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امروز؛ نشست وزرای دفاع ایران، 
روسیه و ترکیه

سفیر ایران در لندن با تاکید براینکه برخی رسانه های غربی، 
ایران را مانعی بر سر راه خروج معارضین و خانواده هایشان 
در حلب معرفی می کنند تاکید کرد: عده ای مغرض هم 
به جلوی  اعتراض  برای  را  اطالع  بی  مردم  کردند  تالش 
به  هم  را  ایران  مردم  تا  بکشانند  ایران  سفارت خانه های 

تحریک علیه سفارتخانه های خارجی دعوت کنند.
حمید بعیدی نژاد در صفحه تلگرام خود نوشت: خبرنگاران 
منتشر  متعددی  عکس های  و  فیلم ها  امروز  المللی  بین 

کرده اند.

 سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: در برابر هر بدعهدی و 
خلف وعده در برجام موضع قاطع خود را حتما اعمال کرده 
و با کسی در این خصوص رودربایستی نخواهیم داشت و از 

منافع کشور و نظام دفاع خواهیم کرد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در نشست 
روز  ادعای  در خصوص  فارس  به سوال  پاسخ  در  خبری 
گذشته جان کری وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه با ایران 
درباره یمن گفت وگو داشته و مدعی نفوذ ایران در یمن شده، 
اظهار داشت: ما هیچ مذاکره ای با طرف آمریکایی در هیچ 
موضوعی به غیر از برجام نداشته ایم و نداریم و مسائل منطقه 

موضوع مذاکره ما با آمریکا نبوده و نخواهد بود.

* بحث نفوذ ایران در یمن اگر وجود دارد به کری و 
الجبیر ارتباطی پیدا نمی کند

وی افزود: مواضع ما در یمن روشن است و فکر می کنیم 
دخالت و تجاوز خارجی وضعیت یمن را به وضعیت پیچیده 
و بغرنج امروز و از نوع جنایات بشری تبدیل کرده است. 
آوارگان، گرسنگی و قحطی با قطع حمالت و بمباران های 
رژیم آل سعود باید متوقف شود و همواره از گفت وگوهای 
گروه های یمنی با یکدیگر بر سر میز مذاکرات حمایت کرده 

و خواهیم کرد.
قاسمی درباره نفوذ ایران در یمن تصریح کرد: این ربطی 
که  است  منطقه  در  بی جا  دخالت های  ندارد.  دیگران  به 
برای خوشایند دیگران ممکن است اظهارنظراتی را مطرح 
کنند. نفوذ اصوال حضور نیست و نفوذ به تاریخ، فرهنگ و 

گذشته های دور برمی گردد و ربطی به دیگران ندارد.
وی تاکید کرد: بحث نفوذ ایران در یمن اگر وجود دارد به 

کری و الجبیر ارتباطی پیدا نمی کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: وزیر خارجه عربستان 
باید بیاموزد که از حمایت از تروریسم و ترویست ها دست 
بردارد و به دولتش هشدار بدهد که وضعیت وخیمی در 
انتظارشان خواهد بود. در صورت ادامه استفاده از نیروهای 
تروریستی همانطور که این مشکل برای دیگران در جهان 
رخ داد که از تروریسم حمایت کردند و امروز خودشان قربانی 
هستند باید این هشدار را مدنظر قرار دهد و درباره رابطه 
معنوی ایران با دیگر کشورها منطقه و روابط ایران، منطقه و 

جهان اسالم صحبتی نکند.
قاسمی همچنین در پاسخ به سوالی گفت که سفرای ایران 
برای سوریه و عمان نامگذاری شده و مراحل طبیعی و سیر 

اداری کار خود را دنبال می کند.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم در اسرع وقت سیر و مراحل 
اداری را طی کند و هر چه زودتر در سفارتخانه های ایران 

در مسقط و دمشق مستقر شده و وظایفشان را انجام دهند.
به گزارش خبرنگار فارس، سخنگوی وزارت خارجه درباره 
ناپدید شدن تبعه فرانسوی در کویر لوت ایران نیز عنوان کرد: 
این خبر درست است. یک تبعه فرانسوی به عنوان توریست 
به ایران سفر می کند و در منطقه توسط آژانس ها و مقامات 
محلی به ایشان توصیه شده که به نقاطی سفر نکند و ایشان 
به آن نقاط خاصی که خودش از قبل شناسایی کرده بود سفر 
می کند و بعدا خبری از ایشان دریافت نمی شود. پیگردهای 
زیادی در این زمینه انجام شده و دو دولت با هم در این زمینه 
در تماس هستند. احتمالی که توسط ارگان های ذیربط داده 

می شود این است که در کویر لوت دچار حادثه ای شده باشد.
خبرنگاری با اشاره به معرفی کابینه جدید لبنان درباره روند 
آتی روابط تهران و بیروت سؤال کرد که سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی در این باره عنوان کرد: وضعیت کنونی در لبنان را 
مثبت و رو به جلو ارزیابی می شود که هم می تواند این کشور 
را از ثبات و جایگاه بهتری برخوردار کند و این کشور بتواند در 
عرصه منطقه ای و با همسایگان خود تعامالت و نقش بهتری 

را ایفا کند.
وی افزود: گام بزرگی در لبنان برداشته شده و تشکیل دولت 
در این کشور می تواند در ارتقای وضعیت و جایگاه این کشور 
حتما موثر باشد و به پیشبرد منافع ملی این کشور در درون و 

برون از این کشور کمک کند.
خبرنگار دیگری درباره بازسازی مسجدی در قره باغ توسط 
مهندسان ایران سؤال کرد که قاسمی با بیان اینکه از صحت 

و سقم این خبر اطالعی ندارم.
وی افزود: تا خبر موثقی در این زمینه وجود نداشته باشد 
اظهارنظر درباره آن درست نیست. مواضع ما درباره مناقشه 
قره باغ روشن است و تغییری در مواضعمان نداریم و ثابت 

است و به مواضع خودمان ادامه خواهیم داد.

* تصویب آیسا خالف و عهدشکنی جدی بود/با کسی 
رودربایستی نخواهیم داشت

به گزارش فارس، خبرنگاری از قاسمی سؤال کرد اگر در 
نشست آتی کمیسیون مشترک رای بر نقض برجام توسط 
آمریکا داده نشود آیا مسیرهای حقوقی برای ما باز خواهد 
بود؟ که وی گفت: در وضعیت کنونی آنچه که اتفاق افتاد این 
بود که با عدم امضای قانون آیسا در نهایت دستورات توسط 
کری صادر شد و بخش هایی از این تحریم که با برجام منافات 
داشت مستثنی شد و ما االن به لحاظ عملی و تئوریک در 
وضعیت قبلی هستیم؛ ولی به هر حال تصویب آیسا از نظر 
ما خالف و عهدشکنی جدی بود و بر همان اساس گفتیم 
برخورد خواهیم کرد و تصمیمات الزم را اتخاذ می کنیم و  

تصمیماتی اتخاذ شد و این وضعیت ادامه می یابد.
وی افزود: در آینده ببینم روند تحوالت چگونه خواهد بود که 
بر همین اساس تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد.موضع ما 
مشخص است در برابر هر بدعهدی و خلف وعده و عهدشکنی 
موضع قاطع خود را حتما اعمال خواهیم کرد و با کسی در 
این خصوص رودربایستی نخواهیم داشت و از منافع کشور و 

نظام دفاع خواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی درباره خروج 
شبه نظامیان از حلب و اینکه آیا دولت سوریه با همراهی ایران 
تالشی برای معاوضه زخمی های فوعه و کفریا با این شبه 
نظامیان داده است؟ گفت: بحث حلب و سوریه پیچیدگی 
خاصی دارد. اگرچه تکلیف بحث آزادی حلب تا حدی زیادی 
روشن است، ولی وجود تعداد زیادی از مردم عادی که در 
محاصره قرار داشتند، چه در حلب و چه در سایر نقاط و 
احتماال گروه های تروریستی که در آنجا حضور دارند و تالش 
برخی کشورها این بود که این گروه ها را سالم از آنجا خارج 
کرده و حفاظت کنند، وضعیت دشواری وجود داشت که 
مورد رایزنی کشورهای موثر در بحث سوریه بود و دولت 

سوریه نیز در این بحث ها حضور داشته است.
وی با اشاره به حضور روز گذشته نماینده پوتین در تهران، 
عنوان کرد:  نماینده پوتین با دو مقام ایرانی دیدار کرد و 
اجالس سه جانبه را در مسکو خواهیم داشت و سعی ما این 
است که بتوانیم با توجه به نقش هر کدام از کشورها و تاثیراتی 
که می توانند داشته باشند به نحو مطلوبی درباره همه آنهایی 
که در محاصره قرار داشتند چه به عنوان زخمی، آواره و افراد 
مورد محاصره گروه های تروریستی، فضا را مناسب کنند نه در 
حلب بلکه در سایر نقاط سوریه خارج شوند و به نقاط امن تر 

منتقل گردند و امکان کمک رسانی فراهم شود.
قاسمی افزود: سعی کشورهایی چون روسیه و ایران و حتی 
ترکیه این است که بتوانیم به تفاهماتی در عمل برسیم که 
با پیچیدگی های زیادی مواجه است و چندان ساده نیست، 
ولی آرزو دارم این مسئله هر چه زودتر اتفاق بیفتد و سنگ 
ریزه هایی که از بحث حلب باقی است به پایان برسد و حلب 
وضعیت نهایی خود را پیدا کند و گامی برای ثبات و آرامش 
در حلب و سوریه داشته باشیم و از آالم مردم در این منطقه 

و سایر شهرها بکاهیم.
به گزارش فارس، سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤال 
دیگری درباره اظهارات مداخله جویانه ترزا می نخست وزیر 
انگلیس درباره ایران عنوان کرد: در پی اظهارات برخی مقامات 
انگلیسی، دو بار رئیس نمایندگی انگلستان در تهران به وزارت 
خارجه احضار شدند و وزارت خارجه اعتراضات شدید خود را 

در اجالس شورای همکاری خلیج فارس بیان کرد.

ادامه در صفحه 2

سخنگوی وزارت خارجه:

دربرجام با کسی رودربایستی نداریم

روحانی در همایش حقوق ملت در قانون اساسی: 

چرخ اقتصاد به حرکت درآمده است
در قانون نورچشمی معنی ندارد

خرید ۸۰ فروند هواپیما از بویینگ در قالب یک قرارداد قطعی 
به امضا رسیده و یک توافق نامه یا تفاهم نامه نیست.اصغر فخریه 
کاشان قائم مقام وزریر راه و شهرسازی درباره ابهاماتی که پیرامون 
اسناد مبادله شده در هفته گذشته میان مقامات ایرانی و مسئوالن 

بوئینگ وجود دارد...

تیم های فوتبال استقالل تهران و نفت در مرحله یک چهارم 
نهایی جام حذفی باشگاه های کشور امروز درحالی به مصاف 
آینده  در  زیادی  تاثیر  دیدار  این  نتیجه  که  روند  می  هم 
»علیرضا منصوریان« به عنوان سرمربی آبی پوشان پایتخت 

دارد...
27

ورزشیخبر

نخستین ایرباس ها تا 
نوروز ۹۶ می رسند

 سرنوشت منصوریان
در دستان دایی

11

 مسکن، نیازمند برنامه ریزی درست اقتصادی؛

دست مردم کوتاه از وام های مسکن
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رسول خدا )ص(:

کالم  نور

ضرورت ایجاد فضای 
کسب وکار برای مشارکت 

جوانان در اقتصاد
 

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با اشاره به ایجاد 
برخی از شرکت های دانش بنیان از سوی جوانانی در 
سنین کمتر از 3۰ سال در کشور گفت: ما باید در 
کشور فضای کسب و کار ایجاد کنیم تا جوانان به 

دنبال خلق کسب و کار بروند.
به گزارش ایسنا، دکتر سورنا ستاری دیروز در مراسم 
ایران  از پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت  تجلیل 
با تاکید بر اینکه باید در دانشگاه ها نگاه جدیدی به 
دانشجویان صورت گیرد، افزود: دانشجویان پایه اقتصاد 

مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در هر کشور هستند.
وی با تاکید بر اینکه پایه های اقتصاد دانش بنیان در 
مغز نیروی انسانی است، خاطرنشان کرد: این نیروی 
تحصیل کرده انسانی است که می تواند کشور را به 

سمت اقتصاد دانش بنیان هدایت کند.
شرکت های  از  برخی  ایجاد  به  اشاره  با  ستاری 
دانش بنیان قدرتمند خاطرنشان کرد: برخی از این 
میلیارد   53 میزان  به  درآمدهایی  دارای  شرکت ها 
تومان هستند و مدیران این شرکت ها نیز کمتر از 2۰ 

سال سن دارند.
جوان  نیروی  از  استفاده  معنای  به  را  امر  این  وی 
یادآور شد: ما  اقتصاد تعبیر کرد و  تحصیلکرده در 
اقتصاد دو رویکرد می توانیم داشته  نهادن  بنا  برای 
باشیم. یک رویکرد آن است که دولت کارخانه ها و 
این  پتروشیمی ها را در کشور تاسیس کند که در 
صورت بعد از 3۰ سال این کارخانه ها قابل استفاده 

نخواهند بود.

آغاز تزریق منابع جدید
 به صندوق های سهام 

 
مدیر سابق نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق 
بهادار از آغاز تزریق منابع جدید به صندوق های سهام 

از اول دیماه خبر داد.
به گزارش مهر، محمودرضا خواجه نصیری  از برنامه 
جدید برخی صندوق های سرمایه گذاری جهت ورود 
»صندوق های  سایر  در  سرمایه گذاری  پروسه  به 
سرمایه گذاری در سهام« خبر داد و گفت: این طرح 
برای اولین بار از دو ماه پیش در کمیته سرمایه گذاری 
تامین سرمایه آرمان مورد بررسی قرار گرفته و در 
تصمیم  کارشناسی،  گزارشات  تهیه  از  نهایت، پس 
معیارهای مشخص  کردن  لحاظ  با  که  این شد  بر 
در ابتدای هر ماه، صندوق گنجینه نسبت به صدور 
واحدهای سرمایه گذاری در ۱۰ صندوق سهام برتر 

اقدام کند.
مدیر سابق نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق 
بهادار افزود: در حال حاضر میزان سرمایه گذاری در هر 
صندوق تا ۱۰ درصد ارزش روز صندوق سرمایه پذیر 
و تا سقف یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 
این رقم در آینده می تواند مورد بازبینی قرار گیرد. این 
در حالی است که در حال حاضر، سقف ۱۰۰ میلیارد 
تومان برای این طرح در نظر گرفته شده که در صورت 
افزایش  قابل  نیز  این مبلغ  بازدهی مناسب،  کسب 

خواهد بود.

خبر

ستاد انتخابات کشور از اول دی ماه 
تشکیل می شود

وزیر کشور از آغاز فعالیت ستاد انتخابات کشور در اول دی ماه خبر داد و 
گفت: ریاست این ستاد بر عهده آقای احمدی معاون سیاسی بنده خواهد 

بود.
به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دیروز در حاشیه 
نشست با اعضای شورای مرکزی خانه احزاب که در وزارت کشور برگزار 
شد، با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که ستاد انتخابات 
کشور چه زمانی تشکیل می شود و رئیس این ستاد چه کسی خواهد بود، 
اظهار داشت: از اول دی ماه احکام مربوط به ستاد انتخابات کشور و ریاست و 
اعضای این ستاد را صادر خواهیم کرد و رئیس  این ستاد نیز معاون سیاسی 

بنده یعنی آقای احمدی خواهند بود.
وی درباره موضوع تخصیص یارانه احزاب نیز گفت: بنده موافق تخصیص 
یارانه به احزاب هستم زیرا احزاب باید کمک شوند البته با توجه به وجود 
تعداد زیادی حزب این کمک ها باید به خانه احزاب انجام بگیرد و خانه 
احزاب هم متناسب با اولویت ها این کار را انجام دهند، اکنون هم ایام بررسی 
الیحه بودجه است و امیدوارم مجلس به این موضوع توجه کند و یک ردیف 
اعتباری مناسبی برای خانه احزاب اختصاص دهند و بنده نیز به عنوان 
وزیر کشور این موضوع را تأیید می کنم و حاضرم در مجلس از این موضوع 

حمایت کرده و پیگیری کنم. 
وزیر کشور در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که آیا بودجه پیش بینی 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  برای  بودجه 96  الیحه  در  شده 
شوراهای اسالمی شهر و روستا کافی است یا خیر، گفت: نه مناسب نیست 
و صحبت کردیم که تأمین شود زیرا بودجه ای که پیش بینی شده رقم آن 

چنانی نیست.

نخستین ایرباس ها تا نوروز ۹۶ می رسند
خرید ۸۰ فروند هواپیما از بویینگ در قالب یک قرارداد قطعی به امضا رسیده 
و یک توافق نامه یا تفاهم نامه نیست.اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزریر راه 
و شهرسازی درباره ابهاماتی که پیرامون اسناد مبادله شده در هفته گذشته 
میان مقامات ایرانی و مسئوالن بوئینگ وجود دارد، افزود: خرید هواپیما از 
شرکت بویینگ قراردادی قطعی و الزام آور است و طرفین به اجرای مفاد 

این قرارداد متعهد شده اند.
وی ادامه داد: البته  ایران ایر از شرکت بویینگ برای دریافت تایید مراجع 
قانونی درباره این قرارداد مهلتی 3۰روزه دریافت کرده است و این تنها 
شرطی است که در این قرارداد وجود دارد.به گفته قائم مقام وزیر راه و 
شهرسازی، از نظر شرکت بویینگ هم این قرارداد، قطعی است اما برای هما 
این قرارداد وابسته به نظر مسئوالن و تایید در داخل کشور است.این مقام 
مسئول، قرارنگرفتن ۸۰ فروند هواپیمای خریداری شده ایران در لیست 
فروش وبسایت بویینگ را نپذیرفت و به مهر گفت: خرید از بویینگ در قالب 
یک قراداد قطعی به امضا رسیده و بویینگ برای این قرارداد بیانیه ای را در 
سایت خود منتشر کرده است،  مفاد قرارداد هم کامال روشن و شفاف است 
و درصورت تایید مراجع قانونی و پرداخت نخستین پیش پرداخت، قرارداد 
اجرایی می شود.فخریه کاشان به خرید ایران ایر از شرکت ایرباس اشاره 
کرد و گفت: طی امروز و فردا هم قراردادی قطعی بین ایرباس و شرکت 
هواپیمایی ایران ایر به امضا می رسد که این قرارداد هم  قطعی و کامال 

الزام آور است.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی درباره ۷ فروند ایرباس شرکت آسمان هم 
گفت: تحویل هفت فروند ایرباس شرکت آسمان مربوط به قرارداد این هفته 
نیست و این هواپیماها خریداری نشده بلکه اجاره ای هستند؛ ضمن اینکه 
اطالعات خاصی درباره چگونگی اجاره آنها در دست نیست و شرکت آسمان 
باید در این زمینه اظهار نظر کند.پیش از این مقامات بویینگ در اظهارات 
خود، اسناد مبادله شده با مقامات ایرانی برای فروش هواپیما را یک » 
MOU« معرفی کردند.  طبق تعاریف حقوقی،  MOU  یک تفاهم نامه 

است نه یک قرارداد قطعی و الزام آور.
روز دوشنبه وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران اعالم کرد که پس 
از نهایی شدن قرارداد خرید ۸۰ فروند بوئینگ، با حضور نمایندگان ایرباس 
هواپیماهای  این  به خرید  مربوط  قرارداد  دارد  امید وجود  این  ایران  در 
فرانسوی نیز تا پایان هفته جاری نهایی شود، موضوعی که ایران ایر برای آن 
برنامه ریزی های جدی به کار بسته است.به گزارش ایسنا، مذاکرات نمایندگان 
ایران با شرکت هواپیماساز ایرباس در حالی یکساله می شود که نمایندگان 
کمپانی بوئینگ توانسته اند با نهایی کردن مذاکرات ابتدایی خود گامی مهم 
برای به دست آوردن بخشی از بازار ایران را بردارد، موضوعی که باعث شده 
نمایندگان شرکت ایرباس نیز در نهایی کردن مذاکرات خود تعجیل کنند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل گفته یکی از دالیل اصلی 
که مذاکرات با ایرباس طوالنی شده بحث رسیدن به راهکارهایی در همکاری 
شرکت های ایرانی در ساخت هواپیماهای ایرباس است، موضوعی که با نهایی 
شدن بررسی  کمیته مسوول این موضوع می تواند یکی از آخرین مباحث فنی 

بر سر راه عقد قرارداد با ایرباس را بردارد.

خبر

 رئیس جمهور بابیان اینکه نجات اقتصاد وعده من 
به ملت ایران بود، گفت: امروز در آخرین سال دولت 
یازدهم خوشحالم که مردم ما هم شاهد تورم تک 

رقمی هستند و هم شاهد رشد اقتصادی.
حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان روحانی در 

همایش حقوق ملت در قانون اساسی: 
اقتصاد  بود/چرخ  ملت  به  من  وعده  اقتصاد  نجات 
خودروی  اولین  است/  درآمده  حرکت  به  ایران 
مشترک ایران و فرانسه اسفندماه می آید/ در قانون 
نورچشمی معنی ندارد دیروز با حضور در همایش 
»قانون اساسی و حقوق ملت« که به منظور رونمایی 
از منشور حقوق شهروندی در سالن اجالس سران 
همه پرسی  ماه  آذر،  ماه  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
قانون اساسی و ماه فرمان هشت ماده ای امام راحل 

است. 
وی در ادامه گفت: امروز با رونمایی از منشور حقوق 
شهروندی به یکی از وعده های مهم به ملت ایران 
جامه عمل پوشانده می شود و هم به یکی از آرزوهای 
دیرینم می رسم. ملت ایران بیش از یکصد سال پیش 
بر استقرار قانون در این کشور تالش بی وقفه انجام 
قانون  برای تدوین  ایستادگی ها  داده است و همه 
اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی آن زمان، ثمره 
حرکت و انقالب مشروطه بود و مردم ایران اولین گام 
در قانونی شدن کشور را برداشت و بنده می خواهم 

این را به اسالمی شدن واقعی کشور تعبیر کنم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اسالم حکومت اسالم 
چیزی جز حکومت قانون نیست. حکومت پیامبر، 
به  پیامبر  که  بود  حکومتی  بود.  قانون  حکومت 
عنوان باالترین مقام حق نداشتند ذره ای از قانون 
الهی تخلف کنند. هیچ کس از قانون مستثنا نیست. 
همه باید در چارچوب قانون حرکت کنیم. تمام اتباع 

کشور در برابر اجرای قانون مساوی هستند.
قانون  اگر می خواهیم کشور  روحانی تصریح کرد: 
نهاد،  و  فرد  هیچ  باشیم،  داشته  قانون  و حکومت 
باشد.  امنی داشته  نباید حاشیه  حزب و رسانه ای 
در قانون استثنا نداریم. در قانون نورچشمی نداریم. 
آن جناح  و  این جناح  به  وابسته  و  فرد  قانون  در 
نداریم. می پذیرم و درست است که انقالب اسالمی 
تمام نشده است، اگر تمام شده بود، و امروز شرایط 
دیگری و شرایط بهتری را در همه قوای حاکم در 

این سرزمین می دیدیم. 
وی ادامه داد: تا تبعیض هست، انقالب تمام نشده 
است، تا فساد هست، انقالب تمام نشده است، تا 
گردنکشی ها هست، انقالب تمام نشده است، ما باید 
به روزی برسیم که شاهد حکومت عدل اسالم در 

سراسر سرزمین باشیم. 
رئیس جمهور با بیان اینکه پای همه وعده هایم تا 
آخرین روز مسئولیتم خواهم ایستاد، گفت: از آغاز، 
یکی از وعده هایم  تدوین منشور حقوق شهروندی 
وعده  بانوان  و  جوانان  حقوق  به  راجع  من  بود. 
دادم و پای این وعده ام ایستاده ام. من برای حقوق 
اقلیت های دینی، مذهبی و اقوام وعده دادم و پای 

وعده ایستاده ام.
روحانی با تأکید بر اینکه من به مردم وعده دادم و 
گفتم اقتصاد ایران را نجات خواهم داد، گفت: امروز 
در آخرین سال دولت یازدهم خوشحالم که مردم ما 
هم شاهد تورم تک رقمی هستند و هم شاهد رشد 
اقتصادی شش ماهه اول امسال در مقایسه شش 
ماهه سال پیش با رشد ۷.4 هستند. همچنین از 
تابستان امسال نسبت به سال گذشته شاهد اشتغال 
هستند.  کشور  در  نفر  هزار  از ۷۰۰  بیش  خالص 
تورم و رکود و بیکاری به عنوان مهمترین مسئله 
در اقتصاد و بعد آن، سرمایه گذاری خارجی، رشد 
صادرات و بقیه بخش ها بدانیم، توازن در صادرات 
مسیر  در  حرکت  و  کشاورزی  بخش  واردات،  و 

خودکفایی، خودکفایی در تولید گندم در کشور و 
ده ها نمونه دیگر است. 

