفتر شعبه8۷ دادگاه عمومی تهران ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت چنانچه پاسخی دارد ظرف مهلت 

مذکور کتبا به این شعبه اعالم نماید. 
110/10363۸ مدیر دفتر شعبه ۸7 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

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

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
دوم   / اول  هیات  شماره 13956033105۷001413مورخ 1395/08/20  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی رجبی فرزند احمدعلی بشماره شناسنامه 2859 صادره از کرج 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 125/06 مترمربع مفروز و مجزی شده از 
1510 فرعی از 362 اصلی واقع در محمدآباد خریداری از مالک رسمی حیدر باقری 
محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج  ایرج فهیمی

اجراییه
شماره پرونده: 9409982161900959 
محکوم له: شاهین خدایاری فرزند اصغر 

محکوم علیه: مسعود مرادی فرزند عبدالعلی به نشانی مجهول المکان 
محکوم به:  

به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 951009216190256۷  و 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   95099۷2161900622 دادنامه  شماره 
مبلغ 400/000/000 ریال از بابت اصل خواسته با لحاظ خسارات کامل دادرسی و 
نیز خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مستند دعوی تا زمان پرداخت در 

حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. 
110/103646دادرس شعبه ۸7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران 

آگهیابالغ
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به بابک مرادی 

کالسه پرونده: 9509982161900262 
وقت حضور: ظرف ده روز پس از رویت )نشر آگهی(

تجدید نظر خواه: محمد علی وحدتی پویا 
شماره  دادنامه  به  نسبت  خواهی  نظر  تجدید  تقاضای  خواسته: 
نظر  تجدید  تهران  عمومی  دادگاه   8۷ شعبه  از  صادره   95099۷2161900۷91
به دادنامه مذکور و تقدیم  با تسلیم دادخواست تجدید نظر خواهی نسبت  خواه 
این شعبه تقاضای تجدید نظر خواهی نموده است لذا ضمن  به  اعتراضیه  الیحه 
ارسال نسخه ثانی دادخواست وضمائم به این شعبه تقاضای تبادل لوایح را نموده 
است. بدین وسیله به مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا تجدید نظر خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت ده روز پس از رویت 
آگهی با مراجعه به دفتر شعبه8۷ دادگاه عمومی تهران ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت چنانچه پاسخی دارد ظرف مهلت 

مذکور کتبا به این شعبه اعالم نماید. 
110/103662 مدیر دفتر شعبه ۸7 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

دادنامه
پرونده کالسه 9509980000500443 شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره 95099۷000050098۷ 
خواهان: خانم ندا فروتنی یزدی فرزند محمدحسین با وکالت آقای محمد محرابی 

فرزند غالمحسین 
خوانده: آقای امیر کامران میر فخرایی فرزند سید عباس 

خواسته ها: 1- مطالبه وجه 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت 
دادرسی 

گردش کار: وکیل خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده که جهت 
رسیدگی به این شعبه ارجاع که پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی در وقت فوق 
العاده تحت نظر قرار دارد دادگاه با عنایت به محتویات اوراق پرونده ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه 

محمد  آقای  وکالت  با  حسین  محمد  فرزند  یزدی  فروتنی  ندا  خانم  دادخواست 
به خواسته  فرزند سید عباس  امیر کامران میر فخرایی  آقای  به طرفیت  محرابی 
مطالبه وجه بابت طلب به مبلغ 1/380/000/000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه وکیل خواهان مدعی است به استناد رسید های پیوستی نامبرده در فواصل 
مختلف مبالغ مورد خواسته از موکل دریافت نموده است. توجها به اینکه خوانده با 
وصف ابالغ اخطاریه در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای نیز تقدیم نداشته. 
به لحاظ اعطا رسید دریافت وجه و اینکه مدرک یا سندی دال بر استرداد وجوه و 
یا تادیه آن اقامه نگردیده است اصل بر بقا دین و اشتغال ذمه او می باشد لذا به 
استناد ماده 265 قانون مدنی و ماده198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم به الزام خوانده به استرداد مبلغ 1/380/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 46/818/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر می 
گردد. این رای غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 

سپس قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. 
110/103633رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران 

آگهی
خواهان مسعود شاه زیدی دادخواستی به طرفیت خوانده محمود پور علی و شرکت 
پاکروبان سپهر غرب به خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 4۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر 
تهران واقع در تهران- خیابان شهید مطهری- خیابان میرعماد- مجتمع قضایی 
وقت  که  گردیده  ثبت   95099821612004۷2 کالسه  به  و  ارجاع  صدر  شهید 
مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   9/00 ساعت  و   1395/10/29 آن  رسیدگی 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/103636منشی دادگاه حقوقی شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 

صدر تهران

آگهیمادهسهقانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  محمود  فرزند  پور  محمودی  بهرام  آقای 
13کرمانشاه  بخش  در  واقع  جوانرود   اصلی  یک  از  فرعی  پالک120  از  را  خود 
و  خریداری  حسینی  نامدار  آقایان  از  که  سوربان  جوی  زیری  زمین  به  معروف 
به  و  تشکیل   1  –  95 کالسه  تحت  نیز  پرونده  نموده  مالکیت  سند  درخواست 
هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 
13956031600۷000831 مورخ 2۷ /6 /1395 ، حکم به صدور سند مالکیت 
پور صادر  محمودی  بهرام  آقای  نام  به  مربع  مساحت 101متر  به  خانه  باب  یک 
و  محمد،محمود،محمدصالح  آقایان  مزبور  پالک  اولیه  مالکین  نام  و  است  نموده 
آگهی می شود  فاصله 15روز  در  نوبت  دو  در  مراتب  لذا  می باشد  عبداله صدیقی 
تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به 
دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای بهرام محمودی  پور صادر خواهد نمود 

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

آگهیمفقودی
شماره  و   1390 مدل  پارس  پژو  سواری  ماشین  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   12690006۷12 موتور  شماره  و  82-۷11د54  شهربانی 
درجه  از  و  مفقود  هوشیاران  غالمرضا  نام  به   NAAN41DC5BE0030۷6

اعتبار ساقط است.
بابل

آگهیاحضارمتهم
بدینوسیله در اجرای ماده 1۷4 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری با توجه به مجهول المکان بودن متهم یدا... ناصری فرزند محمد به 
اتهام مزاحمت ملکی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار یا محلی آگهی می 
شود که متهم ظرف یک ماه پس از انتشار در وقت اداری در این شعبه جهت دفاع 
بازپرسی  اول  پرونده کالسه 94099808۷9601183 شعبه  در  انتسابی  اتهام  از 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ملکشاهی حضور یابد بدیهی است در صورت 

عدم حضور به صورت غیابی اظهار نظر خواهد شد.
حامد پرندین  بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ملکشاهی

آگهیابالغوقتدادرسیدگی
بنا به تجویز ماده 115و180 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه عمومی و انقالب 
در امور کیفری به خانم یسری مهربان فرزند فعال مجهول المکان ابالغ می گردد 
کالسه  پرونده  در  نقد  وجه  مجاز  غیر  برداشت  بر  دائر  خود  اتهام  از  دفاع  جهت 
دادگاه  این  در   11 ساعت  مورخ 1395/11/18  جلسه  در  شعبه 101   950۷03

حاضر در صورت عدم حضور دادگاه راسا مبادرت بصدور رای غیابی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه جزائی ایالم/ احمد بیگی

چگونگیپرورشوتربیتکودکخردمند

کودکی که دوران خردسالی را می گذراند، بسیار بیشتر از خیلی از ما 
بزرگساالن خرد بیداردارد، بدین روی اولین و مهم ترین کاری که ما 
باید انجام دهیم، این است که آن خرد اصیل الهی را سرکوب نکنیم، 

باورکنیدکودکمان به غایت دانا وخردمنداست.

گام اول:
 اهداف تان از فرزندآوری را در سه جمله توضیح دهید.این کار به شما 
اینجا ما به احساس  از تصمیمی که گرفتید می دهد،  اندازی  چشم 
مسئولیت حاصل از این تصمیم فردی نیازداریم. هرچند شما و همسرتان، 
هر دو در این تصمیم گیری، مشارکت داشتید، اما در این سبک کار،که 
مبتنی بر تغییر و رشد فردی است، تنها یک فرد، مدنظر است و او شما 

هستید.
ممکن است کودک شما ناخواسته و بدون برنامه ریزی به دنیا آمده باشد، 
هیچ تفاوتی ندارد، اگر مادر هستید وظیفه تان پرورش کودک خردمند 
با استفاده از سالح عشق و مهرورزیست، و اگر پدر هستید قطعا داشتن 

فرزند خردمندی که باحمایت گری تان رشد می کند.

گام دوم:
برای شروع باید به تعریف جامع وکاملی ازکودکم دست بزنم؛ این 
تعریف شامل نگاه ما به کودک مان می شود ،این همان رویکرد و 
برداشت ما از آن وجود معصوم دوست داشتنی است؛ ضمن اینکه 
به طور معمول ،او را به عنوان فرزند من ،با این نام و نشان و سن و 
جنس و نژاد و تحصیالت و........... توصیف می کنیم ؛ حاال باید به 
توصیف اصالت فردی او که همان خیر و نیکی است، بپردازیم، این 
الهی است که درکالبد جنین  از ذات مقدس  برآمده  خیر و نیکی 
باشدکه  یادمان  روحی حجرایه 29(،  من  فیه  دمیده شده)ونفخت 
طبق آیه 1۷2 سوره اعراف قبال از او، عهد هم گرفته شده است این 
کار به ما یادآوری می کند،کودک فرشته خوی ما، واقعا چه کسی 
است. حاال به نظرشما فرزندی که متوجه شدیم،از روح خداوندی 
حیات دارد وبا اختیارخودش مارا انتخاب کرده چقدر آگاهانه تر و 
عمیق تر دوستش خواهیم داشت؟ و چون او جزئی ازخداوند است 

چقدر محترم تر و عزیزترخواهد بود؟

حاال یک توصیه درگوشی:

است،  شده  امیرالمومنین)ع(نقل  از  که  تربیتی  شیوه  براساس 
کودک در هفت سال اول آقا و سرور است، باتوجه به این نکته و 
با در نظرگرفتن اهمیت فراوان هفت سال اول که مهمترین سالها 
درتربیت کودک به حساب می آید چند قول به خودتان بدهید، اول 
اینکه به کودک تان، نیازها وخواسته های وی احترام بگذارید، هر 

زمانی که از شما اشتباهی سرزد از او عذرخواهی کنید.
این کار باعث می شود کودک تان یاد بگیرد، مسئولیت اعمالش را 
برعهده بگیرد و شما یکسان بودنتان با او را، فارغ از سن و نقش تان، 
به یاد داشته باشید. لطفا مسایل مالی را مانع فرض نکنید، چرا که 
اگر اینگونه هم باشد، می توانید به جای رد کردن قاطعانه خواسته 

او یا سرکوب کردن آن در موردش با صبر و عشق صحبت کنید.

چه کارهایی را انجام ندهیم؟
والدینی  نگیرید، فقط وظایف  تان هویت  مادری  یا  از نقش پدری 
تان را انجام دهید. هرعملی که برخالف کرامت و شان انسانی است 
واقع مهمترین وظیفه ما درقبال کودک  انجام بدهیم، در  نباید  را 
مان برآورده کردن نیازهای او و سپس محافظت او، از خطر است، 
من اعتقاد دارم بقیه مسایل را او از مشاهده رفتار ما با همسر مان، 
دیگران وخودش خواهد اموخت، حاال دلیل اصرارم بر خودسازی و 

تغییر فردی روشن می شود.
محلی،بی  )قهر،کم  کودک  با  خشونت  مشخص،  طور  به 
جویی،کنترل  کردن،انتقام  وفریاد،تحقیر،توهین،محروم  توجهی،داد 
بیمارگونه،برخورد فیزیکی یاکتک زدن( مطلقا ممنوع است. دروغ 
از آن دسته  گفتن به کودک، وتبعیض و مقایسه بین بچه ها هم 
اند. چرا که همه این اعمال برخالف کرامت انسانی او است و باعث 

مدفون شدن خرد الهی اش می شود.
شاید خسته شدید لبخند بزنید به آخرش رسیدیم، حاالبا هم برای 
کنترل  برای  که  است  این  آن  و  شویم  می  آماده  راز  یک  افشای 
و  به عصبانیت  دیدتان  اجرای صالح  و  برای حرف شنوی،  کودک 
با عناوین دهان  او احترام بگذار و  به  نیازی نیست،  تنبیه  فریاد و 
پرکن مخاطب قرارش بده او به حرفتان گوش می دهد، و آن قدر 
او را از محبت و عشق لبریزکن که اگر لحظه ای آن را از وی دریغ 
کردی یقینا فرامین ات را اجراکند، فقط یادتان باشد، این لحظات 
دریغ کردن عشق و محبت را طوالنی نکنید زیرا نتیجه عکس می 
دهد و فضای درد می سازد، شاید هم شما را تبدیل به یک باج گیر 

عاطفی بکند.

کودکانه

شما  ما  جوانان  این  خواهد  می  دلم  بنده   
دانشجویان؛ چه دختر، چه پسر و حّتی دانش 
های  پدیده  ریزترین  روی  مدارس،  آموزان 

سیاسی دنیا فکر کنید و تحلیل بدهید.]1[
 عزیزان من! رابطه با خدا را جّدی بگیرید. شما 
حرف  خدا  با  بدهید،  اهمیت  آن  به  جوانید؛ 
با  نماز  نماز،  مناجات،  بخواهید.  خدا  از  بزنید، 
حال و با توّجه، برای شما خیلی الزم است. مبادا 

اینها را به حاشیه برانید.]2[
 دانشگاه باید بتواند یک جنبش نرم افزارِی همه 
جانبه و عمیق در اختیار این کشور و این ملت 
بگذارد تا کسانی که اهل کار و تالش هستند، با 
پیشنهادها و با قالبها و نوآوریهای علمِی خودی 
بتوانند بنای حقیقی یک جامعه آباد و عادالنه 
باال  را  اسالمی  ارزشهای  و  تفّکرات  بر  مبتنی 

ببرند.]3[
 برداشت و توّقع بنده و نظام اسالمی از جماعت 
دانشجو این است که فکر می کنیم دانشجو یک 
روشنفکر تمام عیاِر مسلمان است؛ متدیّن است.

]4[
بدنه  غالب  از  بیش  یا  غالب  خواهم  می  من   
و  متعّهد  ای  مجموعه  کشور،  دانشجویی 
آرمانهای  به  نسبت  مسؤولیت  احساس  دارای 
دانشجویی باشند. یکی از این آرمانها مسأله علم 
سوم،  آرمان  و  است  عدالتخواهی  دومی  است؛ 

آزاداندیشی و آزادیخواهی است.]5[
 در زمینه عدالتخواهی، می توانید قانون اساسی 
را مطالعه کنید و ببینید اگر ما بخواهیم عدالت 
اجتماعی را با همان مفهوم متعارفی که همه می 
فهمیم، تحّقق ببخشیم، باید از کدام دستگاهها 

چه توّقعهایی داشته باشیم.]6[
ترجمه  و  عرصۀتجربه  در  دائم  طور  به  نباید   
ایده  ای،  ترجمه  فکر  حّتی  ای،  ترجمه  علم   -

سیاست  و  اقتصاد  و  ایدئولوژی  و  مکتب  و 
ترجمه ای - بمانیم؛ زیرا این ننگ است برای 
انسان که از خرد، سنجش، تحلیل و درک و 

فهم خود استفاده نکند]۷[
 انتظار من از شما جوانها و اساتید این است. 
دانش  مرزهای  سراغ  به  کنید.  علم  تولید 
تالش  و  کار  با  کنید.  کار  کنید.  فکر  بروید. 
دارد،  دانش  امروز  که  مرزهایی  از  شود  می 

عبور کرد.]8[
 سیاست زدگی و سیاست بازی به هیچ وجه 
مورد تأیید نیست اما سیاست گری و برخوردار 
نیاز  سیاسی،  تحلیل  و  فهم  قدرت  از  شدن 

مبرم دانشجویان و دانشگاههاست.]9[
ایران  ملت  عمِل  سرعت  و  شهامت  مظهر   
که  دانشجویانی  هم  آن  بودند؛  دانشجویان 
وابسته  دانشجوی  نه  بودند،  امام  خّط  پیرو 
تشکیالت  فالن  یا  سیاسی  حزب  فالن  به 
گوناگون و بی ایمان؛ نه، دانشجویی که خِطّ 

امام را قبول داشت و به آن مؤمن بود.]10[
و  صادق  و  دانشجو  و  جوان  شمای  فرق   
در  باید  کار  سیاسی  آدم  یک  با  دل،  پاکیزه 

را  آنچه  بزنید؛  صریح  را  حرفتان  باشد؛  همین 
معلوم  چنانچه  اگر  و  بزنید؛  دل  از  میزنید،  که 
شد که اشتباه است، سریع پس بگیرید؛ راحت. 
های  بهترین شاخصه  از  یکی  من  نظر  به  این، 

دانشجوئی است.]11[
 جنبش دانشجوئی در کشور ما در تاریِخ ثبت 
شده و شناخته شدۀخود، همیشه ضد استکبار، 
ضد سلطه، ضد استبداد، ضد اختناق و بشدت 

عدالتخواه بوده است.]12[
نگاه  و  دانشجوئی  از جنبش  برداشت من  این   
من به جنبش دانشجوئی است: ضد استکباری، 
ضد فساد، ضد اشرافیگری، ضد حاکمیت تجمل 

انحرافی؛  گرایشهای  ضد  زورگویانه،  و  گرایانه 
اینها خصوصیات جنبش دانشجوئی است.]13[

برای  هم  فرصتی  دانشجوئی  های  تشکل   
دانشجو ایجاد میکند برای کار دسته جمعی. و 
من به کار دسته جمعی اعتقاد دارم و این را یک 
نیاز دانشجو میدانم؛ کسب مهارتهای گوناگون؛ 

مهارتهای سیاسی، اجتماعی.]14[
انتظار  این  جا  همه  در  و  همیشه  دانشگاه  از   
هست که محل جوشش و اوج دو جریان حیاتی 
در کشور باشد: اول، جریان علم و تحقیق؛ دوم، 
و  ها  خواهی  آرمان  و  ها  گرایی  آرمان  جریان 

هدفگذاری های سیاسی و اجتماعی. ]15[

افسران  نرم، شما جوانهای دانشجو،   در جنگ 
تو صحنه  افسر جوان   .  . اید.  این جبهه  جوان 
است؛ هم به دستور عمل میکند، هم صحنه را 
خود  جان  و  خود  جسم  با  بینید؛  می  درست 
افسران جوانند؛  اینها  لذا  آزماید.  را می  صحنه 

دانشجو نقشش این است.]16[
 در زمینۀمسائل علمی باید دنبال قله بود؛ که 
خوب  و  خواندن  درس  به  را  شما  توجه  این، 

درس خواندن باید نتیجه بدهد.]1۷[
 سطح معرفت را باال ببرید. با قرآن، با نوشتجات 
فضالی  نوشتجات  با  مطهری،  شهید  مرحوم 
های  حوزه  در  امروز  خوشبختانه  که  بزرگی 

علمیه حضور دارند، آشنا شوید.]18[
به  دنیا  در  که  باشد  این  شما  همت  باید   
تازه  به  بخواهد  کسی  اگر  که  برسیم  وضعی 
های علمی دست پیدا کند، مجبور باشد زبان 

فارسی یاد بگیرد.]19[
»دانشجویی«  به  را  همۀدانشجویان  من   
علم  دنبال  یعنی   - کلمه  واقعی  معنای  به 
رفتن - و به فعالیتهای متناسب با دانشجوئی 
چه  اجتماعی،  فعالیتهای  چه  میکنم؛  دعوت 

فعالیتهای سیاسی.]20[
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و  دانش  دین  اسالم،  دین  شود  گفته  اگر 
و  دنیوی  سعادتمندانه  زندگی  برای  آموزش 
نشده  ناحق، گفته  است، سخنی  بشر  اخروی 
بقدری  اسالم  در  ودانش  علم  اهمیت  است. 
است که اولین کلمه ای که جبرئیل به پیامبر 
اکرم صلی ا... علیه و آله گفت؛ این بود: »اقرأ« 

)بخوان(!.
قرآنی  های  آموزه  در  انسان  ارزش  گمان  بی 
تسخیر  که  روست  این  از  است؛  دانش  به 
فرشتگان و هستی، زمانی برای انسان شدنی 
را  خویش  اسمای  انسان  به  خداوند  که  شد 
تعلیم داد و انسان به دانش اسمایی آگاه شد. 
این آگاهی هر چند به شکل آگاهی حضوری 

و شهودی است که از آن به دانش وجودی نیز 
انسان  وجود  و  جان  در  زیرا  شود؛  می  تعبیر 
جای می گیرد و بخشی بلکه همه وجود وی 

را شکل می بخشد که در تعبیر مولوی:

ای برادر تو همه اندیشه ای 
مابقی جز استخوان و ریشه ای

به خوبی تبیین شده است. با این همه، دانشی 
دارای ارزش است که انسان را به مقام خودش 
به عروج رساند و  از مقام هبوط،  بازگرداند و 
افالک  عرش  به  خاک  از  را  ای  دوباره  صعود 

برین تا عرش سدره المنتهی آغاز کند.

از اینروست که قرآن ارزش و اعتبار آدمی را به 
دانش اسمایی دانسته است که دانش، توانایی 
که  است  چیزهایی  آن  همه  به  ظرفیت  و 

خداوند را به خداوندی متصف ساخته است.
کمال  به  تواند  می  اسمایی  دانش  با  آدمی 
مطلق برسد. تفاوت اسما و صفات در خداوند 
با انسان در این است که اسما در خداوند عین 
ذات و ازلی و ابدی است و در انسان عین ذات 
عنایت  و  ذات  عارض  شکلی  به  بلکه  نیست 
که  است  انسان  این  همه  این  با  است.  االهی 

به جایی برسد که  با دانش خویش  تواند  می 
کسی در هستی بدان دست نیافته است«.

برابری خلقت و دانش
خلقت  با  دانش  و  علم  پیدایش  گفت؛  باید   
انسان برابری می کند و همواره بشر در صدد 
آن بوده که بفهمد و درک نماید. علم و دانش  
در زندگی انسان دارای جایگاه ویژه ای است. 
راه  که  است  این  انسان  زندگی  در  علم  نقش 

انسان  به  را  ساختن  راه  و  تکامل   سعادت، 
که  کند  می  توانا  را  انسان  علم،  آموزد.  می 
آینده را همان گونه که می خواهد بسازد. علم 
مانند ابزاری در اختیار خواست انسان قرار می 
گیرد و طبیعت را آن چنان که انسان بخواهد 

و فرمان دهد می سازد.
پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله پیروانش را به 
فراگیری علم و دانش تشویق می کرد. کودکان 
اصحابش را وادار کرد که سواد بیاموزند. برخی 
از یارانش را فرمان داد زبان سریانی بیاموزند. 

این تأکید و تشویق ها در باره علم سبب شد 
که مسلمانان با همت و سرعت بی نظیری به 

جست و جوی علم در همۀ جهان پرداختند.
آثار علمی را هر کجا یافتند به دست آوردند 
پرداخته  تحقیق  به  خود  و  کردند  ترجمه  و 
ارتباطی  حلقۀ  که  این  بر  عالوه  راه  این  از  و 
شدند میان تمدن های قدیم یونانی و رومی و 
ایرانی و مصری و هندی و غیره، و تمدن جدید 
اروپایی، خود یکی از شکوهمندترین تمدن ها 

که  آفریدند  را  بشریت  تاریخ  های  فرهنگ  و 
به نام تمدن و فرهنگ اسالمی شناخته شده 

و می شود.
 امروزه اهمیت علم و دانش بر بشریت مخفی 
نیست، همه مکاتب بشری و ادیان آسمانی بر 
کسب علم و دانش تأکید دارند و پیشرفت و 
ترقی در مسیر علم را افتخار آمیز می شمرند. 
لکن بدون تردید دین مبین اسالم بیش از هر 
دین و آیین دیگری به علم بها داده و انسان ها 

را به تعلیم و تعلّم فراخوانده است.
در  و صدها حدیث  کریم  قرآن  در  آیه  ها  ده 
عصمت  بیت  اهل  سخنان  ارزشمند  مجموعه 
جایگاه،  علم،  اهمیت  بیان  در  السالم  علیهم 
تعریف، اقسام، شرایط و مسائل علم و آموزش 
با  است.  آمده  آن  آثار  و  جهل  مذمت  نیز  و 
و  گرانسنگ  مجموعه  این  به  گذرا  نگاهی 
با دیگر مکاتب، می توان دریافت  مقایسه آن 
که هیچ مکتبی این همه توصیف و تأکید، آن 
هم با این مضامین بلند و نورانی در باره علم 

ندارند.