وی در ادامه گفت: اقتصاد امروز کشور نسبت به سال 
9۱ سالی که رشد اقتصادی ما منفی 6.۸ بود و اوایل 
سال 92 که تورم ما 45 درصد بود و پنج ساله ۸5 
و سال های بعد تا 9۰ و 9۱، در این سال ها اشتغال 
خالص ما تقریباً صفر بوده است. وعده من نجات 
اقتصاد کشور از سراشیبی سقوط بود. وعده من به 
مردم این بود که سانتریفیوژ می چرخد، کارخانه ها 

هم به حرکت خود ادامه خواهند داد. 
در  گفت:  خصوص  همین  در  رئیس جمهور 
و 6۰۰  هزار  از ۱5  بیش  امسال  اول  ماهه  هشت 
با ظرفیت عمل  یا  یا راکد بوده و  کارگاه متوسط 
نمی کرده، تا پایان ماه ۸ کامالً فعال شده، آن هم 
باالی ۱۱ هزار میلیارد تومان.  بانکی  با تسهیالت 
پس چرخ کارخانه ها به حرکت درآمده است. چرخ 
کارخانه های داخلی به حرکت درآمده است. چرخ 
کارخانه های مشترک ایران با کمپانی های خارجی 

هم به حرکت درآمده است. 
روحانی در ادامه با اشاره به تولید مشترک خودروی 
ایران و فرانسه گفت: اسفند امسال اولین خودروی 
مشترک ایران و فرانسه که 3۰ درصد آن صادراتی 
خواهد بود، به نمایش ملت ایران درخواهد آمد و 
به حرکت  ما  اقتصاد  مردم خواهند دید که چرخ 

درآمده است. 
وی افزود: سانتریفیوژهایی که IR۱ آن فقط فعال 
بود، امروز ایران به IR۸ که مدرن ترین سانتریفیوژ 
است دست یافته و این سانتریفیوژ امروز به حرکت 
درآمده است. فرمان شروع فعالیت پیشران هسته ای 
به عنوان یک حرکت بزرگ در زمینه فعالیت های 
صلح آمیز هسته ای  از طرف رئیس جمهور نیز صادر 

شده است. 
آژانس  به  دیروز  کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهور 
بین المللی انرژی اتمی اعالم کردم که در ساخت 
پیشران هسته ای باید آژانس از لحاظ فنی به ایران 
کمک کند. تنها سانتریفیوژها به حرکت نیست، به 
زودی پیشران هسته ای هم به حرکت درخواهد آمد.
روحانی در ادامه پیرامون منشور حقوق شهروندی 
گفت: منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی نیست، 
اما این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی 
قانون  شهروندی،  حقوق  منشور  می کند.  تسهیل 
موضوعه کشور نیست، اما تضادی هم با این قوانین 
ندارد. منشور حقوق شهروندی در اجرای اصل ۱۱3 

و ۱34 و ۱2۱ قانون اساسی است.
به  اصل ۱۱3  در  اساسی  قانون  کرد:  تصریح  وی 
رئیس جمهور دستور می دهد که او مسئول اجرای 
دوش  به  وظیفه  این  چرا  و  باشد  اساسی  قانون 
رئیس جمهور آمده است؟ به دلیل اینکه تنها فردی 
که در کشور با رأی عموم مردم در سطح ملی انتخاب 

می شود، فقط رئیس جمهور کشور است. بسیاری از 
افراد منتخب با رأی حوزه انتخابیه خودشان انتخاب 
استان  و  مردم  رأی  با  منتخبین  برخی  می شوند. 
برخی  می شوند،  انتخاب  خبرگان  مثل  خودشان 
غیرمستقیم با رأی نمایندگان انتخاب می شوند، مثل 
رهبری نظام که با رأی خبرگان انتخاب می شوند و 

یا مثل وزرا که از نمایندگان رأی اعتماد می گیرند.
رئیس جمهور افزود: فقط یک نفر هست که با رأی 
مستقیم آن هم ملی در سراسر کشور با رأی مردم 
برگزیده می شود و لذا قانون اساسی این وظیفه را 
بر دوش رئیس جمهور گذاشته است و چقدر وظیفه 
سخت و سنگینی است. برخی تحمل ندارند بعضی 
از اصول قانون اساسی را ببینند و بشنوند. فصل سوم 
قانون اساسی، حقوق ملت و از اصل نوزدهم تا 42 

که آن فصل را اصالً باید قایم کنیم.
روحانی با تأکید بر اینکه بزرگترین وظیفه ای که بر 
اجرای  مسئولیت  دارد،  وجود  رئیس جمهور  دوش 
قانون اساسی است، گفت: ما باید به قانون اساسی مان 
به عنوان مهمترین منشور ملی بنگریم. رئیس جمهور 
قسم یاد می کند تا حامی حقوق ملت، در پی آزادی 
مردم و سایر حقوق اساسی ملت باشد. همین قانون 
اساسی به رئیس جمهور اختیار می دهد تا با مشورت 
وزیران برنامه و خطی مشی برای دولت تعیین کند.

وی افزود: منشور حقوق شهروندی، برنامه و خط 
مشی دولت یازدهم است. دولت یازدهم با رونمایی از 
حقوق شهروندی می خواهد عزم خود را برای اجرای 
حقوق شهروندی به نمایش بگذارد. دولت یازدهم 
اهمیت  حائز  را  شهروندی  حقوق  فعالیت  آغاز  از 
می دانست، پس کسی نگوید که در این سه سال 

چه شده است! 
روز  آغازین  از  دولت  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
فعالیتش مقید به اجرای قانون بوده است، گفت: 
حتی لوایح بودجه که تقدیم مجلس می کنیم در ماه 
آذر است. در سال های پیش چه زمانی را سراغ دارید 
که دولت بودجه را در ماه آذر تقدیم کند؟ دولت 
یازدهم جزء سال گذشته که به خاطر برجام،  ارائه 
الیحه بودجه را عقب انداخت تا ارقام بودجه مشخص 

شود، در دیگر سال ها به موقع ارائه داد. 
روحانی افزود: در هیأت تطبیق قوانین، اختالف بین 
ما و آنها حدود یک درصد است، این در حالی است 
که در دولت قبل حدود 3۰ درصد بود. دولت تالش 
می کند به قانون عمل و آن را اجرا کند و در تمام 
است.  بوده  اصل  قانون  اجرای  دولت  برای  مراحل 
منشور حقوق شهروندی نیز در صد روز اول انجام 
شد و در سایت دولت دراختیار مردم قرار گرفت تا 
همگان نظر دهند. امروز که حقوق شهروندی ۱2۰ 
ماده دارد، بدین معنا نیست که بی اشکال است، شاید 
حقوق شهروندی با تکامل زمان، خود نیز تکامل یابد. 
و  مجریه  قوه  عنوان  به  ما  کرد:  خاطرنشان  وی 

کارگزاران نظام، خودمان را موظف به اجرای تک 
می دانیم.  شهروندی  حقوق  منشور  ماده های  تک 
آور  الزام  برای مردم  آیا  بگوید  ممکن است کسی 
است؟ بنده می گویم برای ما و دولت الزام آور است. 
این منشور چون مقتبس از قانون اساسی است، عماًل 
باید مورد اجرای همگان قرار گیرد و لذا از دو قوه 
اجرای  در  را  دولت  که  می کنیم  درخواست  دیگر 

حقوق شهروندی کمک کند. 
رئیس جمهور با بیان اینکه اجرای حقوق شهروندی 
به نفع همه ما است، گفت: اجرای حقوق شهروندی، 
پایداری برای امنیت کشور ما، برای انسجام و وحدت 
ملی است، پایه اصلی برای توسعه کشور است. تمام 
اتباع این کشور در برابر حقوق شهروندی مساوی 
هستند. این حقوق شهروندی، ایجاد وحدت می کند، 
انسجام ما را بیشتر می کند و طنین ندایی است از 
ملت ایران برای برخی کشورهای غربی پرادعا که 
فکر می کنند در حقوق بشر و شهروندی از ملت های 

جهان سوم پیشی گرفته اند. 
روحانی خاطرنشان کرد: این حقوق شهروندی به 
دنیا اعالم می کند که جمهوری اسالمی و انقالب 
تمام  از  که  دارد  را  ظرفیت  این  ایران  اسالمی 
ویژگی های حقوقی نوین دنیای امروز در چارچوب 
فرهنگ اسالمیـ  ایرانی خود به خوبی استفاده کند. 
وی پیرامون اجرای حقوق شهروندی گفت: اولویت 
دولت  کارمندان  و  دولت  از  شهروندی  حقوق  در 
فرهیختگان،  اساتید،  از  است.  کشور  سراسر  در 
همه  که  می خواهم  رسانه  و  احزاب  دانشگاهیان، 
واقع حقوق  در  بدانند حقوق شهروندی چیست؟ 
است  درست  است.  دانستنی  ابتدا  در  شهروندی 
است،  دانستی  ابتدا  اما  است،  گرفتنی  حقوق  که 
بعد خواستنی است. باید هر رئیس جمهور، وزیر و 
مسئولی بداند که یکی از مطالبات مهم مردم، حقوق 
شد،  دانستی  حقوق  این  وقتی  است.  شهروندی 

خواستنی شد، اجرایی و علمیاتی نیز خواهد شد. 
با بیان اینکه قرآن می فرماید؛ مبادا  رئیس جمهور 
عداوت و دشمنی ما را وادار کند که عدل و انصاف را 
فراموش کنیم، گفت: عدل حتی نسبت به دشمن و 
آنانی که کینه آنها را بر دل دارید، باید باشد. قرآن به 
ما دستور عدل، قسط، احسان و نیکوکاری می دهد. 
اگر عده ای شما را از مکه و عبادت خدا بازداشته اند 

نیز باز حق ندارید تجاوز و ظلم کنید.
وی در ادامه با قرائت بند 6 فرمان ۸ ماده ای امام 
خمینی)ره( گفت: در این بند آمده است »هیچکس 
حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی 
بدون اذن صاحب آن وارد شود و یا کسی را جلب 
کند و یا به نام کشف جرم و یا ارتکاب به گناه تعقیب 
اعمال  و  نموده  اهانت  فردی  به  نسبت  یا  و  کند 
غیرانسانی و اسالمی مرتکب شود و یا به تلفن و 
یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا گناه 
گوش کند.« این ها برای همین انقالب اسالمی است!

آمده  بند  این  ادامه  در  داشت:  بیان  رئیس جمهور 
است »و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه 
مردم  اسرار  دنبال  یا  و  بگذارد  شنود  باشد  بزرگ 
باشد و تجسس از گناهان غیر نماید و یا اسراری 
که از غیب رسیده ولو برای یک نفر فاش کند«، حال 
سایت، روزنامه و جلسات جناحی که هیچ. امام)ره( 
در ادامه می فرمایند »تمام این ها جرم و گناه است و 
بعضی از آنها چون اشاعه فحشا است از کبائر بسیار 
بزرگی است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و 
مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب 

حد شرعی.
روحانی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم گاهی 
صدا و سیما و گاهی روزنامه های ما سخنان و پیام 
امام را پخش و بیان کنند راه انقالب اسالمی راه امام 

است، راه رهبری است، راه  عدالت و اخالق است.

روحانی در همایش حقوق ملت در قانون اساسی: 

چرخ اقتصاد ایران به حرکت درآمده است
در قانون نورچشمی معنی ندارد

ادامه از صفحه 1
وی افزود: مواضع الزم از سوی مقامات عالی رتبه اتخاذ شد و 
آنچه که الزم بود توسط وزارت خارجه با احضار سفیر انگلیس 
در تهران در نوبت اول و احضار کاردار در نوبت دوم به دلیل 

عدم حضور سفیر در تهران انجام و اعتراض الزم اعالم شد.
قاسمی با بیان اینکه رفتار آنها تحت کنترل و نظارت ماست 
و اظهارات آنها را رصد می کنیم و بهنگام و در صورت نیاز 

برخورد خواهد شد.
خبرنگار دیگری درباره بحث کاهش رابطه ایران و انگلیس 
که توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده سوال کرد 
که وی در این باره عنوان کرد:  مباحث مجلس و نمایندگان 

همیشه محترم است و ما شنوا هستیم.
وی افزود: ممکن است بین برخی نمایندگان چنین زمزمه هایی 

باشد، ولی رسما چیزی نداریم.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه در سیاست کلی نظام و 
وزارت خارجه پیرو منویات نظام چنین بحثی مطرح نیست، 
اظهار داشت: ممکن است در مسائل جهانی و بین المللی 
گهگاهی اظهارنظرات و اقداماتی توسط برخی کشورها صورت 
گیرد که به تناسب نوع صحبت و اقدام صورت گرفته، دولت 
جمهوری اسالمی و وزارت خارجه اقدام الزم را انجام می دهد.

قاسمی ادامه داد: آنچه باید و الزم بود انجام شد و ما به وظیفه 
ذاتی خود در کشور و وزارت خارجه عمل کردیم.

وی درباره احضار سفیر ایران در لندن به وزارت خارجه انگلیس 
نیز عنوان کرد: آنچه در مورد دعوت از سفیر ما در لندن صورت 
گرفت درباره موضوع سوریه و حلب بود که پاسخ آنها داده شد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: طی روزهای گذشته از 
طریق نمایندگی های ایران در خارج از کشور و نمایندگی های 
خارجی در تهران مشاوره و رایزنی هایی انجام و نظرات منطقه 

و کشورهای خارج از منطقه شنیده شد.
به گفته وی ایران به عنوان قطب اساسی در مسائل منطقه، 
عمدتا مورد مشورت و رایزنی سایر کشورها قرار دارد و قرار 

می گیرد.
خبرنگاری درباره تاثیر تحوالت حلب بر روابط ایران و ترکیه 
سؤال کرد که سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: با ترکیه 
از ابتدا در بحث سوریه در مقاطعی کمتر و در مقاطعی بیشتر 
شاید اختالف سلیقه و نظر داشتیم، ولی هیچ وقت مانع این 
نبوده که به عنوان دو کشور همسایه صحبت نکنیم و تماس 

نداشته باشیم.
وزیر  بین  زیادی  تماس های  اخیر  روزهای  افزود: طی  وی 
خارجه ترکیه و ایران برقرار بود و تماس و رایزنی مکرر و دائمی 
درباره مسائل سوریه انجام شد که به نظرم کارساز و مفید بود 
و به اجالسی رسیدیم که قرار است فردا برگزار شود و امیدوارم 
این اجالس مواضع ما را برای هم روشن تر کند و نقاط اشتراک 

بیشتری را داشته باشیم.
و  نشست  الزاما  یادآور شد:  دیپلماسی  سخنگوی دستگاه 
گفت وگو به معنای تفاهم صد در صدی در همه موضوعات 
نیست و نخواهد بود. چه بین ایران و ترکیه و چه بین ایران 
و سایر کشورها. سعی می کنیم واقعیات منطقه را تا جایی که 
می توانیم به آنها تفهیم کنیم که در مسیر بهتری قرار گیرند و 
دچار برخی خطاها و لغزش ها نشوند و حرف های طرف ترک 

را نیز خواهیم شنید.
وی افزود: این نشست ها مبارک است و می تواند برای صلح و 

امنیت و دوستی در منطقه مفید و کارساز باشد.
خبرنگار دیگری درباره پیشنهاد ترکیه برای استفاده از ارزهای 
ملی در مناسبات تهران و آنکارا سؤال کرد که وی گفت: نفس 
موضوع که کشورها با پول ملی خود مبادالت را انجام دهند 
کاری سودمند است. این کار نیازمند پیش زمینه هایی است 
که باید صورت گیرد و کار زودهنگام و با یک تصمیم و نشست 

و برخاست نخواهد بود.
وی افزود: ما آمادگی خود را اعالم کردیم و در صورتی که اراده 
جدی باشد و از مرحله سخن عبور کنیم می توانیم در این 

زمینه بحث و بررسی کرد ولی نیازمند زمان است.

خبرنگار دیگری درباره سفر نتانیاهو به باکو و اینکه ایران 
واکنشی در این زمینه نشان نداد، سؤال کرد که سخنگوی 
وزارت خارجه در این باره گفت: این موضوع داخلی آذربایجان 
است ولی بهرحال شاهد شیطنت ها و رفتار رژیم صهیونیستی 
در منطقه هستیم که سعی می کند با برخی اقدامات خود و 
انجام اینگونه سفرها در روابط بین کشورهای منطقه و اسالمی 
خلل ایجاد کند و عموما حضور و وجود آن در برخی نقاط 
مخرب است و نقش تخریبی داشته است و در همین چارچوب 

می توان این سفر را تفسیر کرد.
وی افزود: تصور ما این بود که آذربایجان نبایست این هیأت 
را می پذیرفت، چون حسن نیتی از سوی رژیم صهیونیستی 
وجود ندارد و می تواند در روابط آینده آذربایجان با برخی 

کشورهای اسالمی ایجاد مشکل و خلل کند.
قاسمی یادآور شد: بهرحال آذربایجان کشوری مستقل است 
و خودش تصمیم می گیرد، ولی باید هوشیار باشد که در دام 

سیاست های صهیونیستی تل آویو قرار نگیرد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره نشست سه جانبه ایران، روسیه 
و ترکیه که قرار است در سطح وزرای خارجه فردا )سه شنبه( 
در مسکو برگزار شود، گفت: این نشست با طراحی، ابتکار و 
ایده ایران پا گرفت که به دالیل پیچیدگی و حساسیت شرایط 

حلب زودتر از توافق اولی و فردا برگزار می شود.
قاسمی همچنین عنوان کرد: طی روزهای آینده، رفت و آمدها، 
تماس ها و رایزنی های تلفنی و ارتباطات دیپلماتیک را بین 
تهران و مسکو و پایتخت هایی که مورد نیاز ما در این برهه 

باشد، خواهیم داشت.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سؤالی 
درباره سفر روز گذشته یوکیا آمانو به تهران و اینکه آمانو پیام 
خاصی را برای آمریکا و ۱+5 داشت؟ افزود: سفر آقای آمانو در 
چارچوب ارتباطات و رایزنی های مستمر ما با  آژانس انجام شد.
وی گفت: در این سفر در مود وضعیت کنونی و آتی برجام 
و همکاری های ایران و آژانس بحث و گفت وگو شد و مطلب 

خیلی خاصی نبود که آقای آمانو بخواهد پیغامی را منتقل کند.
قاسمی همچنین به اظهارات آمانو مبنی بر اینکه ایران به 
تعهدات خود در برجام عمل کرده و رضایت کامل از این 

موضوع داشته، اشاره کرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره گفت وگوی تلفنی ظریف 
و کری درباره برجام نیز اظهار داشت: با توجه به وضعیتی که 
در سنای آمریکا پیش آمد و مصوبه سنا در مورد قانون آیسا 
تماس هایی انجام و تذکرات الزم،  تبادل نظرها و رایزنی هایی 

صورت گرفت.
به گزارش فارس، خبرنگار دیگری از قاسمی پرسید که ایران 
چه واکنشی را در آینده به بدعهدی آمریکا در نقض برجام 
نشان خواهد داد؟ که وی گفت: از ابتدای تفاهمات و مذاکراتی 
که در برجام داشتیم، مثل هر قرارداد دیگری که ممکن است 
بین دو شرکت در جهان امضا شود برای شقوق و وضعیت هایی 
که ممکن است پیش بیاید، پیش بینی های الزم را داشتیم و 
طراحی های به موقع و به جای خود را انجام دادیم و جای 
نگرانی ندارد. وی افزود: امروز هم برای هر وضعیتی در کشور، 
آمادگی های الزم وجود دارد و کشور طراحی های خود را داشته 
و خواهد داشت و به تناسب وضعیت آنچه که پیش بیاید 
می توانیم به کارمان ادامه دهیم یا اقدام متقابل را انجام دهیم.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: در دستورالعملی که توسط 
رئیس جمهور به آقایان صالحی و ظریف ابالغ شد، راهکارهای 
مشخصی پیشنهاد شده و دستگاه های ذیربط اقدامات خود را 

به تناسب وضعیت کنونی آغاز کردند.
قاسمی گفت: در رصد وضعیت آتی باقی خواهیم ماند تا ببینیم 
در طرف های مقابل چه عکس العملی به وجود می آید و چگونه 

می  توانیم این مسیر را طی کنیم.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی بحث برجام را بحثی چندجانبه 
خواند و افزود: کسی نمی تواند به تنهایی آن را نادیده بگیرد. 
کشورهای گوناگون از نظر نگاه و نوع رابطه با ایران و در 
بحث برجام در مجموعه مذاکره کنندگان حضور داشتند و 

دیدگاه های خود را طی یکی دو هفته گذشته اعالم کردند.
بر  آن  تاثیر  و  ایران  علیه  منطقه  در  تحرکات  درباره  وی 
سیاست های منطقه ای ایران نیز گفت: سیاست های ایران در 
منطقه روشن است و مواضع ایران در قبال مسائل منطقه و 
جهانی روشن و واضح است و نیازی به پنهانکاری ندارد. ما 
مرتب و مکرر در خصوص مناطق پیرامونی، همسایگان و 

مجموعه منطقه صحبت کردیم.
قاسمی ادامه داد: آنچه به عنوان نگرانی مطرح می کنند تصوری 
واهی و خیال پردازی بیش از اندازه ای است که در وضعیت 
کنونی تا به نظر من هدایت شده و طبیعی است که با توجه 
به شکست هایی که برخی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای 
در مسائل پیرامونی ما داشتند بر این وضعیت و گفتمان 
شتاب داده و بر آن افزودند و تکرار می کنند که این تاثیری بر 

سیاست های ما نخواهد نداشت.
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان گفت: آن چیزی که درباره 
ایران می گویند اگر آیینه ای در برابر خودشان بگذارند و گذشته 
خودشان را ببینند می توانند به صورت آشکار ببینند که مقصر 
شرایط منطقه و جهان کنونی چه کشورها و قدرت هایی 
هستند و وضعیت وخیم کنونی در برخی نقاط منطقه ناشی از 

چه خطاهای استراتژیکی است که دیگران انجام داده  اند.
وی گفت: این یک نوع فرافکنی و مواضع تبلیغاتی است 
که صورت می  دهند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره 
امدادرسانی و کمک رسانی به مردم سوریه و حلب اظهار 
داشت: موضع ما در قبال سوریه موضع جدیدی نیست و تکرار 

مواضع گذشته است.
وی افزود: هنوز بر وضعیت انسانی در سوریه و حلب تأکید 
داریم و نگرانی های عمده ای از وضعیت انسانی،آوارگان، آتش 

بس و کارشکنی هایی که توسط تروریست ها در حلب صورت 
گرفته، هستیم و امیدواریم این وضعیت طی روزهای آینده به 

جای مشخصی برسد و تکلیف حلب بتواند حل شود.
قاسمی گفت: دیروز امیدوار بودیم باقی مانده هایی که در حلب 
و نقاطی از سوریه حل شود که متاسفانه با شلیک و اقدامات 
تروریستی برخی گروه های مشخص که از سوی کشورها و 
حمایت  منطقه  بیرون  و  منطقه  در  مشخصی  گروه های 
می شوند، در این وضعیت یک شکنندگی ایجاد و کار متوقف 
شد. امیدواریم این وضعیت ادامه یابد و کمک رسانی به حلب 

و سایر نقاط سوریه انجام شود.
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان ادامه  داد: در برخی نقاط دیگر 
سوریه وضعیت وخیم تری هست. برای ما فرقی نمی کند همه 
جای سوریه را می نگریم امیدواریم وضعیت به گونه ای پیش 
برود که جامعه بین المللی، سازمان  های بین المللی و ایران 

کمک  رسانی های الزم را در اسرع وقت داشته باشند.
وی گفت: اقدامات اولیه را توسط هالل احمر آغاز کردیم و 
کمک های قابل توجهی طی روزهای گذشته به سمت حلب 
و برخی نقاط سوریه حرکت کردند که امیدواریم به دست 
نیازمندان برسد. امیدواریم آنهایی که در راستای شکنندگی 
وضعیت موجود تقال می کنند به خاطر وضعیت انسانی تغییر 

موضع بدهند.

سخنگوی وزارت خارجه:

دربرجام با کسی رودربایستی نداریم
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ردپای منافقین در تحریک جهانیان علیه ایران
سفیر ایران در لندن با تاکید براینکه برخی رسانه های غربی، ایران را 
مانعی بر سر راه خروج معارضین و خانواده هایشان در حلب معرفی 
می کنند تاکید کرد: عده ای مغرض هم تالش کردند مردم بی اطالع را 
برای اعتراض به جلوی سفارت خانه های ایران بکشانند تا مردم ایران را 

هم به تحریک علیه سفارتخانه های خارجی دعوت کنند.
حمید بعیدی نژاد در صفحه تلگرام خود نوشت: خبرنگاران بین المللی 
امروز فیلم ها و عکس های متعددی منتشر کرده اند که نشان می دهد 
آوردن چهار هزار  برای  را که  اتوبوس هایی  گروه های معارض سوری 
مجروح و زخمی و خانواده های آنها به حوالی شهر ادلب رفته بودند را 

به آتش کشیدند تا فرآیند تخلیه حلب را نیز با بن بست مواجه کنند.
دهها ساعت است که حدود چهار هزار نفر از افراد زخمی و مجروح 
از  نفر  ادلب و شش هزار  و خانواده هایشان در دو شهرک در حوالی 
نیروهای معارض مسلح و خانواده هایشان در بخش شرقی حلب در 

انتظار خارج شدن از این مناطق هستند.
تعداد چهار هزار نفر از مجروحین، زخمی ها و خانواده های آنها دهها 
ساعت است که برای خارج شدن از محاصره، منتظر اجازه گروههای 
مسلح معارض هستند تا اجازه دهند اتوبوسها برای بردن آنها  بعد از 
چند مرحله تاخیر وارد شهرک های آنها در حوالی شهر ادلب سوریه 

شوند.
در نهایت نور چراغ اتوبوسها نورامید را در دل آنان روشن می کند و 
امیدوار می شوند که بعد از حدود دو سال محاصره بتوانند برای مداوا 
به جای امنی بروند. ولی ناگهان گروه های مسلح خالف تعهدات قبلی 
خود نه تنها اجازه عبور اتوبوس ها به شهرک را نمی دهند بلکه آنها را به 
آتش می کشند تا بغض و خشونت را در باالترین درجه نشان داده باشند.

این در حالی است که حدود شش هزار نفر از نیروهای معارض همراه 
خانواده های خود در بخش غربی حلب هم منتظرند که به شهر ادلب 

حرکت کنند.
 با اقدام خشونت آمیز خود، این نیروهای معارض نه تنها تفاهم بدست 
آمده برای خروج مجروحین از دو شهرک نزدیک ادلب را بر هم می زنند، 
بلکه خروج نیروهای معارض و خانواده هایشان از حلب را نیز به تعویق 

می اندازند.
جای تاسف است که برخی رسانه های غربی بدون توجه به واقعیت های 
در صحنه در چند روز گذشته سعی می کردند که ایران را مانعی بر سر 

راه خروج معارضین و خانواده هایشان در حلب معرفی کنند.
 عده ای مغرض هم با سوءاستفاده از این جریان خبری تالش کردند که 
مردم بی اطالع را برای اعتراض به جلوی سفارت های ایران بکشانند و 
بدین ترتیب مردم ایران را نیز متقابال به تحریک علیه سفارتخانه های 
خارجی دعوت کنند. اطالعات موثق نشان می دهد سازمان منافقین 
اقدامات  از  ندارد در پوشش حمایت  ایرانیان  نزد  که دیگر جایگاهی 
انسان دوستانه از مردم حلب نقشی کلیدی در این فعالیتها ایفا می کند. 

هوشیار باشیم.

کری: توافق هسته ای پابرجا خواهد ماند
وزیر امور خارجه آمریکا گفت که توافق هسته ای ایران و گروه ۱+5 طبق 

اصول خود پابرجا است و موثر بوده است.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که آخرین روزهای فعالیت خود 
در این سمت را سپری می کند در گفت وگو با نشریه بوستون گلوب 
درباره مسائل مختلف بین المللی از جمله توافق هسته ای ایران و گروه 
۱+5 که سال گذشته میان این کشورها حاصل شد و آمریکا نیز یکی از 

امضاکنندگان آن است، صحبت کرد.
کری گفت که معتقد است توافق هسته ای بر اصول و منطق خود پابرجا 

خواهد ماند و این توافق موثر بوده است.
هسته ای  برنامه  صلح آمیز  کاماًل  ماهیت  گرفتن  نظر  در  بدون  وی 
کشورمان، گفت: برنامه هسته ای ایران که به سرعت در حال حرکت به 
سمت بمب و در نتیجه جنگ بود،  اکنون در شرایطی قرار دارد که با این 

برنامه نمی توان یک بمب ساخت.
رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا در بخش دیگری از این گفت وگو درباره 
برنامه کاری اش پس از وزارت خارجه گفت که قصد دارد به بوستون 

بازگردد و به فعالیت خصوصی بپردازد.
این در حالی است که ایران همواره هرگونه ادعا علیه ماهیت برنامه 
هسته ای کشورمان را رد و تأکید کرده است که ایران تنها برای اهداف 
صلح آمیز به توسعه فعالیت های هسته ای خود می پردازد و تسلیحات 

هسته ای هیچ جایی در دکترین دفاعی این کشور ندارد.

امید، امنیت و حقوق شهروندی ره آورد دولت 
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه راه امام راحل دستیابی 
حقوق شهروندی سلب شده از ملت ایران بود، گفت: ره آورد دولت 

یازدهم هم امید، امنیت و حقوق شهروندی بود.
حقوق  منشور  از  رونمایی  آیین  در  انصاری  مجید  االسالم  حجت 
شهروندی که با حضور رییس جمهوری در محل سالن اجالس سران 
برگزار شد، افزود: امام راحل به دنبال حقوق شهروندی چون استقالل 
و آزادی از دست رفته بود و در دستیابی به احقاق این حقوق از دست 

رفته از ملت بود.
انصاری با قدردانی از رییس جمهوری برای تدوین حقوق شهروندی 
گفت: آقای روحانی با تهیه و تدوین این منشور امید جدیدی در عرصه 

حقوق کشور آغاز کردند.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه مردم ایران در سال 92 با 
رویکرد هوشمندانه ای که از خود نشان دادند، شخصیت برجسته ای از 
یاران امام و از میان حقوقدانان کشور بعنوان رییس جمهوری اسالمی 
ایران در حساس ترین مقطع از انقالب برگزیدند، اظهار کرد: این انتخاب 
مردم، خود عالقه و رویکرد آنان را در برنامه های اعتدال ، قانونگذاری 
، احترام به حقوق شهروندی و تعامل بین مردم برپایه قانون اساسی 

رییس جمهور را نشان می دهد.
وی ادامه داد: بعد از استقرار دولت روحانی ، رییس جمهوری بر مبنای 
این برنامه و وعده کار خود را آغاز و برای نخستین بار در آیین تحلیف 

در مجلس لیست وزرا را تقدیم کرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری یکی از پیچیده ترین مسائل کشور را 
موضوع هسته ای عنوان کرد و گفت: موضوع هسته ای بقدری پیچیده 
بود که کشور را تاجنگ پیش برده بود که دولت تدبیر و امید با استفاده 
از دیپلماسی ورزیده و حقوقدانان نه تنها توانست سایه جنگ را از کشور 

دور کند بلکه زمینه حرکت رو به جلو و رو به رشد هم برداشته شد.
اولین ثمره رییس جمهوری  با تصویب برجام  تاکید کرد: مردم  وی 
حقوقدان را مشاهده کردند ؛ سندی که بدخواهان قادر به نقض آن 
نیستند و این حکایت از استحکام حقوقی برجام دارد و امروز کشور می 

تواند از این سند بعنوان درس استفاده کند.
انصاری خاطرنشان کرد: رییس جمهوری در زمینه مدیریت داخلی با 
تاکید بر فانون مداری و حقوق شهروندی موجب شد تا همه مسئوالن 

به این مهم تاکید کنند.
اقدامات بسیار ارزشمندی که در توسعه آزادی های فردی و اجتماعی، 
توسعه  حوزه  ارائه  در  نهادی  مردم  های  سمن  های  فعالیت  توسعه 
خدمات به مردم در این دولت انجام شد از دیگر مواردی بود که معاون 
حقوقی رییس جمهوری این موارد را از دیگر موضوعات برپایه احترام و 
تاکید به قانون عنوان کرد و گفت: این بگونه ای است که امروز تحقق 
عینی و کامل اصل 5۷ قانون اساسی در ذیل قانون اساسی و تعامل بین 

قوا را شاهد هستیم.
حقوق  و  زدنی  مثال  امنیت   ، پرنشاط  امید،  فضای  ایجاد  انصاری، 
شهروندی را رهاورد دولت روحانی برشمرد و درباره حقوق شهروندی 
گفت: موضوع منشور حقوق شهروندی که از وعده های روز نخست 
ریس جمهوری بود که در منظر حقوقدانان مردم و مسووالن قرار گرفت 
و از ابتدا در معاونت حقوقی و نهاد ریاست جمهوری این منشور تکامل 

پیدا کرد.

امروز؛ نشست وزرای دفاع ایران، 
روسیه و ترکیه

 
نشست سه جانبه وزرای دفاع جمهوری اسالمی 
ترکیه  و  روسیه  فدراسیون  جمهوری  ایران، 

امروز در مسکو برگزار می شود.
به دنبال گفتگوی تلفنی روز شنبه وزرای دفاع 
ایران و روسیه پیرامون آخرین تحوالت سوریه 
و اوضاع میدانی شهر حلب، نشست سه جانبه 
دفاع  وزیر  دهقان  حسین  سردار  حضور  با  ای 
ایران، ژنرال سرگئی شویگو  جمهوری اسالمی 
وزیر دفاع جمهوری فدراسیون روسیه و فکری 
ایشیک وزیر دفاع ترکیه امروز در مسکو برگزار 

می شود.
وزارت  دفاعی  تبلیغات  کل  اداره  گزارش  به 
این نشست سه جانبه  دفاع؛ سردار دهقان در 
با همتایان روسی و ترکی خود پیرامون آخرین 
تحوالت منطقه و اوضاع سوریه بویژه شهر حلب 

رایزنی خواهد کرد..

کابینه جدید لبنان معرفی شد

سعد  ریاست  به  لبنان  جدید  کابینه  فهرست 
حریری اعالم شد. حریری متعهد شد دولتش 

»دولت توافق ملی« باشد.
القدس  فرامنطقه ای  روزنامه  سایت  گزارش  به 
العربی، فواد فلیفل، دبیرکل کابینه لبنان عصر 
به  را  این کشور  دولت جدید  تشکیل  یکشنبه 
ریاست سعد حریری را که اولین دولت در دوره 
محسوب  لبنان  رئیس جمهوری  عون،  میشل 
نیم  و  ماه  یک  دولت  این  کرد.  اعالم  می شود، 
بعد از مامور شدن حریری برای تشکیل دولت 

معرفی شد.
سعد حریری در سخنرانی خود بعد از تشکیل 
دولتش اظهار داشت: این دولت، »دولت توافق 
آن  اولویت های  راس  در  و  بود  خواهد  ملی« 
حفظ ثبات امنیتی است که در سایه تنش های 

منطقه لبنان از آن برخوردار است.
قانون  تدوین  زمینه  در  تالش  به  متعهد  وی 
برگزاری  بر  و  شد  پارلمانی  انتخابات  جدید 

انتخابات در موعد خود تاکید کرد.
نخست وزیر لبنان همچنین تصریح کرد که به 
اما  داد  پیشنهاد  را  مشاور  وزیر  الکتائب  حزب 

آنها رد کردند.
فورا  کرد،  تصریح  حال  عین  در  حریری  سعد 
به حل و فصل مشکالت کشورش در راس آن 

مشکل زباله ها، آب و برق خواهد پرداخت.
در کابینه جدید لبنان پنج پست وزارتی جدید 
امور  در  مشاور  وزیر  شامل  که  شده  ایجاد 
فساد،  با  مبارزه  امور  در  مشاور  وزیر  آوارگان، 
وزیر  جمهوری،  ریاست  امور  در  مشاور  وزیر 
مشاور در امور زنان و وزیر مشاور در امور حقوق 
بشر است و در کل تعداد وزیران مشاور در این 

دولت به هشت مورد رسیده است.
حریری 46 ساله در سوم نوامبر براساس دستور 

میشل عون مکلف به تشکیل دولت شد.
لبنان دولت  ریاست جمهوری  بیانیه  اساس  بر 
اولین  است  وزیر   3۰ شامل  که  لبنان  جدید 
جلسه خود را ظهر روز چهارشنبه در کاخ بعبدا 

برگزار کند.

رقابت بر سر جعبه سیاه داعش در عراق

عراقی ها و آمریکایی ها با نزدیک شدن عملیات 
موصل به مراحل سرنوشت ساز آن، رقابت جدی 
برای رسیدن سریعتر به سرکرده گروه تروریستی 
داعش که جبعه سیاه اطالعات این گروه مخوف 

تروریستی به شمار می رود، آغاز کرده اند.
کارشناسان امنیتی عراق، شانس نیروهای عراقی را 
با توجه به این که تحرک زمینی دارند در مقایسه 
با نیروهای آمریکایی که تمام اعتمادشان به مراقبت 
هوایی محورهای عملیاتی در استان نینوا در شمال 

عراق است، بیشتر می دانند.
در عراق، اعتقاد بر این است که آمریکایی ها تمایل 
دارند که ›ابوبکر البغدادی‹ را همانند تمامی سرکرده 
های سابق گروه های تروریستی از جمله ›اسامه 
بن الدن‹)القاعده(، ›مالعمر‹ )طالبان(، ›ابومصعب 
المصری‹  ›ابوایوب  و  جهاد(  و  )توحید  الزرقاوی‹ 
)دولت  البغدادی  ابوعمر  المجاهدین(،  )شورای 
اسالمی در عراق(، به قتل برسانند تا تمامی اسرار 

شان نیز با حذف فیزیکی، مدفون شود.
اما بر خالف آمریکایی ها، عراقی ها اصرار دارند که 
سرکرده گروه تروریستی داعش را زنده دستگیر 
گروه  این  سیاه  جعبه  اطالعات  تمامی  تا  کنند 
تروریستی را از آن استخراج کنند، بر همین اساس 
تالش جدی دو طرف متوجه این قضیه شده است.

آمریکا همانند دیگر سرکرده های تروریستی که 
قبال آنها را به قتل رسانده است، اقدام به تخصیص 
از مخفیگاه  برای دریافت اطالعات  نقدی  پاداش 
البغدادی کرده و مبلغ پاداش را به تازگی از ۱۰ 
میلیون دالر به 25 میلیون دالر افزایش داده است.

برخی معتقدند که افزایش یکباره پاداش نقدی برای 
اعالم مخفی گاه البغدادی، به معنای وجود اطالعات 
جدیدی است که نشان می دهد، مخفیگاه البغدادی 
لو رفته است و این شگردی است که آمریکایی ها 
در گذشته نیز به محض نزدیک شدن به هدف مورد 
نظر، چنین کرده اند تا قضیه قتل او را متعاقبا توجیه 

کنند.
فرمانده یگان ویژه در سازمان مبارزه با تروریسم 
عراق، در اظهارات پنجشنبه گذشته )۱6 دسامبر 
2۰۱6( خود گفته بود که فرماندهی نظامی عراق 
اطالعات دقیقی از محل اختفای ابوبکر البغدادی 
را در منطقه  او  اختفای  و محل  آورده  به دست 
›البعاج‹ در غرب موصل در جوار مرزهای سوریه 
اعالم کرده است. ابوبکر البغدادی از معدود سرکرده 
های تروریستی است که دستگاه های امنیتی عراق 
درباره او اطالعات دقیق دارند زیرا برخالف دیگر 
سرکرده های تروریستی در عراق این چهره اوال یک 
شهروند عراقی است که حدود ۱۰ سال قبل نیز به 
اتهام تروریسم در عراق دستگیر شده و مدتی را در 

زندان به سر برده است.

خبرخبر

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به جنگ 
علیه تروریست ها در حلب گفت: آزادی حلب 

برای تقویت امنیت سوریه حائز اهمیت بود.
رئیس کمیته سیاست  پینتو«  »سرخیو سوسا 
خارجی و جوامع پرتغالی زبان مجلس پرتغال 
با علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی 

دیدار و گفت و گو کرد.
به  اشاره  با  دیدار  این  ابتدای  در  الریجانی 
پیشینه طوالنی روابط ایران و پرتغال گفت: در 
فضای جدید پیش روی دو کشور، عالقمندی 
به توسعه روابط فیمابین به ویژه در زمینه های 
اقتصادی و تجاری وجود دارد که باید از آنها به 

نفع دو ملت استفاده کرد.
فیمابین  اقتصادی  روابط  سطح  افزود:  وی 
نسبت به ظرفیت های فراوان دو کشور ناچیز 
زمینه های  ها در  افزایش همکاری  با  و  است 
صنعتی و انرژی های فسیلی و تجدیدپذیر می 

توان سطح روابط دو کشور را ارتقاء داد.
رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین گفت: 
مجلس شورای اسالمی نیز عالوه بر استقبال از 
مجلس  با  خود  دوستانه  روابط  سطح  افزایش 
پرتغال، از همکاری های دو دولت حمایت های 

قانونی الزم را به عمل خواهد آورد.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  الریجانی 
در  بانکی  های  همکاری  اهمیت  به  اشاره  با 
گفت:  فیمابین  های  همکاری  سطح  افزایش 
نیاز همکاری های  بانکی پیش  همکاری های 
تجاری و اقتصادی است و باید دو کشور اهتمام 
بیشتری به تسهیل این نوع همکاری ها داشته 

باشند.
این  ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
ایران در میان  امنیتی  به ثبات  با اشاره  دیدار 
تصریح  منطقه  کشورهای  تروریستی  بحران 

به  ای  اند خدشه  نتوانسته  ها  تروریست  کرد: 
امنیت و ثبات ایران وارد کنند چون جمهوری 
عملی  مبارزه  به  متعهد  را  ایران خود  اسالمی 
با تروریسم و افراطی گری در همه اشکال آن 

می داند.
تقاضای دولت های عراق  به  بنا  ما  افزود:  وی 
تروریسم کمک  با  مبارزه  در  آنها  به  و سوریه 
این  در  اوضاع  رفت  می  آن  بیم  چون  کردیم 
این  اکنون  ولی  شود  لیبی  همانند  کشورها 
با  کشورها پیشرفت های خوبی در راه مبارزه 

تروریسم داشته اند.
الریجانی در همین راستا با اشاره به جنگ علیه 
تروریست ها در حلب گفت: آزادی حلب برای 

تقویت امنیت سوریه حائز اهمیت بود.
رئیس قوه مقننه افزود: باید به این نکته توجه 
کرد که زمان به نفع کشورهایی که از تروریسم 
رود،  نمی  پیش  کنند  می  ابزاری  استفاده 
جمهوری اسالمی ایران به مبارزات خود علیه 

تروریسم ادامه می دهد ولی پایان دادن هر چه 
سریعتر به بحران های منطقه نیاز به عزم بین 

المللی دارد.
الریجانی با اشاره به نقش کمرنگ اتحادیه اروپا 
بحران  سیاسی  حل  و  تروریسم  با  مبارزه  در 
پررنگ  نقش  اروپا  اتحادیه  منطقه گفت:  های 

و روشنی در مبارزه با تروریسم ندارد.
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
کشورهایی که به تروریست ها کمک می کنند 
ای  پدیده  تروریسم  گفت:  هستند  اشتباه  در 
قابل مهار نیست و در آینده گریبانگیر حامیان 

آن خواهد شد.
موضع  گفت:  دیدار  این  پایان  در  الریجانی 
آمیز  مسالمت  حل  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  است  گفتگو   طریق  از  منطقه  های  بحران 
هم به حل مسئله سوریه و هم یمن، از طریق 

دموکراتیک و با گفتگوهای ملی باور داریم.
سیاست  کمیته  رئیس  پینتو  سوسا  سرخیو 

خارجی و جوامع پرتغالی زبان مجلس پرتغال 
نیز در این دیدار با اشاره به عزم ملی پرتغال 
برای توسعه روابط با ایران و با تجلیل از نقش 
جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با تروریسم 
گفت: دولت و مجلس پرتغال از افزایش سطح 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  با  خود  مراودات 

ابعاد مختلف استقبال می کنند.
وی افزود: پرتغال دید مثبتی نسبت به ایجاد 
تسهیالت در صدور روادید برای ایرانیان دارد و 
این کلید افزایش روابط دو ملت به ویژه روابط 

توریستی فیمابین است.
که  مطلب  این  بیان  با  پینتو  سوسا  سرخیو 
مواضع پرتغال در بسیاری از مسائل منطقه ای 
و بین المللی نزدیک به جمهوری اسالمی ایران 
متحده  ایاالت  و  اروپایی  اتحادیه  گفت:  است 
آمریکا در خصوص مسائل منطقه نظرات لزوماً 
یکسانی ندارند. دیدگاه های جمهوری اسالمی 
ایران در قبال حل سیاسی بحران های منطقه 

مورد توجه ما است.
دوگانه  و  متناقض  رفتارهای  به  اشاره  با  وی 
این تناقض به خوبی  در قبال تروریسم گفت: 
مشهود است و باید به صورت جدی با تروریسم 

مبارزه کرد.
سیاست  کمیته  رئیس  پینتو  سوسا  سرخیو 
خارجی و جواع پرتغالی زبان مجلس پرتغال در 
ادامه این دیدار با اشاره به ظرفیت کشورهای 
پرتغالی زبان گفت: جامعه کشورهای پرتغالی 
مشابهات  با  و  توجه  قابل  جمعیتی  با  زبان 
فرهنگی با یکدیگر دارای پتانسیلی باال از نظر 
اقتصادی و تجاری است که از تقویت همکاری 
ایران در زمینه های مورد عالقه  با  های خود 

طرفین استقبال می کند.

الریجانی: 

آزادی حلب برای تقویت امنیت سوریه حائز اهمیت بود

سخنگوی شورای نگهبان گفت: امروزه با قوانین 
متعدد مواجه هستیم و این فراوانی قوانین مشکل 

جدیدی برای کشور شده است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
دیروز در پنجمین همایش ملی قانون گذاری 
و پژوهش با اشاره به امر قانون گذاری و نقش 
پژوهش در فرآیند این امر گفت: قانون و قانون 
گذاری امروزه به گونه ای با جامعه آمیخته است 
که نمی توان با روش های ابتدایی مسیر قانون 

گذاری را ادامه داد.
وی افزود: قانون گذاری و قوانین باید از آسیب 
ها دور باشند تا بتوانند راه روشن جامعه را نشان 
دهند. این ممکن نیست مگر اینکه با روش علمی 

به آن بپردازیم.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه فهم 
روشن و مشترک از قانون و شناسایی ساز و کار 
قانونی مورد نیاز امر قانون گذاری است تصریح 
کرد: اگر به روش های ابتدایی امر قانون گذاری 

را پیش ببریم به نقطه مطلوب نخواهیم رسید.
کدخدایی با اشاره به عدم طی کردن زیرساخت 
های پژوهشی در امر قانون گذاری خاطرنشان 
کرد: از آنجایی که ما زیرساخت پژوهش را در 
امر قانون گذاری طی نکرده ایم گاهی قوانینی 
تصویب می کنیم که دارای ابهام، تردید و اشتباه 
است که مخاطبین و مجریان را دچار سرگردانی 

کرده و وضعیت کشور را اصالح نمی کند.
وی با اشاره به اینکه نباید در امر قانون گذاری 

تحت تاثیر فضای سیاسی قرار گرفت گفت: اگر 
در شرایطی به خاطر فضای سیاسی یا احساسات 
مصوبه ای را بگذاریم نمی توانیم برای حل مشکل 

کشور گامی برداریم.
کدخدایی تصویب یک قانون در زمان مناسب 
و در نظر داشتن اقتضائات موجود را با اهمیت 
دانست و گفت: این امر در قانون گذاری ما کمتر 
مورد توجه قرار می گیرد، گاهی در مجلس قانونی 
بررسی می شود اما تا مسیر شورای نگهبان و 
مجمع تشخیص را طی کند ممکن است 4 تا 5 
سال طول بکشد که چنین قانونی به درد جامعه 

نمی خورد.
این عضو شورای نگهبان افزود: اگر مشکلی در 
کشور ایجاد شده باید در زمان خود حل شود و 
اگر برنامه ریزی برای آینده انجام می دهیم باید 

متناسب با اقتضائات آینده باشد.
وی با اشاره به اینکه کارآمدی قانون و موثر بودن 
قوانین نیازمند دقت زیاد است یادآور شد: از وضع 
که  داریم  ای  منطقه  یا  ملی  قانون هدف  یک 
مشکل موجود در این سطح حل شود اما برخی 

قوانین بعد از تصویب هیچ اثر اجرایی ندارند.
شوند  می  وضع  که  قوانینی  گفت:  کدخدایی 
وقت مجلس، نمایندگان، دستگاه های اجرایی و 
نمایندگان این دستگاه ها را می گیرد اما گاهی 
هرگز در اداره امور کشور به آن قانون مراجعه 
نمی شود چون نیازی از جامعه را برطرف نمی 

کند.

کدخدایی:

 فراوانی قوانین مشکل جدیدی برای کشور شده است

سخنگوی دولت : براساس سیاست های کلی 
سواحل  توسعه  رهبری  معظم  مقام  ابالغی 

مکران از اولویت هاست.
به گزارش صدا و سیما ، محمدباقر نوبخت در 
نشست علنی دیروزمجلس در جریان بررسی ماده 
2 الیحه برنامه ششم توسعه کشور گفت: اینکه 
چرا توسعه سواحل مکران در اولویت است به این 
دلیل است که این موضوع براساس سیاست های 

ابالغی مقام معظم رهبری بوده است.
نمایندگان  داد:تمامی  ادامه  دولت  سخنگوی 
مجلس شورای اسالمی این موضوع را مطالبه 

براساس  لوایح  و  ها  برنامه  که  کنند  می 
معظم  مقام  سوی  از  ابالغی  های  سیاست 
را  کار  این  نیز  دولت  و  شود  تنظیم  رهبری 
ها  سیاست  این  براساس  و  دهد  می  انجام 

توسعه سواحل مکران در اولویت است.
نوبخت افزود:البته رسیدگی به موضوع توسعه 

سواحل دیگر کشور نیز در دستورکار است.
سیاست  براساس  اما  افزود:  دولت  سخنگوی 
های کلی ابالغی مقام معظم رهبری که فصل 
الخطاب است؛توسعه سواحل مکران از اولویت 

ها است.