علم؛ وسیله قدرت یافتن کشورهای 
اسالمی

و  علم  لحاظ  از  اسالمی  کشورهای  »باید 
فناوری پیشرفت کنند. گفتم غرب و آمریکا به 
برکت علم توانستند بر کشورهای دنیا مسلط 
شوند؛ یکی از ابزارهاشان علم بود؛ ثروت را هم 
با علم به دست آوردند. البته مقداری از ثروت 
را هم با فریبگری و خباثت و سیاست به دست 
پیدا  علم  باید  بود.  مؤثر  هم  علم  اما  آوردند، 
کرد. روایتی است که فرمود: »العلم سلطان من 
وجده صال و من لم یجده صیل علیه«.)شرح 
نهج البالغۀ، ابن ابی الحدید، ج 20، ص 319(

باید علم پیدا کنید. علم که پیدا کردید، پنجه 
نداشته  علم  اگر  کرد.  خواهید  پیدا  قوی  ی 
باشید، کسانی که دارای پنجه ی قوی هستند، 
دست شما را میپیچانند. جوانهاتان را به علم 

در  ما  است؛  ممکن  کار  این  کنید؛  تشویق 
ایران این کار را کردیم. ما قبل از انقالب در 
ردیفهای آخِر آخِر علمی دنیا قرار داشتیم، که 
امروز  نمیشد.  جلب  ما  طرف  به  نگاهی  هیچ 
برکت  به  اسالم،  برکت  به  انقالب،  برکت  به 
میکنند،  ارزیابی  دنیا  در  که  کسانی  شریعت، 
گفتند و در دنیا منتشر شد که ایران امروز از 
دنیاست«.  شانزدهم  رتبه ی  در  علمی  لحاظ 

)مقام معظم رهبری، 1391/09/21(
است.  علمی  پیشرفت  دیگر،  قّوت  ی  »نقطه 
عزیزان من! این پیشرفت علمی را دست کم 
نگیرید. این پیشرفتها خیلی مهم است. علم، 
کشور  یک  ی  جانبه  همه  پیشرفت  ی  پایه 
خواندم:  وقتی  یک  من  را  حدیث  این  است. 
»العلم سلطان« علم، اقتدار است. هر کس این 
ی  همه  به  تواند  می  باشد،  داشته  را  اقتدار 
مستکبران  این  کند.  پیدا  مقاصد خود دست 
پیدا  به آن دست  برکت علمی که  به  جهانی 
کردند، توانستند به همه ی دنیا زور بگویند. 
البته ما هرگز زور نخواهیم گفت، اما علم برای 
الزم است«.  پیشرفت حتماً  به عنوان یک  ما 

)مقام معظم رهبری 1390/11/14(
نداشت؛ علم  جهان،  به  نسبت  خداوند   اگر 
 می توانست آن را اداره کند؟ ».. أَنَّ ا... َقْد أَحاَط 
بِکلِّ َشی ءٍ ِعلْما؛ خداوند متعال به احاطه علمی، 

بر همه امور عالم آگاه است« )طالق، 12(
علم،  بدون  توانست؛  می  برخیا،  بن  آصف  آیا 
علیه  سلیمان  حضرت  نزد  را  بلقیس  تخت 
السالم حاضر کند. » قاَل الَّذی ِعْنَدُه ِعلٌْم ِمَن 
الْکتاِب أَنَا آتیک بِِه َقْبَل أَْن یْرتَدَّ إِلَیک َطْرُفک؛ 
کسی که دانشی از کتاب ]لوح محفوظ[ نزد او 
بود گفت: من آن را )تخت بلقیس را( پیش از 
آنکه پلک دیده ات به هم بخورد، نزد تو می 
آورد[«)نمل،  لحظه  در همان  را  آن  ]و  آورم. 
40( عامل غلبه همه انبیاء بر مستکبران، علم 

و دانش االهی آنان بود.
منبع : پایگاه اطالع رسانی حوزه 

جایگاه
واهمیت

علمودانش

در آستانه فرارسیدن »روز دانشجو«؛

بیستجملۀبرگزیدهازرهبرانقالبدربارهدانشجو
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آب سالم براي جهاني سالم((

آگهيمناقصهعموميدومرحلهاي
1: نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب روستائي استان هرمزگان

2: آدرس دستگاه مناقصه گزار : بندرعباس  - بلوار امام حسین )ع( جنب اداره استاندارد شرکت آب وفاضالب روستائي 
هرمزگان

3:موضوع مناقصه : عملیات اجرایی فاز 2 مخازن و خطوط فرعی انتقال آب روستاهای مجتمع بندرمقام از توابع شهرستان 
بندرلنگه

4: ناظر پروژه  :  شرکت مهندسین مشاور مهر آب سپاهان
5: مبلغ برآورد اولیه: 21/598/494/404 ریال )بر اساس فهرست بهای خطوط انتقال و توزیع آب روستایی ، تاسیسات 

مکانیکی و برقی و ابنیه و تجهیز و برچیدن سال 95(
6: نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ضمانت نامه های مقرر در ماده 4آئین نامه تضمین معامالت دولتی سال94 بشرح مندرج در اسناد مناقصه

7 : مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 1/079/924/720ریال 
8: قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب : واریز مبلغ  500/000 ریال  به حساب سپهر شماره 2195215491005 بانک صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس 

بنام دستگاه مناقصه گزار 
9: مهلت فروش اسناد مناقصه: 95/9/15 لغایت 95/9/22

10 : محل دریافت اسناد مناقصه: اداره حقوقي و قراردادها و رسیدگي به شکایات
11:  محل ومهلت تحویل پاکات : دبیرخانه شرکت آب و فاضالب روستائي استان هرمزگان- مورخ  95/10/6 پایان ساعت اداري

12: مکان بازگشائي پاکات : سالن کنفرانس شرکت آب وفاضالب روستائي هرمزگان 
13: تاریخ بازگشائي پیشنهادات جهت ارزیابی کیفی : 95/10/7 ساعت 10 صبح* تاریخ بازگشائي پیشنهادات جهت ارزیابی فنی بازرگانی: 95/10/8 ساعت 

10 صبح * تاریخ بازگشائي پیشنهادات مالی: 95/10/11 ساعت 10 صبح
14 : دارا بودن حداقل پایه 5 رشته آب جهت شرکت کنندگان در مناقصه الزامي میباشد.

15: حداقل تعداد مناقصه گران جهت بازگشائي پیشنهادات تحویل دو پاکت میباشد.
16: سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است. 

آدرس به  کشور  آبفاي  مهندسي  شرکت  مزایده  و  مناقصه  سایت  و  کشور  مناقصات  رساني  اطالع  ملي  پایگاه  در  فوق  آگهي   :17 
- Iets.mporg.ir  tender.nww.co.irدرج خواهد شد.

18: جهت اطالع بیشترمیتوانید به سایت شرکت به آدرس www. abfarhor.ir مراجعه نمائید.
تذکر: به پیشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصي و نظایر آن و یا فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایي 
که پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقا« ترتیب اثر داده نخواهد شد. ارائه شماره اقتصادي و شناسه ملي و رعایت الزامات ایمني توسط کلیه مناقصه گران 

الزامي میباشد. 
شرکت آب و فاضالب روستائي استان هرمزگان

آگهیمفقودی
برگ سبز موتور سیکلت تندر CDI 125  مدل 1388 به شماره شهربانی 586-
  NES***S125  8821932 تنه  شماره   8۷1906 مفقودی  شماره   14433

مفقود گردیده، فاقد اعتبار است.
بهشهر

دادنامه
تاریخ رسیدگی:1395/08/25

مرجع رسیدگی :شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردل
خواهان: خانم صدیقه خسروی فرزند قلی به نشانی چهارمحال و بختیاری – اردل- 

روستای سرچاه خوانده: آقای سعید یوسفی فرزند حسین به نشانی
خواسته: مطالبه نفقه

گردش کار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم دادگستری 
اردل نموده که پس از ثبت در دفتر کل ثبت شعبه جری گردیده که پس از جری 
تشریفات قانونی دروقت فوق العاده بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است که باتوجه به 
اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید:

رأی دادگاه
درخصوص دادخواست خانم صدیقه خسروی فرزند قلی به طرفیت آقای سعید یوسفی 
فرزند حسین به خواسته مطالبه نفقه معوقه از سال 1384 لغایت صدور و اجرای 
حکم و نفقه آتیه خواهان و فرزند مشترک به نام وحید یوسفی باتوجه به اوراق و 
محتویات پرونده به حکایت اسناد سجلی رابطه زوجیت طرفین به موجب سند رسمی 
شماره5589 مورخ 1383/0۷/25دفتر 154 اردل محرز است و طرفین دارای فرزند 
مشترک بنام وحید متولد1384/05/21 می باشد نظر به اینکه به مجرد عقد رد مکلف 
به انفاق می باشد و دلیلی مبنی برپرداخت نفقه افراد واجب النفقه خویش را ارائه ننموده 
لذا خواسته خواهان وارد می باشد و مستندا به مواد 1102،1106، 1199 از قانون 
مدنی و ماده 4۷ از قانون حمایت خانواده و ماده 198 ازقانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی الزام خوانده به پرداخت نفقه زن و فرزند خویش طبق 
نظر کارشناس صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض نزد 

محاکم محترم تجدید نظر استان چهارمحال وبختیاری می باشد./
آگهیابالغوقترسیدگیدادرس شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی ( اردل- محمدمحمدی

بنا به تجویز ماده 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری به آقای صید موسی داراب پور فرزند صید ولی فعال مجهول المکان 
ابالغ می گردد جهت دفاع از اتهام خود بر تصرف و تخریب اراضی ملی در پرونده 
در  9 صبح  ساعت   1395/11/12 مورخ  جلسه  در  شعبه 104  کالسه 950695 
این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه راسا مبادرت به صدور رای غیابی 

خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ایالم/ احمد بیگی

دادنامه
پرونده کالسه 940998084090014۷ شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 

ایالم تصمیم نهایی شماره 95099۷0842۷00865
خ  شادآباد  ایالم  نشانی شهرستان  به  علیرضا  فرزند  عباسیان  مهتاب  شاکی:خانم 

زینبیه ک شهید عید صید
متهم: آقای مسعود میرزا بیگی فرزند عباس به نشانی مجهول المکان

اتهام: توهین از طریق ارسال پیامک
ختم  دادگاه  پرونده  بودن  تکمیل  و  قانونی  تشریفات  انجام  از  پس  گردشکار- 

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

در خصوص اتهام آقای مسععود میرزا بیگی فرزند عباس مبنی بر توهین از طریق 
ارسال پیام کوتاه نسبت به شاکیه موضوع شکایت خانم مهتاب عباسیان و مفاد 
کیفر خواست صادره از دادسرای ایالم به شماره 9410430843902205 دادگاه 
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی استعالم از مخابرات صورتجلسه 
نامبرده  بزهکاری  دادگاه  و  دادسرا  در  متهم  و عدم حضور  پیامکها  نویسی  خارج 
اسالمی مصوب  قانون مجازات  ماده 608  به  و مستندأ  دانسته  و مسلم  را محرز 
می  محکوم  تعزیری  ضربه شالق   ۷4 تحمل  به  را  نامبرده  تعزیرات  1392بخش 
نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید 

نظر استان ایالم خواهد بود.
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ایالم - مصطفوی
رونوشت برابر با اصل و اداریست. مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ایالم – احمد بیگی

اطالعیهثبتنامکاندیداتوریریاستهیئتهایورزشی
کوهنوردی،اسکیتوتنیساستانالبرز

اداره کل ورزش و جوانان استان البرز درنظر دارد مجمع انتخاب ریاست هیئت های ورزشی کوهنوردی، 
جهت  بانوان(  و  )آقایان  داوطلبان  و  عالقمندان  از  بدینوسیله  لذا  نماید،  برگزار  را  تنیس  و  اسکیت 

کاندیداتوری ریاست هیئت با دارا بودن شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.
1 . اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران

2 . تابعیت جمهوری اسالمی ایران
3 . معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی کشور

4 . نداشتن سوء سابقه کیفری
5 . دارا بودن مدرک حداقل تحصیالت فوق دیپلم )کسانی که قبال سابقه ریاست یکی از هیئت های ورزشی استان را داشته اند با 

مدرک تحصیلی دیپلم می توانند کاندیدا شوند - در صورتیکه استعفا نداده باشند(
6 . دارا بودن حداقل 30 سال سن

7 . سکونت در استان البرز
مدارکموردنیازجهتثبتنام:

تصویر شناسنامه + کارت ملی + پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح )جهت آقایان( + آخرین مدرک 
تحصیلی هر کدام دو سری به همراه اصل مدرک + تکمیل فرم مشخصات فردی + ارائه برنامه مورد نظر در جهت توسعه ی رشته ی 

ورزشی و تکمیل فرمهای پرسش و پاسخ + دو قطعه عکس 4 * 3 پرسنلی جدید
مکانثبتنام: اداره کل ورزش و جوانان استان البرز- معاونت توسعه امور ورزش - واحد بررسی عملکرد هیئت ها و مجامع )خشنودپور( 

02632540102
زمانثبتنام: از مورخ 15 / 9 / 95 لغایت تا پایان وقت اداری 22 / 9 / 95 از ساعت 8 صبح لغایت 14 )به مدت 7 روز کاری(

» ضمنا افراد معترض به فرآیند انتخابات و نتایج آن می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری و انتخابات، شکایت خود را 
به همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان ارسال نمایند«.

روابطعمومیادارهکلورزشوجواناناستانالبرز

آگهیمزایده
بابل در نظر دارد در پرونده اجرائی بکالسه 952124  دایره اجرای احکام مدنی 
له غالمرضا فیروز پور علیه اسمعیل هاریان جهت وصول محکوم به و هزینه های 
اجرایی یک دستگاه آپارتمان به مساحت 91/50 متر مربع به آدرس بابل کمربندی 
غربی توحید 54 کوچه سوگند 1 انتهای بن بست 8 متری دارای آشبزخانه اپن با 
کابینت mdfهال و پذیرایی دو اتاق خواب و سرویس بهداشتی پنجره آلومینیوم 
سیستم گرمایشی شوفاژ کف سرامیک کاری نازک کاری داخل دیواری اند گچ بری 

سرامیک و انباری متعلق به محکوم علیه را از طریق  
مزایده در تاریخ 95/10/15 روز جهارشنبه ساعت 11

بابل بفروش برساند مزایده از قیمت پایه  صبح در محل دفتر اجرای دادگستری 
به مبلغ 1/100/000/000 ریال آغاز و به باالترین بهای پیشنهادی واگذار خواهد 
شد برنده مزایده بایستی ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف 
یک ماه پرداخت نماید در صورت انصراف مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه مزایده 
با خریدار میباشد  نیز  انتقال  نفع دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزینه های  به 
متقاضیان میتوانند تا پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از مال مورد مزایده 

بازدید نمایند 
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل – حبیب پور 

آگهیاحضارمتهم
)مربوط به دادگاه بافرض وجود کیفر خواست (

مجتمع دادگاههای عمومی و انقالب شهرستان بابل به موجب کیفر خواست شماره 
95131۷ در پرونده کالسه 9509981114200218 برای محمد رحیمی به اتهام 
نگهداری تریاک گراس تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 95/10/16 ساعت 10:30 تعیین گردیده است 
با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
مواد 115 و 180  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور و مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

به عمل خواهد آمد 
منشی شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی بابل – فریده داداشی آرائی

آگهیدرخواست
گواهیحصروراثت

این  به کالسه 13/1230/95  به شرح دادخواست  پور فرزند شعبان   جواد قاسم 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شعبان 
قاسم پور مرزبالی فرزند نعمت ا...         بشناسنامه  4 در تاریخ 95/۷/13اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- نعمت ا... قاسم پور مرزبالی فرزند اسماعیل به ش ش 53 صادره از  بابل متولد 

سال 1308پدر متوفی 
متولد  بابل  از  صادره   199 ش  ش  به  شعبانعلی  فرزند  مرزبالی  باقری  اولیا   -2

1335همسر متوفی 
3- یوسف قاسم پور فرزند شعبان به ش ش 33 صادره از بابل متولد 1352 پسر 

متوفی 
4- محمد علی قاسم پور فرزند شعبان به ش ش 33 صادره از بابل متولد 1352 

پسر متوفی 
5- جواد قاسم پور فرزند شعبان به ش ش 10 صادره از بابل متولد 1362 پسر 

متوفی 
6- قاسم قاسم پور فرزند شعبان به ش ش 20505۷9020صادره از بابل متولد 

13۷1 پسر متوفی 
۷- حامد قاسم پور فرزند شعبان به ش ش 83 صادره از بابل متولد 1364 پسر 

متوفی 
8- معصومه قاسم پور فرزند شعبان به ش ش 361 صادره از بابل متولد 135۷ 

دختر متوفی 
9- فاطمه قاسم پور فرزند شعبان به ش ش 95 صادره از بابل متولد 1361 دختر  

متوفی 
متولد 1366  بابل  از  صادره  به ش ش 88  شعبان  فرزند  پور  قاسم  افسانه   -10

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

شد 
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف بابل  

وزارت ورزش و جوانان
اداره کل ورزش و جوانان 

استان البرز

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب 

روستایی استان هرمزگان

مذاکره فدراسیون والیبال با بروتو برای هدایت 
تیم ملی 

مسئوالن فدراسیون والیبال با بروتو سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایتالیا 
برای هدایت ملی پوشان وارد مذاکره شدند. به گزارش ایسنا، در حالی که 
پیش از این مندز، استویکچف و آناستازی سه گزینه اصلی فدراسیون 
والیبال برای هدایت تیم ملی عنوان شده بود، اما دیروز مذاکراتی از سوی 
فدراسیون ایران با مائورو بروتو سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا صورت گرفت 
و او نیز از همکاری با ایران استقبال کرده است. در هفته های گذشته بروتو 

به عنوان کاندید سرمربی گری لهستان نیز مطرح بود.

انصراف الهه احمدی از مسابقات تیراندازی 
قهرمانی آسیا

الهه احمدی که قصد شرکت در رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا در 
تهران را داشت،دیروز از حضور در رقابت ها انصراف داد.

به گزارش ایسنا، رقابت های قهرمانی سالح های بادی آسیا به میزبانی 
ایران از امروز برگزار خواهد شد و تیم ایران با 61 ورزشکار به مصاف 

رقبای آسیایی خود می رود.
در حالی تیم تفنگ ایران در این رقابت ها حضور پیدا می کند که الهه 
احمدی دارنده مدال طالی جهان قصد شرکت در رقابت ها را ندارد. 
وی پیش از این برای حضور در این رقابت ها نیز آماده شده بود اما امروز 
در گفتگو با ایسنا انصراف خود را اعالم کرد و گفت: عدم حضورم در 

رقابت ها بخاطر استراحت کردن است.
اما با انصراف الهه احمدی، در رده بزرگساالن تیم تفنگ نرجس امام قلی 

نژاد، نجمه خدمتی و نسا پاریاب در ترکیب اصلی هستند.
در این دوره از مسابقات به جز ایران 14 کشور آسیایی کویت، قطر، 
مالزی، تایلند، مغولستان، تایوان، ژاپن، چین، بنگالدش، پاکستان، هند، 

قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان حضور دارند.

بازیکن سابق NBA در ترکیب شیمیدر تهران

تیم بسکتبال شیمیدر تهران با داکوان کوک آمریکایی به توافق رسیده 
و این بازیکن از هفته آینده در ترکیب تیم تهرانی به میدان می رود.

به گزارش ایسنا، با آمدن مصطفی هاشمی به تیم شیمیدر تغییرات در 
این تیم شروع شد که نتیجه اش کسب دو پیروزی و صعود به رده ششم 
جدول رده بندی بود. حاال مسئوالن این باشگاه برای تقویت ترکیب خود 
دست به تغییر در بازیکن خارجی زده اند و یک بازیکن آمریکایی جدید 
به خدمت گرفته اند. داکوان کوک بازیکن آمریکایی است که قرار است 
در ترکیب شیمیدر به میدان برود و جای نیکوالس کاوینگتون را خواهد 
گرفت. کوک 29 سال سن و 196 سانتی متر قامت دارد و در پست دو و 
سه به میدان می رود. او از سال 200۷ تا 2010 در ترکیب میامی هیت 
بازی می کرده، سپس به اوکالهوما سیتی پیوسته و تا سال 2012 در 
ترکیب این تیم قدرتمند به میدان می رفته است. در سال 2013 برای 
شیکاگو بولز بازی کرده و سپس در قاره اروپا دست به توپ شد که سال 

گذشته نیز در تیم بنفیکای پرتغال بازی کرده است.

رئال مادرید و منجی 
به نام سرخیو راموس

گل های حساس و مهم سرخیو راموس برای رئال 
مادرید او را به منجی این تیم تبدیل کرده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از آس، رئال مادرید در 
نوکمپ تا دقیقه 90 از حریف قدیمی اش بارسلونا 
تعیین  و  پایانی  لحظات  در  توانست  اما  بود  عقب 
کننده بازی، گل مساوی را به ثمر برساند و از شکست 
فرار کند. سرخیو راموس دوباره منجی مادرید شد. 
مدافع اسپانیایی تا انتهای بازی باور خود را از دست 
نمی دهد که این موضوع باعث شده است گل های 

تعیین کننده ای در دقایق پایانی بازی بزند.

Aادامه صدرنشینی یوونتوس در سری

یوونتوس در هفته پانزدهم لیگ ایتالیا توانست آتاالنتا 
را با نتیجه 3 بر یک از پیش روی بردارد.

به گزارش ایسنا،در هفته پانزدهم رقابت های لیگ 
یوونتوس  آن  در  که  شد  برگزار  دیدار  یک  ایتالیا 
صدرنشین در خانه با نتیجه 3 بر یک یوونتوس را 
شکست داد تا صدرنشینی یووه در ایتالیا ادامه داشته 
کرد  گلزنی  یووه  برای  برزیلی  ساندرو  ابتدا  باشد. 
و در ادامه روگانی و ماریو مانژوکیچ دیگر گل های 
تیم  بازی  اداره  در  رساندند.  ثمر  به  را  بیانکونری 
میهمان یکی از گل های خورده را پاسخ داد تا این 

دیدار با برتری 3 بر یک یوونتوس به پایان برسد.

رکوردشکنی الیپزیک  در بوندسلیگا
الیپزیگ به اولین تیمی در تاریخ بوندسلیگا تبدیل 
شد که در اولین فصل حضور خود در این رقابت ها 
8 برد پیاپی کسب کرد. به گزارش ایسنا، الیپزیگ 
در هفته سیزدهم رقابت های بوندسلیگا توانست در 
خانه با نتیجه 2 بر یک شالکه را از پیش روی بردارد 
تا همچنان با 3 امتیاز بیشتر از بایرن مونیخ در صدر 

جدول بوندسلیگا قرار داشته باشد.
الیپزیگ  خانگی  ورزشگاه  در  که  دیدار  این  در 
یعنی ردبول آره نا برگزار شد، در دقیقه دو، تیمو 
ورنر از روی نقطه پنالتی تیمش را پیش انداخت 
تا هشتمین گل فصل خود را برای تیمش به ثمر 
رسانده باشد و سئاد کوالسیناچ که گل تساوی را 
برای شالکه به ثمر رسانده بود، با گل به خودی، 

زمینه ساز برد الیپزیگ شد.
این هشتمین برد پیاپی الیپزیگ در بوندسلیگا بود. 
تاریخ  در  تیمی  اولین  به  الیپزیگ  ترتیب  این  به 
بوندسلیگا تبدیل شد که به 8 برد پیاپی در این رقابت 
ها دست یافته است. تیم بدون شکست فوتبال آلمان 
اکنون صدرنشین این رقابت هاست و هفته آینده باید 
در دیداری به نظر آسان برابر اینگولشتات دیدار کند. 