نوبخت: 

توسعه سواحل مکران در اولویت است

نماینده مردم تهران در مجلس، توجه به مهارت 
و آموزش را از مزیت های برنامه ششم توسعه 
برشمرد و گفت: در بند 4 ماده 4 این برنامه به آن 

اشاره شده است.
ری،  تهران،  مردم  نماینده  محجوب،  علیرضا 
شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
اسالمی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری 
شبکه دو سیما با اشاره به اینکه معموالً تدوین 
برنامه ها آرمان گرایانه است، افزود: رسیدن به 
اهداف برنامه به نحوه اجرا و میزان پایبندی به 

آن بستگی دارد. 
وی با بیان اینکه بین اعمال دولت برای ایجاد 
اشتغال و برنامه، پیوستگی و نزدیکی وجود دارد 
ابراز امیدواری کرد: در سال آینده نخستین آثار 

عملیاتی اجرایی برنام ششم توسعه آشکار شود. 
محجوب با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال باید 

سیاست هایی تعریف شود، گفت: متوسط ساالنه 
رشد اشتغال در برنامه ششم توسعه 9 و نیم درصد 

است.
وی با اشاره به اینکه اصوالً اشتغال، برنامه و بودجه 
محور نیست، افزود: هنوز دولت و مجلس شورای 
باید  برنامه  باور ندارند که محور اصلی  اسالمی 

اشتغال باشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
و پردیس در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: 
برنامه ششم توسعه اشتغال محور نیست اّما بیش 

از برنامه های دیگر به آن توجه کرده است. 
محجوب با تاکید بر اینکه باید از حقوق کار صیانت 
افزود: در مجلس شورای اسالمی درباره  کنیم، 

قانون جدید کار در کمیسیون بحث خواهد شد.
نماینده مردم مرند در مجلس شورای اسالمی 
هم با حضور در این برنامه گفت: در برنامه ششم 

توسعه پیش بینی شده است ساالنه حدود ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی اختصاص داده 
و ۱9۰ هزار میلیارد تومان وام بانکی برای سرمایه 

گذاری پرداخت شود. 
برنامه،  این  اساس  بر  افزود:  نژاد  محمد حسن 
صندوق توسعه ملی هم ساالنه ۷۱ هزار میلیارد 
میلیارد  هزار  و 95  دهد  اختصاص  باید  تومان 

تومان از بازار سرمایه تامین مالی شود.
نهادهای  و  دولتی  های  شرکت  داد:  ادامه  وی 
عمومی غیردولتی هم باید ساالنه 95 هزار میلیارد 
تومان و اشخاص 23 هزار میلیارد تومان سرمایه 

گذاری کنند.
حسن نژاد گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ساالنه ۱۰5 هزار 
میلیارد تومان باید انجام شود در حالی که سرمایه 
گذاری خارجی در سال 95، شش هزار میلیارد 

تومان بوده است.
تحقق  قابل  منابع  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نیست، افزود: مواد برنامه ششم توسعه تناقضات 

زیادی دارد.
یک  توسعه،  ششم  برنامه  گفت:  نژاد  حسن 

کاریکاتور است و برنامه نیست. 
برنامه  در  که  اقتصادی  مفروضات  افزود:  وی 
ششم توسعه در نظر گرفته شده واقعی نیست 
بنابراین خروجی این برنامه هم واقعی نخواهد 

بود.
نماینده مردم مرند در مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه اهداف و مفروضات اقتصادی 
برنامه ششم توسعه قابل تحقق نیست،گفت: قرار 
بود در برنامه پنجم توسعه ساالنه ۸ درصد رشد 
اقتصادی داشته باشیم اّما نه تنها این گونه نشد 

بلکه رشد اقتصادی، منفی هم شد.

توجه به آموزش و مهارت ، مزیت برنامه ششم توسعه

انقالب اسالمی  معاون سیاسی سپاه پاسداران 
دنبال سنجش  به  برجام  در  آمریکا  بیان کرد: 

توان موشکی ایران است.
بصیرتی  نشست  در  راد  سنایی  رسول  سردار 
همواره  باید  کرد:  اظهار  بسیجیان  جمع  در 
آمادگی الزم برای دفاع و مواجهه با دشمنی ها 
را داشته باشیم. وی ادامه داد: آمریکا و استکبار 
به دنبال فرسایش قدرت ایران هستند بنابراین 
نظام  به  آنان  یابد  فرسایش  نظام،  قدرت  اگر 

جمهوری اسالمی رحم نخواهند کرد.
سنایی باتاکید بر اینکه باید مؤلفه های قدرت را 
در کشور تقویت کنیم، افزود: مؤلفه های قدرت 

تنها به نظامی گری نیست.
 وی با اشاره به مذاکرات هسته ای، بیان کرد: 
مقام معظم رهبری و تمام علمای دینی نظام 
بارها تکرار کردند که به دشمن اعتماد نکنید 

زیرا آنان قابل اعتماد نیستند.
انقالب اسالمی  معاون سیاسی سپاه پاسداران 
با مفهوم  اینکه امروز در نظام اسالمی  با بیان 
 2۰ اگر  ما  گفت:  هستیم،  روبرو  بازدارندگی 
و  نمی کردیم  فراهم  را  سازی  غنی  درصد 

آمریکا  نمی داشتیم  بازدارندگی  موشکی  توان 
هیچگاه با ما مذاکره نمی کرد.

منصرف  معنای  به  بازدارندگی  داد:  ادامه  وی 
کردن دشمن از فکر حمله است و این تنها از 

طریق آمادگی حاصل می شود.
آمریکا  نگاه  از  برجام  کرد:  اظهار  راد  سنایی 
وضعیت  برآورد  و  وارسی  رصد،  برای  فرصتی 

اوضاع داخلی ملت ایران است.

برجام  از  دشمن  همچنین  اینکه  بیان  با  وی 
را  ایران  موشکی  توان  که  بود  این  دنبال  به 
از  هراس  می خواهد  دشمن  گفت:  بسنجد، 
تا  بکشاند  سمتی  به  را  ما  منطقه  در  تهدید 
به رسمیت  را  اسرائیل  و  عربستان  نفوذ  حوزه 
برجام  نقض  به  اشاره  با  راد  سنایی  بشناسیم. 
نخست  گام  در  باید  کرد:  بیان  آمریکا،  توسط 
به دنیا اثبات کنیم که این آمریکایی ها برجام 
پاسداران  سپاه  سیاسی  معاون  کردند.  لغو  را 
انقالب اسالمی با بیان اینکه آمریکا قابل اعتماد 
نیست، افزود: هر طرفی که برجام را لغو کند 

باید هزینه آن را بپردازد.
لیبی  در  قذافی  مذاکره دولت  به  اشاره  با  وی 
اینکه  تصور  به  قذافی  دولت  گفت:  آمریکا  با 
آمریکا  با  برطرف می شود،  تحریم ها  با مذاکره 
هسته ای  تاسیسات  و  امنیتی  وعوامل  مذاکره 

خود به وی تحویل داد.
اینکه آمریکا همانند گرگ  بر  تاکید  با  سنایی 
بوده و قابل اعتماد نیست، افزود: ترامپ و اوباما 
مشابه هم هستند و اهداف راهبری هر دو آنان 

یکی است.

سردار سنایی راد: 

آمریکا در برجام به دنبال سنجش توان موشکی ایران است
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ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا برای بسیاری آغاز 
دوره ای مبهم با رخدادهایی غیرقابل پیش بینی است 
برداشتی شده  عاملی که سبب چنین  و مهمترین 
موضع گیری های ساختارشکنانه و برخی اقدام های 
نامتعارف وی در حوزه مسائل داخلی و خارجی آمریکا 

بوده است.
شماری از اظهارنظرها و موضع گیری های »دونالد 
ترامپ« رییس جمهوری آمریکا در آستانه دوره ریاست 
جمهوری وی همچنان ساختارشکنانه و قاعده گریز 
است. از جمله ترامپ امروز یکشنبه )بیست و هشتم 
آذرماه( در واکنش به اعالم آمادگی مقام های چینی 
برای بازگرداندن زیردریایی توقیف شده آمریکایی در 
توییتی نوشت که آمریکا نیازی به زیردریایی دزدیده 
شده ندارد و بهتر است چینی ها آن را برای خودشان 

نگه دارند.
رییس جمهوری منتخب آمریکا میانه آذرماه هم با 
زیر پا گذاشتن یکی از هنجارهای سیاست خارجی 
آمریکا پس از 3۷ سال قطع روابط با تایوان، با رییس 
با  جمهوری آن تماس تلفنی برقرار کرد. این اقدام 
واکنش سریع و صریح مقام های چین روبرو شد که به 
ترامپ در مورد حساسیت ملی خود هشدار دادند. چین 
شناسایی استقالل تایوان را خط قرمزی خود قرار داده 
و بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایاالت متحده 
طی دهه های اخیر در قالب »چین واحد« با تایوان 
تعامل داشته اند. اقدام های غیرمنتظره ترامپ پرسش 
های زیادی را در آمریکا و جهان ایجاد کرده است؛ 
اینکه تصمیم های غیرقابل  از جمله  پرسش هایی 
پیش بینی ترامپ تا چه حد ادامه خواهد یافت و چه 
تاثیری بر مناسبات داخلی و سیاست خارجی ایاالت 
متحده خواهد گذاشت؟ آیا ترامپ در زمان تکیه بر 
کرسی ریاست جمهوری، مطابق وعده های انتخاباتی و 

اظهارنظرهای جنجالی خود عمل خواهد کرد؟ 
ترامپ  های  گیری  موضع  از  برخی  تعدیل  رغم  به 
در آستانه قرار گرفتن در جایگاه ریاست جمهوری 
برخی اظهارنظرهای وی درباره پیمان های تجاری و 
همچنین نظامی– امنیتی، نگرانی هایی را به دنبال 

داشته است.
تارنمای روزنامه »گاردین« بیست ودوم نوامبر امسال 
به »پیمان  ترامپ  با رویکرد  پیوند  )دوم آذرماه( در 
ترانس- پاسیفیک« )TPP( ویدیویی از وی منتشر 
کرد. در این ویدیو، رییس جمهوری منتخب در تشریح 
برنامه های یکصد روز ابتدایی ریاست جمهوری اش 
گفته که در روز نخست شروع به کار در ماه ژانویه، 
ایاالت متحده را از این پیمان خارج خواهد کرد. در این 
پیمان که از جمله دستاوردهای تجاری »باراک اوباما« 
رییس جمهوری آمریکا محسوب می شود، ۱2 کشوِر 
دارای 4۰ درصد مجموع اقتصاد جهانی مشارکت دارند. 
بازنگری در بازیگری ایاالت متحده در »سازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی« )ناتو( دیگر موضوعی است که از 
زمان نامزدی ترامپ مطرح شد. وی در کارزار انتخاباتی 
در شهر »راسین« ایالت »ویسکانسین« با تاکید بر این 
که همپیمانان آمریکا در سازمان ناتو سهم عادالنه 
خود را پرداخت نمی  کنند، این ائتالف بیست و هشت 
عضوی را منسوخ و بیهوده توصیف کرد. ترامپ خواستار 
کاهش هزینه های آمریکا در پیمان آتالنتیک شمالی 
و در مقابل افزایش تامین هزینه و ایفای نقش فعالتر 

همپیمانان اروپایی در آن شد؛ موضوعی که نارضایتی 
سران اروپا را به دنبال داشت و آنان نگران از سیاست 
های نظامی و امنیتی ترامپ، حتی ایده دستیابی به 
ناظران،  باور  به  مطرح ساختند.  را  نظامی  استقالل 
اندیشه تشکیل ارتش مشترک اروپایی که پیشتر وجود 

داشت، با پیروزی ترامپ تقویت شده است. 
از عضویت »سازمان تجارت جهانی«  آمریکا  خروج 
)WTO( شاید دور از ذهن به نظر برسد اما ترامپ 
این موضوع را نیز مطرح کرده است. وی ماه ژوییه در 
گفت وگو با شبکه خبری »ان.بی.سی« این سازمان 
را تهدید کرد که در صورت بازنگری نکردن در تعرفه 
های گمرکی، آمریکا را از عضویت آن خارج می کند. 
کارشناسان بر این باورند که خروج آمریکا از سازمان 
تجارت جهانی ضربه های جدی بر پیکره اقتصادی این 

کشور وارد خواهد کرد. 
آزاد  تجارت  »پیمان  متوجه  ترامپ  دیگر  اظهارنظر 
آمریکای شمالی« )نفتا( است؛ پیمانی با بیش از 2 دهه 
قدمت بین مکزیک، کانادا و آمریکا، منافع اقتصادی 
چشمگیری را نصیب سه کشور می سازد. به واسطه 
این پیمان ۱5 درصد از حجم مبادله های تجاری و 
بازرگانی ایاالت متحده با مکزیک صورت می گیرد. 
رییس جمهوری منتخب از همان آغاز رقابت های 
انتخاباتی تندترین مواضع را در قبال همسایه جنوبی 

خود داشت و اینک درصدد لغو نفتا است. 
افزون بر آنچه گفته شد و با توجه به موضع گیری های 
اخیر ترامپ، احتمال خروج آمریکا از توافقنامه بین 
المللی مقابله با تغییرات آب و هوایی که سال 2۰۱5 

در پاریس امضا شد، بسیار زیاد است.
بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان معتقدند اجرایی 
ترامپ در حوزه سیاست و تجارت  ایده های  شدن 
المللی آمریکا  بین  اعتبار  نفوذ و  از قدرت،  خارجی 
نخست  روزهای  در  که  تظاهراتی  کاست.  خواهد 
پیروزی ترامپ در شهرهای مختلف آمریکا به راه افتاد 
نیز حاکی از نگرانی و هراس شهروندان آمریکایی از 

همین موضوع بود. 
حدود یک ماه دیگر ترامپ کار خود را در جایگاه رییس 
جمهوری ایاالت متحده آغاز خواهد کرد. از این رو، 
گزینش اعضای کابینه مهمترین دستور کار وی در این 

روزها است.
ترامپ تاکنون با اعالم نام برخی افراد برای سمت های 
کلیدی، تعجب آمریکاییان را برانگیخته است. وی در 

از حامیان  بانون« یکی  اقدامی غیرمنتظره، »استیو 
سرسخت جنبش ملی گرایی را به عنوان مشاور عالی 
خود برگزید تا با همفکری وی در مسائل حساس، 
کشتی دولت را به جلو براند. این در حالی است بانون 
به عنوان عضوی از جنبش راستگرای افراطی آمریکا، 
مخالف جدی چندفرهنگی و طرفدار شدید ملی گرایی 

با هویت نژادی سفیدپوست است. 
تاکنون اعتراض های زیادی به انتصاب بانون صورت 
گرفته است. »نانسی پلوسی« رهبر دموکرات ها در 
است که  معترضان  این  از  یکی  نمایندگان  مجلس 
انتخاب بانون را سبب افروخته شدن آتش تعصب و 
ایجاد تفرقه در جامعه آمریکا خوانده است. به گزارش 
بیست وچهارم نوامبر )چهارم آذرماه( پایگاه خبری 
»ایندیپندنت«، ۱5 هزار وکیل برجسته آمریکایی در 

نامه ای به ترامپ خواستار لغو این دستور شده اند.
اعالم نام »بتسی دیواس« برای تصدی وزارت آموزش 
از دیگر انتخاب های شگفت آور ترامپ در این مدت 
بوده است. ترامپ در حالی این میلیاردر جمهوریخواه 
را در کابینه خود جای داده که وی از تجربه کاری در 
آموزش عمومی و دولتی بی بهره است. ناظران این 
انتخاب را سبب فشار بر بخش آموزش دولتی و تالشی 

در جهت خصوصی سازی این بخش می دانند. 
معرفی چهره های بی تجربه برای تصدی امور اجرایی 
به دستگاه دیپلماسی آمریکا نیز کشیده شد چنانکه 
نفتی  ابرشرکت  مدیر  تیلرسون«  »رکس  نام  اعالم 
»اکسون موبیل« به عنوان وزیر امور خارجه آینده این 
کشور نیز آینده نامعلومی را پیش روی فعالیت های 

دستگاه دیپلماسی آمریکا قرار داده است.
در مجموع، تصمیم های غیرمنتظره و پیش بینی 
ناپذیر ترامپ در حوزه داخلی و نیز عرصه خارجی 
رقم  را  بسیاری  های  نگرانی  و  دارد  ادامه  همچنان 
زده است. بهترین توضیح درباره ویژگی های ترامپ 
در سخنان اخیر »نوام چامسکی« متفکر و تحلیلگر 
پرآوازه آمریکایی انعکاس یافته است. وی اوایل آبان 
ماه در گفت وگو با شبکه »الجزیره«، ترامپ را پدیده 
ای نوظهور، بسیار خطرناک و شری به مراتب بزرگتر از 
»هیالری کلینتون« رقیب انتخاباتی اش توصیف کرد 
و گفت که بزرگترین ویژگی قابل پیش بینی در مورد 
این پدیده نوظهور، غیر قابل پیش بینی بودن او است؛ 
رفتاری که به باور وی، حرکت سیاسی ایاالت متحده را 

به عقب خواهد راند.

المللی  بین   آژانس  طرفانه  بی  نظارت  و  بررسی 
های  مقام  خواست  برجام  اجرای  بر  اتمی  انرژی 
جمهوری اسالمی ایران در گفت وگوهای دیروز با 
مدیرکل این سازمان بود. در برابر، آمانو بار دیگر 
ایران  اعتمادساز  و  اقدام های سازنده  به  اشاره  با 
در همکاری با آژانس بر تعهد تهران به برجام مهر 

تایید زد.
انرژی  المللی  بین   آژانس  مدیرکل  آمانو«  »یوکیا 
وارد  آذرماه  وهشتم  بیست  یکشنبه  روز  اتمی 
تهران شد و با »حسن روحانی« رییس جمهوری، 
اتمی  انرژی  سازمان  رییس  صالحی«  »علی اکبر 
دیدار  خارجه  امور  وزیر  ظریف«  »محمدجواد  و 
وگوها  گفت  این  اصلی  محور  کرد.  وگو  گفت  و 
های  زمینه   در  آژانس  و  ایران  همکاری  های 
های  موضوع  دیگر  و  پادمانی  فنی،  گوناگون 

همپیوند با برجام بود.
همان  از  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  و  ایران 
به  تا  یازدهم  دولت  در  ای  هسته  مذاکرات  آغاز 
امروز که حدود یک سال از اعالن رسمی اجرای 
یکدیگر  با  را  نزدیکی  همکاری  گذرد،  می  برجام 

تجربه کرده اند.
سال  مهرماه  از  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس 
۱392 و شروع دور تازه گفت وگوهای هسته ای 
ماهانه و  با گزارش های  و گروه 5+۱،  ایران  بین 
فصلی، نقش قابل توجهی در فرایند گفت وگوها 
های  گزارش  در  پرتکرار  و  برجسته  نکته  داشت. 
به  ایران  پایبندی  المللی،  بین  معتبر  نهاد  این 

تعهدها بوده است.
وششم  بیست  آژانس  مهم  فصلی  گزارش  آخرین 
برجام  اجرای  اعالن  روز  درست  پارسال  ماه  دی 
منتشر شد؛ گزارشی که به دنبال آن موانع پیش 
برداشته شد. در  از میان  روی شروع مرحله اجرا 
چارچوب  در  ایران  که  شد  تصریح  گزارش  این 
ذخایر  سر  بر  جهانی  قدرت   6 با  اتمی  توافق 
پایبند  خود  تعهدهای  به  سنگین،  آب  و  اورانیوم 
مسووالن  ای،  هسته  توافق  پایه  بر  است.  بوده 
های  تحریم  شدن  برداشته  مقابل  در  کشورمان 
غنای  با  اورانیوم  ذخایر  که  پذیرفتند  ای  هسته 
از 3۰۰ کیلوگرم و  را کمتر  تا 3.6۷ درصد خود 
ذخایر آب سنگین را در سطح ۱3۰ تن نگهدارند. 
و  سازنده  های  اقدام  تایید  در  آمانو  سخنان 
اعتمادساز ایران بار دیگر تکرار شد. در دیدار مدیر 
کل آژانس با صالحی همچنین فرصتی پیش آمد 
تا 2 طرف درباره موضوع های مختلفی چون تولید 
و نگهداری آب سنگین، اورانیوم غنی شده و ذخایر 
ایران، تحقیق و توسعه و همچنین محتوای فرمان 
رییس جمهوری در خصوص پیشران های هسته 

ای گفت وگو کنند.
بررسی و نظارت کارشناسانه و بی طرفانه بر اجرای 
برجام از جمله مسوولیت های مهمی است که بر 
عهده این سازمان اثرگذار بین المللی نهاده شده 
است. با توجه به همین مسوولیت ها، روحانی در 
اظهار کرد:  آژانس  مدیر کل  با  دیروز خود  دیدار 
گزارش  های آژانس باید فنی و بی  طرفانه بوده و 
انتظار داریم، آژانس در زمینه همکاری  های فنی، 
کسب فناوری صلح  آمیز هسته  ای و تجارت هسته 

 ای نیز به وظیفه خود به خوبی عمل کند. 
آمانو نیز با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران از 
زمان اجرای برجام به تمامی تعهدهای خود در این 
توافق به خوبی عمل کرده است، خواستار پایبندی 
2 طرف به اجرای تعهدهای خود در برجام شد و 
تاکید کرد که که آژانس بین  المللی انرژی اتمی با 

همه توان از اجرای  آن حمایت می  کند.
سوی  از  برجام  دقیق  و  کامل  اجرای  وجود  با 
قانونگذاران  اخیر  اقدام  ایران،  اسالمی  جمهوری 
علیه  ساله  ده  های  تحریم  تمدید  در  آمریکایی 
ایران موسوم به »ایسا« به مثابه کنشی ضدبرجامی 
سبب شده تا واشنگتن در جایگاه متهم بدعهدی 

در این زمینه قرار گیرد.

همچنان که اشاره شد پس از گذشت ۱۷ ماه از 
توافق هسته ای و ۱۱ ماه از اعالن اجرای برجام، 
برای یک دهه  ایسا را  کنگره آمریکا تحریم های 
متحده  ایاالت  سنای  مجلس  کرد.  تمدید  دیگر 
هیچ  بدون  و  مثبت  رای   99 با  آذرماه  یازدهم 
از  پیش  کرد.  تصویب  را  طرح  این  مخالفی  رای 
با 4۱9  نمایندگان آمریکا  اعضای مجلس  نیز  آن 
طرح  این  بر  مخالف  رای  یک  تنها  و  موافق  رای 

ُمهر تایید زدند. 
خودداری  آمریکایی،  قانونگذاران  تصمیم  از  پس 
»باراک اوباما« از امضای مصوبه کنگره نیز به دلیل 
رای قاطع نمایندگان و سناتورهای این کشور مانع 
از تبدیل مصوبه به قانون نشد تا نقض یا پابرجامی 
دولتمردان  اجرایی  اختیارات  به  برجام  مفاد 

واشنگتن واگذار شود.
از  قبل  زمانی  نظر  از  ایسا  های  تحریم  اگرچه 
قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های هسته 
از لحاظ حقوقی بی  ای و به ادعای آمریکایی ها 
اما در صورت  ایران و ۱+5 است  توافق  با  ارتباط 
مواجه  با مشکل  را  برجام  اجرای  عملیاتی شدن، 
های  مقام  شد  باعث  که  موضوعی  کرد؛  خواهد 
دستور  دهند.  نشان  واکنش  آن  به  کشورمان 
وزیر  به  جداگانه  های  پیام  در  جمهوری  رییس 
را می  اتمی  انرژی  رییس سازمان  و  امور خارجه 

توان در همین راستا دانست. 
روحانی در فرمان خود به وزارت امور خارجه برای 
کرد  تعیین  ماهه  یک  فرصتی  نهاد  این  ماموریت 
و در پیوند با این ماموریت نوشت: نظر به این که 
در  خود  تعهدات  اجرای  به  نسبت  آمریکا  دولت 
با توجه به  برجام تاکنون تعلّل و اهمال نموده و 
)آیسا(  که  ایران  های  تحریم   قانون  اخیر   تمدید 
اقدامی  چنین  پیش  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
را بعنوان نقض  برجام اعالم کرده بود، در اجرای 
مصوبات شورایعالی امنیت ملی و هیأت نظارت بر 
به وزارت  امور خارجه دستور داده  اجرای برجام، 
می شود نسبت به اجرای مراحل پیش  بینی شده 
اقدام  موارد  نقض،  به  رسیدگی  برای  برجام  در 
نموده و دیگر پیگیری  های حقوقی و بین  المللی 

الزم را نیز به  طور جّدی معمول دارد.  
رییس جمهوری همچنین ماموریتی برای سازمان 
نظر  در  ماهه  سه  زمانی  بازه  ظرف  اتمی  انرژی 
برنامه   به  نخست  محور  دستور  این  در  گرفت. 
ای  هسته   پیشران  ساخت  و  طراحی  برای  ریزی 
با  دریایی  در حوزه حمل  ونقل  بهره  گیری  برای 
 همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی اختصاص یافت. 
محور دوم نیز دربردارنده مطالعه و طراحی »تولید 
همکاری  با  هسته  ای  پیشران  مصرفی  سوخت« 
مراکز علمی و تحقیقاتی بود. پیشران های هسته 
ای رآکتورهای کوچکی است که نقش محرک را 
در شناورها و کشتی های نظامی و تجاری دارد. 
انگشت  فناوری  این  از  برخوردار  امروز کشورهای 
شمارند که آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه 

و هند از آن جمله اند.
رییس  دستورات  شد  گفته  آنچه  به  توجه  با 
جمهوری نیز در راستای استفاده از ظرفیت های 
برجامی  تعهدات  و در چارچوب  ای کشور  هسته 
تداوم  نشانگر  تا  آژانس صورت گرفته  تایید  مورد 
توانمندی های هسته ای در چارچوب  افزایش  و 
روشن  پیامی  و  باشد  آمیز  صلح  و  مشروع  های 
قانونگذاران  ضدبرجامی  های  اقدام  متوجه  را 

آمریکایی سازد.