خبرخبر

وزیر ورزش و جوانان با ابراز امیدواری از 
اینکه فوتبال ایران به عنوان تیم نخست 
آسیا خود را فراتر از قاره کهن ببرد، گفت: 
به جام جهانی تمام ذهن ها  نباید صعود 
را مشغول کند، بلکه باید در زمینه های 

مختلف پیشرفت کنیم.
»مسعود سلطانی فر« دیروز در جریان مراسم 
گرامیداشت مرحوم »پرویز دهداری« بازیکن و 
سرمربی سال های دور تیم ملی فوتبال ایران در 
گفت وگو با خبرنگاران، تصریح کرد: دهداری 
برای همه اسوه جوانمردی، بزرگی، صداقت و 
اخالق بود و تصمیمات او برای جامعه ورزش، 

خاص و قابل احترام تلقی می شد.
با توجه به  وی تصریح کرد: او در آن زمان و 
ملی  تیم  داشت،  وجود  که  خاصی  شرایط 
جدیدی را با بازیکنان جوان پایه ریزی کرد که 

عملکرد موفقی نیز داشت.
وزیر ورزش و جوانان با ابراز امیدورای از اینکه 
بین  در  را  اخالق  و  فرهنگ جوانمردی  بتوان 

ورزشکاران ترویج داد، افزود: چارچوب اخالقی 
دهداری، نیاز امروز ورزش و به ویژه فوتبال ایران 

است. ورزشکاران ایران قبل از اینکه به فکر برد و 
مسائل مالی باشند، باید اخالق و منش پهلوانی 

را در دستور کار خود قرار دهند.
سلطانی فر با شادمانی از حضور در جمع بزرگان 
ورزش و فوتبال ایران، گفت: نیازمند مشورت 
ایجاد  پی  در  و  هستیم  ورزش  پیشکسوتان 
بزرگان در  فکر  از  تا  شورای مشورتی هستیم 

رشد ورزش کشور استفاده کنیم.
باید اسناد و اصول مبانی مشخص  افزود:  وی 
تری داشته باشیم تا امور متکی به فرد نباشد. 
سند جامع ورزش باید تصویب شود تا با جابه 
ورزش،  وزرای  و  فدراسیون  روسای  جایی 

تغییری در سیاست ها به وجود نیاید.
مرحوم  درباره  کتابی  از  مراسم  این  پایان  در 
دهداری و زندگی وی نوشته خبیری با حضور 
وزیر ورزش، نصراله سجادی معاون وزیر و رضا 

قراخانلو رونمایی شد.

سلطانیفر:فوتبالایرانمیتواندفراترازآسیاباشد

درس  المپیک  که  می گوید  مقانلو  بیژن 
بزرگی برای تکواندو بوده و باید از این تجربه 

در ادامه راه استفاده کرد.
گو  و  گفت  در  تکواندو  ملی  تیم  سرمربی 
اردوهای آمادگی تیم  ایسنا در خصوص  با 
جهانی  جام  در  حضور  برای  تکواندو  ملی 
اردوها  گفت:  گرندپری،  رقابت های  و 
مشکل  تنها  می رود.  پیش  خوب  خیلی 
که  است  ملی پوشان  سرماخوردگی  ما 
گریبان گیر چهار تن از تکواندوکاران شده و 

کمی ناخوش هستند.
گفت:  ایران،  تیم  رقبای  خصوص  در  وی 
همه تیم ها خوب هستند و هر هشت تیمی 
دنبال  به  می آیند  جهانی  جام  برای  که 

مقام هستند. متاسفانه همه فکر 
می کنند مدال را برای تکواندوی 
ایران کنار گذاشته اند در حالی که 
تالش  مدال  برای  کشورها  همه 
می کنند. ما در المپیک شاهد این 
تجربه بودیم و به مدال نرسیدیم. 
برای  بزرگی  درس  المپیک 
دیدند  همه  بود.  ایران  تکواندوی 
مدال  غفلت  کوچک ترین  با  که 
از دست می رود. مقانلو افزود: در 
جام جهانی تیم ها می توانند از دو 
بازیکن با ملیت های دیگر استفاده 
کنند. به همین دلیل آن چنان شناختی روی 
رقبا نداریم، زیرا نمی دانیم که تیم ها بازیکن 

گرفته اند یا خیر.
سرمربی تیم ملی تکواندو با اشاره به تغییر 
و  خدابخشی  کرد:  اظهار  عاشورزاده  وزن 
داشت.  خواهند  وزن  ارتقای  عاشورزاده 
و  نشد  حاضر  اردوها  در  که  خدابخشی 
عاشورزاده تنها در جام جهانی در کنار تیم 
خواهد بود. تنها مهدی جاللی را به عنوان 
ذخیره می بریم و بقیه در گرندپری و جام 
سعی  بیشتر  کرد.  خواهند  مبارزه  جهانی 
تا  کنیم  استفاده  جوان  بازیکنان  از  داریم 

پشتوانه المپیک 2020 باشند.

تیم های ملی بانوان و مردان شمشیربازی ایران 
به رقابت های جایزه بزرگ قطر اعزام می شوند.

رقابت های شمشیربازی جایزه بزرگ اسلحه 
اپه با حضور تیم های بانوان و مردان ایران 
اسماعیلی،  برگزار می شود. محمد  قطر  در 
حسین جعفری، محمد علی کیهانی و محمد 
اپه هستند که  رضایی ملی پوشان اسلحه 
برای حضور در این مسابقه ها انتخاب شدند.

سکینه  بختی،  اعظم  هم  بانوان  بخش  در 

نوری و مهسا پوررحمتی نیز به عنوان سه 
شمشیرباز بانو به این رقابت ها می روند.

به  دختر  های  سابریست  اعزام  از  بعد 
ملی  تیم  بار  این  فرانسه  جهانی  جام 
عازم  که  است  اپه  اسلحه  شمشیربازی 

رقابت های بین المللی می شود.
جام جهانی شمشیربازی دوحه قطر 19 آذر 
آغاز می شود و تیم ملی ایران نیز دوشنبه 15 

آذر راهی این کشور می شود.

اعزام شمشیربازان اسلحه اپه به جایزه بزرگ قطر مقانلو: المپیک درس بزرگی برای تکواندو ایران بود
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14ویالیغیرمجازدرفردیستخریب
شد

جهانشاهلو گفت: برای نخستین بار در شهرستان 
فردیس تعدادی ویالی غیرمجاز تخریب شد.

انقالب  و  عمومی  دادستان  جهانشاهلو  حسن 
شهرستان فردیس از تخریب 14 ویالی غیرمجاز 
احداث شده در این شهرستان خبر داد و گفت: برای 
نخستین بار است که در شهرستان فردیس ویالهای 
غیرمجاز تخریب می شوند که  این ویالهای تخریب 
مالکیت  تحت  اراضی   در  و  بوده  غیرمجاز  شده 

دیگران به صورت غیر قانونی احداث شده بودند.
وی افزود:  با توجه به اینکه متخلفان این اراضی 
در منطقه فرخ آباد مشکین دشت، اقدام به تصرف 
غیرقانونی و تغییر کاربری غیرمجاز کرده بودند با 
استناد به تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری 

اراضی زراعی، اقدام برای تخریب انجام شد.
به  با هشدار  فردیس  انقالب  و  دادستان عمومی 
کسانی که اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
کرده اند توصیه کرد که این افراد برای پیگیری 
پرونده خود به جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه 
کنند و در غیر این صورت پس از اخطارهای الزم، 
بدون تردید نسبت به تخریب محدثات غیرمجاز 

اقدام خواهد شد.
صادراتبیشازیکمیلیارددالرکاالاز

کرمانشاه
مدیرکل گمرک های استان کرمانشاه از صادرات 
کاال به ارزش یک میلیارد و 282میلیون و 158هزار 
و 481 دالر در هشت ماه گذشته ازطریق گمرک 
ها و بازارچه های مرزی استان به خارج از کشور 

خبر داد.
خلیل حیدری وزن این کاالهای صادر شده را سه 

میلیون و 8۷9 هزار و 405 تن اعالم کرد.
شده 623  صادر  کاالی  میزان  این  از  افزود:  وی 
میلیون و 280هزار و 50 دالر با وزن 2 میلیون 
و 402هزار و 988 تن در گمرک های کرمانشاه، 
خسروی، پرویزخان و پاوه و بازارچه های مرزی 
پرویزخان، شوشمی و شیخ صله اظهار و صادر شد.

گفت:  کرمانشاه  استان  های  گمرک  مدیرکل 
همچنین سایر گمرک های استان در این مدت 
658 میلیون و 8۷8 هزار و 431 دالر کاال را با وزن 
یک میلیون و 499هزار و 224 تن از طریق مرزهای 

استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر کردند.
این  طریق  از  صادراتی  کاالهای  عمده  حیدری، 
گمرک ها را گوجه فرنگی، سیمان، لوازم خانه داری، 
حیوانات زنده از نوع گوسفند، اوره، ظروف مالمین، 
رب گوجه فرنگی و هندوانه ذکر و اظهار کرد: بیشتر 

این کاالها به کشور عراق صادر می شود.
وی بیان کرد: در هشت ماه سال 1395 در مجموع 
کشور   31 به  کرمانشاه  استان  های  گمرک  از 

صادرات قطعی صورت گرفت.

به میزبانی فوالد مبارکه برگزار شد؛
مراسمبزرگداشتخبرنگارشهید،محسنخزاییدر

اصفهان
خزایی  محسن  شهید  خبرنگار  بزرگداشت  مراسم  بهادری-اصفهان: 
خبرنگار صداوسیما و مدیر اسبق روابط عمومی فوالد مبارکه به همت 
و میزبانی این شرکت و با حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران و کارکنان 
مجموعه، خانواده شهید خزایی،  مدیرکل صداوسیمای اصفهان، شهردار و 
جمعی از دیگر مسئوالن و فرماندهان نظامی و انتظامی اصفهان، در خیمه 

حسینی گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.
در حاشیه این مراسم دکتر سبحانی مدیرعامل فوالد مبارکه، در جمع 
خبرنگاران با اشاره به ویژگی های شخصیتی و اخالقی این شهید مدافع 
حرم تصریح کرد: شهید خزایی در هر جایگاهی که بود، پاسداری از 
ارزشهای جمهوری اسالمی ایران را سرلوحه کار خود قرار می داد و تالش 
می کرد تا اطالعات و اخبار را در کمال امانتداری به گوش مخاطبان 
برساند. مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: از آنجایی که این شهید 
واالمقام از جنس اصحاب رسانه بود، در دوران کاری پر خیر و برکت خود 
در فوالد مبارکه نیز همواره سعی می نموده است تا دستاوردهای جبهه 

صنعت کشور را به خوبی به سمع و نظر مخاطبان برساند. 
بنابراین گزارش در این مراسم حجت االسالم نیلی پور از چهره های 
مذهبی و سخنرانان برجسته استان و همچنین احمدی افزادی مدیرعامل 
صداوسیمای اصفهان به ایراد سخن پرداخت و سپس محمد یزدخواستی 
و منصوری از مداحان اهلبیت علیهم السالم به نوحه خوانی و مدیحه 
سرایی پرداختند. گفتنی است در این مراسم تصویر شهیدمحسن خزایی با 
لباس تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان به عنوان یادبودی از دوران خدمت 
صادقانه این شهید در شرکت فوالد مبارکه اصفهان به خانواده وی اهدا شد

معاونماليوپشتیبانيآبفايهرمزگانمنصوبشد
مهندس »قصمي« رییس هیئت مدیره و مدیرعامل آبفاي هرمزگان، طي 
حکمي »غالمحسین محبي« را به سمت معاون مالي و پشتیباني این 

شرکت منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومي آب و فاضالب استان، مهندس »قصمي« در 
مراسمي ضمن قدرداني از تالش ها و مدیریت توانمند »عبدالعظیم نجیبي 
فیني«، »غالمحسین محبي« را به عنوان یکي از مدیران مجرب و شایسته 

این سمت در شرکت معرفي کرد.  
مدیرعامل آبفاي استان با اشاره به رشد فزاینده تقاضاها از صنعت آب 
و فاضالب، گفت: در مواجه با این رشد روزافزون نمي توان با شیوه ها 
و شاخص هاي سابق پاسخگوي این نیازها بود. وي با تاکید بر اهمیت 
حوزه معاونت مالي و پشتیباني،تصریح کرد: بایستي به دنبال بهبود و 
ارتقاء شاخص هاي فني و کیفي این صنعت باشیم که این ارتقاء نیازمند 
بررسي شاخص هاي مالي و اقتصادي و توانمندي مجموعه معاونت 

مالي است.
قصمي با بیان اینکه؛ هنوز به نقطه تعادلي میان درآمد و هزینه ها نرسیده 
ایم، تاکید کرد: این حوزه نیازمند نوآوري و تحول بیش از پیش است و 
بایستي نوع هزینه ها و برآورد هزینه کردها تغییر کند تا شاهد رشد قابل 
توجهي در این صنعت باشیم که امید است کماکان با توان و تخصص 

مدیریت جدید بر این مهم فائق آییم.
در این مراسم همچنین »عباس جعفري« به سمت مدیر دفتر حسابرسي 
و نظارت مالي این شرکت منصوب شد.  شایان ذکر است؛ » غالمحسین 
محبي« معاون جدید پیش از این عناویني همچون مشاور مدیرعامل و 
حسابرس داخلي، ذیحساب و معاونت مالي و پشتیباني را در کارنامه کاري 

خود دارد.

خبر خبر

قائم  اسالمی  شورای  رئیس  و  شهردار 
و  معاونین  از  جمعی  همراه  به  شهر 
 ۷0 جانبازان  با  شهرداری  همکاران 
درصدی جنگ تحمیلی دیدار و گفتگو 

کردند.
این دیدار که همزمان با آغاز ماه پر خیر 
در  گرفت،  صورت  االول  ربیع  برکت  و 
راستای جلسات محفل نورانی و آسمانی 
در  جانبازان  از  دسته  این  کریم  قرآن 
بود  علیپورهمراه  سرافراز  جانباز  منزل 
با حضور خادمان شهرداری رنگ و بوی 

دیگری یافت.
رحیمی شهردار قائم شهر ضمن تبریک 
در  حضور  کرد:  نشان  خاطر  ایام  این 
جمع جانبازان واال مقام، به واقع افتخار 
بزرگی است که توفیق خدمت، قدردانی 
و تجلیل از شمایان در مقابل ایثار و از 

خانواده  صالبت  و  صبر  و  ایشان  خودگذشتی 
هایشان کم و ناچیز خواهد بود.

هیچ  شرمنده  امیدوارم  داشت:  اظهار  رحیمی 
بزرگواران  شما  بخصوص  و  شهروندان  از  یک 
نباشم و از خداوند میخواهم  تا زمانی که در 
نگهداری  امانت  این  از  دارم  قرار  جایگاه  این 

که  چیزی  آن  و  نمایم  تالش  صادقانه  و  کنم 
آرمانهای نظام و انقالب و منویات مقام معظم 
و  فرهنگی  کارهای  سرلوحه  را  است  رهبری 

عمرانی خود قرار دهم.
وی خاطر نشان کرد:کارهای عمرانی از امورات 
پیوست  باید   که  است  شهری  هر  واجب 

فرهنگی داشته باشد. رجاء واثق دارم  هر کار 
عمرانی باید یک پیوست فرهنگی داشته باشد 
تا بتوان فرمایش گهر بار حضرت امام)ره(را که 
صادر  جهان  به  باید  را  انقالب  این  فرمودند: 

کنیم را محقق سازیم.
شورای  رئیس  احمدی  دیدار  این  ادامه  در 

اسالمی شهر نیز ضمن اظهار خرسندی 
از حضور در این محفل گرم و صمیمی، 
شهرداری  پرسنل  و  شهردار  زحمات  از 
به  افزود: خدمت  و  کرد  تشکر  و  تقدیر 
شهروندان علی الخصوص شما عزیزان و 
اقدام  از  ،نوع دیگری  موانع شهری  رفع 
االنصاف  و  الحق  که  است  گونه  جهاد 
شهرمان  پرتالش  شهردار  منظر  در 

پیداست.
صورت  تالشهای  از  قدردانی  ضمن  وی 
خدمات  و  شهرداری  سوی  از  گرفته 
ما  داشت:  ابراز  شهروندان  به  مطلوب 
هر روز شاهد تالش جهادی و بی وقفه 
این عزیزان هستیم و خدا را شاکریم که 
این توفیق را شامل حال ما و شهروندان 
پر تالش  این شهردار  از وجود  تا  نموده 

بهره مند شدیم.
بیان  به  گرانقدر  از جانبازان  تعدادی  ادامه  در 
و  پرداختند  شهری  های  دغدغه  و  مسائل 

انتظارات خود را بیان داشتند.
در پایان مراسم نیز به جانبازان سرافراز با اهداء 
لوح سپاس قدردانی شد.در بخشی از این لوح 

آمده است.

شهردار قایم شهر :

جانبازانمصداقوفاداریوتصویرگرانایمانهستند

فراخوانمشارکت)دومرحلهای(
اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و دراجرای ماده 27 قانون 
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 در نظر دارد اماکن ورزشی مشروحه ذیل را که نیاز به 
تعمیر، مرمت و بازسازی دارند؛ در قالب مشارکت )ROLT وROT( و با شرایط ذیل الذکر به بخش خصوصی واگذار نماید. 
لذا از کلیه سرمایه گذاران حقیقی/ حقوقی واجد صالحیت دعوت به عمل می آید در ساعات اداری جهت دریافت اسناد 

شرکت در فراخوان به  دبیرخانه ماده 27 اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی مراجعه نمایند.

آگهیمفقودی
شناسنامه مالکیت و کارت شناسایی خودرو سواری پراید مدل 1383 به شماره 
شاسی  شماره  به   00646۷83 موتور  شماره  به  82-814ج21  ایران  انتظامی 

S 1412282196280 مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

متنآگهی

خواهان میترا شاکرمی دادخواستی به طرفیت خوانده محمدرضا شاهسواری به 
خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد  نموده که 
به شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان  جهت رسیدگی 
خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی )خیابان 
جنب کارخانه یخ ( ارجاع و به کالسه 9509986656400102 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/10/19 و ساعت 08:30 صبح تعیین شده است و 
مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای مطالبه طلب 
خود به مبلغ هشتصد هزار تومان به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه را 
به  و  درخواست خواهان  و  بودن خوانده  المکان  علت مجهول  به  است  نموده 
تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شعبه 14 شورای حل 
اختالف خرم آباد مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.و در صورت 

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

متنآگهی
خواهان تیمور پرتوی و کلثوم پرتوی و بتول پرتوی و هاجر پرتوی و غالمرضا پرتوی و 
ملکه پرتوی و غالمحسن پرتوی و بانو پرانیان و نصر الدین پرتوی و زهرا پرتوی و آذر 
پرتوی و سکینه پرتوی و فریبا پرتوی و نصرت اله پرتوی دادخواستی به طرفیت خوانده 
نوراله فروغی و پروین فروغی و هایده فروغی و امور اراضی شهرستان خرم آباد و اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد و سعید توکلی و محمد توکلی و محمد فروغی 
و ثریا فروغی و محمد طاها فروغی به خواسته ابطال سند )موضوع سند مالی است ( 
و مطالبه خسارت دادرسی و ابطال سند )موضوع سند مالی است( تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار 
ثبت   9409986610800801 کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده 
به  است  شده  تعیین   11:00 ساعت  و   1395/11/11 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خواندگان  متهم پس از نشر 
نشانی کامل خود نسخه  اعالم  به دادگاه مراجعه و ضمن  از مفاد آن  و اطالع  آگهی 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سعید ولی پور

آگهیابالغ
دادخواست تجدیدنظر خواهی و ضمائم آن به مهدی محقق رشید 

کالسه پرونده: 950156/42 
تجدید نظر خواهان: اسداله عدالت 

تجدید نظر خوانده: مهدی محقق رشید
تجدید نظر خواسته: اعتراض به دادنامه شماره 950889 

به  الذکر  فوق  دادنامه  از  نظر خواهی  تجدید  به  دادخواستی  نظر خواهان  تجدید 
طرفیت تجدید نظر خوانده باال صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران در 
پرونده کالسه فوق تقدیم نموده است که به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر 
خوانده و تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار 
جهت ابالغ به وی چاپ و آگهی می شود که ظرف ده روز از تاریخ چاپ آگهی به 
دفتر شعبه مذکور واقع در خیابان میرعماد- مجتمع قضایی شهید صدر مراجعه و 
با اعالم نشانی خود و اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در صورت داشتن پاسخ 

به دفتر شعبه اعالم نماید. 
110/103665 مدیر دفتر شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران 

آگهی
ارمغان عطر یاس  خواهان میالد محجوب دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 458288 و الهه گل بین به خواسته مطالبه خسارت 
به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  تهران  دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم 
1005 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولیعصر تهران )1005 جزایی سابق( واقع 
در تهران- خیابان خیام- خیابان بهشت- روبروی پارک شهر- ساختمان روزنامه 
رسمی کشور- مجتمع قضایی ولیعصر ارجاع و به کالسه 9509982185500109 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/21 و ساعت 9/00 تعیین شده است. 
به تجویز ماده ۷3  و  بودن خوانده و درخواست خواهان  المکان  به علت مجهول 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
  110/103669 مدیر دفتر شعبه 1005 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی ولیعصر تهران 

آگهی
خواهان سینا مهدویان دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی بنیادی به خواسته 
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم 
 8۷ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران واقع در تهران- خیابان 
به کالسه  و  ارجاع  قضایی شهید صدر  میرعماد-مجتمع  شهید مطهری- خیابان 
و   1395/10/22 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9509982161900546
ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/103640 منشی دادگاه حقوقی شعبه ۸7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 

شهید صدر تهران

آگهی
به  دادخواستی  درکه  حسینی  محمد  آقا  صغرا  و  حسین  کربالئی  علی  خواهان 
و  رسمی  اسناد  اجرای  چهارم  اداره  و  دریانی  یزدانی  محمدرضا  خوانده  طرفیت 
حسن اردستانی و محمدرضا شکیبایی به خواسته دستور موقت و ابطال اجراییه 
)موضوع اجراییه مالی است( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 8۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر 
قضایی  میرعماد-مجتمع  خیابان  مطهری-  شهید  خیابان  تهران-  در  واقع  تهران 
وقت  که  گردیده  ثبت   9509982161900459 کالسه  به  و  ارجاع  صدر  شهید 
رسیدگی آن 95/10/19 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/103642منشی دادگاه حقوقی شعبه ۸7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
صدر تهران

اعالممفقودياوراقمشارکت
با وکالت  بایگاني 950290/44 دعوي نسرین حاجي صادقي  در خصوص پرونده 
شیراز  شعبه  نوین  اقتصاد  بانک  و  ج.ا.ا  مرکزي  بانک  بطرفیت  نیا  نجف  علیرضا 
  25636268 ، هاي 25636266  بشماره  مشارکت  اوراق  ابطال  بخواسته  شمالي 
به  بدین وسیله  ریال  بمبلغ 250/000/000  ، 25644368 جمعا   2563626۷ ،
دارنده سند مجهول اخطار مي شود مطابق ماده 324 قانون تجارت باب پنجم ) 
اسناد در وجه حامل ( هر گاه از تاریخ انتشار اولین اعالن تا  سه سال سند را ابراز 
این اعالن سه دفعه در روزنامه رسمي  ننماید حکم بطالن آن صادر خواهد شد 

انجام مي گردد 
110/9۸662   مدیردفتر شعبه 44 مجتمع شهید صدر تهران

دادنامه
پرونده کالسه 9409980000501130 شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره 95099۷0000500828 
خواهان: آقای بهروز ناصری فرزند لطیف با وکالت آقای ابوذر نصرالهی فرزند رسول 
خانم   -3 مهرابیان  )الحسین(  محب  آقای   -2 مهرابیان  مانا  خانم   -1 خواندگان: 

مهربان مهرابیان 4- آقای محمد علی مظاهری 5- خانم مژگان مهرابیان
به تنظیم سند رسمی ملک 3-  الزام  پایان کار 2-  به اخذ  الزام  خواسته ها: 1- 
مطالبه خسارت دادرسی 4- الزام به فک رهن 5- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

گردشکار: دادگاه پس از بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای دادگاه 
در خصوص دعوی آقای بهروز ناصری با وکالت آقای ابوذر نصرالهی به طرفیت 10 
خانم مانا مهرابیان 2- آقای محب )الحسین( مهرابیان 3- خانم مهربان مهرابیان 
به  الزام  به خواسته 1-  آقای محمد علی مظاهری 5- خانم مژگان مهرابیان   -4
اخذ پایان کار 2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 3- مطالبه خسارت دادرسی 
4- الزام به فک رهن 5- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی پالک ثبتی 1 فرعی از 
4004 اصلی واقع در بخش 11 تهران دادگاه پس از بررسی و مالحظه مستندات 
نامه مورخ ۷8/1/24  مبایعه  برابر  دادی طرفین  قرار  رابطه  از  ابرازی خواهان که 
حکایت و پاسخ استعالم ثبتی نیز بر احراز مالکیت خوانده داللت داشته، توجها 
به اینکه مدعی علیه پرونده، راجع به مستندات منتسب به خود را مورد انکار یا 
تردید قرار نداده و یا دلیلی بر بی اعتباری و یا اصالت آنها، اقامه نکرده است، به 
لحاظ تعهدات قرار دادی طرفین که خواهان خود را مقید و عامل به آن تعرفه، ولی 
مدعی استنکاف طرف مقابل شده که به لحاظ ضرورت، فراهم نمودن تمهیدات 
الزم برای تحقق کامل آثار بیع و نهائی گردانیدن جامع تعهدات، شامل اخذ پایان 
لوازم آن  اذن در  به شی  اذن  باب  از  تفکیکی  از شهرداری و صورت مجلس  کار 
است، مراتب که از قواعد و اصول حاکم بر معامالت، اصل صحت و لزوم عقد )بیع( 
الزامات قانونی که ثبت رسمی معامالت  استنباط می شود، همچنین با توجه به 
راجع به اموال غیر منقول را به داللت ماده 46 و 4۷ قانون ثبت اسناد و امالک 
کشور، ایجاد نماید )بنابراین( خواسته مطروح را ثابت و قابل اجابت تشخیص و به 
استناد ماده 10 و 30 و 190 و 191 و 219 و 220 و 223 و 338 و 339 و 262 
قانون مدنی و ماده 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان 
ردیف 1 و 2 و 3 و5 به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال 
و صورتمجلس  و فک رهن  کار  پایان  اخذ  به  و خوانده ردیف 4  پالک 4004/1 
نام  به  نامه  مبایعه  ثمن  تسویه  ارائه  با   8۷/1/24 دادی  قرار  تعهد  برابر  تفکیکی 
خواهان و به پرداخت مبلغ 5/568/505 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق 
الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان محکوم می گردد. این رای غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدید نظر در 

محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. 
110/103629رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران 

شرایطشرکتدرمزایده:
1-پاکت ج متقاضیان در صورتی گشوده خواهد شد که صالحیت کیفی آن ها توسط کمیته منتخب کارگروه واگذاری 
استان احراز شده باشد. 2-هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 3-به پیشنهاداتی که فاقد سپرده بوده 

یا ناقص باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل شده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دبیرخانه ماده 27 اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی
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شهردار سفید دشت، ترویج فرهنگ مالیاتي 
عامل  را  مالیاتي  نظام  مناسب  عملکرد  و 
ها  شهرداري  به  کمک  در  کلیدي  و  مهم 
دانست.  زیرساخت هاي شهري  توسعه  براي 
امور  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
مالیاتي استان چهارمحال و بختیاري، حسین 
امور  با مدیر کل  ایزدي در نشست مشترک 
از  مالیات  پرداخت  افزود:  استان  مالیاتي 
و  احداث  در  بزرگي  کمک  مؤدیان،  سوي 
است  عمراني  تمام  نیمه  پروژه هاي  تکمیل 
شهري  هاي  زیرساخت  توسعه  تحقق  به  و 
امید  افزود:  ایزدي  کند.  مي  شایاني  کمک 
از  مالیات  موقع  به  پرداخت  با  بتوانیم  است 
بلند  و مودیان گامي  اقتصادي  فعالین  سوي 
از جمله  در جهت توسعه همه جانبه استان 
زیرساخت هاي شهري برداریم. وي در پایان 
خواستار بازنگري در قانون تقسیم مالیات بر 
شهرداریهاي  سهم  افزایش  و  افزوده  ارزش 
کل  مدیر  شد.  درآمدي  منبع  این  از  استان 
امور مالیاتي استان نیز، از اجرایي شدن طرح 
خبر  استان  در  سال  پایان  تا  مالیاتي  جامع 
ملي  طرح  این  شدن  جرایي  با  افزود:  و  داد 

که بزرگترین طرح اقتصادي کشور مي باشد 
مالیاتي  عدالت  تحقق  جهت  در  بلند  گامي 

برداشته مي شود. 
بیگدلي در ادامه با اشاره به ارتباط وتعامالت 
با  مالیاتي  امور  کل  اداره  دوسویه  و  مناسب 
شهرداري هاي استان؛ اختصاص سه درصد از 
مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها را گامي 
بلند در جهت شکوفایي و توسعه زیرساخت 
بهره  داد:  ادامه  وي  دانست.  شهري  هاي 
از  یکي  مطلوب  مالیاتي  نظام  یک  از  مندي 
پیشنیازهاي ضروري براي رسیدن به توسعه 
اقتصادي پایدار مي باشد که براي رسیدن به 
این منظور باید فرهنگ پرداخت مالیات را در 
با فرهنگ  نهادینه ساخت. وي گفت:  جامعه 
شهروندان  توان  مي  صحیح  مالیاتي  سازي 
توزیع  و  توسعه کشور  در  مالیات  نقش  از  را 
نمود.  آگاه  عادالنه ثروت و درآمد در جامعه 
مالیاتي  سازي  فرهنگ  کرد:  تصریح  بیگدلي 
مالیاتي  امور  کل  اداره  هاي  اولویت  از  یکي 
استان و یک ضرورت براي اقتصاد کشور است 
مي  را  همگاني  و  ملي  عزم  تحقق  براي  که 

طلبد.

شهردار سفید دشت خبر داد: 

توسعهزیرساختهايشهريباترویجفرهنگمالیاتي

بحران  مدیریت  سازمان  سخنگوی  و  معاون 
طبیعی  مخاطره   30 معرض  در  ایران  گفت: 
از مساحت کشور زلزله  قرار دارد، 90 درصد 
خیز، 80 درصد در معرض سیل و ۷0 درصد 
نیز با تهدید خشکسالی و کم آبی مواجه است 
که این بالیا هر سال تاثیرهای مخرب زیادی بر 

زندگی مردم بویژه زنان و کودکان می گذارد.
کارگاه  در  سعیدی  بهنام  ایرنا،  از  نقل  به 
مدیریت  و  هماهنگی  های  مهارت  آموزشی 
با  که  کودکان  از  حمایت  محوریت  با  بحران 
همکاری سازمان یونیسف وابسته به ملل متحد 
در شیراز برگزار شد افزود: تالمات روحی بیش 
از آسیب های فیزیکی زیان می رساند و قطعا 
رسیدگی به تالمات روحی کودکان و زنان و 
خانواده ها در حوادث سخت تر از رسیدگی به 

آسیب ها و خسارت های فیزیکی است.
وی ادامه داد: زلزله بم هفت هزار و 300 فرد 
یتیم و کودک که پدر و مادر خود را از دست 
داده بودند برجای گذاشت که همین موضوع 
تالمات  به  رسیدگی  برای  ریزی  برنامه  لزوم 
روحی کودکان پس از زلزله و حوادث را نمایان 

می سازد. 

هزار  سه  بم  زلزله  اینکه  بیان  با  مسئول  این 
جای  بر  سرپرست  بی  زن  هزار   9 و  معلول 
گذاشت وعواقب زلزله بم پس از گذشت سالها 
هنوز بر جای مانده است، آثار و تالم روحی این 
زمین لرزه شاید تا سالهای دیگر هم بر جای 
بماند، شهر بم زیبا و مستحکم تر از گذشته 
بازسازی شد و ساخته شد اما تاثیرات روحی 

این زمین لرزه هنوز از بین نرفته است. 
بحران  مدیریت  سازمان  سخنگوی  و  معاون 
کشور در ادامه بر لزوم پیشگیری از تاثیر بیشتر 
اثرات زمین لرزه ها و حوادث بر کودکان و زنان 
تاکید کرد و گفت : هنوز نمی توان زمان وقوع 
زلزله را پیش بینی کرد اما می توان با توسعه 
آموزش ها و فراگیر کردن آن از اثرات معنوی 

و تالمات روحی این حوادث کاست. 
دقیق  جانمایی  لزوم  بر  همچنین  سعیدی 
ها  لرزه  زمین  در  که  روستاهایی  و  شهرها 
آسیب می بییند و انتخاب مکان مناسب برای 
بازسازی و بهسازی، استفاده از مصالح مقاوم، 
رعایت استانداردها و نظارت دقیق بر مناطق 

بهسازی و بازسازی شده تاکید کرد. 

ایراندرمعرض30مخاطرهطبیعی
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برگزاریروزجهانيمعلولیندرتبریز
روزجهاني معلولین نباید به بهانه ایي براي برگزاري 

تشریفاتي مراسمات دریک روزخاص تبدیل شود. 
اسالمي  شوراي  باهرعضو  شهین  ایرج  مهندس 
معلولین  روزجهاني  مراسم  تبریز درحاشیه  شهر 
سالن  در  وپرورش  آموزش  کل  اداره  توسط  که 
اجتماعات تاالر معلم برگزارشد گفت : روزجهاني 
معلولین بهانه ایي است تا جوامع انساني همنوعاني 
را که داراي معلولیتهاي جسمي وذهني هستند را 
دریابند وهرسال عملکردهایشان را مرور کنند که 
ازسال گذشته تا به امروز چه اقداماتي را براي رفاه 
وآسایش این عزیزان انجام داده اند . همه ما فارغ 
از قوانین وضوابط  ، وظایف انساني در این مورد 
داریم که بنظر من ضمانت اجرایي بسیار محکمتري 
دارد وعمل به آن میتواند زندگي را براي این عزیزان 
وخانواده هایشان مطلوبتر ودلپذیرتر کرده وازدرد 
ورنجهاي ناشي ازمعلولیت بکاهد. رئیس کمیسیون 
اقدامات   تشکراز  عمران شوراي شهرتبریز ضمن 
خوب وقابل تقدیر اداره کل آموزش وپرورش استان 
درحوزه آموزش وپرورش این عزیزان  ، روند اعتماد 
سازي وپاسخگویي وبهره گیري از خیرین محترم 
این حوزه رامطلوب ارزیابي کرده ومراسم برگزارشده 
را پربار دانسته وگفت : بسیارخرسندم درشهري 
زندگي میکنم که انسانهایي بزرگ با روحي بلند براي 
همنوعانشان ایثارمیکنند ودراین راستاروزجهاني 
معلولین نباید به بهانه ایي براي برگزاري تشریفاتي 
مراسمات دریک روز خاص تبدیل شود بلکه زمینه 
ایي براي معرفي اقدامات انجام شده وبستري براي 
سرمایه گذاري اخروي خیرین باشد.  در پایان این 
عضو هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن سازاستان 
خبرداد این انجمن فارغ ازتامین سرپناه براي بي 
خانمانان الویت تامین مسکن خانواده هاي داراي دو 
معلول را نهایي نموده که به لطف خدادراسرع وقت 

اجرایي خواهد شد.

28درصدپیشرفتدرپروژهتقاطع
غیرهمسطحاراک

معاون فنی و عمران شهرداری اراک خبر داد: درصد 
پیشرفت پروژه تقاطع غیرهمسطح شریعتی تاکنون 

در حدود 28 درصد بوده است.
این  در  پذیرفته  صورت  فعالیت های  اهم  وی 
پروژه طی ماه گذشته را بتن ریزی ستون، رگالژ 
خاکبرداری  شفت،  آرماتوربندی  فنداسیون، 
شمع،  حفاری  ستون،  قالب بندی  فنداسیون، 
اجرای  و  ستون  آرماتوربندی  شفت،  بتن ریزی 

بتن ریزی مگر شفت عنوان نمود.
خسروی در ادامه افزود: عملیات حفاری، نصب سبد 
شمع و بتن ریزی 59 عدد شمع واقع در میدان 
انجام گرفته  شریعتی و خیابان میرزای شیرازی 
و تعداد 30 عدد سبد شمع به قطر 1,2 متر و 
تعداد 30 عدد شمع به قطر 1,5 متر بافته شده 
و همچنین تعداد 5 عدد شمع در خیابان میرزای 

شیرازی و شریعتی حفاری شده است.

شهردار فرادنبه : 
پرداختمالیاتپایهواساستوسعهکشوراست

شهردار فرادنبه، پرداخت مالیات را پایه و اساس توسعه کشور و یکي 
از منابع درآمدي مناسب جهت توسعه زیرساخت هاي شهري دانست. 
به گزارش روابط عمومي اداره کل امور مالیاتي استان چهارمحال و 
بختیاري، ابوالقاسم طهماسبي در نشست مشترک با مدیر کل امور 
مالیاتي استان افزود: مالیات ارزش افزوده، مالیات پیشرفته و مدرن است 
که در کشورهاي توسعه یافته اجرایي شده است و با اصالح نقایص آن 
در کشور ما نیز مي تواند گامي بلند در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي 
باشد. طهماسبي ادامه داد: شهروندان ما باید بدانند مالیاتي که پرداخت 
مي کنند چه تاثیري در زندگي روزمره آنها دارد، تا میل و رغبت به 
شهرداري  کرد:  تصریح  وي  شود.  بیشتر  جامعه  در  مالیات  پرداخت 
فرادنبه آماده هرگونه تعامل و همکاري با اداره کل امور مالیاتي جهت 
نیز،  استان  مالیاتي  امور  باشد. مدیر کل  مالیاتي مي  فرهنگ سازي 
فرهنگ سازي مالیاتي را یکي از برنامه هاي اصلي اداره کل امور مالیاتي 
استان عنوان نمودو افزود: براي تحقق این امر مهم نیازمند همراهي و 
کمک همه دستگاه هاي اجرایي مي باشیم. بیگدلي افزود: با اجرایي 
شدن طرح جامع مالیاتي و دسترسي ماموران مالیاتي به اطالعات، گامي 
بلند در جهت افزایش درآمدهاي مالیاتي در کنار رعایت عدالت مالیاتي 
برداشته مي شود. وي ادامه داد: با فرهنگ سازي مالیاتي در جامعه 
و تامین درآمدهاي دولت از محل درآمدهاي مالیاتي و عدم اتکا به 
درآمدهاي حاصل از فروش نفت، اجراي اقتصاد مقاومتي در کشور روند 

سریعتر و بهتري پیدا مي کند.

رونق56درصدیتعدادگردشگراندریایی
درجزیرهکیش

مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش از بهره مندی 302 هزار نفر در 
جزیره مرجانی خلیج فارس از خدمات گشت های تفریحی دریایی طی 

هشت ماه گذشته خبر داد.
و  بنادر  کل  اداره  عمومی  روابط  اخبار  و  اطالعات  واحد  گزارش  به 
دریانوردی هرمزگان، »محمد جهانشاهی نسب« مجموع تردد شناورها 
به بندر کیش طی هشت ماه گذشته را 8 هزار و 410 فروند اعالم کرد 
و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون،4۷ هزار و 344 دستگاه خودرو 
توسط شناورهای لندینگ کرافت در مسیرهای دریایی جزیره کیش 
به چارک و آفتاب جابجا شد که افزایشی 25 درصدی در این زمینه 

به ثبت رسید.
وی از ترابری 295 هزار و 161 نفر مسافر از طریق این بندر سخن به 
میان آورد و گفت: در این زمینه نسبت به سال مشابه سال گذشته، رشد 

5 درصدی را شاهد بودیم.
جهانشاهی نسب اضافه کرد: عالوه بر فعالیت های مسافری، 302 هزار 
و 696 نفر گشت دریایی با شناورهای تفریحی در آب های این جزیره 
مرجانی را تجربه کردند که این بخش از فعالیت های دریایی طی سال 

جاری 56 درصد افزایش داشته است.
مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش با اشاره به تخلیه و بارگیری یک 
میلیون و 334 هزار و 812 تن انواع کاالی نفتی و غیر نفتی در بندر 
کیش، اظهار داشت: از این میزان، یک میلیون و 116 هزار و 201 تن 
کاالی غیر نفتی و 218 هزار و 611 تن کاالی نفتی اختصاص دارد که 

در بخش کاالهای نفتی رشد 3 درصدی به ثبت رسید.
وی سهم عملیات مربوط به صادرات غیر نفتی در این بندر را رقمی 
بالغ بر دو هزار و 148 تن و حجم واردات اینگونه کاالها را 39 هزار و 

165 تن اعالم کرد.

خبر خبر

غربالگری  طرح  زمان؛  خبرنگار  نژاد-  خانی 
توسط  افراد 25-15 سال  در  ژنتیک  اختالالت 
اداره کل بهزیستی استان البرز با هدف آگاه سازی 
و پیشگیری از معلولیت ها در سالن اجتماعات 
از  با جضور جمعی  مدرسه شهید شرافت کرج 
مدرسه  این  آموزان  دانش  و  معلمان  مسووالن، 

برگزار شد.
تشریح  ضمن  البرز  استان  بهزیستی  کل  مدیر 
عمده  گفت:  ژنتیکی  اختالالت  و  ژنتیک  علم 
ترین مشکالت افراد قبل از ازدواج عدم آشنایی 
با مشاوران ژنتیک است که اگر چنانچه شناخت 
و آگاهی کافی در  این حضور توسط افراد کسب 
شود؛ مشاوره ژنتیک گامی موثر در پیشگیری از 

معلولیت های جسمی و ذهنی است.
آگاهی علم  افزایش  راستای  افزود: در  نژاد  بیات 
ژنتیک تفاهم نامه ای میان آموزش و پرورش و 
بهزیستی استان امضا شده که از دانش آموزان 10 
مدرسه تا پایان سال طرح غربالگری ژنتیک اجرا 

می شود.
این مسوول خاطر نشان کرد: عمده ترین مشکل 
بیماریهای ژنتیک شامل عقب ماندگی ذهنی تا 
نابینایی، ناشنوایی، تاالسمی و... است که می توان 
با انجام مشاوره های ژنتیک از تولد فرزند بیمار 
جلوگیری کرده و شاهد دنیا آمدن کودکانی نباشیم 

که تا آخر عمر از این بیماری رنج برده در حالی که 
تا پایان عمر درمان نمی شوند.

وی تاکید کرد: از آنجایی که کشورهای در حال 
توسعه مانند ایران با وجود قومیت های مختلف و 
فرهنگ حاکم بر آنها بیشتر ازدواج ها درون فامیل 
صورت می گیرد، اختالالت بسیاری وجود داشته 

که معلول آن بدنیا آمدن کودکان ناسالم است.
بیات نژاد اضافه کرد: روند مشاوره ژنتیک با گرفتن 
شرح حال از مراجعه کننده، تهیه تاریخچه طبی و 
خانوادگی مراجعه کننده از جمله مشخص شدن 
بیماریهای موجود در فامیل و خانواده، مشخص 

نامه،  شجره  رسم  فامیلی،  های  ازدواج  کردن 
تعیین نحوه توارث بیماری، محاسبه خطر بروز 
مجدد بیماری،  معاینات بالینی، درخواست و انجام 
آزمایش های روتین و معمولی، در صورت لزوم 
ارجاع زوجین به آزمایشگاه های تخصصی ژنتیک، 
تعیین تشخیص قطعی بیمار و ارائه توصیه ها و 
تذکرهای الزم به زوجین و راه حل های موجود به 
منظور پیشگیری از بروز مجدد بیماری در فرزندان 

آینده می باشد. 
از  بعد  که  است  آن  وقت  کرد:  اشاره  نژاد  بیات 
چندین سال تجربه تلخ و ناگوار بجای همایش 

آگاه سازی صورت گرفته و توفیقات خود را جشن 
بگیریم در حالی که در برخی مناطق به علت بافت 
فرهنگی مقاومت های شدیدی در قبال مشاوره 

ژنتیک صورت می گیرد.
این مسوول خاطر نشان کرد: انجام مشاوره های 
ژنتیک و بدنبال آن آزمایش های مختلف بدور از 
نگاه سنتی یک ضرورت است که در آینده جامعه 

سالم بسیار اثر گذار می باشد.
مدیر کل بهزیستی استان البرز با یاد آوری این 
مطلب که انجام چنین مشاوره هایی 50 درصد از 
معلولیت ها را کاهش می دهد بر عملکرد بهزیستی 
بر  بررسی  با  گفت:  و  کرد  اشاره  این حوزمه  در 
جمعیت 3000 نفری 660 مورد از افراد پرخطر 
بودند که این حاکی از ضرورت انجام مشاوره ژنتیک 

می باشد. 
حوزه  در  چقدر  هر  افزود:  نژاد  بیات  داریوش 
سالمت، آگاهی و پیشگیری فعالیت کنیم شاید به 
ظاهر هزینه باشد، اما در واقع سرمایه ای است که 
در آینده ای نه چندان دور نتیجه مثبتی از آن 

بدست می آید. 
وی در پایان توصیه کرد تا زوج های جوان و کلیه 
اقشار جامعه قبل از تصمیم به ازدواج و حتی زنان 

هنگام بارداری این طرح را اجرا کنند.

مدیر کل بهزیستی استان البرز تاکید کرد:

مشاورهژنتیکگامیموثردرپیشگیریازمعلولیت

پیرو آگهی نوبتی قبلی و برابرمادتین 14 و 15 
قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود عمومی 
قسمتی از امالک و مستغالت واقع در حوزه ثبتی 
شهرکرد  شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 
استان چهارمحال و بختیاری در تاریخهای تعیین 

شده زیر بعمل خواهد آمد .
پالک  شماره  به  شهرکرد  قریه  در  واقع  امالک 

2- اصلی 
قلي  فرزند  حیدري  ابراهیم  آقاي  فرعی    212

ششدانگ یکباب خانه.
دهکردي  حیدریان  خانم شمسي  فرعی    530 

فرزند غالم ششدانگ یکباب خانه.
به پالک 13836 فرعی   531 و 532 فرعي که 
حیدریان  کیوان   آقاي  است  گردیده  تبدیل 
مشاعي  شرکاء  سایر  و  ایرج   فرزند  دهکردي 

ششدانگ یک قطعه زمین محصور.
براي روز سه  شنبه 10/0۷ / 95   

9۷2 فرعی  آقاي کریم کبیري دهکردي فرزند 
رمضان ششدانگ یکباب ساختمان.

دهکردي  آژکار  اله  فیض  آقاي  فرعی    1906
فرزند برات ششدانگ یکباب خانه .

سورشجاني  حیدري  بهمن  آقاي  فرعی    2864

فرزند احمدقلي ششدانگ یکباب خانه .
براي روزچهارشنبه 10/08 / 95   

12891 فرعی  خانم محترم مظفري واناني فرزند 
امیدعلي ششدانگ یکباب خانه.

1334۷ فرعی  مجزي شده از 3۷4۷ فرعي آقاي 
قاسم مظفري واناني فرزند عبدالحسین ششدانگ 

یکباب خانه .
تولیت  به  محمد  حاج  موقوفه  فرعی    13۷58
اوقاف و امور خیریه ششدانگ  عرصه ساختمان 
که اعیان آن متعلق به سازمان تبلیغات اسالمي 

استان مي باشد. 
براي روز  شنبه 10/11 / 95   

امالک واقع در ابنیه فرخشهر به پالک 21 - اصلی 
2618 فرعی  مجزي شده از 1062 فرعي آقاي  
سید مرتضي باقریان قهفرخي فرزند سید رحیم 

ششدانگ یکباب مغازه.
قهفرخي  شفیعي  نجفقلي  آقاي  فرعي    303۷
مغازه  و  خانه  یکباب  ششدانگ  شکراله  فرزند 

متصله .
براي روز یک  شنبه 10/12 / 95   

فرعي خانم   از 1183  فرعی مجزي شده   3086
قلي  مرتضي  فرزند  پیربلوطي  قاسمي  مهرنوش 

ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز.
آقاي  فرعي    608 از  شده  مجزي  فرعی   3092
شرکاء  سایر  و  هرمز  پورفرزند  اسماعیل  اکبر 

مشاعي ششدانگ یکباب  خانه.
براي روز دوشنبه 10/13 / 95   

امالک واقع در ابنیه شهرک)شهرکیان( به پالک 
40-اصلی

آقاي  فرعي   19۷ از  شده  مجزي  فرعی    3524
بابک بهمني فرزند اما م بخش ششدانگ یکباب 

مغازه.
عزیزي  حیدرعلي  سید  آقاي  فرعی    4489
ششدانگ  علي  حسین  سید  فرزند  جوزستاني 

یکباب خانه .
براي روز سه شنبه 10/14 / 95   

آقاي  فرعي   19۷ از  شده  مجزي  فرعی    4522
یکباب  بخش ششدانگ  امام  فرزند  بهمني  بابک 

مغازه .
آقاي  فرعي   39۷ از  شده  مجزي  فرعی   4546
ششدانگ  فرامرز  فرزند  شهرکي  براتي  جاسم 

یکباب خانه .
براي روزچهارشنبه 10/15 / 95   

امالک واقع در ابنیه سامان به پالک ۷1 -اصلی 

فرعي خانم  از 1۷49  فرعي مجزي شده   2648
یکباب  ششدانگ  ناصر  فرزند  جمشیدي  طاهره 

خانه .
براي روز شنبه 10/18 / 95   

امالک واقع در ابنیه سورشجان به شماره  پالک 
211-اصلی

سورشجاني  حیدري  محمود  آقاي  220فرعي 
فرزند جعفرقلي ششدانگ یکباب خانه .