معمای ترامپ در روابط خارجی و مسائل داخلی آمریکاسفر آمانو به تهران برای بازتایید تعهد ایران به برجام

آگهی مفقودی
 ۱۱ ایران  شهربانی  شماره  به   2۰۱۱ مدل   IX55 هیوندای  سبز  برگ 
-535ص99 و شماره شاسی KMHNU۸۱CDBU۱۷۰94۷  و شماره موتور 
G6DABA6۸3۸۰4 به نام همت اله حسین زاده سوادی مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار است.
بابل

آگهی ابالغ
خواهان/شاکی علی ذاکرزواردهی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم  شیرین علی 
اصغر نیا ارجقی و سیف اله اکبری و خیراله طارمی به خواسته اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسی و مطالبه وجه بابت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع 
بابل-  دادگستری شهرستان  والیت-  میدان  بابل-  مازندران- شهرستان  استان  در 
کدپستی 4۷۱365۸۷39 ارجاع و به کالسه 95۰99۸۱۱۱۰9۰۰4۷۸ ثبت گردیده 
به علت  تعیین شده است.  که وقت رسیدگی آن ۱395/۱۱/23 و ساعت ۱۰:3۰ 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست 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 کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل- علیرضا ذبیح اله نژاد

آگهی حصر وراثت
خمینی)ره( ازبندرامام  ۸۷2صادره  بشناسنامه  پدرامامقلی  نام  آزاده  عباس  آقای 

فرزند  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی 
ازکیاردرتاریخ  ۱۷۸5صادره  بشناسنامه  گهروئی  محمدی  ناز  سلب  مرحوم 
متقاضی   -۱ عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  )ره(اقامتگاه  خمینی  95/۸/۱۰دربندرامام 
ازبندرامام خمینی)ره(2- علی  عباس آزاده فرزند امامقلی بشناسنامه ۸۷2صادره 
خمینی)ره(3-عبدالحسین  ازبندرامام  ۷5صادره  بشناسنامه  امامقلی  فرزند  آزاده 
آزاده فرزندامامقلی بشناسنامه ۱۸۸صادره ازبندرامام خمینی)ره(به عنوان پسران 
خمینی)ره(به  ازبندرامام  ۱صادره  بشناسنامه  فرزندامامقلی  آزاده  متوفی4-ژاله 
دریک  مزبوررا  مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با  والغیر.اینک  دخترمتوفی  عنوان 
نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت 

نامه به جزسری و رسمی که بعد ازاین تاریخ ابراز شودازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف بندر امام خمینی )ره(

آگهی موضوع ماده3
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
فاقدسندرسمی برابر رای شماره3۰۰4566-۱395مورخ۱395/۸/4-تصرفات آقای/
خانم مرتضی فروشانی به شماره شناسنامه42۷6۷صادره ازاهوازفرزندبراتعلی دارای 
کدملی شماره۱۷5۰4۱۸69۱نسبت به یکباب ساختمان به مساحت59/4۰مترمربع 
دفتر6متمم  در  دواهوازاخبارخروجی  پالک22۷6/2بخش  ازششدانگ  قسمتی 
لذابرابرماده3قانون  گردیده  منجربصدوررای  قالعی  نصرت  خانم  صفحه۱5۷بنام 
می  آگهی  عموم  اطالع  روزجهت  پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مراتب  مزبور 
داشته  اعتراض  ایشان  ومالکیت  مفروزه  تصرفات  به  نسبت  گرددتاهرکس 
باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره 
ظرف  است  مکلف  نمایندومعترض  ورسیددریافت  اهوازتسلیم  اسنادوامالک  ثبت 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم وگواهی 
اداره ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است درصورت  تقدیم دادخواست اخذ وبه 
عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام به صدورسندمالکیت 
تاریخ  اول:۱395/9/۱4  انتشارنوبت  تاریخ  م.الف)5/3699(  خواهدنمود.    شماره 

انتشارنوبت دوم:۱395/9/3۰
شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه2اهواز 

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره ۱3956۰3۰۱۰6۰۰۰۷35۸ 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
 ۱42۰ شناسنامه  بشماره  بابا  گل  فرزند  مرادی  عنایت  آقای  متقاضی  بالمعارض 
مترمربع پالک  به مساحت 6۸/6۰  باب خانه  اردبیل در ششدانگ یک  از  صادره 
29۷ فرعی از ۱2 اصلی واقع در قریه خیراباد ورامین خریداری از مالک رسمی 
اقای قدمعلی خانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/3۰

تاریخ انتشار نوبت دوم :95/۱۰/۱5
ث / م الف 771 محمد رحیم پور راینی : رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   ۱95 شماره  شناسنامه  دارای  کرمانشاهی  حمید  آقای 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  کالسه 
تاریخ  در  متولد ۱33۰   956 بشناسنامه  کرمانشاهی  محمد حسین  شادروان  که 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   95/5/9
نام پدر محمد  آقای حمید کرمانشاهی  الذکر  به ۱- متقاضی فوق  منحصر است 
حسین شماره شناسنامه ۱95 متولد ۱355 .2- آقای سعید کرمانشاهی نام پدر 
محمد حسین شماره شناسنامه ۷۰2 متولد ۱35۸ . 3- آقای مجید کرمانشاهی 
طاهره  خانم   -4  .۱364 متولد   32۸3 شناسنامه  شماره  حسین  محمد  پدر  نام 
کرمانشاهی نام پدر محمد حسین شماره شناسنامه ۱۰۷ متولد ۱354. 5- خانم 
طیبه کرمانشاهی نام پدر محمد حسین شماره شناسنامه 59۱ متولد ۱36۱ .6- 
خانم عاطفه کرمانشاهی نام پدر محمد حسین شماره شناسنامه ۰4۱۰۱3۱962  
متولد ۱369-۷- خانم گلناز سنگینان نام پدر عیسی شماره شناسنامه 354 متولد 
۱339 . اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مذبور را یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هرکی اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی دارا می باشد از تاریخ نشر 

اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
خ/ م الف 1014 رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

آگهی
خواهان/شاکی علی اصغر عرب عامری دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مسیح 
اله هداوند سیری و شرکت تعاونی مسکن شیمیایی پارچین به خواسته ابطال سند 
)موضوع سند مالی است(تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان ورامین نموده که 
دادگستری شهرستان  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  چهارم  به شعبه  رسیدگی  جهت 
شهرستان  دادگستری  )ع(-  حسین  امام  میدان  –نبش  ورامین  در  واقع  ورامین 
ورامین ارجاع و به کالسه 95۰99۸۰2۰۷4۰۰۷34 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن ۱395/۱۱/23 و ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم و در خواست خواهان /شاکی وبه تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب درامور 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 دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
خ /م الف 1017 مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان 
ورامین-محمد علی اسفندیاری          

 متن آگهی
خواهان خانم سارا ثابت علی زاده فرزند سید علی دادخواستی به طرفیت خوانده 
های  دادگاه  تقدیم  مهریه  مطالبه  بخواسته  عبدالکاظم  فرزند  پور  عیسی  امین 
عمومی شهرستان خرمشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2دادگاه عمومی 
حقوقی خرمشهر ارجاع و به کالسه 95۰99۸6۱4۱2۰۰46۷ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 95/۱۱/3ساعت ۸:3۰تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3قانون آیین دادرسی دادگاه های 
ازجراید  دریکی  نوبت  یک  مراتب  ودستوردادگاه  امورمدنی  در  انقالب  و  عمومی 
کثیر االنتشارآگهی می شود تا خوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمنااعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت 

ودروقت مقررجهت رسیدگی حاضرگردد.شماره م الف: )9/۸۸3(
محمود مقدس نژاد-مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی خرمشهر

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

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

ساختمان¬های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱3956۰3۰۱۰5۷۰۰۱5۸۰مورخه ۱395/۰۸/25 هیات اول/ دوم 
سند  فاقد  ساختمان¬های  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علی محمد حیدری فرزند علی قنبر بشناسنامه شماره 
۱۱3 کد ملی ۰452۱9۷6۷۸ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۸6. ۱32 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2۱۸ فرعی 
از 36۰ اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی تقی 
محبوبی رباط سنگی گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 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 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. 349 م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج

 دادنامه
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   95۰99۸۰2۰۷2۰۰3۷9 کالسه  پرونده 
 95۰99۷۰2۰۷2۰۰9۷4 شماره  نهایی  تصمیم  ورامین  شهرستان  دادگستری 
.خواهان: آقای امید نفر فرزند عبداله با وکالت خانم نعیمه معاف فرزند عبدالرضا 
به نشانی ورامین میدان امام حسین جنب دفتر اسناد رسمی شماره 6 واحد۱ ط 
دوم .خواندگان: ۱.شرکت پخش هجرت ره به نشانی تهران خ طالقانی غربی نبش 
فریمان پ 566 2. آقای علیرضا بوربورفرزند عباس به نشانی تهران نبرد جنوبی خ 
بهقی چهار راه دانشگاه انتهای نصر 5 س شقایق پ۱5 و 3۰  . خواسته : اعتراض 
ثالث اصلی . گردشکار: با توجه به محتویات پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
آقای امید نفر فرزند عبداله به طرفیت آقای علیرضا بوربور فرزند عباس و شرکت 
پخش هجرت به خواسته اعتراض ثالث نسبت به پرونده کالسه 94۱26۱ شعبه 
انتظامی  شماره  به   2۰6 سواری  اتومبیل  توقیف  رفع  ورامین جهت  حقوقی  دوم 
253م65 ایران ۸۸ مستندا به پرونده کالسه 94۱26۱ شعبه دوم حقوقی و سند 
نموده خودرو مذکور  اعالم  توضیح که خواهان  این  با  ها  نامه  مبایعه   – اتومبیل 
را در تاریخ 94/۱/۱۷ از آقای سعید خانی خریداری نموده و وی نیز خودرو را با 
واسطه از آقای علیرضا بور بور  خریداری نموده بود ولیکن پس از خرید خودرو 
دیگر خوانده خودرو مذکور را توقیف نموده لذا تقاضای رفع توقیف خودرو را نموده 
است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه بر اساس محتویات 
پرونده کالسه 94۱26۱ این شعبه از دادگاه و در مقام اجرای قرار تامین خواسته 
در تاریخ 95/2/26 سه دانگ خودرو مورد تنازع توقیف گردیده و بر اساس مبایعه 
نامه عادی به شماره 3۰ مورخ 93/۱2/2۷ که مفاد و مندرجات آن مصون از تعرض 
باقی مانده است خودرو مذکور از مالکیت خوانده آقای علیرضا بوربور خارج گردیده 
ودر مالکیت آقای میرسالم کریمی قرار گرفته است و سپس بر اساس مبایعه نامه 
نیز  مذکور  نامه  مبایعه  که  منتقل  خواهان  به  واسطه  با  خودرو   94/۱/۱۷ عادی 
مصون از تعرض باقی مانده است و لذا مالکیت خودرو قبل از توقیف آن ازناحیه 
این شعبه از دادگاه در مقام اجرای قرار تامین خواسته به خواهان منتقل گردیده 
دادگاه  بنابراین  ننمودند  ارائه  ادعای خواهان  رد  در  دلیلی  نیز  و خواندگان  است 
دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۱4۸ قانون اجرای احکام مدنی  
و مواد 33۸ و 362 قانون مدنی حکم بر رفع توقیف از خودرو مورد تنازع به شماره 
به خوانده  رای صادره نسبت  اعالم میگردد  و  ایران ۸۸ صادر  پالک 253 م 65 
آاقای علیرضا بوربور غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و ظرف بیست روز و ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران میباشد و نسبت به دیگر خوانده حضوری 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر 

استان تهران می باشد .
خ / م الف 1033محمد داداش زاده – رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین

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

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

ساختمان¬های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱3956۰33۱۰5۷۰۰۱4۱2مورخه ۱395/۰۸/2۰ هیات اول/ دوم 
سند  فاقد  ساختمان¬های  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حبیب عبداللهی فرزند عبداله بشناسنامه شماره ۱۸6 در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱5۰/۸۰ مترمربع مفروز و مجزی شده 
از 4۱۷ فرعی از 362 اصلی واقع در محمدآباد خریداری از مع الواسطه از مالک 
رسمی شهرام حفظی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می¬شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  می¬توانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
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. 35۱ م/الف
ایرج فهیمی  رئیس ثبت ا سناد و امالک ناحیه دو کرج 

آگهی ابالغ اجرائیه
آقای  به  بدینوسیله  952/ب   )۸9۰۰۰۱4(  ۸9۰۰4۰۰۱۰۸3۰۰۰۱4/۱ کالسه:   
محمد علی شاهسوند فرزند – متولد – با شماره ملی – و شماره شناسمه ۱۰54 
های  الله  کوچه   – سمیه  خ   – چوببری  ورامین-   : نشانی  به  ورامین  از  صادره 
کالسه  پرونده  ضامن  تعاونی  شرکت  مقابل  حصارک  ورامین-  و   ۸۷ پ  انقالب 
دادگستری  ابالغ  واحد  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  که   ۸9۰۰4۰۰۱۰۸3۰۰۰۱4/۱
ورامین نشانی شما شناخته نگردیده و بستانکار نیز آدرس صحیح شما را معرفی 
ننموده است و برای این اداره محرز نمی باشد ابالغ میگردد که برابر قرارداد بانکی 
شماره ۱6۸6۰۱2۰2 معرف ۱3۸6/۰2/۱۸ تنظیم شده بین شما و سیامک بور بور 
و محمود رضایی زواره و بانک سپه شعبه ورامین مبلغ ۱2۷/35۱/365 ریال بابت 
اصل و سودو خسارت به انضمام خسارت روز شمارش به بستانکار بانک سپه بدهکار 
میباشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح میباشد لذا به 
در خواست بستانکار و طبق ماده ۱۸/۱9 آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به 
شما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محل چاپ و منتشر میگردد ظرف مدت 
ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون اتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .
ث/م الف 770 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین – محمد رحیم پور راینی
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وزیر علوم خبر داد: 

راهی جز دانش بنیان کردن 
بخش کشاورزی نداریم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از بازنگری در همه 
رشته های تحصیلی در مقاطع مختلف به ویژه در 
کلیه رشته های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و 
ایجاد گرایش تولید محصوالت گلخانه ای در مقطع 
جهاد  وزارت  سفارش  به  باغبانی  ارشد  کارشناسی 

کشاورزی خبر داد.
مراسم  در  فرهادی  محمد  زمان،  پیام  گزارش  به 
رونمایی از دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی و تجلیل 
از محققان برتر در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزی، اظهار کرد: در زمینه تربیت نیروی ماهر در 
بخش کشاورزی و منابع طبیعی طی سه سال گذشته 
بازنگری و به روز کردن برنامه های درسی کلیه رشته ها 
و گرایش های موجود در مقاطع مختلف کشاورزی و 
منابع طبیعی در راستای افزایش واحدهای کارآموزی 
و کارورزی و واحدهای عملی، تقویت مهارت افزایی و 
کارآفرینی، استفاده از تجارب جهانی و تغییرات اقلیمی 

پیش رو در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: این بازنگری با محوریت ۱۰ دانشگاه اصلی 
کشور و همکاری 23 دانشگاه همکار انجام شده و 
برای اولین بار در این بازنگری از ظرفیت های موجود 
در موسسات تحقیقات و انجمن های علمی استفاده 
این زمینه کلیه رشته ها در مقاطع  شده است. در 
مختلف در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی به روز شده 
به گونه ای که در مجموع در سه مقطع کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکترا 92 برنامه درسی قبلی در 
قالب 45 برنامه درسی تجمیع و بازنگری شد و طی 
این فرآیند 4۷ برنامه درسی منظور و ۱6 گرایش جدید 
ایجاد شده است. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه 
داد: در این راستا گرایش تولید محصوالت گلخانه ای در 
مقطع کارشناسی ارشد باغبانی از جمله گرایش های 
جدیدی است که بر اساس تقاضا و سفارش معاونت 
باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با توجه به برنامه های 
این وزارتخانه در توسعه کشت های گلخانه ای در برنامه 

ششم تدوین و تصویب شده است.
فرهادی اظهار کرد: از دیگر اقدامات انجام شده به 
بازنگری در آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی 
و ایجاد ظرفیت واگذاری اختیار به موسسات به ویژه 
موسسات ماموریت گرا نظیر سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشاورزی)به گونه ای که بتوان ماموریت های 
این سازمان را در ماده 3 آیین نامه یاد شده پیش بینی 
کرد( می توان اشاره کرد و اعضای هیات علمی را در 
جهت تحقق این ماموریت ها سوق داد که امید است 
تحقق  برای  ظرفیت  این  از  سازمان  ممیزه  هیات 

ماموریت های خود استفاده کند.
فرهادی تصریح کرد: سیاستگذاران کشور در دولت 
به بخش  و مجلس شورای اسالمی در کنار توجه 
کشاورزی به منابع پایه و توسعه فعالیت های دانش بنیان 
در بخش های مختلف کشاورزی باید به سایر عوامل 
موثر در توسعه این بخش مانند سرمایه، بازار، افزایش 

ضریب تکنولوژی و نیروی ماهر توجه کنند.

راه اندازی سامانه خدمات 
الکترونیکی آموزش و پرورش 

رئیس مرکز نیروی انسانی و فناوری اطالعات وزارت 
آموزش و پرورش از کالس هوشمند تعاملی برای 
اولین بار در ایران با تجهیزات و نرم افزارهای ایرانی 
خبرداد. به گزارش پیام زمان، اسفندیار چهاربند در 
بازدید از غرفه وزارت آموزش و پرورش در بیست 
و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ، اظهارکرد: 
آموزش ضمن  قالب  توانمند سازی در  و  آموزش 
خدمت به ۱4۰ هزار معلم در مدارس هوشمند به 
صورت همزمان از دستاوردهای ارائه شده در بیست 

و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ است.
رئیس مرکز نیروی انسانی و فناوری اطالعات به 
راه اندازی سامانه سرویس ها و خدمات الکترونیکی 
و  آموزش  وزارت  افزود:  کرد  اشاره  وزارتخانه  این 
پرورش در جهت کاهش هزینه ها،  تحقق دولت 
الکترونیک و ایجاد درگاه واحد، اقدام به راه اندازی 
این سامانه برای خدمات رسانی به دانش آموزان، 
الکترونیکی  آدرس  به  اولیاء  و  کارکنان  معلمان، 

http://eservice.medu.ir/  کرده است.
وی با بیان این که این سامانه از 22 آذر ماه به 
تصریح  است،  کرده  کار  به  آغاز  رسمی  صورت 
و  آموزش  ادارات  الزام  جهت  الزم  تدابیر  کرد: 
مدیریت  راستای  در  مدارس  و  مناطق  پرورش 
مطلوبتر و ایجاد زیر ساخت های اطالعاتی مورد 
نیاز فراهم شده است.چهاربند افزود: ثبت نام در 
جشنواره ها و مسابقات، ثبت محتوای الکترونیک، 
مشاهده محتوای الکترونیکی، ثبت نمرات، ثبت 
موارد انضباطی و تشویقی دانش آموزان، مشاهده 
برنامه هفتگی معلم، ثبت حضور و غیاب برخط، 
ثبت تکالیف کالسی، مشاهده بانک نمونه سواالت 
ثبت   ، ارزنده  و  موفق  تجربیات  ثبت  امتحانی، 
و  علمی  های  انجمن  در  نام  ثبت  و  اختراعات 
آموزشی معلمان از خدمات ارائه شده به معلمان 

در این سامانه می باشد.

تفاهم نامه امضای همکاری اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان با سازمان پژوهش

اتحادیه و  پرورش  و  آموزش  وزارت  برنامه ریزي  و  پژوهش   سازمان 
 انجمن های اسالمی دانش آموزان، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان ،این تفاهمنامه بین سازمان پژوهش و 
برنامه ریزي وزارت آموزش و پرورش و اتحادیه انجمن های اسالمی دانش 

آموزان به امضا رسید.
بنابراین گزارش، این تفاهمنامه باتوجه  به اهمیت و ضرورت ویژه به تعلیم و 
تربیت قشر دانش آموز، علي الخصوص تربیت انساني موحد، مؤمن و معتقد 
به معاد، عدالت خواه، ظلم ستیز، والیت مدار و تقویت ایمان و بصیرت دیني 
و باور به ارزش هاي انقالب اسالمي و توانمندسازي مربیان و دانش آموزان 
براي وفاداري و حمایت آگاهانه از این ارزش ها و تقویت آداب و سبک 
زندگي اسالمي- ایراني و مهارت افزایي در بین دانش آموزان عزیز کشور، 

به امضا رسیده است 
موضوع این تفاهمنامه شامل برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی 
تربیتی و آموزشی مشترک، مشارکت در اجرای طرح های مورد توافق، 
بهره گیری از امکانات و توانمندی های طرفین در زمینه های مورد عالقه . 
به منظور استفاده بهینه از فرصت ها، ظرفیت ها و توانمندي هاي دو طرف و 

ایجاد وحدت و همدلي و افزایش اثربخشي برنامه ها می باشد 
تعهدات سازمان پژوهش و برنامه ریزي وزارت آموزش و پرورش شامل:  
اسالمي  انجمن  اعضاي  استفاده  و  ویژه  امکان دسترسي  نمودن  فراهم 
دانش آموزان از خدمات گوناگون درگاه )پورتال( رشد، فراهم نمودن زمینه 
مشارکت اتحادیه در جشنواره تولید محتواي الکترونیکي ویژه دانش آموزان 
،فراهم نمودن زمینه مشارکت اتحادیه در جشنواره بین المللي فیلم رشد 
ICDL- بنیاد نمایندگي  تأسیس  مجوز  ویژه جهت صدور  ،مساعدت 

IRAN در ساختمان هاي اتحادیه در سراسر کشور با هماهنگي مدیریت 
ارشد بنیاد ICDL-IRAN،معرفي در سامانه و فهرست منابع آموزشي 
جهت استفاده از محتواي سواد رسانه اي تولید شده توسط اتحادیه پس از 
اخذ تأییدیه استاندارد طبق دستورالعمل و طرح ساماندهي مربوطه سازمان 
،ارائه نظرات کارشناسي و تخصصي در حوزه نقد کتب درسي از منظر دانش 
آموزان ، به اتحادیه به منظور ارتقاء و تقویت محتواي کتب درسي ،فراهم 
نمودن امکان معرفي تولیدات و محصوالت استاندارد و مورد تأیید سازمان 
جهت برنامه هاي فرهنگي- آموزشي اتحادیه در پورتال رشد به صورت 
رایگان،همکاري و مساعدت انتشارات مدرسه جهت چاپ، تولید و تکثیر 
محتواهاي آموزشي ،فراهم نمودن زمینه بهره مندي اتحادیه از ظرفیت 
پژوهشکده هاي تعلیم و تربیت و امکان استفاده از یافته هاي پژوهشي در 
حوزه دانش آموزي ،ایجاد زمینه همکاري جهت برگزاري آزمون هاي تیمز 
و پرلز براي مؤسسه علمي آینده سازان با رعایت استانداردهاي مصوب و 
دستورالعمل هاي مرکز مطالعات تیمز و پرلز پژوهشگاه مطالعات  و معرفي 
و تشویق اعضاي انجمن اسالمي به استفاده مطلوب از پورتال و نشریات 

رشدمی باشد 
تهدات اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان  نیز شامل: همکاري و 
ترغیب اعضاي انجمن اسالمي به حضور فعال در جشنواره تولید محتواي 
الکترونیکي،همکاري و ترغیب اعضاي انجمن اسالمي به حضور فعال در 
جشنواره بین المللي فیلم رشد،برگزاري آزمون و یا خرید کتاب با هماهنگي 
بنیاد ICDL-IRAN،تولید محتواي سواد رسانه اي متناسب با فضاي 
دانش آموزي جهت ارائه در مدارس ،برگزاري دوره هاي آموزشي تربیت مربي 
در حوزه سواد رسانه اي واجراي طرح نقد کتب درسي از منظر دانش آموزان 
براساس محورها و شاخص هاي تعیین شده توسط سازمان و ارائه نتایج آن 

به سازمان جهت ارتقاي محتواي کتب درسي می شود 
الزم به ذکر است به منظور برنامه ریزي جهت استفاده از ظرفیت هاي طرفین 
و اجرایي نمودن محورهاي تفاهم نامه، کمیته اي متشکل از نماینده طرفین 
تشکیل مي گردد و به تناسب موضوع، از مسئولین هر یک از بخش هاي 

مربوطه نیز جهت شرکت و همفکري در جلسه دعوت به  عمل مي آید.

دستگیری بیش از 1200 مجرم فضای مجازی 
در پایتخت

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری ۱2۰۰ مجرم فضای مجازی از 
سوی ماموران پلیس فتا پایتخت خبر داد.

 سردار حسین ساجدی نیا درباره اقدامات و عملکرد پلیس فضای تولید 
و تبادل اطالعات تهران بزرگ در مدت هشت ماه ابتدایی سال 95 گفت: 
برخورد با تخلفات و جرائم در فضای مجازی یکی از اولویت های پلیس 
تهران بزرگ است و در همین راستا با ماموران پلیس فتا نسبت به 
شکایات  به  رسیدگی  همچنین  و  جرائم  با  برخورد  و  فضا  این  رصد 

اقدام می کنند.
وی با بیان اینکه با توجه به بررسی های صورت گرفته در خصوص وقوع 
جرایم رایانه ای از جمله برداشت های غیر مجاز اینترنتی از حساب 
افراد، کالهبرداری، تخریب داده های شخصی، نقض حریم خصوصی 
شهروندان، مزاحمت و اخاذی های اینترنتی، مشخص شد که این قبیل 
جرایم طی مدت معین، به نسبت سال قبل رشدی نداشته است، گفت: 
بیش از ۷۷درصد از پرونده های متشکله در پلیس فتا پایتخت کشف 

می شود.
ساجدی نیا از دستگیری بیش از ۱2۰۰ نفر از مجرمان فضای مجازی 
خبر داد و گفت: در هشت ماهه امسال  9۸6متهم مرد و 29۸  متهم زن 
در رابطه با پرونده هائی که از سوی شکات در خصوص مسائل اقتصادی 
،اخالقی و اجتماعی تشکیل شده از سوی ماموران پلیس فتا تهران بزرگ 

شناسایی و دستگیر شده اند.
رییس پلیس پایتخت، درباره جرایم ارتکابی این متهمان تصریح کرد:« 
تحریف اطالعات،انتشار صوت و فیلم های مستهجن، انتشار فیلم و تصاویر 
خصوصی افراد، نشر اکاذیب، تهدید و اخاذی و مزاحمت های اینترنتی، هک 
سیستم های رایانه ای، فروش کاالهای غیرمجاز، سایت های خالف عفت 
عمومی و همسر یابی غیر مجاز، برداشت غیر قانونی از حساب مالی افراد، 
کالهبرداری، فیشینگ و... از جمله جرایمی هستند که در این مدت پلیس 

فتای پایتخت با آن برخورد کرده است.
وی افزود: طی ۸ ماه نخست سالجاری ۸۷۱ پرونده در خصوص جرایم 
اقتصادی که در فضای مجازی رخ داده تشکیل شده که با تالش مهندسان 
پلیس فتا تهران بزرگ ۷46 پرونده کشف و 24۷ متهم مرد و ۷5 متهم زن 
که از این طریق اقدام به برداشت غیر مجار اینترنتی از حساب کاربران می 

کردند دستگیر شدند.

خبرخبر

علیه  های  هجمه  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
و  ندارد  معنی  هجمه  همه  این  گفت:  دولت، 
قطعا خارج از انصاف است، متاسفانه برخی به 
اشخاص مخالف  برخی  و  با دولت  اینکه  دلیل 

هستند، با اصل مقابله می کنند.
سید حسن هاشمی در دیدار با آیت اهلل مکارم 
به  جمهور  رئیس  سالم  ابالغ  ضمن  شیرازی، 
فرقانی  بیمارستان  افتتاح  به  تقلید  مرجع  این 
پس از 2۰ سال وقفه اشاره کرد و گفت: درحال 
وجود  قم  در  بیمارستانی  تخت   ۱2۰۰ حاضر 
دارد درحالی که باید 25۰۰ تخت بیمارستانی 

داشته باشیم.
تخت   ۸۰۰ یازدهم،  دولت  در  افزود:  وی 
بیماستان تحویل مردم قم می شود که امروز 
های  ظرفیت  حضور  با  مابقی  و  تخت   35۰

خیرین و.. ساخته می شود.
وزیر بهداشت بیان کرد: با همتی که شما)آیت 
اهلل العظمی مکارم( انجام داده اید، بیمارستان 
مناسبی در جمکران ساخته می شود؛ اگر این 
برسد،  اتمام  به  پردیسان  بیمارستان  و  واحد 
ظرفیت بسیار خوبی در استان شکل می گیرد.
عرصه  در  بسیار خوبی  فعالیت های  گفت:  وی 
بهداشتی انجام شده است؛ به ازای هر 3۰۰۰ 
نفر یک مرکز سالمت وجود دارد. بیمارستان ها 
نوسازی شده است و عالوه بر ظاهر بیمارستان 

ها و سالمت بیماران، زمینه های بسیار خوبی 
در استان و کل کشور انجام شده است.

از  همچون سالمت  بخش هایی  گفت:  هاشمی 
جمله بخش های هزینه بر است که دولت ها 
همیشه با مشکالت بسیاری برای حل مشکالت 
آنها دارند ولی در این دولت عنایت خاصی روی 
این مساله وجود دارد؛ رئیس جمهور مهمترین 
بخش هزینه ای یارانه ها را در بخش سالمت 

می دانند.

دو  در  بسیاری  تالش  راحل  امام  افزود:  وی 
سرعت  و  دانشگاه  و  حوزه  وحدت  بخش 
برپایی  و  اسالمی  انقالب  تحقق  در  بخشیدن 
و  دولت  رابطه  همچنین  و  اسالمی  جمهوری 
ملت داشتند؛ دولت برآمده از ملت است و رهبر 
معظم انقالب نیز بارها تاکید کردند که از همه 

دولتها حمایت کرده ام.
آن  از  است  ممکن  کرد:  بیان  وزیربهداشت 
سوی دست های پنهانی باشد که این دو عرصه 

کمرنگ شود و کارها پیش نرود؛ در ماه های 
های  رسانه  در  رفتارهایی  انتخابات  به  نزدیک 
مکتوب و مجازی و حتی رسمی که در اختیار 
خالف  حرکات  هستند،  ارزشمند  نهادهای 

انصاف و شرع انجام می دهند.
وی گفت: حکم رئیس جمهور با تنفیذ رهبری 
انجام می شود و نمایندگان نیز حق نظارت و 
توان  به راحتی می  و  را دارند  استیضاح وزراء 
نامناسبی برخورد کرد، ولی این  با هر حرکت 
همه هجمه معنی ندارد و قطعا خارج از انصاف 
با دولت  اینکه  به دلیل  است، متاسفانه برخی 
و برخی اشخاص مخالف هستند با اصل مقابله 

می کنند.
هاشمی تصریح کرد: ۱۱ میلیارد تومان از بیمه 
بدهکاریم؛  مردم  به  میزان  همین  و  طلبکاریم 
امروزه پزشکان متخصصی داریم که در سخت 
ترین شرایط مشغول به کار هستند ولی هنوز 

مشکالت مالی آنها حل نشده است.
العظمی  اهلل  آیت  به  همچنین  بهداشت  وزیر 
موافق  اگر  که  کرد  پیشنهاد  شیرازی  مکارم 
باشید بیمارستان جمکران با عنایت شما، یک 
بیمارستان تخصصی ویژه بانوان باشد که آیت 
این پیشنهاد استقبال و  از  العظمی مکارم  اهلل 

موافقت کرد.

وزیر بهداشت: 

این همه هجمه علیه دولت خارج از انصاف است

اجرای پایلوت طرح 
»جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار« 

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از اجرای پایلوت 
طرح »جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار« خبر داد 
در کل  اجتماعی،  در شورای  تصویب  در صورت  گفت:  و 

کشور اجرا می شود.
شهیندخت مالوردی ، در رابطه با برنامه حمایتی از زنان 
سرپرست خانوار در کشور گفت: گروه زنان سرپرست خانوار 
ما  و  دارد  متعددی  متولیان  آنها  از  حمایتی  بحث های  و 
پیگیری کننده  سایر  و  به عنوان دستگاه هماهنگ کننده 

دستگاه ها باید ورود کنیم. 
وی ادامه داد: به همین منظور طرحی را به صورت پایلوت 
در شهر ری اجرا کردیم که با مشارکت تمام دستگاه های 

درگیر در حوزه زنان بوده است. 
امور زنان و خانواده گفت: عنوان  معاون رئیس جمهور در 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار«  برنامه »طرح جامع 
به  را  زنان  این  به  مربوط  موضوعات  فاز   ۸ در  که  است 
بررسی گذاشته ایم و چنانچه در کارگروه مربوطه در شورای 
اجتماعی کشور به تصویب برسد، در کل کشور اجرا خواهد 

شد. 
مطرح  زنان  اشتغال  فقط  طرح  این  در  کرد:  تصریح  وی 
نیست بلکه از حمایت آغاز و تا کارآفرینی زنان ادامه دارد، 
بحث مهارت افزایی است که فقط حمایت را شامل نمی شود 
و اینطور نیست که ماهانه وجهی به حساب شان واریز و ماه 

بعد هم منتظر آن باشند. 

سند امنیت زنان و کودکان
 در پیچ و خم سازمان مدیریت

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت: چندین 
و  زنان  امنیت  سند  فراوان  پیگیریهای  رغم  به  است  ماه 
کودکان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین تکلیف 
جواب  در  کرد:  اظهار  فرهمندپور  است.فهیمه  نشده 
پیگیری های ما، سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعالم کرده 
که بررسی سند امنیت زنان و کودکان به پایان رسیده و 

تنها امضای تأیید این سند باقی مانده است.
 فرهمندپور پیش از گفته بود: سند امنیت زنان و کودکان 
پنجم  برنامه  ماده 22۷  اساس  بر  را  اجتماعی  روابط  در 
و  مدیریت  سازمان  به  سند  این  کردیم.  تدوین  توسعه 
درخواست  ما  از  سازمان  این  و  شد  تقدیم  ریزی  برنامه 
اجتماعی  روابط  بر  کودکان  و  زنان  امنیت  که سند  کرد 
در  را  نهایی  نسخه  کار  این  از  پس  ما  کنیم.  اصالح  را 
پایان سال 94 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال 
سند  این  همچنان  ما  پیگیری های  وجود  با  اما  کردیم، 

تعیین تکلیف نشده است.

نوزاد سفارشی نداریم

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: به ازای هر 
یک کودک در مراکز نگهداری بهزیستی که سرپرستی او 
قابل واگذاری است، هفت خانواده متقاضی وجود دارد که 

درخواست فرزندخواندگی خود را ثبت کرده اند.
کودکان  تعداد  گفت:  ایرنا  به  فرید  مسعودی  اهلل  حبیب 
تحت پوشش این سازمان برای واگذاری سرپرستی کاهش 
یافته و متاسفانه اغلب خانواده ها نیز درخواست کودک 
نگهداری  مراکز  در  نوزادان  درحالیکه شمار  دارند  خاص 

کم است.
در  شده  نگهداری  کودکان  درصد   ۷۸ کرد:  تصریح  وی 
مراکز بهزیستی دارای یک پدر و مادر مشخص هستند که 
قاضی و قانون اجازه نمی دهند به فرزندخواندگی بروند. 
فقط در موارد خاص کودک آزاری و جرم و جنایت های 
فرزندخواندگی  برای  توان  می  را  کودکان  این   ، سنگین 

واگذار کرد.
داشت:  اظهار  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
درخواست  فرزندخواندگی،  برای  ها  خانواده  از  تعدادی 
نوزاد خاص دارند درحالیکه از حدود ۱۰ هزار کودکی که 
در مراکز نگهداری بهزیستی هستند فقط دو هزار کودک 
از 6  نوزاد کمتر  اغلب خانواده ها،  اما  داریم  زیر 3 سال 

ماه می خواهند.
که  شود  می  باعث  مسائل  این  افزود:  فرید  مسعودی 
شود؛  تر  سخت  ها  خانواده  برای  فرزندخواندگی  شرایط 
ندارند  را  فرزندخواندگی  شرایط  نیز  ها  خانواده  برخی 
بطورمثال تمکن مالی ندارند یا اینکه از جهات دیگر مورد 

تائید نیستند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
ضمن هشدار نسبت به روند افزایشی چاقی در کشور، 
مهم ترین علت چاقی را مصرف منابع مواد قندی 
خواند و گفت: برای پیشگیری از اضافه وزن و چاقی، 
کل قند و شکر مصرفی در برنامه غذایی روزانه باید 
کمتر از شش قاشق چایخوری باشد که این مقدار، 

قند پنهان در مواد خوراکی را نیز شامل می شود.
دکتر زهرا عبداللهی در این خصوص اظهار کرد: 
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت،  از سال 
۱9۸۰ تا سال 2۰۱4 شیوع چاقی در جهان دو برابر 
شده است. در حدود دو میلیارد نفر در جهان دچار 
اضافه وزن یا چاقی هستند. همچنین شیوع چاقی 
در کودکان و نوجوانان نیز از 42 میلیون نفر در سال 

2۰۱3 به ۷۰ میلیون نفر در سال 2۰25 می رسد.
وی افزود: بر اساس همین گزارش، در سال 2۰۱4 
بیش از ۱.9 میلیارد بزرگسال ۱۸ سال و باالتر اضافه 
وزن داشتند که از این تعداد بیش از 6۰۰ میلیون 
نفر چاق بودند. کودکان چاق در بزرگسالی شانس 
بیماری های  به دیابت نوع 2،  ابتال  برای  بیشتری 
پستان  سرطان  کولون،  سرطان  عروقی،   – قلبی 
افراد  در  دارند.  استخوانی  مفصلی  بیماری های  و 
بزرگسال چاق نیز خطر ابتال به دیابت نوع 2، سرطان 
روانی  عاطفی،  مشکالت  کولون،  سرطان  پستان، 
و اجتماعی مثل استرس، اعتماد به نفس پایین و 

افسردگی بیشتر است.
به گفته عبداللهی، بر اساس بررسی های انجام شده در 
کشور، بیش از نیمی از مردان و زنان بزرگسال دچار 
اضافه وزن و چاقی هستند و باید اعالم کرد که روند 

اضافه وزن و چاقی در کودکان و دانش آموزان کشور 
نیز رو به افزایش است.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
ضمن تاکید بر خطر اضافه وزن و چاقی و ارتباط آن 
با بسیاری از بیماری ها، تاکید کرد: قند و شکر، انواع 
شیرینی، شکالت، نوشابه های گازدار، آب میوه های 
طعم دار،  شیرهای  افزوده،  قند  حاوی  صنعتی 
شیرکاکائو و شیر شکالت، پاستیل، بستنی یخی، 
کیک و کلوچه و بیسکویت از مهم ترین منابع مصرف 
مواد قندی هستند. برای پیشگیری از اضافه وزن و 
چاقی، کل قند و شکر مصرفی در برنامه غذایی روزانه 
باید کمتر از شش قاشق چایخوری باشد که این مقدار 
شامل قند پنهان در مواد خوراکی مثل عسل، مربا، 

بستنی، نوشابه و آب میوه، شیرینی و شکالت هم 
می شود.

 به گفته وی، مصرف  هر روز یک قوطی نوشابه 3۰۰ 
میلی لیتری به مدت یک سال، منجر به افزایش وزن 

به میزان هفت کیلوگرم در سال می شود.
عبداللهی در ادامه، با بیان اینکه مصرف بیش از حد 
قند و شکر و به طور کلی مواد قندی و شیرین باعث 
افزایش فشار خون و اضافه وزن می شود، ادامه داد: 
هر دو این عوامل باعث ابتالی مردم به بیماری های 
قلبی – عروقی هستند. مطالعات نشان داده است 
خطر ابتال به بیماری های قلبی – عروقی در افرادی 
که 2۰ درصد انرژی روزانه خود را از قند و شکر تامین 
می کنند در مقایسه با گروهی که کمتر از ۱۰ درصد 

انرژی روزانه خود را از قند و شکر تامین کرده اند، 
3۸ درصد بیشتر است. در نتیجه خطر مرگ ناشی از 
بیماری های قلبی و عروقی در افرادی که 2۱ درصد یا 
بیشتر از کالری روزانه خود را از مواد قندی و شیرین 

تامین می کنند، به میزان 2 برابر بیشتر است.
وی در ادامه بیان کرد: اثرات مصرف زیاد قند و شکر 
موجب کاهش کلسترول خون در بدن می شود و در 
صورتی که بیشتر از 2۰ درصد انرژی روزانه از قند 
و شکر )ساکارز( تامین شود، موجب باال رفتن تری 
گلیسیرید خون نیز می شود. همچنین مصرف منظم 
نوشیدنی های شیرین به میزان هفت وعده یا بیشتر 
در هفته نیز با افزایش خطر بیماری قلبی – عروقی 

همراه است.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در 
ادامه زمان مناسب برای پیشگیری از این بیماری ها را 
از دو سالگی عنوان کرد و افزود: محدودیت مصرف 
قند و شکر، مواد قندی و شیرین در همه دوران های 

زندگی ضروری است.
 با توجه به ارتباط مستقیم مواد قندی و شیرین با 
افزایش خطر ابتال به بیماری های قلبی – عروقی و 
مرگ و میر ناشی از آن، کمتر از ۱۰ درصد کل انرژی 
دریافتی روزانه باید از قندهای ساده مانند قند و شکر 
تامین شود. برای دستیابی به این نکته مهم، زنان در 
روز نباید بیش از ۱۰۰ کالری معادل شش قاشق 
چایخوری و مردان نباید بیش از ۱5۰ کالری برابر با 
9 قاشق چایخوری شکر مصرف کنند. منظور از این 
میزان، شکر استفاده شده در کل مواد غذایی مصرف 

شده در طول روز است.

وزارت بهداشت هشدار داد:

چـــاقی و اضافه وزن ایـــرانی ها را تهدید می کند

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
به موجب پرونده کالسه 952393 به نفع محکوم له 
به ضرر  آقای شهریار شاهرخ  وکالت  با  کثیری  یداهلل 
پالک  فروش  بر  مبنی  باصری  محسن  علیه  محکوم 
به  هریک  مشاعی  مالکیت  سند  جلد  هشت  ثبتی 
مساحت ۱۸۷5/۰ متر مربع مشاع به شماره های ثبت 
۱۰6۱64 الی ۱۰6۱۷۱ جمعا به مساحت ۱5/۰۰۰/۰ 
ثبتی ۱56/۱4۷  دانگ پالک  از شش  مترمربع مشاع 
واقع در رباط کریم میدان امام خمینی جاده دسترسی 
نبش  سفیدار  مخلوط  معدن  روبروی  قم  اتوبان  به 

خیابان بش کانتین ارزیابی و توصیف گردیده است. 
-محدوده مورد مالکیت خوانده دارای هشت جلد سند 
مالکیت مشاعی با مشخصات ثبتی به شرح ذیل است:
۱. تصویر سند مالکیت مقدار۱۸۷5/۰ مترمربع مشاع 
به  محصور  زمین  قطعه  یک  اعیانی  دانگ  شش  از 
از  فرعی   ۱4۷ پالک  مربع  متر   3۸2۰۰/۰ مساحت 
۱56 اصلی واقع در قریه سفیدار جز حوزه ثبتی رباط 
کریم ذیل به شماره ۱۰6۱64 دفتر 39۸ صفحه 436 

که در مورخ ۸4/۰4/۱2 سند آن به نام آقای محسن 
باصری صادر وتسلیم شده است. 

مترمربع  مقدار۱۸۷5/۰  مالکیت  سند  تصویر    .2
اعیانی یک قطعه زمین محصور  دانگ  از شش  مشاع 
به مساحت 3۸2۰۰/۰ متر مربع پالک ۱4۷ فرعی از 
۱56 اصلی واقع در قریه سفیدار جز حوزه ثبتی رباط 
کریم ذیل به شماره ۱۰6۱65 دفتر 39۸ صفحه 439 
که در مورخ ۸4/۰4/۱2 سند آن به نام آقای محسن 

باصری صادر وتسلیم شده است. 
3. تصویر سند مالکیت مقدار۱۸۷5/۰ مترمربع مشاع از 
شش دانگ اعیانی یک قطعه زمین محصور به مساحت 
3۸2۰۰/۰ متر مربع پالک ۱4۷ فرعی از ۱56 اصلی 
واقع در قریه سفیدار جز حوزه ثبتی رباط کریم ذیل به 
شماره ۱۰6۱66 دفتر 39۸ صفحه 442 که در مورخ 
۸4/۰4/۱2 سند آن به نام آقای محسن باصری صادر 

وتسلیم شده است. 
مترمربع  مقدار۱۸۷5/۰  مالکیت  سند  تصویر   .  .4
اعیانی یک قطعه زمین محصور  دانگ  از شش  مشاع 

به مساحت 3۸2۰۰/۰ متر مربع پالک ۱4۷ فرعی از 
۱56 اصلی واقع در قریه سفیدار جز حوزه ثبتی رباط 
کریم ذیل به شماره ۱۰6۱6۷ دفتر 39۸ صفحه 44۸ 
که در مورخ ۸4/۰4/۱2 سند آن به نام آقای محسن 

باصری صادر وتسلیم شده است. 
5. تصویر سند مالکیت مقدار۱۸۷5/۰ مترمربع مشاع از 
شش دانگ اعیانی یک قطعه زمین محصور به مساحت 
3۸2۰۰/۰ متر مربع پالک ۱4۷ فرعی از ۱56 اصلی 
واقع در قریه سفیدار جز حوزه ثبتی رباط کریم ذیل به 
شماره ۱۰6۱6۸ دفتر 39۸ صفحه 44۸ که در مورخ 
۸4/۰4/۱2 سند آن به نام آقای محسن باصری صادر 

وتسلیم شده است. 
6. تصویر سند مالکیت مقدار۱۸۷5/۰ مترمربع مشاع از 
شش دانگ اعیانی یک قطعه زمین محصور به مساحت 
3۸2۰۰/۰ متر مربع پالک ۱4۷ فرعی از ۱56 اصلی 
واقع در قریه سفیدار جز حوزه ثبتی رباط کریم ذیل به 
شماره ۱۰6۱69 دفتر 39۸ صفحه 45۱ که در مورخ 
۸4/۰4/۱2 سند آن به نام آقای محسن باصری صادر 

وتسلیم شده است. 
مترمربع  مقدار۱۸۷5/۰  مالکیت  سند  تصویر    .۷
اعیانی یک قطعه زمین محصور  دانگ  از شش  مشاع 
به مساحت 3۸.2۰۰/۰ متر مربع پالک ۱4۷ فرعی از 
۱56 اصلی واقع در قریه سفیدار جز حوزه ثبتی رباط 
کریم ذیل ثبت  به شماره ۱۰6۱۷۰ دفتر 39۸ صفحه 
آقای  نام  به  آن  سند   ۸4/۰4/۱2 مورخ  در  که   454

محسن باصری صادر وتسلیم شده است.
۸. تصویر سند مالکیت مقدار۱۸۷5/۰ مترمربع مشاع از 
شش دانگ اعیانی یک قطعه زمین محصور به مساحت 
3۸2۰۰/۰ متر مربع پالک ۱4۷ فرعی از ۱56 اصلی 
واقع در قریه سفیدار جز حوزه ثبتی رباط کریم ذیل به 
شماره ۱۰6۱۷۱ دفتر 39۸ صفحه 45۷ که در مورخ 
۸4/۰4/۱2 سند آن به نام آقای محسن باصری صادر 

وتسلیم شده است. 
به  از شماال  اربعه کل پالک فوق عبارتست  9. حدود 
صورت متکسر در دو قسمت به طولهای 243/۰ متر و 
24۷/۰ متر دیواریست به جاده شرقا در دو قسمت در 

امتداد هم اول به طول 95/۰ متر پی است به باقیمانده 
دوم به طول 3۰/3۰ دیواریست به کوچه جنوبا به طول 
4۷۰/۸۰ متر درب و دیواریست به کوچه غربا به طول 
49/۰ متر دیواریست به کوچه تعریف شده است. ۱۰. 
در مراجعه به ملک واقع در رباط کریم – میدان امام 
معدن  روبروی  قم  اتوبان  به  دسترسی  جاده  خمینی 
مشاهذه  کانئین  بش  خیابان  نبش  سفیدار  مخلوط 
میشود بیش از نیمی از پالک ۱56/۱4۷ بصورت چهار 
که  بوده  ثالث  افراد   تصرف  در  محصور  های  دیواری 
در آن احداث اعیانی ذشده است و قسمت شرقی این 
با دیواری اجر فشاری 35 سانتی متر به  قطعه زمین 

ارتفاع حدود ۱/۰ متر و فاقد بنا باقیمانده است. 
نظریه کارشناسی: 

موثر درموضوع  عوامل  فوق وجمیع  موارد  به  توجه  با 
ازجمله محل وموقعیت ملک اسناد مالکیت مشاعی – 
منعی  آن  درمعامله  چنانچه  وغیره  زمین  وقواره  ابعاد 
وجود نداشته باشد : ارزش اعیانی مساحت ۰۰۰/۰. ۱5 
متر مربع مشاع از ششدانگ پالک ۱56/۱4۷ برابر با 

مبلغ سی وسه میلیارد ریال ) ۰۰۰/ 33/۰۰۰/۰۰۰ 
تومان  میلیون  سیصد  و  میلیارد  سه  معادل   ) ریال 

تعیین می گردد. 
مقرر گردیده ملک موصوف در روز مورخ 95/۱۰/25 
اجرای  مزایده دردفتر  از طریق  از ساعت ۱۰صبح۱۱ 
احکام مدنی دادگستری رباط کریم واقع در رباط کریم 
فروش  به  کریم  رباط  دادگستری  خمینی  امام  بلوار 
وبه  شروع  شده  ارزیابی  ازبهای  پایه  قیمت   . برسد 
فروخته  نماید  راپیشنهاد  قیمت  باالترین  که  کسانی 
المجلس  فی  پیشنهادی  مبلغ  درصد  ده  خواهدشد. 
حداکثر  است  مکلف  ونامبرده  دریافت  مزایده  ازبرنده 
معامله  ثمن  باقیمانده  پرداخت  به  نسبت  ماه  تایک 
اقدام نماید . درغیر این صورت ده درصد اولیه به نفع 
صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید می گردد. طالبین 
درصورت تمایل می توانند پنج روز از موعد مزایده به 
این اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد 

مزایده داده شود. م/الف ۱۸62 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم – غفاری 
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اجراییه 
محکوم له  صادق  عیسی زاده  

محکوم علیه  علی  نیساری  کلی زردشت 
مربوطه  دادنامه   شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای   درخواست  بموجب 
مبلغ  پرداخت   به  است   محکوم  علیه   محکوم   95۰99۷۱۰۱۰۱۰۰۷4۰
2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  اصل خواسته  و مبلغ  3/۰5۰/۰۰۰ ریال  هزینه دادرسی  
و پرداخت  خسارت  تاخیر تادیه  از زمان سررسید  تا هنگام پرداخت  نیم عشر  