براي روز یک شنبه 10/19 / 95   
 -220 پالک  به  هفشجان  ابنیه  در  واقع  امالک 

اصلی 
آقاي  فرعی    382 از  شده  مجزي  فرعي   1561
سایر  و  بهرام   فرزند  هفشجاني  عبده  ابراهیم 

شرکاء مشاعي ششدانگ یکباب  خانه.
خانم  فرعی    451 از  شده  مجزي  فرعي   1564
شکوفه اسدي هفشجاني فرزند رمضان ششدانگ 

یکباب خانه .
براي روز دوشنبه 10/20 / 95   

1584 فرعی مجزي شده از 10 فرعي آقاي نادر 
یکباب  ششدانگ  ناصر  فرزند  هفشجاني  کامکار 

خانه .
آقاي  فرعي   244 از  شده  مجزي  فرعی    1594

محسن امیني هفشجاني فرزند نورعلي ششدانگ 
یکباب خانه .

براي روز سه شنبه 10/21 / 95   
امالک واقع دراراضي بن به شماره  پالک 1359-

اصلی موسوم به اراضي  کوه جنگي
آقاي  فرعي  یک  از  شده  مجزي  فرعی     23
ششدانگ  نیازعلي  فرزند  بني  احمدي  جعفرقلي 

یکباب خانه .
براي روز چهارشنبه 10/22 / 95   

امالک واقع دراراضي خارج از پالک اشکفتک به 
پالک   1459-اصلی 

فرزند  بابادي  فرهادیان  بهرام  آقاي  فرعی    231
معطل آقا ششدانگ یکباب خانه .

23۷ فرعی  آقاي جهانگیر اسدي فرزند راه خدا 
ششدانگ یکباب خانه .

براي روز شنبه 10/25 / 95   
تحدید حدود امالک مرقوم  راس ساعت 9 صبح 
لذا   ، انجام خواهدشد  در محل   مذکور  روزهای 
اخطار میشود  به مجاورین  آگهی  این  به موجب 
بهم  حضور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که 
رسانند.مطابق مادتین  14و15 قانون ثبت اسناد 
وامالک اگر تقاضا کننده در موقع تحدید حدود 

خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا 
تحدید  مجاورین  طرف  از  شده  اظهار  حدود  با 
اسناد  ثبت  قانون  ماده 20  و مطابق  خواهد شد 
ارتفاقی  حقوق  یا  حدود  به  نسبت  که  مجاوری 
حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی 
حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  روز 
اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک 
نامه   ایین  ماده 86  مطابق  و  نماید  تسلیم  محل 
معترض  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  اصالحی 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  باید 
ذیصالح  مرجع  به  دادخواست  ثبتی  مرجع  به 
اسناد  ثبت  اداره  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضایی 
متقاضی  اینصورت  غیر  در  نماید  تسلیم   محل 
دادگاه  به  تواند  می  وی  قانونی  نماینده  یا  ثبت 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت محل تسلیم واداره ثبت 
عملیات  اعتراض  به  توجه  بدون  امالک  و  اسناد 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار: دو شنبه 15/ 09 / 1395 

رضا بشارتي 
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان 

شهرکرد

متناگهی

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ارسالن طرهانی نژاد بطرفیت شما نسبت 
به دادنامه شماره 95099۷6610500209 صادره از این شعبه به پیوست نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ میشود مقتضی است 
امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   346 ماده  حسب 
مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه 
تجدید  به  کیفیت  همین  با  پرونده  واال  دهید  تحویل  دادگاه  به  یا  نمایید  اعالم 

نظر ارسال می گردد. 
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد – آزیتا بابابیک.

آگهیاحضارمتهم

در پرونده کالسه 9510406611000۷9۷ در خصوص شکایت آقای محمد رئوف 
بهاری فرزند عبدالناصر علیه آقای خدادا اکبری مدیر شرکت شرکت قرارگاه خاتم 
االنبیا مجری پروژه انتقال آب کاکارضا داذر بر عدم رعایت موازین فنی و دولتی 
منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم 
از  نامبرده   1392 مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   1۷4 ماده  راستای  در  و 
تاریخ نشر آگاهی تا ظرف 30 روز در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب حاضر گردد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر 

بعمل می آید. 
دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – نوشین حاجیوند. 

آگهیابالغ
وقتدادرسی

بدینوسیله به اطالع آقای سلمان جابری فرزندعبدا... مجهول المکان می رساندکه 
دادخواستی به طرفیت شمابه خواسته مطالبه وجه بمبلغ282512000ریال وکلیه 
ووقت  کالسه9500090ثبت  به  که  نموده  تقدیم  دادگاه  این  به  قانونی  خسارات 
رسیدگی آن مورخ95/10/20ساعت12می باشدلذامراتب وفق ماده۷3قانون آئین 
دادرسی مدنی اعالم تاقبل ازحلول وقت رسیدگی جهت تحویل گرفتن نسخه ثانی 
مراجعه وهمچنین دروقت رسیدگی دردادگاه  دادگاه  این  به  دادخواست وضمائم 
واتخاذتصمیم  رسیدگی  غیابی  صورت  به  دادگاه  صورت  این  حاضرشویددرغیر 

خواهدنمود.
مدیردفترشعبه دادگاه حقوقی دزفول

متنآگهی
خواهان صدیقه خسروی دادخواستی به طرفیت خوانده سعید یوسفی به خواسته 
مطالبه نفقه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اردل نموده که جهت رسیدگی 
در  واقع  اردل  شهرستان  دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  به 
کالسه  به  و  ارجاع  شهداء  بلوار  اردل-  شهرستان  بختیاری-  و  چهارمحال  استان 
940998381610113۷ثبت گردیده که منتهی به صدور دادنامه گردیده است به 
علت مجهوال المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی و متصدی ودستور دادگاه 
مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تاخوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود رأی 

صادره را دریافت نماید .
متصدی امور دفتری دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 

شهرستان اردل- طاهری مقدم

متن آگهی تحدید حدود عمومی 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شهرکرد

فراخوانتعویضاسنادمالکیتدفترچهايبهاسنادکاداستري)ظرفحداکثر72ساعت(
در اجراي قانون حدنگار و ضرورت تبدیل اسناد مالكیت دفترچه اي به اسناد کاداستري، به اطالع مالكین محترم مي رساند که به منظور استفاده از خدمات الكترونیك ثبتي و پیشگیري از جعل و زمین خواري نسبت به تعویض اسناد دفترچه اي خود سریعا اقدام نمایند.

روابط عمومي اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال و بختیاري

فاطمه حسن زاده- خبرنگار زمان؛ مدیر عامل 
شرکت گاز مازندران با بیان اینکه بخش  قابل 
توجهی از کشورمان دمای منفی 10 درجه را 
تجربه کردند، عنوان کرد : کارکنان صنعت گاز 
شرکت های  و  انتقال  خطوط  پاالیشگاه ها،  در 
گاز استانی با تفکر بسیجی، مدیریت جهادی و 
حداقل زمان افت فشار گاز مرتفع و تمام تالش 
خود را به کار بسته اند تا گاز به عنوان عاملی 
برای ایجاد آسایش مردم به طور پایدار تامین 

شود.
عامل  »مدیر  زاده  ابراهیم  اسماعیل  محمد 
شرکت گاز استان، اظهار داشت: با آغاز فصل 
سرد سال، گاز به عنوان سوختی پاک و ارزان 
که سبب ایجاد رفاه برای عموم مردم می شود 
ورود  با  روزها  این  و  آید  می  به چشم  بیشتر 
سامانه سرد به بیش از 23 استان کشور شاهد 

افزایش مصرف گاز هستیم.
کارکنان  وی تصریح کرد: تالش شبانه روزی 
از  که  است  جریان  در  حالی  در  گاز  صنعت 
اینکه هوا  به  با توجه  آذرماه  اول  روز دوشنبه 
به سمت سرد شدن می رفت کلیه کارکنان در 

حال آماده باش کامل بسر می بردند.
ابراهیم زاده با اشاره به اینکه بیشترین مصرف 
گاز را بخش نیروگاه های استان دارند، افزود: با 
از راه رسیدن سرمای شدید گاز تمامی نیروگاه 
ها قطع شد و به روی سوخت دوم خود هدایت 
نیاز  مورد  گاز  توانستیم بخش عمده  و  شدند 

مشترکین خانگی را کنترل کنیم.
مدیر عامل شرکت گاز استان یادآور شد: مصرف 
گاز بخش خانگی کشور این روزها در حالی با 
افزایش 220 میلیون مترمکعبی نسبت به مدت 
مشابه پارسال به بیش از 550 میلیون مترمکعب 
رسیده که هم اکنون گازرسانی به حدود 23 

میلیون مشترک ایرانی در جریان است.
وی با بیان اینکه در جهت مدیریت یکپارچه و 
فرهنگ جهادی ،هماهنگی های صورت گرفته 
با مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت ملی گاز 
ایران از شامگاه روز سه شنبه با سرویس قرار 
ایستگاه  رشت،  فشار  تقویت  ایستگاه  دادن 
شاد  دشت  ایستگاه  و  رامسر  فشار  تقویت 
شیفت  مازندران  گاز  لوله  سمت  به  گلستان 

داده شد.

مدیر عامل شرکت گاز مازندران:

افتفشارگازمشترکینخانگیدرحداقلزمان
برطرفشد

بهادری-اصفهان: معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان گفت: به دلیل استقبال قابل 
توجه دانش آموزان و مردم از جای جای کشور، 
با  همزمانی  همچنین  و  پیاپی  درخواست های 
ایام ماه پربرکت ربیع االول، مهلت ارسال آثار به 
نخستین مسابقه ملی عکس »در راه مدرسه« 
تا 20 آذر تمدید شد.  علیرضا صلواتی با اشاره 
برگزاری نخستین مسابقه ملی عکس »در  به 
با شعار »من، مدرسه، دوچرخه«  راه مدرسه« 
به  این مسابقه  اظهار داشت:  اصفهان  در شهر 
سازمان  مردمی  مشارکت های  دفتر  پیشنهاد 
پویش  محوریت  با  و  زیست  محیط  حفاظت 
مردمی ترافیک شهر اصفهان برای نخستین بار 

در کشور برگزار می شود.
وی با بیان اینکه با توجه به عالقه مدیریت شهری 
دوچرخه سواری،  فرهنگ  توسعه  به  اصفهان 
میزبانی این مسابقه ملی به این شهر رسید، ادامه 
داد: با توجه به این موضوع، این شهر تاریخی 
میزبانی  دوچرخه،  دوست دار  شهری  عنوان  به 
جشنواره ملی عکس »در راه مدرسه« را بر عهده 

گرفت.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 

تصریح کرد: دانش آموزان به عنوان نسل آینده 
این مرز و بوم، نقش مهمی در توسعه فرهنگی 
شهرهای مختلف کشور ایفا می کنند و با توجه 
به ضرورت گسترش فرهنگ  دوچرخه سواری در 
نسل آینده، این مسابقه با محوریت آنها برگزار 
می شود. وی خاطرنشان کرد: امید داریم که با 
برگزاری نخستین مسابقه ملی عکس »در راه 
مدرسه«، سهم اندکی در افزایش گرایش مردم 
و دانش آموزان شهرهای مختلف کشور به موضوع 
دوچرخه سواری داشته باشیم. صلواتی خاطرنشان 
کرد: با توجه به این موضوع، نخستین مسابقه ملی 

عکس »در راه مدرسه« با شعار »من، مدرسه، 
شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
اصفهان ادامه داد: در بخش مردمی نیز، عموم 
از دانش آموزان  تهیه تصاویر  با  مردم می توانند 
دوچرخه سوار، در مسیر مدرسه شانس خود را 

برای شرکت در این مسابقه ملی امتحان کنند.
وی اضافه کرد: ثبت نام مسابقه از طریق وب سایت 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
به آدرس Isfahan.ir/traffic صورت می گیرد 
و عالقمندان می توانند تا 20 آذر نسبت به شرکت 

در آن اقدام کنند.

مهلتارسالآثاربهنخستینمسابقهملیعکس»درراهمدرسه«
تمدیدشد
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آگهیمفقودی
ایران ۷2-993م63  انتظامی  به شماره  مدل 1385  پژو 405  سواری  برگ سبز 
علی  محمد  نام  به   24231409 شاسی  شماره   124851248۷8 موتور  شماره 

رحمانی مهلبانی مفقود گردیده، از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

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

آگهيموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي

اول/دوم  هیات   95/4/8 مورخ   139560331009000۷05 شماره  راي  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بشماره شناسنامه  نجات  فرزند  فاطمه خدابین  / خانم  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
131 کد ملی 4898006035  بصورت ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 
414/40 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 12 فرعي از 156 - اصلی واقع در 
حاجی آباد خریداري اعیان از مالک رسمي آقاي نجات خدابین که سند مالکیت 
وی ذیل ثبت صفحه 548 دفتر 3۷ بنام نامبرده صادر و تسلیم شده و نیز انتقال 
اعیان ملک از نامبرده به متقاضی به صورت قولنامه عادی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتي که 
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. 

48499  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/9/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/9/30

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهیمزایده
بابت  اینکه خانم کبرا ظهرابی فرزند عبدا...  باتوجه به  به اطالع عموم می رساند 
اقدام به معرفی یک باب  بدهی محکم علیه آقای شاهین هزاریان فرزند قهرمان 
ساختمان دارای شماره ملک 5۷5 فرعی از 198 اصلی و شماره ثبت50۷۷ واقع در 
دشتک – خ حلیمه خاتون – خ ابوطالب – خ دانش به مساحت عرضه 245/90 
به طول  به طول 13/80؛ جنوبا:  به طول 1۷/15 و شرقا  متر مربع نموده شماال 
18/50 ، غربا : به طول 13/85 به مشخصات ساختمان یک طبقه به مساحت کل 
190متر مربع بصورت دیوار باربر دارای کالف و دیواره ازجنس آجرو مالت سیمان ؛ 
سقف ها تیرچه بلوک نمای پالستر سیمان سفید کف موزائیک ؛ کابینت آشپزخانه 
آلومینیوم بدنه آشپزخانه کاشی ؛ آبگرمکن ؛ سیستم گرمایش بخاری گازی دارای 
امتیازات آب ؛ انشعاب برق و گاز هرکدام یک فقره که ارزش عرصه 344260000 
و ارزش اعیان موجود ۷60000000ریال که حسب نظر کارشناس رسمی جمع 
است. ملک مذکور  مبلغ 1134260000تعیین گردیده  واعیان  ارزش عرصه  کل 
ملک  هستند  مایل  که  کسانی  لذاچنانچه  میرسد  فروش  به  مزایده  طریق  از 
دراجرای  صبح   10 ساعت   95/10/1 درتاریخ  نمایند  خریداری  مزایده  راازطریق 
احکام مدنی دادگستری اردل با واریز ده درصد مبلغ پیشنهادی به شماره حساب 
21۷1291596000 نزد بانک ملی اردل مراجعه نمایند ملک به کسی تعلق می 
گیرد که باالترین قیمت را ارائه نماید محل برگزاری مزایده  در دادگستری اردل 

اجرای احکام مدنی حقوقی می باشد./
قاضی اجرای احکام مدنی حقوقی دادگستری اردل محمد محمدی

متنآگهی
به  میرزاجان  فرزند  آقبالغی  قربانی  االمین  روح  حصروراثت  رونوشت  خواهان 
ازاین   9509983856100324 کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح 
شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه 
شهربانو اسدی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 

منحصراست به :
1-صالح قربانی ش.ش 13 فرزند متوفی

2-روح االمین قربانی ش.ش 3 فرزند متوفی
3-قدم خیر قربانی ش.ش 1 فرزند متوفی

4-مهری قربانی ش.ش11 فرزند متوفی
تا  نوبت آگهی می گردد  باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک   اینک 
چنانچه شخصی اعتراضی  دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی نزد اومی باشد ازتاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان براتعلی کریمزاده

آگهیاحضارمتهم
بدینوسیله در اجرای ماده 1۷4 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری با توجه به مجهول المکان بودن متهم محمد رضا پورخلیلی فرزند 
کاظم به اتهام ترک انفاق یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار یا محلی آگهی 
شعبه  این  در  اداری  وقت  در  انتشار  از  پس  ماه  یک  ظرف  متهم  که  شود  می 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالسه 95099808۷9600399 شعبه اول 
دادستانی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ملکشاهی حضور یابد. بدیهی است 

در صورت عدم حضور به صورت غیابی اظهار نظر خواهد شد.
دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ملکشاهی – حشمت اسدیان پور

ابالغ
خواهان /شاکی سکینه اسمعیلی بیدهندی  دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم 
محمد زائری وبهمن زائری ومهین حسینعلی و ولی اله حبیب نژادو بهرام زائری  به 
خواسته اعتراض ثالث اصلی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اسالمشهرنموده 
که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه  عمومی )حقوقی(  دادگستری شهرستان 
اسالمشهر واقع در اسالمشهر- بعدازمیدان نماز – خیابان شهیدصیاد شیرازی – 
مجتمع قضایی اسالمشهر ارجاع وبه کالسه 9309982885600948 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/11/02 و ساعت 09:00  تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم و در خواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 
۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنشار 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.م/الف 1940 
منشی دادگاه حقوقی  شعبه ششم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری 
شهرستان اسالمشهر –  زهرا عربی 

آگهیاحضارمتهم
اتهام  به  قرائتی  فرشید  شعبه  این   9409982986۷01290 کالسه  پرونده  در 
کالهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم 
و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار این آگهی 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. م/الف1931 
منشی شعبه بازپرسی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهارستان-  
فاطمه بابا زاده  

مفقودی
 برگ سبز نیسان مدل 93 با شماره شهربانی 62۷ص99 ایران 82 و شماره موتور 
اعتبار ساقط می  از درجه  6۷9955 و شماره شاسی 395260 مفقود گردیده و 

باشد 
بابل 

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
نعمت عفتی اوریمی دارای ش ش 49۷ به شرح دادخواست به کالسه 1/95/954 این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شکرا... 
گودرزی خلردی         بشناسنامه  10 در تاریخ 91/5/2۷اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- متقاضی پسر متوفی 

2- کشور کودرزی خلردی فرزند شکر ا... به ش ش 13 صادره از ساری دختر متوفی 
از ساری دختر  ا... به ش ش 14 صادره  3- خدیجه کودرزی خلردی فرزند شکر 

متوفی 
 4- نساء کودرزی خلردی فرزند شکر ا... به ش ش 15 صادره از ساری دختر متوفی 
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد م. 

الف 95/66۷
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری 

آگهیاحضارمتهم
نظر به اینکه متهم مهدی منیری به اتهام فحاشی تهدید از طریق موبایل در پرونده 
950636 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه مجهول المکان بودن وی 
ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 
جهت  تنکابن  انقالب  و  عمومی  ی  دادسرا  دادیاری  دوم  شعبه  در  آگهی  انتشار 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ 

انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد م. الف 95/820
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب تنکابن نبی الهی زاده 

آگهیدرخواست
گواهیحصروراثت

پریناز یادگار با وکالت رحمان رحمتی دارای ش ش 1611  به شرح دادخواست به 
کالسه 4/1162/95 دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
95/3/1۷اقامتگاه  تاریخ  در   654 بشناسنامه   یادگار  فریدون  شادروان  که  داده 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
از تهران متولد  یادگار فرزند فریدون و پروین به ش ش 9۷0۷ صادره  1-ایمان 

1359 پسر متوفی 
تهران  از  صادره   4243 ش  ش  به  پروین  و  فریدون  فرزند  یادگار  2-پیمان  

متولد1351پسر متوفی 
تهران  از  صادره   1611 ش  ش  به  پروین  و  فریدون  فرزند  یادگار  ناز  3-پری 

متولد1349دختر متوفی 
متولد  تهران  از  صادره   4۷856 به ش ش  رقیه  و  ماشا...  فرزند  قدمی  4-پروین 

1329 همسر متوفی  به ش ش 9۷0۷ صادره از تهران متولد
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد 
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل  

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
به  دادخواست  شرح  به    205088۷353 شناسنامه  دارای  ایمنی   عزیزی  مائده 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این   10/1255/95 کالسه 
-1239 بشناسنامه   ایمنی           عزیزی  تقی  شادروان  که  داده  توضیح 
2061434835 در تاریخ 95/3/10اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
به ش ش 205150۷856متولد  زینب  و  تقی  فرزند  ایمنی  ابوالفضل عزیزی   -1

1386محل تولد بابل پسر متوفی 
205062۷8۷4متولد  ش  ش  به  زینب  و  تقی  فرزند  ایمنی  عزیزی  مریم   -2

13۷4محل تولد بابل دختر  متوفی
205088۷353متولد  ش  ش  به  زینب  و  تقی  فرزند  ایمنی  عزیزی  مائده   -3

13۷۷محل تولد بابل دختر  متوفی
4- زینب طالبی زرین کالگر فرزند ابوالحسن و خدیجه به ش ش ۷متولد 1348 

محل تولد بابل همسر متوفی 
متولد   2 به ش ش  هاجر  و سیده  ابراهیم  محمد  فرزند  ایمنی  عزیزی  رفیع   -5

1319 محل تولد بابل پدر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد 
قاضی شعبه دهم  شورای حل اختالف بابل  

آگهیاحضارمتهم
جعل  اتهام  به  شعبه  این   2 931405/ب  شماره  پرونده  در  کاظمی  شیخ  انوش 
استفاده از سند مجعول حسب شکایت خانم زهرا منصور کیائی تحت تعقیب قرار 
دارید به این وسیله بر اساس ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ 
می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این 
صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شودم. الف 

 95/821
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و  انقالب تنکابن 

پیشبینیدرآمدنفتی111هزارمیلیارد
تومانیدرسال96

واگذاری از  حاصل  درامد  کل   ،96 سال  بودجه  الیحه  اساس   بر 
 دارایی های سرمایه)از قبیل فروش نفت( 111هزار میلیارد تومان در 

نظر گرفته شده است. 
به گزارش تسنیم، بر اساس الیحه بودجه ای که از سوی دولت به 
میلیارد  111هزار  کشور  نفتی  درآمدهای  مجموع  شد  ارائه  مجلس 

تومان پیش بینی شده است.
موضوع  به  که   ،96 سال  بودجه  الیحه  شماره سه  مبنای جدول  بر 
از  منابع حاصل  می پردازد،  ای  داراییهای سرمایه  واگذاری  و  تملک 
نظر  در  تومان  میلیارد  111هزار  نفتی  های  فراورده  و  نفت  فروش 
گرفته شده است.  همچنین منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر 
منقول هزار و 550میلیارد  تومان پیش بینی شده است. همچنین 
116هزار  ای  سرمایه  داراییهای  واگذاری  از  حاصل  درآمدهای  کل 
میلیارد تومان عنوان شده است. بر اساس این جدول منابع حاصل 

از تملک دارایی های سرمایه ای 62هزار میلیارد تومان می باشد.

ایرانمشکلیبرایورودبهبازارمشتریهای
نفتیعربستانندارد

بازارهای  به  ورود  گفت:  انرژی  مطالعات  موسسه  علمی  هیات  عضو 
اینکه  ضمن  دارد.  خریداران  با  ما  مذاکرات  به  بستگی  نفتی  جدید 
مشتری های نفتی هیچگاه نفت خود را از یک منبع تهیه نمی کنند 

و همه تخم مرغ هایشان را در یک سبد نمی گذارند. 
مهران امیر معینی درباره احتمال از سرگیری رقابت جدید باالخص 
داشت:  اظهار  اوپک  اخیر  توافق  شرایط  در  عربستان  و  ایران  بین 
نخواهد  رخ  عربستان  و  ایران  کشور  دو  بین  رقابتی  شرایط  این  در 
داد چون عربستان 500 هزار بشکه افزایش و ایران 90 هزار بشکه 
افزایش تولید خواهیم داشت ضمن اینکه بیشتر مقصد نفت عربستان 
امریکاست و ایران نفتی به ایاالت متحده صادر نمی کند. البته اگر 
بودند،  جدید  مشتری  بدنبال  و  داشته  تولید  افزایش  کشورها  همه 

ممکن بود رقابت های جدی شکل گیرد.
وی افزود: در این شرایط ایران راحت تر می تواند بازاریابی کند ضمن 
این که افزایش 90 هزار بشکه ای از سوی ایران زیاد بازار را تحت 
که  گونه  همان  ما  کرد:  تصریح  معینی  امیر  دهد.  نمی  قرار  تاثیر 
توانستیم صادرات خود را به  بازار هند، کره، ژاپن و چین در حالی که 
عربستان نیز از این بازارها سهم دارد، بیش از 2 برابر کنیم اکنون نیز 

مشکلی بابت افزایش تولید و صادرات نداریم. 
وی با اشاره به اینکه ایران مشکلی بابت ورود به حیطه مشتریان نفتی 
عربستان ندارد، اظهار داشت: ورود به بازاهای جدید نفتی بستگی به 
مذاکرات ما با خریداران دارد ضمن اینکه مشتری های نفتی هیچگاه 
نفت خود را از یک منبع تهیه نمی کنند و همه تخم مرغ هایشان را 
در یک سبد نمی گذارند. عضو هیات علمی موسسه مطالعات انرژی 
درباره نزولی و یا صعودی شدن قیمت ها نیز گفت: االن بازار تحت 
تاثیر عوامل فیزیکی قرار ندارد و با توافق حاصله این چشم انداز وجود 
دارد که عرضه کم شود زیرا فعال اثر روانی در بازار مشاهده می شود 
بنابراین اگر اوپک و غیر اوپک عرضه را کم کنند و از ابتدای ژانویه 
به تعهدات خود عمل کنند می توان انتظار داشت که قیمت در باالی 
50 دالر حفظ شود ولی اگر این کشورها به تعهداتشان عمل نکنند 

بازار اطمینان پیدا می کند که علیرغم توافق، مشکالت پابرجاست.
وی افزود: طی 6 ماه آینده تنها خطری که وجود دارد اینکه وقتی 
قیمت ها به سمت 60 دالر حرکت می کند نفت شیل آمریکا بر می 
قیمت  کاهش  و  فشار  عامل  و  شده  عرضه  مازاد  باعث  این  و  گردد 

می شود.

هیتاچیژاپنبهپاالیشگاه
فجرجمآمد

 
 شرکت هیتاچی ژاپن با اجرای برجام، همکاری 
خود با شرکت پاالیش گاز فجرجم را از سر گرفت. 
شرکت  مدیرعامل  فرهنگ،  زاده  هاشم  هادی 
پاالیش گاز فجرجم، در جمع خبرنگاران گفت: 
ساخت دومین نیروگاه این شرکت با هدف تولید 
82,5 مگاوات ساعت برق از سال 85 در دستور 
کار قرار گرفت که به دلیل تحریم ها امکان اجرای 

آن فراهم نشد.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز فجرجم جم ادامه 
هیتاچی  شرکت  حضور  و  برجام  اجرای  با  داد: 
ژاپن در این پاالیشگاه، ساخت نیروگاه بار دیگر در 

دستور کار قرار گرفت.
به  پاالیشگاه  این  واحد  دو  تاکنون  افزود:  وی 
پایان سال به  تا  نیز   مدار آمده و واحد سوم آن 

بهره برداری می رسد.
صادرات میعانات گازی فجرجم به 
کشورهای ژاپن، هند و کره جنوبی

گاز  پاالیش  شرکت  گفت:  فرهنگ  زاده  هاشم 
فجرجم در هشت ماه امسال چهار میلیون و 400 
به کشورهای کره  و  تولید  میعانات گازی  بشکه 

جنوبی، هند و ژاپن صادر کرده است.
 مدیرعامل شرکت پاالیش گاز فجرجم ادامه داد: 
میعانات گازی این پاالیشگاه پس از ارسال به بندر 

سیراف، صادر می شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز فجرجم افزود: بندر 
سیراف که راهبری آن بر عهده این شرکت قرار 
بشکه  میلیون   9 صادرات  ظرفیت  ساالنه  دارد 
ابتدای  از  شد:  یادآور  دارد.وی  را  گازی  میعانات 
بشکه  میلیون  تاکنون 269  این شرکت  فعالیت 

میعانات گازی تولید شده است.

هندعالقهمندبهسرمایهگذاری
درمیدانگازیفرزادBاست

وزیر نفت وگاز طبیعی هند با اشاره به عالقمندی 
این کشور برای سرمایه گذاری در چابهار گفت: 
هند در صورت فراهم بودن شرایط عالقه مند به 
سرمایه گذاری 20 میلیارد دالری در ایران و آماده 
شرکت درطرح توسعه میدان گازی فرزاد ب است. 
اقتصادی  هیات  سرپرست  شافعی،  غالمحسین 
ایران و هند در دهلی  اقتصادی  ایران درنشست 
نو اظهار کرد:ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران 
و هند در چابهار می تواند گام مهمی در توسعه 

روابط تجاری وبازرگانی بین دوکشور باشد.
وکشاورزی  ،معادن  ،صنایع  بازرگانی  اتاق  رئیس 
ایران و  بازرگانی  ایران ،سطح مبادالت تجاری و 
هند را باتوجه به ظرفیت دو کشور بسیار ناچیز 
دانست و تصریح کرد: این مبادالت در درازمدت 
می تواند به 30 میلیارد دالر افزایش یابد. ایران با 
داشتن ذخایر عظیم انرژی شریک مطمئنی برای 

تامین انرژی هند است.
وی افزود:این کشور با رشد اقتصادی باالی هفت 
درصد بزودی به سومین مصرف کننده بزرگ انرژی 
تبدیل می شود.با امضای ترانزیت سه جانبه ایران 
،هند و افغانستان در سفر خرداد نخست وزیرهند 
،ایران می تواند به قطب حمل ونقل منطقه تبدیل 
شود.دارمندرا پردهان وزیر نفت وگاز طبیعی هند 
نیز در این نشست گفت: ایران و هند در دوران 
جدید می توانند به سرعت روابط دوجانبه را در 

زمینه نفت وگاز توسعه دهند.

کوتاهازانرژی نفتدرجهان

وزیرنفت الزمه همکاری ایران و برزیل را روابط 
بانکی مستحکم دانست و افزود: باید همکاری 
برقرار  برزیل  با  راهبردی  و  قوی  درازمدت، 

کنیم. 
بیژن زنگنه، پس از دیدار با  فرناندو بزها کولیو 
فیلیو، وزیر انرژی و معادن برزیل به خبرنگاران 
گفت: ایران و برزیل عالقه مند به توسعه روابط 

در بخش نفت و گاز هستند.
وی با بیان این که شرکت های برزیلی و به ویژه 
تجربه  )پتروبراس(  برزیل  نفت  ملی  شرکت 
میدان های  توسعه  و  اکتشاف  در  خیلی خوبی 
نفتی در آب های عمیق دارند، افزود: ما به این 

تجربه برای حوزه خزر نیاز داریم.
زنگنه افزود: ما همچنین از شرکت های برزیلی 
دعوت  دریایی  بخش های  در  حضور  برای 

کردیم.
وی، ساخت 10 گروه کاالیی مورد نیاز صنعت 
و  ایران  همکاری  زمینه های  دیگر  از  را  نفت 
برزیل دانست و اظهار کرد: از شرکت های قوی 
و توانمند برزیلی برای سرمایه گذاری در این 

بخش نیز دعوت شده است.
وزیر نفت از آمادگی ایران برای حضور در بخش 
پاالیشی برزیل خبر داد، تصریح کرد: البته در 

سرمایه  تواند  نمی  دولتی  بخش  زمینه  این 
این  خام  نفت  تامین  آمادگی  اما  کند  گذاری 
پاالیشگاه ها را دارد که این موضوع قابل مطالعه 

است.
زنگنه، دیگر بخش همکاری 2 کشور را خرید 
بخش  این  در  افزود:  و  کرد  عنوان  خدمت 
توانند  می  شرایطی  در  برزیلی  شرکت های 

و  گذاری  به سرمایه  اقدام  که  بیایند  ایران  به 
پایه گذار شرکت مشترک با همکاری ایرانی ها 

باشند.
بانکی  روابط  را  کارها  این  انجام  الزمه  وی، 
که  در سفری  یادآور شد:  و  دانست  مستحکم 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  نیا،  طیب  آقای 
ایران به برزیل داشتند بحث هایی در این زمینه 

مطرح شده که قرار است در تهران ادامه یابد.
که  است  مهم  ما  برای  کرد:  تاکید  زنگنه 
با  قوی  بانکی  روابط  نیاز  پیش  یک  به عنوان 

برزیل برقرار کنیم.
کشور  یک  برزیل  که  این  بیان  با  نفت  وزیر 
مقتدر و یک بازار بزرگ صاحب فناوری است، 
تصریح کرد: به نظر من باید همکاری درازمدت، 

قوی و راهبردی با برزیل برقرار کنیم.
دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر  نیا،  طیب  علی 
معادن  و  انرژی  وزیر  با  دیدار  در  آبان ماه   28
فرصت های  تشریح  به  کشور  این  در  برزیل 
بود:   ایران پرداخته و گفته  سرمایه گذاری در 
ایران و برزیل در روابط تجاری موجود مکمل 
مشترک  هدف  یک  کشور  هردو  یکدیگرند، 
مشکالت  و  فقر  مشکل  حل  برای  و  دارند 

معیشتی مردم خود تالش می کنند.
برقراری ارتباط بین بانک های 2 کشور و رابطه 
کارگزاری از محورهای گفت وگوی طیب نیا با 

وزیر انرژی و معادن برزیل بود.
در  ایران  اقتصادی  شریک  مهمترین  برزیل 
منطقه آمریکای  التین به شمار می رود و حجم 
روابط اقتصادی دوجانبه در سال بالغ حدود دو 

دالر برآورد می شود.

وزیر نفت: 

آمادگی ایران برای ورود به بخش پاالیشی برزیل

احتمال   ،1396 بودجه  الیحه  اساس  بر 
افزایش پنج درصدی نرخ بنزین و سایر 
وجود  آینده  سال  در  نفتی  فرآورده های 

دارد.
به گزارش ایسنا، در بند )د( تبصره یک 
الیحه بودجه آمده است که وزارت نفت 
مکلف  ذیربط  تابعه  شرکت  طریق  از 
توسعه شبکه  و  نوسازی  به  است نسبت 
انتقال نفت خام و میعانات  لوله  خطوط 
گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع 
مالی سهم دولت در توسعه پاالیشگاه ها 
و  سازی  ذخیره  تأمین،  زیرساختهای  و 
مورد  منابع  و  کند  اقدام  فرآورده  توزیع 
به  درصد  پنج  افزایش  محل  از  را  نیاز 
قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل 
بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، 
گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس 
از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف 
این  برساند.  مصرف  به  ریال  هزار   15

منابع جزو درآمد شرکت محسوب نمی 
شود و مشمول مالیات بر نرخ صفر است.

موسسه  مشاور   - معینی  امید  مهدی 
مطالعات بین المللی انرژی - در این مورد 
و  بنزین  قیمت  افزایش  احتمال  گفت: 
مذکور  بند  در  نفتی  فرآورده های   سایر 
در سال آینده وجود دارد مگر اینکه اعالم 
بخش های  در  نوسازی  به  نیازی  شود 

مربوطه وجود ندارد.
بزرگی  رقم  درصد  پنج  وی،  گفته  به 
قیمت  به  سال  طول  در  که  نیست 
فرآورده ها اضافه شود و ممکن است این 
صورت  یکجا  صورت  به  قیمت  افزایش 
گیرد. برای مثال اگر بنزین لیتری هزار 
تومان   50 آن  درصد  باشد شش  تومان 

خواهد بود.
در  مذکور  بند  گزارش،  این  اساس  بر   
وجود  نیز   1395 سال  بودجه  الیحه 

داشته و تفاوتی نکرده است.

احتمالافزایشقیمتبنزیندرسالآینده

لورگی  و  ایران  همکاری  جدید  دور 
تولید  واحدهای  احداث  هدف  با  آلمان 
پایین  صنایع  نیاز  تامین  و  پرویلین  پلی 

شد.  آغاز  پتروشیمی  دستی 
جزئیات  درباره  زاده  بساق  محمد  علی 
آلمان  لورگی  و  ایران  جدید  همکاری 
هدف  با  گفت:  پتروشیمی،  صنایع  در 
برنامه ریزی  ارزش  زنجیره  تکمیل 
پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  در  دقیقی 
ایران شده که از جمله آن باید به همکاری 
پلی  واحد  ساخت  برای  لورگی  شرکت  با 
پژوهش  شرکت  با  مشارکت  در  پروپیلن 

کرد. اشاره  پتروشیمی  فناوری 
صنایع  ملی  شرکت  تولید  کنترل  مدیر 
در  لورگی  مشترک  همکاری  پتروشیمی 
نخستین  را  پروپیلن  پلی  واحد  ساخت 
محصول  این  تولید  در  ایران  همکاری 
هیئت  کرد.عضو  اعالم  پتروشیمیایی 
پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیره 
پژوهش  شرکت  اکنون  هم  اینکه  بیان  با 
و  احداث  به  اقدام  پتروشیمی  فناوری 

شکل  به  پروپیلن  پلی  تولید  واحد  تولید 
با  داشت:  اظهار  است،  کرده  پایلوت 
پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  تصمیم 
به  واحد  این  در  تولید  میزان  است  قرار 

یابد. افزایش  سال  در  تن  هزار   120
ریزی  برنامه  داد:  ادامه  مسئول  مقام  این 
تولید  افزایش  پتروشیمی  صنعت  کنونی 
فناوری  پژوهش  شرکت  در  پروپیلن  پلی 
سال  در  تن  هزار   500 تا  پتروشیمی 
شرکت های  با  راستا  این  در  که  بوده 
شده  مذاکره  لورگی  جمله  از  خارجی 
و  محقق  تولید  ظرفیت  افزایش  این  تا 

شود. عملیاتی 
معاون  شاهدایی  مرضیه  این  از  پیش 
اشاره  با  پتروشیمی  امور  در  نفت  وزیر 
سرمایه  برای  اقتصاد  شورای  مجوز  به 
تنی  هزار   120 واحد  احداث  و  گذاری 
بود:  گفته  متانول،  از  پروپیلن  تولید 
شرکت  همکاری  با  واحد  این  ظرفیت 
افزایش  تن  هزار   500 به  آلمان  لورگی 

یابد. می 

همکاریایرانولورگیآلماندرصنایعپتروشیمیآغازشد
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تکیهزدنبردرآمدهاینفتیدربودجه96

* غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی
 عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس

الیحه  در  نفتی  درآمدهای  سهم  افزایش 
های  چالش  از  کشوریکی  کل   96 بودجه 
مالیاتی  درآمدهای  تحقق  .عدم  است  جدی 
نفتی  درآمدهای  بر  دولت  بیشتر  تکیه  علت 

است که این بزرگترین چالش و ضعف پیش روی این الیحه است.
و قیمت  تومان  را 3هزار و 300  بودجه قیمت دالر  این  دولت در 
نفت را در هر بشکه 50 دالر دیده است.دولت در این الیحه درآمد 
نفت را 110 هزار میلیارد تومان،مالیات را 112 هزار میلیارد تومان 
کرد. بینی  پیش  تومان  میلیارد  هزار   320 نیز  را  بودجه  سقف  و 

برابر  با هم  بودجه  مالیات در الیحه  و  نفت  از  ناشی  میزان درآمد 
با  بودجه  الیحه  در  مالیات  و  نفت  میزان  است.تقریبا  شده  دیده 
هم برابر دیده شده که دلیل آن افزایش قیمت نفت و پیش بینی 
ادامه رکود برای کاهش درآمد اصناف از این حیث که مشاغل نمی 
توانند مالیات بدهند است.کمیسیون تلفیق باز به سمت این حرکت 
خواهد کرد که سهم نفت را در بودجه کاهش دهد.انتظار این بود که 
میزان نقش نفت در بودجه بیش از 20 تا 25درصد نشود؛ظاهرا این 
موضوع تحقق نیافته است.عدم تحقق درآمدهای مالیاتی علت تکیه 
بزرگترین چالش و  این  نفتی است که  بر درآمدهای  بیشتر دولت 
ضعف پیش روی این الیحه است.باید تمام توان خود را برای کاهش 
سهم بودجه از درآمدهای نفتی هدایت کنیم.کارخوبی در سال 95 
انجام شد و مقداری از درآمد نفت به صندوق ذخیره واریز شد ؛این 
مهم باید استمرار پیدا کند.باید با همه سختی ها سهم بین نسلی از 
نفت و سوخت های فسیلی را حفظ کنیم.کمیسیون برنامه،بودجه و 
محاسبات مجلس و همچنین کمیسیون تلفیق امسال مترصد براین 
است که قیمت اعظمی از درآمدهای نفتی را به تملک دارایی ها 
انتظار کاهش هزینه های  و بخش عمرانی تخصیص دهد.کماکان 
ندارد. وجود  آن  در  انتظار  مورد  کاهش  که  داریم  را  دولت  جاری 

به نحوی عمل  با دولت  تعامل  با  تلفیق سعی می کند  کمیسیون 
کند که فاکتورهای مهمی ازجمله افزایش تولید ناخالص ملی،رشد 
اقتصادی،کاهش نرخ بیکاری و تولید اشتغال و ازطرفی نحوه هزینه 

کرد صحیح این بودجه در جای خود تحقق پیدا کند.
 

  بانک
پرداختتسهیالت15میلیونریالیعتباتعالیات

توسطبانکملیایران
به  تشرف  متقاضیان  به  کشور  سراسر  در  ایران  ملی  بانک  شعب 
عتبات عالیات به ازای هر فیش عمره مفرده که قبال نزد این بانک 
ودیعه گذاری کرده اند، تسهیالت 15 میلیون ریالی پرداخت می کند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران و به موجب 
تفاهم نامه بین این بانک و سازمان حج و زیارت، تسهیالت فوق با 

مدت بازپرداخت حداکثر 18 ماهه پرداخت خواهد شد. 

دومینجشنوارهنقدصنعتبانکداريبانکاقتصادنوین
دعوت براي مشارکت در دومین جشنواره تخصصي رسانه اي »نقد 
صنعت بانکداري - با محوریت بانک اقتصادنوین«بانک اقتصادنوین 
از خبرنگاران، تحلیل گران و صاحب نظران مباحث بانکي دعوت کرد 
با مشارکت خود در دومین جشنواره تخصصي رسانه اي »نقد صنعت 
بانکداري - با محوریت بانک اقتصادنوین« بر غناي آثار این جشنواره 
دومین  اقتصادنوین،  بانک  عمومي  روابط  گزارش  بیافزایند.به 
با  اقتصادنوین  بانک  محوریت  با   - بانکداري  صنعت  نقد  جشنواره 
حمایت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران از اول خرداد ماه سال 
جاري آغاز و تا پایان آذر ماه ادامه خواهد داشت.این جشنواره در 
سه گروه رسانه اي شامل رسانه هاي مکتوب )روزنامه ها، هفته نامه ها 
و مجالت اقتصادي و غیر اقتصادي(، رسانه هاي مجازي )سایت ها، 
و  دیداري  رسانه هاي  و  تخصصي(  وب سایت هاي  و  خبرگزاري ها 
شنیداري )تلویزیون و رادیو( برگزار مي شود و آثار منتشر شده در 
این گروه ها، حایز شرایط حضور در جشنواره خواهد بود ضمن اینکه 
با موضوعات  آثار طراحي و کاریکاتور مرتبط  در دومین جشنواره، 
در  بانکي  نظام  شد.نقش  خواهد  داوري  و  پذیرفته  نیز  شش گانه 
توسعه اقتصادي کشور با تاکید بر بخش هاي تولیدي در چارچوب 
اقتصاد مقاومتي، نقش نظام بانکي در بازار سرمایه، نقش نظام بانکي 
در توسعه خدمات نوین و مشتري محوري در فضاي رقابتي، نقش 
اجتماعي،  مسئولیت هاي  ایفاي  و  فرهنگي  حوزه  در  بانکي  نظام 
بررسي آثار سیاست ها، قوانین و متغیرهاي بیروني بر عملکرد نظام 
بانکي و فضاي کسب و کار، نقش نظام بانکي در عرصه بین الملل و 
توسعه ارتباطات بانکي و تسهیل جذب سرمایه گذاران خارجي شش 
موضوع اصلي جشنواره دوم نقد صنعت بانکداري - با محوریت بانک 

اقتصادنوین است.
 

 سکه و ارز
دالر70تومانگرانشد  

به  قیمت  تومانی   ۷0 افزایش  با  آمریکا  دالر  روزگذشته   بازار  در 
3934 تومان رسیده است و سکه تمام طرح جدید نیز یک میلیون 
شده  گران  تومان  که 8000  می شود  فروخته  تومان  هزار   139 و 
است. هر گرم طالی 18 عیار بیش از 113 هزار تومان قیمت دارد. 
همچنین نیم سکه و ربع سکه با حرکت صعودی نسبت به شنبه  
جهانی  اونس  می شود.همچنین  فروخته  تومان  هزار   314 و   599
طال برای معامالت در بازارهای جهانی بیش از 11۷8 تومان داد و 
ستد می شود.از سوی دیگر در میان ارزها یورو 4245 تومان، پوند 
انگلستان 4965 تومان و لیر ترکیه 11۷1تومان در بازار آزاد عرضه 
با روند افزایشی در مقایسه با روز گذشته  می شود که نرخ همگی 

روبرو شده اند.    
 

صنعت
تعیینمالیات30درصدیانواعسیگاروارداتی

مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخل 20 و وارداتی 30 درصد 
 ۷ تبصره  »د«  بند  می شود.براساس  تعیین  فروشی  خرده   قیمت 
ماده واحده الیه بودجه 96 دولت پینشهاد داده تا مالیات هر پاکت 
انواعت سیگار تولید داخلی 20 درصد و وارداتی 30 درصد قیمت 
و  پیپ  توتون،  انواع  مالیات  همچنین  شود؛  تعیین  فروشی  خرده  
تولید داخلی 20 درصد و  آماده مصرف  یا سنتی  تنباکوی معسل 

وارداتی 30 درصد قیمت خرده فروشی تعیین می شود.

ساز جدید بانکها برای سپرده ها؛
سودهایجذابفقطبرای

پولهایخاص!
پرداخت نرخ های شناور و سلیقه ای به سپرده های 
خرد وارد فاز جدیدی شده است.سود سپرده کمتر 
تا 100  بین 50  زیر 15 درصد،  میلیون  از 50 
میلیون 15 درصد شده و بهره باالی 100میلیون 
تا 22 درصد هم می رسد.سود سپرده های خرد، در 
هاله ای از ابهام قرار دارد. یک طرف سپرده گذاران 
هستند که با هزار امید و آرزو و ناچار از شرایط 
روانه  را  پس اندازشان  اندک  اقتصادی،  نامساعد 
دیگر،  طرف  یک  و  کرده اند  بنگاهدار  بانکهای 
بانکهایی هستند که بنگاهداری، این روزها کسب 
و کار پررونقشان است. شورای پول و اعتبار هم 
و  برگزار می کند  فقط جلسه  این وسط،  در  که 
مصوباتش  اجرای  ناظر  که  نیست  هم  مشخص 
چه نهادی است.بانکها مدتها است که ساز خود 
را برای مخالفت با مصوبه شورای پول و اعتبار در 
کاهش نرخ سود بانکی کوک کرده اند؛ اما بهره اش 
که  آنهایی  نمی شود.  سپرده گذاران  همه  نصیب 
پول های اندکی دارند معطل مانده اند که باالخره 
پس انداز خود را نزد چه بانکی سپرده کنند که در 
نهایت سود بیشتری عایدشان شود و آنهایی هم 
که پول کالن دارند، با آن سوداگری می کنند و 
منتظر شنیدن جذابیت های اعالمی بانکها هستند 
تا تصمیم بگیرند کدامشان را انتخاب کنند.اکنون 
نظر  به  که  هستند  خرد  سپرده های  تنها  این 
می رسد سرنوشتی مبهم دارند؛ سپرده خرد البته 
نه به آن مفهومی که در کوچه و بازار از آن تعبیر 
می شود؛ بلکه این روزها بانکها لغتنامه جدیدی 
برای سپرده های قابل قبول خود تدوین کرده اند 
میلیون   200 از  کمتر  سپرده های  اینکه  آن  و 
تومان را جزو سپرده های خرد به حساب می آورند 
و برای چنین سپرده هایی، تنها نرخ سود مصوب 
بانک مرکزی را در نظر گرفته اند. اینجا است که 
مشخص می شود نرخ سود بانکی بر اساس میزان 
و ارزش پولی که در دست مردم است، با سلیقه 

بانکها تهیه می شود.
 

  کشاورزی
رشد18درصدیصادراتکشاورزی

 معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد از 
محصوالت  صادرات  درصدی   1۷.84 افزایش 
کشاورزی در هفت ماهه امسال خبر داد و گفت: 
تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی در این مدت 
139 میلیون دالر بهبود یافته است.عبدالمهدی 
کشاورزی  بخش  داشت:صادرات  اظهار  بخشنده 
در ۷ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
94 معادل 1۷.84 درصد به لحاظ وزنی افزایش 
یافته است.معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت 
محصوالت  شد:صادرات  یادآور  کشاورزی  جهاد 
کشاورزی از دو میلیون و ۷29 هزار تن در هفت 
ماهه سال 94 به سه میلیون و 216 هزار تن در 

مدت مشابه سال جاری رسیده است..
 