دولتی  به عهده  محکوم علیه  میباشد 
110/111931 دبیر شعبه 51 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف  تهران

 تعیین داور 
در پرونده کالسه 95۰۷9۰مطروحه  در شعبه 24۰ دادگاه خانواده یک تهران  قرار 
ارجاع امر به داوری صادر و با توجه به مجهول المکان بودن زوج محمود  محبوب  
محجوب کار  فرزند اسکندر حسب تقاضای زوجه از طریق نشرآگهی به زوج اخطار 
میشود که ظرف یک هفته از تاریخ نشر آگهی یک نفر از اقارب خود را به عنوان 
باشد( در غیر  و متاهل  از سی سال سن  نماید )که بیش  به دادگاه معرفی  داور 

اینصورت دادگاه راسا اقدام خواهد کرد 
110/111928 منشی شعبه 240 دادگاه خانواده تهران

اجراییه 
محکوم له  هایده زیرآبادی 

محکوم علیه  محسن  پرورش  اسکله 
مربوطه  دادنامه   شماره  به   مربوطه  حکم   اجرای  درخواست   بموجب 
الزام   و  محکومیت   به  است   محکوم  علیه   محکوم   94۰99۷۱۰۱۰۱۰۱۱3۸
خوانده به استرداد  پالک خودرو  56و2۸9 ایران 55 و نیم عشر  دولتی  به عهده  

محکوم علیه  میباشد 
۱۱۰/۱۱۱93۰ دبیر شعبه 5۱ مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف  تهران

حصر وراثت
اقای مازیار آخوندی  به شماره شناسنامه 39۸۷ مطابق دادخواستی تقدیمی به 
نموده  وراثت  گواهی حصر  در خواست  این شعبه  از  پرونده ۸۷3/59/95  کالسه 
و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه قریشی  مهابادی  به شماره شناسنامه 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین  تاریخ95/6/۱6  3۱5۷ در 

الفوت آن مرحوم منحصر است به
 ۱-  مازیار  آخوندی  ش ش 39۸۷  متولد ۱355  صادره از تهران  نسبت به 

متوفی  فرزند
 2- مریم آخوندی   ش ش 56۰ متولد ۱35۸ صادره از تهران  نسبت به متوفی  

فرزند
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور  با  اینک  و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
تا هرکس  مینماید  آگهی  نوبت  در یک  امور حسبی  قانون  ماده 36۱  باستناد  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/111929   رییس شعبه 59 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 تهران 

دادنامه 
پرونده کالسه 95۰99۸2۱6۰۱۰۰3۸۷ شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع 

قضایی  شهید صدر تهران  تصمیم نهایی شماره 95۰99۷2۱6۰۱۰۱۰6۰
خواهان  علی  سامیانی  فرزند محمد  

خوانده  بهزاد بیگی  فرزند هوشنگ 
خواسته  اعسار  از پرداخت  هزینه دادرسی  

رای دادگاه 
در خصوص  ادعای  علی  سامیانی  به طرفیت  بهزاد  بیگی  مبنی بر اعسار  از 
پرداخت  هزینه دادرسی  مرحله بدوی  برابر با  ۱۷2/35۰/۰۰۰ ریال  نظر به  اینکه  
متعاقب  مندرجات  استشهادیه  پیوست  دادخواست  و همچنین  اظهارات  شهود  
در دادگاه  اوضاع مالی خواهان  در  وضع کنونی  به گونه  ای است که  از عهده  
پرداخت هزینه  دادرسی به میزان  یاد شده  بر نمی آیند  و خوانده  نیز دلیلی  
مغایر  با آنچه   به موجب  شهادت  شهود  ثابت  است ارائه  نداده  در نتیجه  دادگاه  
با پذیرش  ادعای خواهان   به استناد  مواد 5۰4و5۱4 قانون آیین  دادرسی   مدنی 
حکم  به اعسار  موقت  ایشان از پرداخت  هزینه دادرسی برای دعوی  مطروحه  
صادر مینماید  این رای  حضوری  و 2۰ روز پس از ابالغ  در دادگاه  تجدیدنظر  

استان تهران  قابل تجدیدنظر خواهی  است 
110/111927 رئیس شعبه 36 دادگاه  عمومی حقوقی  تهران  

ابالغ دادنامه
 به نام محمد علی مهدی زاده 

در خصوص دعوی بانک انصار با وکالت خانم نجمه غفاری الهی کاشانی فرزند رضا 
به طرفیت آقای نجف امانی فرزند رمضانعلی2.آقای علی انکوتی فرزند ذوالفقار3.

مبلغ  به  مطالبه وجه چک  به خواسته  فرزند صابر  زاده  علی مهدی  آقای محمد 
22۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه ۱ فقره چک به شماره ۱2-35۸۰۸3 عهده بانک سپه 
و نیز خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به محتویات پرونده از جمله دادخواست 
تقدیمی خواهان تصویر مصدق مستندات دعوی که از اشتغال ذمه خوانده در برابر 
دعوی خواهان حکایت دارد و اینکه ایراد و دفاعی در مقابل دعوی مطروحه بعمل 
نیامده است و دلیلی که مبین برائت ذمه باشد ابراز نشده است بدین ترتیب دعوی 
خواهان موجه و ثابت تشخیص علیهذا به استناد مواد 3۱3 قانون تجارت و مواد 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  ۱9۸ و 5۱5 و 5۱9 و 522 و ۱94 
انقالب در امور مدنی مصوب ۷9 و ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت 
با احتساب  بابت اصل خواسته  از  ریال  به پرداخت مبلغ 22۰/۰۰۰/۰۰۰  خوانده 
کامل خسارات دادرسی و نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک مستند دعوی تا زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم میگردد. این 
رای غیابی است و ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و سپس ظرف مدت 2۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران 

می باشد.
110/111117 رئیس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهي مزایده اموال منقول - نوبت دوم
بموجب پرونده کالسه 95۰222 و دادنامه و اجراییه صادره از شعبه اول دادگاه 
وحدت  الحسنه  قرض  صندوق  علیه  اوزمچلوئی  منصوری  ربابه  له  کرج  عمومي 
مبلغ  بپرداخت  است  محکوم  علیه  محکوم  نریمانی  محمدرضا  آقای  مدیریت  با 
۱66/93۰/9۰9 ریال و مبلغ ۸/346/545 ریال نیم عشر دولتی. باتوجه به اینکه 
اجرایی به محکوم علیه ابالغ گردیده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام 
ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه 
های اجرایی اموال  متعلق به محکوم علیه به شرح ذیل این آگهی از سوی این اجرا 
ارزیابی  توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و 
الی ۱۱  از ساعت ۱۰  تاریخ 95/۱۰/۱3  شده و مقرر گردیده در روز دوشنبه در 
صبح در محل اجراي احکام مدني دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. 
مزایده از قیمت 24۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طبق نظریه کارشناسی شروع مي شود و به 
هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی 
از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی 
و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتیکه در 
مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل 
و انتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین 
می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایه اعتراض 
نمایند که در اینصورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام 
خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنا طالبین بشرکت در مزایده می توانند ظرف پنج 
روز قبل از مزایده با اطالع از مال مورد مزایده بازدید نمایند. مال مورد مزایده و 

بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
الف- مشخصات و... اولیه:

نیسان پاترول مدل ۷۷ به رنگ سبز یشمی کرم روغنی ش ش ۷۰۰3۰9 شماره 
موتور ج 24۰5۰4۱9 ... پالک مشخصات دارد- جفت پالک انتظامی بشماره 45۷ 

س 33 ایران 6۸ وارد 4 سیلندر بنزین سوز.
ب- وضعیت ظاهری و فنی وسیله در زمان بازدید:

بدنه سمت چپ بخصوص روی درب ها آثار خط و خش دارد- آئینه چپ ندارد- 
درب  دارد-  برخورد  آثار  رکاب سمت چپ  دارد-  تصادف  آثار  عقب  و  جلو  سپر 
عقب سمت راست آثار برخوردار دارد- روی درب صندوق عقب سمت راست آثار 
عقب شکسته  راست صندوق  درب سمت  دارد- شیشه  مالحظه  قابل  فرورفتگی 
است- جلد داشبورد شکستگی دارد- کیفیت آج الستیک های جلو و عقب حدود 
۸۰ درصد - کیفیت کارکرد موتور به نظر عادی است- جلوبندی و گیربکس ظاهرا 

سالم است- روکش چرمی صندی راننده پاره است.
ج- نظریه کارشناسی: باتوجه به معایب یاد شده ارزش و بهای شوری مذکور در 
بازار روز فعلی مبلغ حدود بیست و چهار میلیون تومان معادل دویست و چهل 

میلیون ریال )24۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( برآورد می گردد. 49۱9۸ م/الف
اجرای احکام مدنی دادگستری کرج- سرافراز

آگهی مفقودی
کارت هوشمند راننده به شماره 2۰۷5524 متعلق به اینجانب علی رضائی فرزند 

عین اله به شماره شناسنامه 5 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی درخواست گواهی حصروراث
آقای محمد مهدی عسکری فرزند قربانعلی به شرح درخواستی که به شماره 95-

۱/535 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که گل تاج مجریان فرزند حسین به شماره شناسنامه 3۸9۰ صادره ازگلوگاه  
در تاریخ ۱395/۸/6در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت نموده و ورثه/ 

وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از:
۱- ایرج عسکری فرزند قربانعلی ت .ت ۱334/3/6 ش.ش ۱5 فرزند مرحوم

2- محمد مهدی عسکری فرزند قربانعلی ت.ت ۱36۸/4/۷ ش.ش ۱3 فرزند مرحوم 
3- حسن عسکری فرزند قربانعلی  ت.ت ۱345/۱۰/26 ش.ش ۱۷9 فرزند مرحوم 

4- مریم عسکری فرزند قربانعلی ت.ت ۱343/2/3۰ ش.ش ۱۱ فرزند مرحوم 
5- فاطمه عسکری فرزند قربانعلی ت.ت ۱336/9/۱5 ش.ش ۱۰6 فرزند مرحوم

6- زهرا عسکری فرزند قربانعلی ت.ت ۱35۰/6/9 ش.ش ۷2 نسبت فرزند مرحوم 
والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلوگاه م.الف: 95/115

آگهی ابالغ
خانم  طرفیت  به  دادخواستی  احمد  سید  فرزند  آبادی  ثمن  جعفر  آقای  خواهان 
این  به  مهریه  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  وحید  فرزند  اطاقسرا  خالقی  نازنین 
دادگاه، تقدیم دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان شهرستان بابل نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در بابل ارجاع و 
به کالسه 95۰99۸۱۱۱43۰۱۱52 ثبت و وقت رسیدگی آن ۱395/۱۱/۰6 ساعت 
9:۰۰است. به علت مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر 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 بعد از اطالع از وقت دادرسی ضمن حضور در دفتر دادگاه و ضمن اعالم  
اعالم نشانی کامل خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رسیدگی حاضر 
شوید در صورت عدم حضور دادگاه بصورت غیابی جهت رسیدگی  و تصمیم الزم 

را اتخاذ خواهد کرد..
دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

متن اگهی 
آقای علی علمچی فرزند حسین به اتهام جعل تحت تعقیب می باشد به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب سال ۱395 مراتب در روزنامه آگهی 
تا ظرف مدت 3۰ روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب خرم آباد واقع در دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام 
انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده 

به عمل می آید.
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان خرم آباد – سارا میرحسینی. 

ابالغ
خواهان/ شاکی : مسعود بنی عامریان  خوانده/ متهم: علی نوری – خسرو اسماعیلی 
خواسته/ اتهام: الزام به تنظیم سند رسمی ملک کالسه پرونده : 95۰3۷۸ وقت رسیدگی: 
۱395/۱۱/2۰ ساعت ۱۰:۰۰ مراتب آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

وضمائم را را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م/ الف ۱۸65 
شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم – هادیلو 

آن  همه  و  است  سال  شب  بلندترین  امشب، 
را به نام یلدا می شناسیم. این یلدای گرم در 
اوج سرمای زمستان مهمان همه خانه ها است 
با شادی  تا  کند  می  دور هم جمع  را  و همه 
نیروهای  و  تاریکی شب  بر  بودن،  هم  کنار  و 
این  دورهمی های  برای  کنند.  غلبه  اهریمنی 
شاید  که  داریم  غذایی  پیشنهاد   2 زیبا،  شب 

دوست داشته باشید، درست کنید.

آش انار
مواد الزم

•    یک پیمانه برنج 
•    یک کیلوگرم سبزی آش )تره – جعفری 

– گشنیز – نعناع( 
•    ۱/4 پیمانه لپه 

•    3 تا 4 قاشق غذاخوری پیاز سرخ کرده 
•    نیم کیلوگرم گوشت چرخ کرده 

•    2 کیلوگرم انار ) یا یک پیمانه رب انار(
•    یک تا دو قاشق غذاخوری گلپر

•    2 تا 3 قاشق غذاخوری روغن
•    نمک و فلفل به مقدار کافی

تهیه  طرز 
به  را  فلفل  و  نمک  کرده،  سرخ  پیاز  لپه،   .۱
و  بریزید  ظرفی  در  آب  لیوان   5 تا   4 همراه 
روی حرارت مالیم بگذارید تا لپه پخته شود. 
کامال  بگذارید  و  کنید  اضافه  را  برنج  سپس 

بپزد.   
2. دو عدد پیاز را روی گوشت چرخ کرده رنده 
کنید و کمی نمک و فلفل بزنید و خوب ورز 
به گوشت  پخته شده  برنج  پیمانه  یک  دهید. 
درست  کوفته  شکل  به  را  آنها  و  کنید  اضافه 
کنید. سپس کوفته ها را داخل آش بریزید. 

3. سبزی را پاک کنید، بشویید و خرد کنید. 
سپس آنها را به آش اضافه کنید. زیر شعله را 

کم کنید تا جا بیفتد. 
4. در اواخر پخت، باید آب انارها را بگیرید و 
اضافه  گلپر  آخر،  دقیقه   5 بریزید.  آش  درون 
سرو  و  تزئین  داغ  نعنا  با  را  آش  این  و  کنید 

کنید.

انار پلو
مواد الزم 

•    2 پیمانه برنج
•    ۱/5 پیمانه انار دانه شده
•    ۱/3 پیمانه خالل پسته

•    یک پیمانه گشنیز تازه خرد شده
•    یک قاشق چایخوری پودر تخم گشنیز

•    نصف پیمانه کشمش پلویی
•    زعفران

تهیه طرز 
کنید.  خیس  قبل  ساعت  چند  از  را  برنج   .۱

سپس آن را به روش معمول آبکش کنید.
انار، خالل  های  دانه  بزرگ،  کاسه  یک  در   .2
پسته، گشنیز تازه خرد شده، پودر تخم گشنیز 

و کشمش پلویی را با یکدیگر مخلوط کنید.
را  انار  مخلوط  الیه  یک  برنج،  الیه  یک   .3
ادامه  را  مراحل  این  و  بریزید  قابلمه  داخل 
برنج  سپس  شوند.  تمام  مواد  همه  تا  دهید 

را دم کنید.

آشپزی

 . رسد  می  گوش  به  آرام  آرام  یلدا  پای  صدای 
از  استقبال  برای  را  خانه  بزرگها  مادر  و  پدربزرگها 
فرزندان آماده می کنند و فرزندان و نوه ها نیز از آن 

سوی برای دیدار بزرگان خانواده بی قرارند. 
و  است  خانوادگی  آیینی  یلدا،  مراسم  برگزاری 
نزدیک  دوستان  و  خویشاوندادن  به  ها  گردهمایی 

محدود میشود .
مردمانش  که  است  غنی  فرهنگی  با  کشوری  ایران 
بنا به ذوق و سلیقه و طبیعت منطقه ای که در آن 
زیست می کنند هر یک برای برگزاری سنت های 

کهن آداب خاص خود را دارند .
آیین شب یلدا یا شب چله، خوردن آجیل مخصوص 
گوناگون  های  میوه  و  شیرینی  و  انار  هندوانه،   ،
برکت،  نشانه  و  دارند  نمادین  جنبه  همه  که  است 

تندرستی، فراوانی و شادکامی هستند.
 

فال حافظ و شاهنامه خوانی
حافظ  »فال  یلدا،  شب  های  رسم  از  دیگر  یکی 
یلدا  آیین های دیگر  و  اگر رسم ها  گرفتن« است. 
را میراثی از فرهنگ چند هزار ساله بدانیم ولی فال 
حافظ گرفتن در شب یلدا در سده های اخیر به رسم 

های شب یلدا افزوده شده است.
شاهنامه خوانی و قصه گویی پدربزرگ و مادربزرگ 
یلدا  های  آیین  از  نیز  کوچکترها  برای  کرسی  دور 
آنها  بزرگسالی  برای  شیرینی  خاطرات  که  است 

فراهم می آورد.
 

شب یلدا در استان های مختلف
مازندرانی ها 

گرامی  و  اهمیت  با  بسیار  یلدا  شب  مازندران  در 
داشته می شود. در این شب همه مردم به خانه پدر 
بزرگها و مادر بزرگها رفته و ضمن دور هم نشینی 
به خوردن  و فردوسی خوانی  فال حافظ  و خواندن 
تنقالت و میوه جات خصوصا« انار و هندوانه و ازگیل 
می پردازند و با خوردن و نوشیدن و شنیدن صحبتها 
و داستان های بزرگترها شب را به صبح می رسانند 
و معتقدند که صبح بعد از یلدا روز پیروزی خورشید 

بر سیاهی و تاریکیها است«.
 خواندن حافظ در این شب نه تنها در شیراز مرسوم 

است، بلکه رسم کلی چله نشینان شده است.

شیرازی ها
است.  رنگین  نوروز  سفره  مثل  شیراز  مردم  سفره 
و  خرما  و  مزاج ها  سرد  برای  هندوانه  و  مرکبات 
رنگینک برای گرم مزاج ها موجود است. حافظ خوانی 
جزو جدانشدنی مراسم این شب برای شیرازی هاست. 
تنها در شیراز  نه  این شب  البته خواندن حافظ در 
مرسوم است، بلکه رسم کلی چله نشینان شده است.

 
همدانی ها

همدانی ها فالی می گیرند با نام فال سوزن. همه دور 
تا دور اتاق می نشینند و پیرزنی به طور پیاپی شعر 
می خواند. دختر بچه ای پس از اتمام هر شعر بر یک 
پارچه نبریده و آب ندیده سوزن می زند و مهمان ها 
بنا به ترتیبی که نشسته اند شعرهای پیرزن را فال 

خود می دانند. 
که  تنقالتی  همدان  دیگر  مناطق  در  همچنین 
این  در  منطقه است  آن  هوای  و  آب  با  مناسب 
مالیر،  و  تویسرکان  در  می شود.  خورده  شب 
می شود  خورده  نیز  مِویز  و  کشمش  و  گردو 
این در  موجود  خوراکی های  معمولترین  از   که 

 استان هاست.

 خراسانی ها
فردوسی  شاهنامه  خواندن  خراسان  شهرهای  در 
ویژه  آیین های  از  یکی  است.  مرسوم  شب  این  در 
شب یلدا در استان خراسان جنوبی برگزاری مراسم 
»کف زدن« است. در این مراسم ریشه گیاهی به نام 
چوبک را که در این دیار به »بیخ« مشهور است، در 
آب خیسانده و پس از چند بار جوشاندن، در ظرف 
بزرگ سفالی به نام »تغار« می ریزند. مردان و جوانان 
انار به  فامیل با دسته ای از چوب های نازک درخت 
نام »دسته گز« مایع مزبور را آنقدر هم می زنند تا 
به صورت کف درآید و این کار باید در محیط سرد 
با  آماده شده  کند. کف  مایع  کف  تا  گیرد  صورت 
مخلوط کردن شیره شکر آماده خوردن شده و پس 
از تزیین با مغز گردو و پسته برای پذیرایی مهمانان 
برده می شود. در این میان گروهی از جوانان قبل از 
شیرین کردن کف ها با پرتاب آن به سوی همدیگر و 
مالیدن کف به سر و صورت یکدیگر شادی و نشاط 

را به جمع مهمانان می افزایند.
 

اردبیلی ها 
در اردبیل رسم است که مردم، چله بزرگ را قسم 
می دهند که زیاد سخت نگیرد و معموالً گندم برشته 
نخودچی  و  گردو  مغز  و  و سبزه  هندوانه  و  )قورقا( 
از  دیگر  یکی  می خورند.»آوکونوس«  کشمش  و 
خوردنی هایی است که در این منطقه در شب یلدا 

رواج دارد و به روش خاصی تهیه می شود

گیالنی ها 
و  می کنند  فراهم  حتماً  را  هندوانه  گیالن  در 
بخورد  هندوانه  چله  در شب  هر کس  که  معتقدند 
در تابستان احساس تشنگی نمی کند و در زمستان 
سرما را حس نخواهد کرد. »آوکونوس« یکی دیگر 
از خوردنی هایی است که در این منطقه در شب یلدا 
رواج دارد و به روش خاصی تهیه می شود. در فصل 
پاییز، ازگیل خام را در خمره می ریزند، خمره را پر 
از آب می کنند و کمی نمک هم به آن می افزایند و 
در خم را می بندند و در گوشه ای خارج از هوای گرم 

مدتی  از  و خام، پس  ازگیل سفت  اتاق می گذارند. 
پخته و آبدار و خوشمزه می شود. آوکونوس در اغلب 
هر  و  می شود  یافت  آینده  بهار  تا  گیالن  خانه های 
وقت هوس کنند ازگیل تر و تازه و پخته و رسیده 
و خوشمزه را از خم بیرون می آورند و آن را با گلپر 
و  آب  می خورند.)آو=  آفتاب  سینه کش  در  نمک  و 

کونوس = ازگیل(..

بختیاری ها 
اگر شب یلدا را در میان قوم بختیاری بگذرانید به 
جای حافظ همیشگی سفره یلدا شاهنامه فردوسی را 
می بینید و به جای فال حافظ بساط شاهنامه خوانی 

برپاست.
و  چهارمحال  استان  در  یلدا  شب  در  می گویند 
بختیاری که بیشتر بختیاری های ایران آنجا سکونت 
و  می شوند  جمع  هم  دور  خانواده  چند  دارند، 
کسانی که شاهنامه را از حفظ هستند برای دیگران 

می خوانند. خیلی پیش آمده که کسانی که شاهنامه 
نوشتن  و  خواندن  سواد  حتی  می خوانند  بر  از  را 

نداشته باشند.
 بختیاری ها اعتقاد دارند در شب یلدا، ماست، شیر، 
پنیر، کنجد، کدو و نان جوی که خورده شود تا پایان 
سال موجب فزونی و فراوانی نعمت می شود و باعث 

می شود که تا سال بعد از این نعمت ها بخورند.
شب یلدا در قوم بختیاری به عنوان شب چله خوانده 
تنبل های  کدو  شب  این  در  بختیاری ها  می شود. 
دارد، آب پز  برای آن ها  را  نماد خورشید  بزرگی که 
آش  در  شده  ریز  ریز  صورت  به  آن را  و  می کنند 

کشک می خورند.
 رسم جالبی که در میان بختیاری ها رواج دارد ، به 
این صورت که نان های محلی به نام گرده را با  قطر 
رنگی  آبی  مهره  نان  این  بین  می کنند.  آماده  زیاد 
تقسیم  را  نان  یلدا  در شب  می گذارند.  لپک  نام  به 
او لپک جای  نان  می کنند و هر کس که در قطعه 
شانس  را  او  و  معروف  شده  اقبال  و  بخت  به  دارد، 

خانه می دانند.
 

ایالمی ها 
پیش  ماه  یک  از  را  هندوانه  معموال  ایالم  مردم 
خریداری کرده و در خانه برای شب یلدا نگهداری 
منزل  در  اقوام  این شب همه  در  معموال  می کنند. 
را  شب  این  و  شده  جمع  فامیل  بزرگان  از  یکی 
شب  از  پاسی  تا  قدیمی  داستانهای  گفتن  با 

می گذرانند.
بین  قدیم  در  که  این شب  ویژه  آیین های  از  یکی 
ملی«  »شلی  سنت  داشته  رواج  استان  این  مردم 

است.
باالی پشت بام   به  از کودکان  این شب عده ای   در 
آویزان  با  و  می رفتند  مختلف  شهروندان  خانه های 
خانه  درون  به  طناب  طریق  از  سبدی  کردن 
شریک  خواستار  موزون  بیت های  تکرار  و  همسایه 
شدن آنان در تنقالت می شدند. هر خانواده هم بر 
حسب توان خود مقداری از تنقالت و میوه خود را 

در داخل سبد قرار می دادند.
 

الموتی ها
غروب  از  قبل  دست رفتگان  از  مزار  سر  بر  حضور 
آفتاب یکی از مهم ترین رسوم است البته با روشن 
گذاشتن  روشن  و  فانوس گذاری  یا  و  شمع  کردن 
بیشتر  در  رسم  این  آتش.  وسیله  به  نقطه  چند 

روستاهای الموت باقی مانده.
بستگان،  برای  شب  آن  شده  آماده  غذای  از 
وصلت  تازه  که  خانواده هایی  برای  و  همسایگان 
برده  شده اند  وابسته  و  فامیل  و  پذیرفته  انجام 
خانه ای  هر  بر  گذرتان  شب  آن  در  اگر  و  می شود 

افتاد با انواع غذاها روبه رو می شوید.
چهره  به  که  نقابی  با  گروهی  شام  از  بعد  لحظاتی 
دارند در کوچه و پس کوچه به راه افتاده و با آواز 
آمدنشان  از  را  صاحب خانه  مخصوص  ترانه های  و 
با چیزهای موجود  مطلع می سازند و صاحب خانه 

در خانه به آنها هدیه می دهد.
 