مرغبازهمبهمرز8000تومانرسید

بازار نشان می دهد که  از  بررسی ها و مشاهدات 
قیمت گوشت مرغ با روند افزایشی مواجه شده 
و در آستانه کیلویی 8000 تومان در مغازه های 
سطح شهر قرار گرفته است. بازار گوشت مرغ پس 
از مدتی ثبات قیمت، بار دیگر دستخوش تغییرات 
و تحوالتی شده است. شاید بتوان بازار گوشت مرغ 
را در میان انواع محصوالت غذایی از پرنوسان ترین 
بازارها در سال جاری دانست؛ به طوری که در 
افزایش  با  مرغ  گوشت  دیگر  بار  حاضر  حال 
قیمت مواجه شده است.گوشت مرغ امسال اولین 
پشت سرگذاشت  تابستان  در  را  تالطمات خود 
تا قبل از ماه رمضان قیمت مرغ از ثبات نسبی 
برخوردار بود و به طور متوسط هر کیلوگرم آن 
حدود 6۷00 تومان در بازار عرضه می شد اما از 
جهاد  وزارت  آنچه  برخالف  تابستان  میانه های 
کشاورزی مصوب کرده بود، قیمت مرغ افزایش 

یافت و به کیلویی 8000 تومان رسید.
 

گوشتقرمزگرانشد
قیمت اقالم مختلف گوشت قرمز اعم از گوساله و 
گوسفندی در مقایسه با روزها و هفته های گذشته 
هر  که  طوری  به  است؛  شده  همراه  افزایش  با 
کیلوگرم گوشت ماهیچه گوساله به کیلویی 42 
بررسی ها  است.  جدیدترین  رسیده  تومان  هزار 
روند  از  حاکی  قرمز  گوشت  محصوالت  بازار  از 
افزایشی قیمت نسبت به هفته های گذشته است. 
و  گوساله  گوشت  کیلوگرم  هر  متوسط  طور  به 
گوسفندی در مقایسه با قیمت های مدت مشابه 
افزایش  تومان  تا 2000  گذشته 1000  ماه  در 

یافته است. 
 

 معدن
پیشبینیجذبسرمایهگذاری50میلیارد

دالریبخشمعدندربرنامهششم
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
در  شده  انجام  بینی  پیش  طبق  گفت:  معدنی 
جذب  دالر  میلیارد   50 توسعه  ششم  برنامه 
سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن و صنایع 
کرباسیان  گرفت.مهدی  خواهد  صورت  معدنی 
برنامه  در  داشت:  اظهار  خبری  نشست  یک  در 
ششم توسعه برای بخش معدن و صنایع معدنی 
سرمایه گذاری 50 میلیارد دالری پیش بینی شده 
در  دالر  میلیارد   11 جذب  داد:  ادامه  است.وی 
حوزه مس و آلومینیوم و 10 میلیارد دالر در حوزه 
سایر صنایع معدنی نیز در برنامه ششم پیش بینی 

شده است.

یادداشت خبر

جمهور  رئیس  روحانی  حسن  حجت االسالم 
کشورمان با حضور در مجلس شورای اسالمی 
تقدیم مجلس  را  بودجه 96 کل کشور  الیحه 
روحانی  حسن  والمسمین  کرد.حجت االسالم 
ارائه الیحه بودجه 96 کل کشور در  برای  که 
جلسه علنی روزگذشته مجلس حضور داشت، 
درباره ی  از صحبت های یک ساعته خود  پس 
کل  آینده  سال  برای  بودجه  الیحه  جزییات 
کرد. مجلس  تقدیم  را  بودجه  الیحه  کشور، 
مجموع  با  را  آینده  سال  خرج  و  دخل  دولت 
کرده  پیش بینی  میلیاردی  هزار   320 منابع 

است.
تالش برای رفع بحران های موجود

با  کرد  تالش  یازدهم  دولت  گفت:  روحانی 
درایت نسبت به رفع و یا تخفیف بحران های 
موجود در آن زمان اقدام کند. تا قبل از دولت 
یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسالمی 
ایران کار خود را با تورم باالی 23 درصد آغاز 
با  نکرده بود در حالی که شروع کار دولت ما 
نرخ تورم 40 درصد بود.رئیس جمهور تصریح 

کرد: این دولت مفتخر است که به عهد خود در 
دستیابی به تورم تک رقمی وفا کند و در سه 
سال به تورم پایین 10 درصد برساند. از خرداد 
سال جاری نرخ تورم تک رقمی شده است و 
تا ماه های بعد از آن نیز باقی مانده و دستاورد 
این نرخ تورم تک رقمی افتخاری است که برای 
خواهد  باقی  یازدهم  دولت  و  کشورمان  تاریخ 
ماند.وی با بیان اینکه تحقق رشد 8درصد که 
جزو سیاست های برنامه ششم توسعه نیز بوده 
است، جز از طریق ثبات اقتصادی میسر نمی 
شود، بیان کرد: دولت توانست با نرخ تورم تک 
رقمی ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد را  به 
وجود آورد و منجر به افزایش سرمایه گذاری 
اضافه  شود.روحانی  خارجی  و  داخلی  های 
کرد: نکته دیگر مساله بیکاری است که دولت 
یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که برای 
 91 تا   84 های  سال  طی  طوالنی  دوره  یک 
اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون اشتغال رنج 
می برد. این امر سبب شد که شاخص اشتغال 
در کشور تغییر نکرده و تقریبا صفر باشد. این 
در حالی که بود که در همین سال ها متولدین 
دهه 60 در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار 

کار بودند.
بهترین عملکرد اشتغال زایی کشور

دو  طی  اینکه  وجود  با  داشت:  اظهار  روحانی 
سال منتهی به تابستان 1395 ساالنه به طور 
متوسط ۷4 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه 
بهترین  با  مقایسه  در  حتی  رقم  این  و  شده 
عملکرد اشتغال زایی کشور طی سال های 80 
تا 84یک رکورد محسوب می شود اما همچنان 
ورود  میزان  با  متناسب  زایی  اشتغال  میزان 
جمعیت فعال به بازار کار نیست.رئیس جمهور 
ادامه داد: افزایش نرخ مشارکت در عین حال 
کشور  اقتصاد  رشد  حال  کمک  تواند  می  که 
باشد می تواند هشداری برای اشتغال خصوصا 
برای زنان و افراد تحصیلکرده باشد تا در سال 
های آتی کشور با سیل بیکاران مواجه نشود و 
این در حالی است که جمعیت غیرفعال بسیار 
بزرگی در کشور وجود دارد که  انتظار می رود 
در سال های آتی وارد بازار کار شود.وی تصریح 

کرد: نکته سوم رشد اقتصادی است.
تدابیر برای کاهش رکود و رشد اقتصادی

رئیس جمهور ادامه داد: تدابیر اندیشیده شده 

این رکود کاسته  از عمق  توسط دولت اگرچه 
در سال 93  را  اقتصادی سه درصدی  رشد  و 
به دنبال داشته است اما افت کم سابقه قیمت 
نفت از نیمه دوم سال 93 تاثیر منفی شدیدی 
بر  دولت  بودجه  ویژه  به  و  کشور  اقتصاد  بر 
خوشبختانه  داشت:  اظهار  گذاشت.وی  جای 
در  برجام  از  ایجاد شده پس  های  با گشایش 
ایران  زمستان سال 94 تولید و صادرات نفت 
افزایش یافت و همین امر سبب شد که ادامه 
وضعیت  در  کمتری  تاثیر  نفت  قیمت  کاهش 
از کشورهای  با بسیاری  ما در مقایسه  اقتصاد 
تصریح  باشد.روحانی  داشته  دیگر  خیز  نفت 
کرد: با شکل گیری چشم انداز مثبت از آینده 
و بهبود فعالیت های کسب و کار بنابر گزارش 
رسمی مرکز آمار کشور رشد اقتصادی به 4.4 
بیشترین  که  صنعت  بخش  در  رسید  درصد 
آسیب را در خالل رکود سال های 91 و 92 
این  و  رسید  درصدی   4.2 رشد  به  بود  دیده 
و   درصدی   5 اقتصادی  رشد  تحقق  عملکرد 
احتماال باالتر از آن را برای سال جاری ممکن 

ساخت.
کاهش هزینه های سنگین درمان

وی با اشاره به حوزه بهداشت و درمان گفت: 
پوشش  سالمت،  تحول  طرح  اجرای  با  دولت 
به  جامعه  آحاد  عادالنه  دسترسی  و  فراگیر 
را  کیفیت  با  سالمت  مراقبت های  و  خدمات 
تا حدود  توانسته  این طرح  است؛  ایجاد کرده 
سنگین  هزینه های  برابر  در  مردم  از  زیادی 
این  اجرای  مشخصاً  و  کند  حفاظت  درمانی 
هزینه های  از  مردم  سهم  کاهش  سبب  طرح 
بستری از 3۷ درصد به 8.5 درصد شده است 
که طی این مدت نه تنها از حدود 15 میلیون 
بیمار بستری در بیمارستان های دولتی حمایت 
کشور  جمعیت  درصد   ۷4.4 برای  بلکه  شده، 
به صورت هدفمند در برابر هزینه های درمان، 
است. شده  ایجاد  گسترده ای  پوششی  چتر 
دسترسی  برنامه  دولت  افزود:  رئیس جمهور 
بهداشت  تخصصی  خدمات  به  محروم  مناطق 
و درمان را به اجرا درآورده است و قصد دارد 
را  طرح  این  استمرار  موجود،  موانع  رفع  با 
تداوم ببخشد.وی با اشاره به خدمات دولت در 
حوزه کشاورزی نیز گفت: در این حوزه دولت 
کوشیده است با حفظ و صیانت از منابع پایه 
مانند آب و خاک، بهره برداری از منابع موجود 
را افزایش دهد و مجموعه تالش ها سبب شده 
است که تولیدات بخش کشاورزی در سال 94 
باشد  داشته  به 92، 13.9 درصد رشد  نسبت 
که در این میان تولیدات محصوالت باغی 21.3 
درصد و تولید محصوالت زراعی با 12 درصد 

بیشترین رشد را تجربه کرده است.
توفیقات فراوان در حوزه نفت و گاز

حوزه  در  دولت  دستاوردهای  به  اشاره  با  وی 
برچیده  حوزه  این  در  گفت:  گاز  و  نفت 
و  مدیران  جهادگونه  تالش  و  تحریم ها  شدن 
صنعتگران نفت و گاز در کشور توفیقات فراوانی 
نصیب کشور نمودند.رئیس جمهور افزود: تولید 
نفت خام از حدود 2.۷ میلیون بشکه در روز در 

5 ماهه اول سال 92 به 3.8 میلیون بشکه در 
روز در شهریور سال 95رسیده است..

رویکرد بهبود در فضای کسب و کار
و  معدن  صنعت،  حوزه  در  کرد:  تأکید  وی 
کشور  رکودی  شرایط  به  توجه  با  تجارت 
فضای  در  بهبود  دولت،  رویکرد   92 سال  در 
توسعه  و  تقاضای خارجی  ایجاد  کار،  و  کسب 
از  خارجی  تقاضای  ایجاد  و  غیرنفتی  صادرات 
طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بازار 
و  کسب  محیط   بهبود  با  است.  بوده  داخلی 
کار، رتبه جهانی ایران در این شاخص 32 پله 
از سوی دیگر در سه سال  یافته است و  ارتقا 
گذشته صادرات غیرنفتی از رشد مستمر و قابل 
توجهی برخوردار بوده است؛ به گونه ای که در 
سال 93 با پیشی گرفتن از واردات، رکورد 50 

میلیارد دالری را بر جای گذاشت..
فعالیت های رانتی و مفسده آمیز را تا حد 

زیادی کاهش داده ایم
تحوالت  نتیجه  در  اینکه  بیان  با  روحانی 
رفع  جهت  به  کشور  ارزی  منابع  بیرونی، 
منابع  آزادی  با  و  نفت  صادرات  محدودیت 
از  گفت:  است،  یافته  افزایش  شده  مسدود 
هزینه مبادالت مالی و تجاری خارجی کاسته 
خدمات  از  استفاده  امکان  تدریج  به  و  شده 
منابع  از  مندی  بهره  المللی،  بین  بانکی  نظام 
مستقیم  گذاری  سرمایه  جذب  خارجی،  مالی 
و  نوین  های  فناوری  به  دسترسی  خارجی، 
است. شده  فراهم  نفتی،  غیر  صادرات  توسعه 
در  افزایش شفافیت  تناسب  به  داد:  ادامه  وی 
اقتصاد، از حجم فعالیت های رانتی و مفسده 
گسترش  تحریم  غبارآلود  فضای  در  که  آمیز 

پیدا کرده بود، کاسته شده است..
بیماری های مزمن ساختاری ریشه مشکالت 

اقتصادی کشور
رغم  علی  که  است  کشوری  ایران  گفت:  وی 
تبلیغات بدخواهان به دنبال پیشرفت اقتصادی 
در داخل، همزیستی و گسترش تعامل با جهان 
با  همکاری  است.  منطقه  در  ثبات  امنیت  و 
سیاسی،  های  زمینه  همه  در  کشوری  چنین 
همه  منافع  جهت  در  امنیتی  و  اقتصادی 
اظهارداشت:  بود.روحانی  خواهد  کشورها 
هرچند لغو تحریم ها، فرصت های ارزشمندی 
را برای فناوری ایجاد کرده است، اما باید توجه 
داشت که اقتصاد ایران از بیماری های مزمن 
های  ده  طی  مشکالت  حاصل  که  ساختاری 
این  اکنون  و  برد  می  رنج  نیز  است  گذشته 
امکان به وجود آمده که توان اجرایی و تصمیم 
گیری کشور در حل مشکالت ساختاری کشور 
متمرکز گردد.وی ادامه داد: امیدواریم در سال 
95 که از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است، با 
تورم تک رقمی، رشد اقتصادی باالی 5 درصد 
و ایجاد حدود ۷00 هزار شغل جدید به پایان 

ببریم..
وی در خصوص شفافیت مالی نیز گفت: امروز 
شفافیت مالی و مقابله با فساد اداری به مطالبه 
تبدیل  کشور  در  مردم  آحاد  تمامی  اجتماعی 

این  در  اصالحات  آغازین  نقطه  است،  شده 
منع  و  بودجه  در  مالی  شفافیت  ایجاد  زمینه، 
از بودجه عمومی  هرگونه عملیات مالی خارج 
سال  بودجه  در  دولت  منظور  همین  به  است. 
آتی تبصره ای گنجانده است که تمامی منابع 
بودجه و  فرآیند رسمی  از طریق  باید  عمومی 
شود.  هزینه  مجلس  نمایندگان  نظارت  تحت 
به اطالعات  امکان دسترسی عمومی  به عالوه 

مربوط به آن برای آحاد مردم فراهم شود.
شرایط خرید جریمه سربازی اعالم شد

شرایطی  آینده  سال  بودجه  الیحه  در  دولت 
امسال  بودجه  قانون  در  آنچه  با  برابر  تقریبا 
جریمه  خرید  برای  گذشته  سال  همچنین  و 
قرار  بود،  کرده  تعیین  مشموالن  سربازی 
میزان جریمه  تبصره  این  اساس  است.بر  داده 
معافیت  کارت  صدور  برای  غائب  مشموالن 
از این  نظام وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی 
میلیون   10 دیپلم  زیر  مشموالن  است؛  قرار 
دیپلم  فوق  تومان،  میلیون   15 دیپلم  تومان، 
میلیون   250 لیسانس  تومان،  میلیون   20
تومان، فوق لیسانس 30 میلیون تومان،  دکترا 
غیرپزشکی  دکترا  تومان،  میلیون   35 پزشکی 
40 میلیون تومان و پزشکان متخصص و باالتر 
جریمه  خرید  برای  باید  تومان  میلیون   50 تا 

بپردازند.
درآمد 100 میلیارد تومانی دولت از نامبرینگ 

مخابراتی در سال 96
)شماره گذاری  نامبرینگ  از  حاصل  درآمد 
مخابراتی( 1,000,000 میلیون ریال در الیحه 

بودجه 96 پیش بینی شده است.
 درآمد 4۸0 میلیارد تومانی دولت از خدمات 
عمومی اجباری روستایی در بخش ارتباطات

اجباری  عمومی  خدمات  از  حاصل  درآمد 
 4,800,000 ارتباطات  بخش  در  روستایی 

بینی  پیش  بودجه96  الیحه  در  ریال  میلیون 
واگذاری  درآمدها،  جدول  است.در  شده 
دارایی های  واگذاری  و  سرمایه ای  دارایی های 
مالی در سال 1396 درآمد حاصل از خدمات 
ارتباطات   بخش  در  روستایی  اجباری  عمومی 
شده  بینی  پیش  ریال  میلیون   4,800,000

است.
درآمد 4400 میلیارد تومانی دولت از مالکیت 

بخش ICT و جرایم پروانه ها
بخش  در  دولت  مالکیت  از  حاصل  درآمد 
ارتباطات و فناوری اطالعات، حق امتیاز شبکه 
و جریمه عدم انجام تعهدات در بودجه 96 مبلغ 
شده  بینی  پیش  ریال  میلیون   44,000,000
دارایی های  واگذاری  درآمدها،  است.در جدول 
سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی در سال 
1396 درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش 
ارتباطات و فناوری اطالعات، حق امتیاز شبکه 
 44,000,000 تعهدات  انجام  عدم  جریمه  و 

میلیون ریال پیش بینی شده است.
حقوق زیر 1.5 میلیون تومان از مالیات

 معاف شد
سقف  آینده  سال  بودجه  الیحه  اساس  بر 
قانون   84 ماده  موضوع  مالیاتی  معافیت 
500هزار  و  میلیون  یک  مستقیم  مالیات های 
بودجه  الیحه  است.طبق  شده  تعیین  تومان 
سال 1396 که دولت به مجلس پیشنهاد کرده 
سال  در  حقوق  مالیاتی  معافیت  سقف  است. 
آینده 18 میلیون تومان در سال تعیین شده 
است که این میزان حدود یک میلیون و 500 

هزار تومان در ماه است.

رئیس جمهور الیحه بودجه را تقدیم مجلس کرد؛

شفافیتمالیومقابلهبافساداداریدربودجه96

تحقق رشد ۸ درصد که جزو سیاست های 
برنامه ششم توسعه نیز بوده است، جز از 

طریق ثبات اقتصادی میسر نمی شود، دولت 
توانست با نرخ تورم تك رقمی ثبات و پیش 
بینی پذیری اقتصاد را  به وجود آورد و منجر 

به افزایش سرمایه گذاری های داخلی و 
خارجی شود.  

کشور  پنج  گمرک،  آمار  تازه ترین  اساس  بر 
و  ترکیه  عراق،  عربی،  متحده  امارات  چین، 
کاالهای  مشتریان  بزرگ ترین  کره  جمهوری 
میان  این  در  که  هستند  ایران  صادراتی 
ایران به جمهوری  افزایش چشمگیر صادرات 
توجه  جالب  آذربایجان  و  عمان  تایوان،  کره، 
ایران  گمرک  آمار  اساس  می رسد.بر  نظر  به 
از تجارت خارجی هشت ماه سال جاری، در 
این مدت 81 میلیون و ۷61 هزار تن کاال به 
ارزش 28 میلیارد و 11۷ میلیون دالر از ایران 
مشابه  مدت  به  نسبت  که  است  شده  صادر 
از  و  درصد   29.3 وزنی  نظر  از  گذشته  سال 
است. یافته  افزایش  درصد   5.۷ ارزش  لحاظ 
بر این اساس، بررسی آمار صادرات این مدت 
به کشورهای مختلف نشان می دهد که حدود 
کشور   15 به  ایران  صادرات  از  درصد   90
 10 تنها  کشورها  سایر  و  می شود  انجام  دنیا 
دریافت  را  ایران  صادراتی  کاالهای  از  درصد 
کل  از  درصد   89.83 ترتیب  این  می کنند.به 
از  درصد   88.۷8 و  شده  انجام  صادرات  وزن 
به 15  ارزش آن در هشت ماهه سال جاری 
حدود  که  طوری  به  شده،  انجام  دنیا  کشور 
میلیارد   24 ارزش  به  کاال  تن  میلیون   ۷3.5
شده  کشورها  این  راهی  دالر  962میلیون  و 
به  ایرانی  کاالهای  صادرات  است.پراکندگی 
مشابه  مدت  به  نسبت  خارجی  کشورهای 
سال گذشته تغییر چندانی نداشته و در سال 
صادرات  از  درصد  همین  تقریبا  هم  گذشته 
بین تنها 15 کشور اصلی پخش می شده است.

چین
میلیون   21 امسال  نخست  ماهه  هشت  در 
پنج  از  بیش  ارزش  به  کاال  تن  هزار   863 و 
میلیارد دالر از ایران به چین صادر شده است 
 1۷.82 و  وزنی  سهم  از  درصد   26.۷4 که 

در  ایران  ارزشی کل صادرات  از سهم  درصد 
میزان  می گیرد.مقایسه  بر  در  را  مدت  این 
صادرات به چین نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته حاکی از افزایش 28 درصدی به لحاظ 
وزنی و 1.82 درصدی از نظر ارزش صادرات 

به این کشور در مدت مذکور است.
امارات متحده عربی

که  کشوری  دومین  چین،  کشور  از  پس 
به  ایرانی  کاالهای  صادراتی  بازار  بزرگ ترین 
که  است  عربی  متحده  امارات  می رود،  شمار 
هزار  و 633  میلیون   10 مدت  این  در  ایران 
تن کاال به ارزش چهار میلیارد و 3۷1 میلیون 
است.صادرات  کرده  صادر  کشور  این  به  دالر 
ماهه سال  در هشت  عربی  متحده  امارات  به 
لحاظ  از  و  درصد   13 وزنی  لحاظ  از  جاری 
ایران  صادرات  کل  از  درصد   15.55 ارزش 
اختصاص  خود  به  را  خارجی  کشورهای  به 
وزن  اینکه  وجود  با  دیگر  سوی  می دهد.از 
صادرات به امارات نسبت به مدت مشابه سال 
قبل با افزایش 13.11 درصدی همراه بوده و 
است،  رسیده  تن  هزار   38 و  میلیون   1۷ به 
ارزش صادرات نسبت به سال گذشته که پنج 
میلیارد و 148 میلیون دالر بوده، کاهش 15 

درصدی را تجربه کرده است.
 عراق

با توجه به ارتباط خوب ایران و عراق در حال 
از مهم ترین  یکی  عنوان  به  این کشور  حاضر 
در  و  می رود  به شمار  ایران  مقاصد صادراتی 
رده بندی کشورهای مقصد کاالهای صادراتی 
است.بر  گرفته  قرار  سوم  رتبه  در  هم  ایران 
از  ماه  هشت  گذشت  با  گمرک،  آمار  اساس 
کاال  تن  هزار   829 و  میلیون   9 جاری  سال 
از  دالر  68میلیون  و  میلیارد  چهار  ارزش  به 
نظر  از  که  است  شده  صادر  عراق  به  ایران 

 14.4۷ ارزش  لحاظ  از  و  درصد   12 وزنی 
را  مدت  این  در  ایران  صادرات  کل  از  درصد 
به خود اختصاص می دهد.ایران در هشت ماه 
سال گذشته 9 میلیون و 889 هزار تن کاال 
به ارزش سه میلیارد و 994 میلیون دالر به 
آمار حاکی  بررسی  که  بود  کرده  عراق صادر 
از کاهش 0.61درصدی وزن و افزایش 1.85 

درصدی ارزش صادرات به این کشور است.
ترکیه

ترکیه چهارمین مشتری بزرگ کاالهای ایرانی 
است که در این مدت 9 میلیون و 150 هزار 
ارزش دو میلیارد و 606 میلیون  به  تن کاال 
دالر از ایران دریافت کرده است که این حجم 
از صادرات برابر 11.19 درصد از وزن و9.2۷ 
است. ایران  صادرات  کل  ارزش  از  درصد 
سال  ماهه  هشت  در  ایران  اینکه  به  توجه  با 
به  گذشته شش میلیون و649 هزار تن کاال 
ارزش دو میلیارد و 903 میلیون دالر به ترکیه 
صادر کرده بود، می توان نتیجه گرفت که در 
با  وزنی  نظر  از  ترکیه  به  صادرات  مدت  این 
از نظر  اما در مقابل  افزایش 3۷.62 درصدی 
بوده  همراه  10.25درصدی  کاهش  با  ارزش 

است.

جمهوری کره
صادراتی  مقاصد  مهم ترین  بررسی  ادامه  در 
کاالهای ایران، جمهوری کره در رتبه پنجم قرار 
می گیرد که توانسته چهار میلیون و 966 هزار 
تن کاال به ارزش دو میلیارد و 143 میلیون دالر 
را از ایران وارد کند که در حقیقت6.0۷ درصد 
صادرات  کل  ارزش  از  درصد   ۷.62 و  وزن  از 
در  می شود.این  شامل  را  مدت  این  در  ایران 
تنها  گذشته  سال  در  ایران  که  است  حالی 
میلیون  ارزش 265  به  کاال  تن  میلیون   456
به  که  بود  کرده  صادر  کره  به جمهوری  دالر 
این ترتیب آمار، حاکی از رشد چشمگیر 98۷ 
درصدی از لحاظ وزنی و ۷08 درصدی از لحاظ 
ارزش است.پس از این پنج کشور، کشورهای 
هند، افغانستان، ژاپن، پاکستان، عمان، ایتالیا، 
ویتنام سایر  و  آذربایجان  تایوان،  ترکمنستان، 
مقاصد عمده کاالهای صادراتی ایران هستند.
آمار نشان می دهد که ارزش صادرات ایران به 
جمهوری کره۷08 درصد، تایوان 259 درصد، 
عمان ۷۷ درصد و آذربایجان 55 درصد نسبت 
داشته  افزایش  گذشته  سال  مشابه  مدت  به 
 30 ارزش  کاهش  دیگر  طرف  در  و  است 

درصدی ایران به ترکمنستان جای تامل دارد.

امروز شفافیت مالی و مقابله با فساد اداری به 
مطالبه اجتماعی تمامی آحاد مردم در کشور 
تبدیل شده است، نقطه آغازین اصالحات در 
این زمینه، ایجاد شفافیت مالی در بودجه و 
منع هرگونه عملیات مالی خارج از بودجه 

عمومی است

جزئیات تازه از آمار ۸ ماهه تجارت خارجی ایران؛

رشدچشمگیرصادراتبه4کشور
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: نقطه عزیمت 
در سبک زندگی برای حرکت به سمت قله های 

متعالی، تبدیل شعار به گفتمان است.
به گزارش پیام زمان ، سیدرضا صالحی امیری 
در آیین افتتاحیه همایش سبک زندگی تصریح 
کرد: گفتمان سازی در سبک زندگی، نیازمند قرار 

گرفتن جامعه در زیست بوم فرهنگی است.
های  ناهنجاری  که  ای  جامعه  در  افزود:  وی 
ربا، فحشا و رشوه وجود دارد،  مانند  اجتماعی 
سبک زندگی درست شکل نمی گیرد بلکه در 
فضایی سبک زندگی شکل می گیرد که بسترهای 
صحیح آن مهیا شده باشد. وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تاکید کرد: دولت ها نباید گفتمان سازی 
کنند بلکه باید بستر آن را در جامعه فراهم و مهیا 
سازند.به گفته وی، در جامعه و فضایی سبک 
زندگی شکل می گیرد که بسترهای مناسب آن 
فراهم شود. عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در 
عین حال افزود: نقطه عزیمت در سبک زندگی 
برای حرکت به سمت قله های متعالی، تبدیل 
شعار به گفتمان است.صالحی امیری، گفتمان 
عبور از سطح رسمی به سطح اجتماعی و عبور از 
سطح دولت به سطح مردم را نیز مورد تاکید قرار 
داد و گفت: حرکت از سطح فرد و خانواده به سمت 

جامعه باعث گفتمان سازی فراگیر خواهد شد.

باید  سازی  گفتمان  کرد:  اظهار  همچنین  وی 
براساس نیاز جامعه و نیازی سازی شکل بگیرد. 

دیگر  نکته  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
گفتمان سازی را حرکت از سطح سخت افزار 
به نرم افزار عنوان کرد و گفت: قدرت نرم شامل 
تعامل، گفت وگو، زبان، دین، اخالق، معرفت، 
در  وی،  گفته  است.به  همگرایی  و  همدردی 
جامعه ای که عناصر قدرت نرم جاری و ساری 
نخواهد  بوجود  سازی  گفتمان  امکان  نباشد 
آمد. صالحی امیری افزود: اساسا جامعه ای که 
احساس زیست فرهنگی دارد در آن گفتمان 
فرهنگی ایجاد می شود. وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با بیان اینکه جنبش زنان در ایران میل 
به فمنیسم ندارد، گفت: اگر خدایی نخواسته 
جنبش زنان به سمت فمنیسم حرکت کند، 
با بحران جدی در سبک زندگی مردم رو  ما 
به رو خواهیم شد. صالحی امیری با اشاره به 
اهمیت فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع 
جوانان در خراسان شمالی در چند سال قبل با 
موضوع سبک زندگی ایرانی-اسالمی گفت: اگر 
از آن زمان تاکنون به این فرمایشات به دقت 
توجه می کردیم، قطعا امروز شاهد تحولی در 
سبک زندگی مان می بودیم. وی با بیان اینکه 
متاسفانه ما هم در اقتصاد مقاومتی و هم در 

حوزه سبک زندگی دچار چالش در درک الزم 
از این مفاهیم شده ایم گفت: با شعارزدگی و 
مقاله،  ارائه  و  برگزاری همایش  و  بنر  ساخت 
الگوی اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد و 
سبک زندگی ایرانی اسالمی هم اجرایی نمی 
گفتمان  الزمه  افزود:  امیری  صالحی  شود. 
عقالنیت  به  احساس  از سطح  حرکت  سازی 
و  عقالنی  باوری  به  باید  زندگی  است. سبک 
یک نیاز در زندگی ما تبدیل شود. مساله دیگر 
حرکت از سمت بایدها به باورهاست. ما نمی 
را به سمت  بایدها جامعه  بر  با تمرکز  توانیم 
الگوهای مدنظرمان و به تعالی برسانیم. عضو 
کابینه دولت یازدهم تاکید کرد: دولت ها نمی 
توانند گفتمان سازی کنند آنها تنها می توانند 
بستر گفتمان ها را ایجاد کنند. نکته دیگر این 

است که تکرار یک واژه به تبدیل شدن آن به 
یک گفتمان منجر نمی شود. اگر ما همیشه از 
سبک زندگی سخن بگوییم، به معنای گفتمان 
سازی سبک زندگی نیست. چرا که گفتمان 
سطح  به  رسمی  سطح  از  عبور  یعنی  سازی 
را  گفتمان  یک  شدن  تبدیل  وی  اجتماعی. 
به نیاز در جامعه ضروری خواند و یادآور شد: 
ما باید از سطوح سخت افزاری به سطوح نرم 
یعنی  نرم  قدرت  امروز  کنیم  حرکت  افزاری 
معرفت،  اخالق،  لین،  زبان  تعامل،  گفتگو، 
فضیلت، همنوایی و همگرایی. صالحی امیری 
ارتشاء،  رشوه،  که  ای  جامعه  در  کرد:  تاکید 
است،  جاری  تخریب  و  زنی  انگ  افشاگری، 
سبک زندگی صحیح شکل نخواهد گرفت. در 
یک محیط آلوده قطعا رویشی شکل نمی گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

نقطه عزیمت در سبک زندگی تبدیل شعار به گفتمان است

»فروشنده« در فهرست نامزدهای 
منتقدان واشنگتن جا گرفت

نامزدهای  فهرست  در  فرهادی  اصغر  »فروشنده« ساخته 
منتقدان واشنگتن دی سی جای گرفت. 

به نقل از اوارد نیوز، انجمن منتقدان فیلم واشنگتن دی 
اعالم   ۲۰۱۶ سال  برای  را  خود  نامزدهای  فهرست  سی 
کرد و در میان بهترین فیلم های خارجی »فروشنده« را 
به عنوان یکی از ۵ نامزد خود برگزیدند. »او«، »خولیتا«، 
»خدمتکار« و »تونی اردمن« دیگر رقبای »فروشنده« در 

این فهرست هستند.
»جهنم  »ورود«،  نیز  سال  فیلم های  بهترین  فهرست  در 
به  یا آب«، »الاللند«، »منچستر کنار دریا« و »مهتاب« 

عنوان نامزدهای این انجمن  جای گرفته اند.
برای  کارگردانی هم شامل دمین شازل  نامزدهای بخش 
لونرگان  کنت  »مهتاب«،  برای  جنکینز  بری  »الاللند«، 
»جهنم  برای  مکنزی  دیوید  دریا«،  کنار  »منچستر  برای 

یا آب« و دنیس ویلنووا برای »ورود« هستند.
رایان  گارفیلد،  اندرو  ادگرتون،  جوئل  افلک،  کیسی 
گاسلینگ و دنزل واشنگتن در بخش بهترین بازیگران مرد 
و ایمی ادامز، آنت بنینگ، روت نگا، ناتالی پورتمن و اما 
نامزد  اصلی  نقش  زن  بازیگران  بهترین  بخش  در  استون 

دریافت جایزه شده اند.

»سرباز« با صدای پوریا شکیبایی 
بزودی آماده نمایش می شود

انجمن  از  محصولی  )خاک(  »سرباز«  کوتاه  فیلم  تدوین 
سینمای انقالب و دفاع مقدس به پایان رسید.

به گزارش بانی فیلم، تدوین فیلم کوتاه »سرباز« )خاک( 
به نویسندگی و کارگردانی شهره شافعی به تازگی به پایان 

رسیده و فیلم بزودی آماده نمایش خواهد شد.
شهره شافعی درباره مضمون این فیلم به خبرنگار ما گفت: 
»»سرباز« نگاهی به زندگی یک شهید گمنام دارد و قیاس 
عشق ناسوتی و الهوتی انسان خاکی است تا لحظه تکامل 
روایتی  و  محتوای حسی  به  توجه  با  عروج.  و  شهادت  و 
فیلم پوریا شکیبایی فرزند مرحوم خسرو شکیبایی نریشن 

فیلم را می گوید«.
جلیلی،  فرانک  داور،  مریم  فقیهی،  سیدمحمدجواد 
ادیب،  سیامک  فقیهی،  دکترسیدمهدی  ساعی،  سهیل 
امیرهوشنگ اصغری و… بازیگران اصلی این فیلم کوتاه 
پروژه:  مشاور  از:  عبارتند  »سرباز«  عوامل  هستند.دیگر 
کارگردان:  اول  دستیار  و  ریز  برنامه  اطیابی،  سیدمسعود 
اسدی،  حسن  تصویربرداری:  مدیر  الیاسی،  حمیدرضا 
گریم:  دادگری،  مهرداد  صدابردار:  کارآگاه،  رضا  نورپرداز: 
صحنه  مدیر  بیده،  محسن  عکاس:  ملکی،  محمدرضا 
ویژه  های  جلوه  مسول  زاده،  امینی  محمدرضا  لباس:  و 
مدیر  نظری،  سعید  تولید:  مدیر  کرمیان،  ایمان  میدانی: 
شهبازی،  رضا  تدوین:  اصغری،  امیرهوشنگ  تدارکات: 

صداگذاری: امیر شریفی.

سازهای ارکستر سمفونیک ملی اکراین 
برای  »سوفی و دیوانه« کوك شد

موسیقی فیلم سوفی و دیوانه در اکراین ساخته می شود.
سینمایی  فیلم  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
»سوفی و دیوانه« ، صداگذاری این فیلم که تدوین آن در 
مرحله ی نهایی قرار دارد، توسط عرفان یزدی آغاز شده 
عبدی  بهزاد  همراه  به  فیلم  کارگردان  پور  کرم  مهدی  و 
در  موسیقی  ضبط  نهایی  مراحل  انجام  برای  آهنگساز، 

اکراین به سر می برند.
رهبری ارکستر سمفونیک ملی اکراین را والدیمیر سیرنکو 
برعهده  اروپا  ارکستر  ترین رهبران  از شناخته شده  یکی 
شده  ساخته  قطعات  ارکستر،  اعضای  همراه  به  که  دارد 

توسط عبدی را خواهند نواخت.
بنا بر این گزارش ترانه فیلم »سوفی و دیوانه« را نیز یغما 
است  یزدانی ضبط شده  با صدای رضا  و  گلرویی سروده 
اما نکته قابل توجه در این باره این است که  رضا یزدانی 
خواننده فیلم، در چند سکانس از آن به بازی نیز پرداخته 

است.
بازیگر  عنوان  به  پور  کرم  با  یزدانی  دومین همکاری  این 

و خواننده پس از فیلم طهران-تهران در سال ۸۷ است.
آفرید  به  جعفری،  امیر  چون  بازیگرانی  فیلم  این  در 
غفاریان، الهه حصاری، سیامک صفری، سعید امیرسلیمانی 

و محمدرضا شریفی نیا به ایفای نقش پرداخته

فیلم شوخی

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی می کند از شوخی )فیلم( 
فیلمی به کارگردانی و نویسندگی همایون اسعدیان ساختهٔ سال 

۱۳۷۸ است.
 : رضایی(  )حبیب  فیلم:ابراهیم  این  ماندنی  یاد  به  دیالوگ 
خدا اموات شما رو هم رحمت کنه ، آقام خدابیامرز همیشه 
می گفت زن که جذبه داشته باشه آدمو به همه جا می رسونه 
... منم سر و سامون می گیرم ... واسه خودم کسی  می شم ... 

درسمو ادامه می دم ... دانشگاه می رم ... دکتر می شم ! 
رضا فتحعلی )پرویز پرستویی( : خوب بـــله! حاال نمیشه 

یه رشته ساده تر انتخاب کنی ؟! 
ابراهیم : مسخره میکنی ؟! 

زدی  درجا  ابتدایی  پنج  سال  سه  حسابی  مرد  آخه   : رضا 
نتونستی بری راهنمایی حاال می خوای دکتر بشی ؟! 

ابراهیم : خوب ... اون موقع وضعیت فرق می کرد ... امکانات 
نبود ! 

رضا : آهان! پس کم بود امکانات که می گن زهره خانومه ! 

یادها و خاطره ها در زمان .....

جان بیمار مرا نیست ز تو روی سؤال
 ای خوش آن خسته که از دوست جوابی دارد

کی کند سوی دل خسته ی حافظ نظری 
 چشم مستش که به هر گوشه خرابی دارد

امروز با حافظ

»ای تی« بازسازی نخواهد شد

تهیه کننده فیلم هایی چون »ای تی« و »بازگشت به آینده« گفت 
آنها  درباره  کار  این  به  نباید  و  نیستند  بازسازی  قابل  فیلم ها  این 

فکر کرد.
به نقل از گاردین، فرانک مارشال تهیه کننده مشهور فیلم های به 
در  کرده  تهیه  را  که کالسیک های دهه ۱۹۸۰  یادماندنی سینما 
گفتگویی با طرفداران این فیلم ها گفت هیچ یک از این فیلم ها نباید 

بازسازی شوند و نخواهند شد.
پرسش  این  به  پاسخ  در  آینده«  به  »بازگشت  مجموعه  درباره  او 
که آیا ممکن است این سه گانه سفر در زمان نیز از قربانیان موج 
بازسازی فیلم ها شوند، گفت: هرگز این اتفاق نمی افتد و ما هرگز 

نمی توانیم دوباره آنها را به طور ملموس داشته باشیم. 
فیلم وجود  از »ای تی« فقط می تواند یک  افزود:  مارشال  فرانک 

داشته باشد و من عاشق تماشای آن هستم.

مدیر فستیوال »یونیورسال« 
آمریکا به ایران آمد ورك شاپ

مدیر فستیوال »یونیورسال« آمریکا به ایران آمد تا با برگزاری ورک 
شاپ درباره اقتضائات جشنواره های خارجی و حضور در آنها برای 

فیلمسازان ایرانی توضیح دهد.
نـگاران  فیلـم  موسسـه  مدیرعامـل  و  کارگـردان  رافعـی  عبـاس 
در گفتگـو بـا  مهـر دربـاره سـفر »بـن بهمنـی« مدیـر فسـتیوال 
»یونیورسـال« آمریـکا به ایران و برگزاری کارگاه آموزشـی اینگونه 
گفـت: بن بهمنی مدیر فسـتیوال »یونیورسـال« آمریکا قرار اسـت 
یـک ورک شـاپ در تاریـخ ۱۶ آذر در سـاعت ۱۴ بعدازظهـر در 

موسسـه فیلم نـگاران برگـزار کنـد.
های  جشنواره  تفاوت  درباره  ورک شاپ  این  موضوع  افزود:  وی 
آمریکایی با جشنواره های اروپایی است. برای مثال جشنواره های 
اما  یا زیرزمینی هستند  انتقادی  به دنبال فیلم های سیاه  اروپایی 
جشنواره های آمریکایی به دنبال فیلم های کالسیک داستانگو و به 

تعبیری فیلم هایی که سینما در آن جریان دارند، هستند.

آن سوی آبها

آزادی،  عشق،  خوشبختی،  باب  در  تفکر   
درباره ی  تفکر  بدی،  و  خوبی  عدالت، 
را  ما  هستی  بنیاد  که  است  پرسش هایی 

دگرگون می کند.
 )ادگارمون(

سخن حکیمانه

»ملت عشق« 
نقد و بررسی می شود

رمان »ملت عشق« نوشته الف شفق روز سه شنبه 
۱۶ آذر در مرکز فرهنگی شهر کتاب مورد نقد و 

بررسی قرار می گیرد.
مرکز  عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
فرهنگی شهر کتاب، نشست هفتگی شهر کتاب 
با محوریت نقد و بررسی رمان »ملت عشق« نوشته 
الف شفق روز سه شنبه ۱۶ آذر در مرکز فرهنگی 
شهر کتاب برگزار می شود.الف شفق نویسنده  ترکیه 
ای، این رمان را درباره موالنا و شمس تبریزی نوشته 
است و درباره این اثر گفته است: کائنات هم مثل ما 
قلبی نازنین و قلبش تپشی منظم دارد. سال هاست 
به هر جا پا گذاشته ام آن صدا را شنیده ام. هر انسانی 
را جواهری پنهان و امانت پروردگار دانسته ام و به 
گفته هایش گوش سپرده ام. شنیدن را دوست دارم، 
جمله ها و کلمه ها و حرف ها را ... اما چیزی که وادارم 

کرد این کتاب را بنویسم، سکوت محض بود.
رمان »ملت عشق« به زندگی انسان امروز در غرب 
و نیز رابطه  شمس و موالنا در قرن هفتم اشاره دارد. 
نشست هفتگی شهر کتاب روز سه شنبه ۱۶ آذر از 
ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی رمان »ملت عشق« 
با ترجمه  ارسالن فصیحی اختصاص دارد که با 
حضور سنان یامان، غالمرضا خاکی، محمدرضا 
موحدی و ارسالن فصیحی در مرکز فرهنگی شهر 
کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید 
 احمد قصیر )بخارست(، نبش کوچه  سوم برگزار

 می شود.

در بازار کتاب

در  »شنل«  سینمایی  فیلم  فیلمبرداری 
رسید. نیمه  به  آمل  شهر 

حسین  فیلم  ترین  تازه  فیلمبرداری 
شهر  در  اکنون  هم  »شنل«  نام  با  کندری 
براساس  و  رسیده  درصد   ۵۰ مرز  به  آمل 
به  آینده  ماه  تا  آن  تولید  ها  ریزی  برنامه 

پایان می رسد.
کاتوزی  بهار  بهبودی،  رضا  کوثری،  باران 
این  اصلی  بازیگران  نیا  حسینی  مهدی  و 
نیز  حداد  آیسان  و  هستند  سینمایی  فیلم 
حضور  فیلم  در  خردسال  بازیگر  عنوان  به 
مقابل  نیز  بازیگران  تمامی  تاکنون  دارد. 

اند. رفته  دوربین 
اجتماعی  مضمونی  با  »شنل«  فیلمنامه 

در  و  است  بابابیگی  حمیدرضا  نوشته 
می  طول  خیلی  آمده:  داستانش  خالصه 
بینی.  نمی  منو  دیگه  که  کنی  باور  کشه 

صحرا؟ گفتم  چی  شنیدی 
با  همزمان  صورت  به  فیلم  این  تدوین 
حال  در  قائم  بابک  توسط  فیلمبرداری 
و  سی  در  حضور  برای  فیلم  تا  است  انجام 
نمایش  آماده  فجر  فیلم  جشنواره  پنجمین 

شود.
فیلمساز  این  قبلی  فیلم  برخالف  »شنل« 

دارد. و شهری  اجتماعی  فضایی 
با »نام اینجا کسی نمی  فیلم قبلی کندری 
میرد« هم اکنون در گروه سینمایی هنر و 

اکران است. تجربه در حال 

فیلمبرداری »شنل« در آمل به نیمه رسید
کوتاه از ایران

آماده  از  زاده  غنی  زمان،آناهیتا  پیام  گزارش  به 
در  اجرا  برای  کوچولو  شازده  از  اقتباسی  سازی 
خبر  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
داد.وی که با نمایش الکی عجق وجق در بخش 
کودک بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان حضور دارد، به ستاد خبری این 
جشنواره گفت: یک متن را از نوشته های بهرام 
جاللی پور به کانون پرورش فکری ارائه دادیم و 
کانون موافقت کرده است. متن اقتباسی از شازده 
کوچولو است و سال آینده در کانون اجرا می شود.
این کارگردان درباره اینکه آیا اجرای نمایش الکی 
با  عجق وجق در جشنواره تئاتر کودک همدان 
اجرای عمومی تفاوت دارد، گفت: تغییرات چندانی 
زمان  که  نداریم خصوصا  اجرای جشنواره  برای 
نمایش ۴۵ دقیقه است و این زمان برای اجرای 

یک نمایش مناسب است. 
وی با اشاره به اینکه الکی عجق وجق در جشنواره 
عروسکی شرکت کرد و مورد استقبال واقع شد، به 
ارزیابی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان پرداخته و 
تصریح کرد: اصوال با جشنواره های رقابتی موافق 
رقابت  در جشنواره  است  بهتر  نظرم  به  نیستم. 
وجود نداشته باشد و آثاری که در طول سال اجرا 
می شوند، مورد ارزیابی قرار بگیرند و برگزیده آنها 
در جشنواره شرکت کنند.غنی زاده افزود: البته 
این شیوه هم سختی های خودش را دارد. داوری 
آثار در طول سال کار دشواری است اما اگر چنین 
اتفاقی بیفتد ما دست اندرکاران خودمان در طول 
سال کارمان را ارزیابی می کنیم و نقاط ضعف 
و قوتمان را می سنجیم و به ارتقای اثرمان فکر 
می کنیم تا برای جشنواره انتخاب شود. البته با 

وجود اینکه چنین عقیده ای دارم اما هر رویداد 
اینچنینی را برای تئاتر کودک و نوجوان مفید و 
موثر می دانم، چرا که تئاتر در جامعه ما مهجور 
است. چنین رویدادی به دیده شدن تئاتر کمک 
می کند. با وجود چنین جشنواره ای تئاتر کودک 

و نوجوان جایگاه بسیار خوبی دارد. 
وی در پایان درباره فعالیت های اخیرش خاطر 
از بیست سال است که مربی  نشان کرد: بیش 
فعالیت  زمینه  این  در  و  هستم  خالق  نمایش 

تخصصی دارم .آموزشگاه تئاتر کودکان و نوجوانان 
راما را نیز در همین راستا اداره می کنم. در بهار 
نمایش  مربی  تربیت  جامع  دوره  اولین  امسال 
را  دوم  دوره  زمستان  و  کردیم  برگزار  را  خالق 
خواهیم داشت. معتقد هستم یکی از مشکالت 
عرصه تئاتر کودک و نوجوان کمبود مربی است 
به  باشد و ما هم  این دوره ها مفید  امیدوارم  و 
آموزشگاه  که  خصوصا  شویم  نزدیک  اهدافمان 

مدرک پایان دوره ارائه می دهد.

با کارگردانان بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان؛

آناهیتا غنی زاده با شازده کوچولو به کانون پرورش فکری می رود

نهمین جشنواره ملی فیلم 
پروین اعتصامی در تهران 

برگزار می شود

نهمین جشنواره ملی فیلم پروین اعتصامی۲۴ تا 
۲۹ بهمن ماه سالجاری در تهران برگزار می شود.
جشنواره  عمومی  زمان،روابط  پیام  گزارش  به 
ملی پروین اعتصامی با اعالم این خبرافزود: این 
رویداد سینمایی در قالب دو بخش اصلی مسابقه 
فیلم کوتاه و مسابقه فیلم بلند سینمایی و در 
فیلمساز  زنان  بخش  شامل:  زیربخش  قالب ۸ 
موضوع  با  فیلمساز  مردان  و  »آزاد«  موضوع  با 
»زنان«، بخش تخصصی زنان سینماگر، بخش 
پرتره )زنان شاخص ایرانی(، بخش ادب و اندیشه 
پروین، بخش زنان و زندگی شهری )با حمایت 
معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران 
و اداره کل امور بانوان شهرداری تهران(، بخش 
توانمندسازی زنان و بازتاب نشاط در خانواده )با 
حمایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان 
)با  فرهنگی  میراث  و  زنان  بخش  خانواده(،  و 
حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری( و بخش جزیره کیش )با حمایت 
سازمان منطقه آزاد کیش( و مسابقه فیلم بلند 
سینمایی با عنوان جایزه بهترین فیلمساز زن سال 
طراحی و برنامه ریزی شده و شورای سیاستگذاری 
جشنواره مصوب کرد دوره نهم جشنواره، امسال 
بهمن ماه از  بیست و چهارم به مدت پنج روز در 

تهران به اجرا درآید.

خبر