کرمانشاهی ها
مردم استان کرمانشاه براساس آیینی کهن در شب یلدا 
بیدار می مانند تا با شعر خواندن، قصه گفتن، فال حافظ 
گرفتن و آجیل خوردن با مادر جهان در زادن خورشید 

همراهی و همدردی کنند.
به  که  می شود  خورده  شب  این  در  نیز  میوه هایی   
گونه ای نمادی از خورشید است مانند هندوانه سرخ، 
از  قصه هایی  زرد،  لیموی  یا  و  سرخ  سیب  سرخ،  انار 
عشق جاودانه شیرین و فرهاد، رستم و سهراب، حکایت 
حسین کرد شبستری و خواندن اشعار زیبا و دلنشین 
شامی کرمانشاهی در گذشته نقل مجالس شب یلدا در 

کرمانشاه بود.
خانه  به  دیرینه  رسمی  بر  بنا  فامیل  افراد  روزها  آن 
بزرگترین فرد فامیل که معموال پدر بزرگ و مادر بزرگ 
بودند می رفتند و با تکاندن برفهای زمستان از لباس 

هایشان در گرمای آرامش بخش کرسی فرو می رفتند.
افراد فامیل بر سر یک سفره باهم شام می خوردند و بر 
این شب خوردنی های متنوعی  روی سفره مخصوص 

چیده می شد.
خوردنی هایی از قبیل آجیل، راحت الحلقوم، مشکل گشا، 
شیرینی محلی دست پخت مادر بزرگها به خصوص نان 
شیرینی معروف »نان پنجره ای، کاک و نان برنجی«، و 
میوه هایی چون انار، سیب و هندوانه که نگین این سفره 

بود.
 یکی از آداب زیبایی که شب یلدا در استان کرمانشاه 
وجود دارد گرفتن فال حافظ است که مردم با اعتقادات 
خاص خود رهنمودهایش را چراغ راه مشکالت خود در 
زندگی قرار می دهند. همچنین دختران دم بخت با این 
کار از باز شدن بخت خود در آن سال خبری می گرفتند.
 یکی از آداب زیبایی که شب یلدا در استان کرمانشاه 
وجود دارد گرفتن فال حافظ است که مردم با اعتقادات 
خاص خود رهنمودهایش را چراغ راه مشکالت خود در 

زندگی قرار می دهند.
همچنین دختران دم بخت با این کار از باز شدن بخت 
خود در آن سال خبری می گرفتند. مردم استان زاهدان 
نیز براساس یک سنت دیرینه در شب یلدا در خانه بزرگ 
قوم خویش گردهم می آیند و به قصه هایی که پدربزرگ ها 

و مادر بزرگ ها برایشان نقل می کنند گوش می دهند.
برگزاری جشن ها و نشست های خانوادگی همراه با 
را  انگیز  اسطوره ای، شبی خاطره  اعتقادات  از  گروهی 
برای خانواده های زاهدانی به خصوص کودکان و نوجوانان 

فراهم می کند.
گفتن قصه، گرفتن فال حافظ، بازی های دسته جمعی 
نظیر گل یا پوچ و بیان لطیفه و خاطره را از سرگرمی های 

شب یلدا در این منطقه عنوان کرد.

یلدا آن سوی مرزها
اما سنت های یلدا به درون مرزهای ایران ختم نمی شود. 
سنت یلدا همراه با ایرانی ها در گوشه و کنار دنیا منتشر 
شده است. از ژاپن گرفته تا آمریکا در شب 3۰ آذر ماه هر 
سال عده ای هستند که تولد خورشید را جشن می گیرند.
در کشورهایی که جمعیت ایرانی ها بیشتر است معموال 
مغازه ها هم اجناس مربوط به سفره یلدا را می فروشند و 
یلدا هرچند هیچ وقت شبیه یلداهای ایران نمی شود اما 

رنگ و بوی ایران را دارد.
یلدا  است  اندک  ایرانی ها  که جمعیت  کشورهایی  در 
معموال بهانه ای است برای دور هم جمع شدن. سخن 

گفتن به زبان مادری و یاد گذشته ها بودن.
هر چند مردم شناسان نگرانند که آیین ها و سنت ها و به 
تبع آن یلدا در ایران کمرنگ شده است اما هنوز هم 3۰ 
آذر هر سال شهرها رنگ دیگری به خود می گیرند و در 
دل ها چراغی روشن می شود که به مردم یادآوری کند: 

خورشید زنده است.

برگزاری شب یلدا در استانهای مختلف
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مفقودی
پژو  خودروی  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
شماره  و  موتور ۱26۸6۰۰269۱  شماره  به   ۱3۸6 مدل   – ایکس  ال  ئی  پارس 
شاسی  5۱۰۰33۱6 به نام وحید مرادیانی  مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
کرمانشاه

آگهی ابالغ
خواهان خانم سمانه گنجعلی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مجتبی مهاجری 
بهشهر  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  طالق  خواسته  به  غالمعلی  فرزند 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱ دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان بهشهر 
واقع شهرستان بهشهر ارجاع و به کالسه 95۰99۸۱946۱۰۰2۸۸ثبت گردیده که 
وقت رسید گی آن ۱395/۱۱/۱2 و ساعت۱2:3۰تعیین شده است .به علت مجهول 
به  و  / شاکی  و در خواست خواهان  آقای مجتبی مهاجری  بودن خوانده  المکان 
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 االنتشار  آگهی می شود تا 
خوانده ابراهیم آقایی بندپی 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. 
ناصر نصری خانه سری  - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی بهشهر  م.الف 950695

آگهی حصر وراثت
آقای امیر اعظمی  دارای شناسنامه ۱5۸  به شرح دادخواست به کالسه 2/39۱/95 
از این دادذگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شادروان 
شیوا اعظمی  به شناسنامه 3۱3۷ در تاریخ ۱۱ / 9 /۱395 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :
۸.امیر اعظمی  شماره ملی ۱5۸   متولد 2 / 6  /۱34۸  همسر  متوفی

2. فهیمه مرادی ده چراغی  شماره ملی 334۰9۱۱6۸۱  متولد ۱ / 3 / ۱34۰  
مادر متوفی

3. شایان اعظمی  شماره ملی 5۰6۰۰۷۰3۱۰6  متولد 24 / ۸ / ۱3۸۰ پسر متوفی 
4شینا اعظمی شماره ملی 596۰۱۰۱6۰2 متولد ۱9 / ۱۱ / ۱3۸5  دختر متوفی

اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا و صیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر – خرمی 

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

فاقد سند رسمی
  ۱395/۰۷/۱۱ مورخ    ۱3956۰3۰۱۰59۰۰25۱۱/92/۱۰3۷ 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 36۱  صادره ازنورآباد به شماره 
ملی 42۰۸۸۰9523  نسبت به شش دانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۱۰۰/32  متر مربع پالک 6۷59  فرعی36 اصلی مفروز و مجزی شده  
درقسمتی ازششدانگ پالک ۱23  فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه چهاردانگه  
محرز  محمد  حاجی  اسماعیل  آقای  رسمی   مالک  از  خریداری  تهران  بخش ۱2 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 ۱9۱۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱395/۰9/۱5        تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱395/۰9/3۰  
کفیل ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سادات حسینی 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 64۱/95  شعبه چهارم شورای حل اختالف جوانرود خانم 
کتان احمدی  به درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
شادروان علی احمدی در تاریخ ۱۸ / ۸ / ۱395  در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

و ورثه اش عبارتند از:
۱.عالء الدین احمدی  زایچه ۸69 – ۱346  کد ملی 323۰22299۷  پسرمتوفی 

2.نجیب احمدی  زایچه ۱35۸  کدملی 323۰2۸۸564  پسر  متوفی
3.امامعلی احمدی  زایچه ۱34۸  کدملی 323۰223۰۰4 پسر متوفی

4.مراد علی احمدی  زایچه ۱352  کدملی 323۰223۰۱2 پسر  متوفی
5.فتح اله احمدی  زایچه ۱35۷  کدملی 323۰2۸۸۷26   پسر  متوفی

6.کتان احمدی زایچه ۱6۱ – ۱33۷ کدملی 323۰2۸۷2۰۷ دختر متوفی 
۷.احترام احمدی زایچه ۱35۷ کدملی 323۰2۸۸556 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. 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
آقای نقی عسکری فرزند غالمحسین به شرح درخواستی که به شماره ۱/95/534 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که مرحوم غالمحسین عسکری فرزند رضا علی به شماره شناسنامه 69 صادره از 
گلوگاه در تاریخ ۱395/9/۱3 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان گلوگاه فوت نموده 

و ورثه/ وراث حیت الفوت وی عبارتند از/عبارتست از:
۱- سکینه عسکری فرزند اهلل قلی ش ش 3۸ ت ت ۱32۰/4/3 مادر متوفی

2- فرنگیس امیر خانلو فرزند گل بابا ش ش ۷۱9۸ ت ت ۱366/۱2/25 همسر 
متوفی 

فرزند  گلوگاه  از  صادره   ۱3۷۸/۱۱/3 ت  غالمحسین ت  فرزند  عسگری  علی   -3
متوفی

4- تقی عسگری فرزند غالمحسین ت ت ۱3۷۷/3/۱۸ ش ش ۱۸۷5 فرزند متوفی
5- مبینا عسگری فرزند غالمحسین ت ت ۱3۷2/2/2 ش ش 5۷9۰۰2۱۱9۱۰ 

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

صادر خواهد شد. م.الف- 95/۱۱6
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلوگاه 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 63۸/95  شعبه چهارم شورای حل اختالف جوانرود آقای 
فیض اله عزیزیان  به درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان 
داشته شادروان حسین عزیزیان  در تاریخ ۱3۷۷/3/6  در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱.فیض اله عزیزیان  زایچه ۱۰۰ – ۱35۰  کد ملی 595956۸5۸6  پسر متوفی 
پسر      595956۸594 کدملی    ۱352  –  ۱۰۱ زایچه  عزیزیان   2.محمدامین 

متوفی
3.عادل عزیزیان  زایچه ۱۰2 -۱354  کدملی 595956۸6۰۸  پسر  متوفی
4.جبار عزیزیان  زایچه 2۷6 – ۱356  کدملی 33696465۰۱ پسر  متوفی
5.فاضل مرادی  زایچه ۱۰3 – ۱355  کدملی595956۸6۱6  پسر  متوفی

6.گوهر عزیزیان زایچه 269 – ۱33۷ کدملی 59595۱934۸  دختر متوفی 
۷.خاور مرادی زایچه 23۷ – ۱323  کدملی 59595۱9۰۱۱  همسر 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. 

دادنامه
به تاریخ : ۱395/9/۱۸   گواهی میگردد دادخواست خانم شهناز کریمی اصل فرزند 
عوضعلی به طرفیت عبداله محمد باقری فرزند مظفر به خواسته طالق غیابی پس از 
ثبت به کالسه بایگانی 95۰۰4۸ که طی دادنامه شماره 95۰99۷229۰3۰۱۱9۱9 
آگهی  نشر  از  پس  گردیده  غیابی  طالق  حکم  صدور  منجربه   95/۷/5 مورخه 
هیچگونه اعتراض واخواهی و یا تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی تاکنون واصل 
نشده لذا دادنامه مذکور در مورخ 95/9/۱6 قطعیت یافته این گواهی جهت ارائه به 

دفترخانه طالق صادر و ارزش قانونی دیگری ندارد
دفترخانه شماره 3 رباط کریم 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی  و دادخواست و ضمائم

به خوانده: ساسان نعمت پور 
کالسه پرونده :  4۷6/2/95     وقت رسیدگی: به روز شنبه  تاریخ : 95/۱۱/۱6    

ساعت ۱6:3۰  
خواهان : محسن ملکی – اسالمشهر شهرک قائمیه ک 33 پ۱35 واحدیک 

خوانده :  ساسان نعمت پور – مجهول المکان   
 خواسته : مطالبه وجه  

جهت  که  اسالمشهرنموده  دادگستری  کل  دفتر  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان و دستور دادگاه و 
به تجویز ماده ۷2  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
دفتر  به  یکماه  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  تا خوانده  آگهی می شود  کثیراالنتشار 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن 
را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضر شوید 
درصورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا اتخاذ تصمیم 
خواهد نمود.ضمنا چنانچه بعد ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت 

منشر ومدت آن ده روز خواهد بود . م/الف 2۰95 
مدیر دفتر شعبه 2شورای حل اختالف اسالمشهر 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
خانم سهیال رستمی احمدی کندی فرزند پرویز به شرح درخواستی که به شماره 
95/922 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که پرویز رستمی احمدی کندی فرزند عزیز به شماره شناسنامه 35۸۱ صادره 
از تهران در تاریخ ۱395/۸/3۰ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان تهران فوت نموده و 

ورثه/ وراث حیت الفوت وی عبارتند از/عبارتست از:
۱-خانم سهیال رستمی احمدی کندی فرزند پرویز ش ش 43۸۱-۱35۷ کد ملی 

۰۰692۱9249 دختر متوفی
2-خانم سکینه رحمتی کندی فرزند محمد اسماعیل ش ش 342-۱339 کد ملی 

49۸9362۷64 همسر متوفی
والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 

انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری بابلسر

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  محمود  فرزند  پور  محمودی  بهرام  آقای 
۱3کرمانشاه  بخش  در  واقع  جوانرود   اصلی  یک  از  فرعی  پالک۱2۰  از  را  خود 
و  خریداری  حسینی  نامدار  آقایان  از  که  سوربان  جوی  زیری  زمین  به  معروف 
به  و  تشکیل   ۱  –  95 کالسه  تحت  نیز  پرونده  نموده  مالکیت  سند  درخواست 
هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 
۱3956۰3۱6۰۰۷۰۰۰۸3۱ مورخ 2۷ / 6  / ۱395 ، حکم به صدور سند مالکیت 
نام آقای بهرام محمودی پور صادر  یک باب خانه به مساحت ۱۰۱ متر مربع به 
و  محمد،محمود،محمدصالح  آقایان  مزبور  پالک  اولیه  مالکین  نام  و  است  نموده 
آگهی می شود  فاصله ۱5روز  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

 متن آگهی 
آن  وقت رسیدگی  که  راد  متوفی محمد صفایی  ترکه  تحریر  به  توجه  با  احتراما 
95/۱۱/۱3 ساعت 9 صبح تعیین شده از کلیه ورثه یا نمایندگان قانونی و بدهکاران 
وبستانکاران و مدیونین و هر کس که حقی بر ترکه دارد در مهلت اعالم شده در 

ایم مرجع شعبه 9 حاضر شود.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد – سمانه امیدی عبدلی. 

دادنامه
خواهان: آقای مسلم ابدالی   فرزند اله کرم  به نشانی : تهران- اتوبان امام رضا- پل 

فیروزآباد – هواپیمائی نیروی انتظامی امور مالی
خوانده: آقای مسعود رضایی به نشانی مجهول المکان 

خواسته: مطالبه وجه بابت.......... 
مبادرت  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  باتوجه  دادگاه  گردشکار: 

بصدور رای می نماید. 
رای دادگاه

به  قاسم(   ( به  ملقب  رضایی  مسعود  بطرفیت  ابدالی  مسلم  دعوی  خصوص  در 
خواسته مطالبه مبلغ ۱3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موضوع قبض رسید و هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیرتادیه به شرح متن دادخواست تسلیمی ، باتوجه به اینکه مستند 
مرقوم از هر گونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده و در 
مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده 
است و دلیلی دائر بر برائت ذمه از خوانده ابراز نگردیده لذا دادگاه دعوی را محمول 
بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استحصاب بقاء دین مستندا به 
در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دارسی  آئین  قانون   522 و   5۱9 و   ۱9۸ مواد 
بابت اصل خواسته  به پرداخت مبلغ ۱3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  را  نامبرده  امور مدنی 
تادیه  تاخیر  بابت هزینه دادرسی و خسارت  و پرداخت مبلغ 3/96۰/۰۰۰  ریال 
از تاریخ 94/2/۸ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم که در اجرای احکام 
مدنی محاسبه میگردد در حق خواهان صادر واعالم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از 
آن قابل تجدیدنظر در دادگاه   تجدیدنظر استان تهران می باشد. م / الف ۱۸5۷ 
رضانجفی معاون قضایی و دادرس شعبه اول محاکم عمومی رباط کریم

 متن آگهی 
با توجه به اینکه  آقای علیرضا حمیدوند فرزند فاضل به اتهام مشارکت در کالهبرداری 
موضوع شکایت آقای بهزاد مومنی نژاد فرزند یداله از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد تحت تعقیب کیفری میباشد و به علت معلوم 
نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق )احضاریه( به وی ممکن نگردیده است بدینوسیله 
در اجرای ماده ۱۷4 ق آ د ک به متهم نامبرده فوق ابالغ میگردد تا ظرف مدت یک ماه 
از انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک ماه از 

تاریخ انتشار آگهی تصمیمات قضایی مقتضی معمول می گردد.
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد - فرامرز رحیمی. 

آگهی موضوع ماده3
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
آقای/ شماره3۰۰4453-۱395مورخ۱395/۸/۱-تصرفات  رای  برابر  فاقدسندرسمی 
کدملی  فرزندحمیددارای  ازآبادان  شناسنامه 5۰صادره  شماره  به  باوی  فاضل  خانم 
شماره۱۸۱9342565نسبت به یکباب ساختمان به مساحت۱94/۸۱مترمربع قسمتی 
صفحه524بنام  دفتر64  دواهوازاخبارخروجی  پالک269۰/2۱۰بخش  ازششدانگ 
محمدافشارپوروخسروفرقانی وابراهیم رحمتی منجربصدوررای گردیده لذابرابرماده3 
می  آگهی  عموم  اطالع  روزجهت  پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مزبورمراتب  قانون 
گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ 
انتشارنوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک 
اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذوبه اداره 
ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره 
ثبت برابرمقررات اقدام بصدورسندمالکیت خواهدنمود.   شماره م.الف)5/365۱(  تاریخ 

انتشارنوبت اول:۱395/9/۱4 تاریخ انتشارنوبت دوم:۱395/9/3۰ 
شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه2اهواز

تکواندوي ایران نیازمند تغییرات جدید
هومن ناظمي

چند ماهي از ناکامي تکواندوي ایران در رقابت هاي المپیک ریو 
فدراسیون  رئیس  کارنامه  به  هم  دیگر  ناکامي  دو  که  گذرد  نمي 
این رشته ورزشي اضافه شد تا نگراني ها بابت این رشته  ورزشي 

شود. بیشتر  کشور  در 
با  را  مهم  رویداد  دو  اخیر  روزهاي  در  ایران  تکواندو  ملي  تیم 
رشته  این  نزولي  روند  تا  سرگذاشت  پشت  ضعیف  نتایجي  کسب 
متاسفانه  و  کند  پیدا  ادامه  همچنان  مردان  بخش  در  ورزشي 
چه  بحران  این  از  رفت  بیرون  براي  مسئوالن  نیست  مشخص 
چند  ریو  المپیک  از  بعد  و  اخیر  ماه  چند  در  دارند.  اي  برنامه 
بیژن  و  شد  برگزار  ملي  تیم  فني  کادر  توسط  مدت  بلند  اردوي 
ملي  تا  داد  انجام  فراواني  تالش  ملي  تیم  وقت  سرمربي  مقانلو 
ملي  چند  حضور  عدم  ولي  برساند  ال  ایده  شرایط  به  را  پوشان 
وجود  به  را  ها  نگراني  این  اردو  در  ملي  تیم  سرشناس  چوش 
که  جهاني  جام  ها  رقابت  در  نتوانند  جوان  نفرات  که  بود  آورده 
عملکرد  شود  مي  برگزار  جهان  تکواندوکاران سرشناس  با حضور 
مرحله  تکواندوکاردر   5 با  تیم  این  بگدارند.  جا  به  از خود  خوبي 
نشان  تک  با  و  رفتند  میدان  به  بزرگ  جایزه  رقابتهاي  نهایي 

طالي سجاد مرداني به کار خود پایان داد.
برگزار  باکو  در  روز  دو  به مدت  رقابتهاي جام جهاني هم که  در 
اختالف  با  شکست  دو  و  روسیه  مقابل  خفیف  پیروزي  با  شد 
از دور مسابقات خارج شد  باال مقابل کره جنوبي و ترکیه  امتیاز 
ایران در سال کابوس وار 2۰۱6 براي تکواندو  تا پرونده تکواندو 

بسته شود. تلخ شکست  با طعم  ایران 
اما  میدانستند  اتفاق  را یک  المپیک  ناکامي  فدراسیون،  مسئوالن 

بود؟ اتفاق  نیز یک  ناکامي در جام جهاني  آیا 
مسئوالن  دیگر  و  تکواندو  فدراسیون  رئیس  رسد  مي  نظر  به 
براي  اي  برنامه  و  اند  رسیده  بست  بن  به  ورزشي  رشته  این 
بپدیرند  را  خود  اشتباهات  آنکه  جاي  به  و  ندارند  بحران  از  فرار 
تیم  ایراني  موفق  سرمربي  علیه  خود  هاي  مصاحبه  به  کماکان 

دهند. مي  ادامه  آذربایجان  ملي 
بهترین  ار  یکي  مهماندوست  رضا  کرد  قبول  را  موضوع  این  باید 
که  مربي  است  ورزشي  رشته  این  در  جهان  حاضر  حال  مربیان 
و  شد  شناخته  جهان  مربي  بهترین  عنوان  به  بار  دو  نیز  ایران  با 
مهیا  ملي  تیم  در  او  حضور  براي  را  شرایط  که  رسیده  آن  وقت 

بدرخشد. ایران در جهان  تکواندوي  باز هم  تا  کنیم 
نظر  به  و  است  افزایش  حال  در  روز  به  روز  تکواندو  مشکالت 
تازه  ایده  و  استراتژي  تفکر،  به  نیاز  المپیکي  رشته  این  رسد  مي 
دارد و اگر همین روند ادامه پیدا کند در جهاني 2۰۱۷ شکست 

بود. ایران خواهد  تکواندو  انتظار  در  سختي 
به  هم  باز  میتواند  بود،  جهان  یک  شماره  زماني  که  ایران  تیم 
همه  این  از  نمیتوان  چرا  اینکه  اما  باشد  دنیا  تیم  بهترین  عنوان 

دارد. کرد جاي سوال  استفاده  به خوبي  تکواندو  پتانسیل 
آسیب  پي  در  ورزش  وزارت  مسئوالن  است  نیاز  ها  روز  این  در 
باز  تا  باشند  ایران  تکواندوي  ناکامیهاي  دالیل  حذف  و  شناسي 
هم شرایط به روز هاي خوب سال هاي نه چندان دور باز گردد.

ابالغ دستورالعمل اقتصاد 
مقاومتی در وزارت ورزش و 

جوانان 

اقتصاد  دستورالعمل  جوانان  و  ورزش  وزیر 
مقاومتی در این وزارتخانه را به واحدهای تابعه 

ابالغ کرد.
از  دستورالعمل  این  در  فر  سلطانی  مسعود   
به  عنایت  با  است؛  خواسته  تابعه  های  واحد 
اولویت مسائل  بر  مقام معظم رهبری  تاکیدات 
اقتصادی در سال 95 و انتخاب شعار » اقتصاد 
نقش  ضرورت  و   » عمل  و  اقدام  مقاومتی، 
اثرگذاری وزارت ورزش و جوانان در  آفرینی و 
 « مقاومتی،  اقتصاد  کلی  های  سیاست  تحقق 
دستورالعمل اجرایی اقتصاد مقاومتی در وزارت 

ورزش و جوانان« را اجرا کنند.
افزوده  ابالغیه  این  در  جوانان  و  ورزش  وزیر 
است: کلیه معاونت ها و واحدهای تابعه مکلفند 
با رعایت مفاد این دستورالعمل، اهتمام الزم در 
با  را  خود  اثرگذار  و  مهم  های  فعالیت  انطباق 
عمل  به  مقاومتی  اقتصاد  کلی  های  سیاست 

آورند.
وزارت  مقاومتی  اقتصاد  دبیرخانه  همچنین 
توسعه  معاونت  در  مستقر  جوانان  و  ورزش 
منابع و پشتیبانی نیز موظف است روند اجرای 
واحدهای  عملکرد  و  رصد  را  دستورالعمل  این 

اجرایی را هر سه ماه یک بار گزارش کند.

رییس فدراسیون جهانی 
تیروکمان به ایران می آید

جهانی  فدراسیون  رییس  اردنر«  »اور 
و  امکانات  از  بازدید  منظور  به  تیروکمان 
ایران  وارد  امروز  ایران،  تیروکمان  تجهیزات 

می شود.
به گزارش ایسنا، »اور اردنر« رییس فدراسیون 
بین  کمیته  رییس  نایب  و  تیروکمان  جهانی 
و  فدراسیون  از  بازدید  برای  المپیک  المللی 
سفری  ایران،  تجهیرات  و  امکانات   بررسی 

2 روزه به کشورمان خواهد داشت.
جهانی  فدراسیون  رییس  حضور  با  همزمان 
تیروکمان  مسابقات  ایران،  در   تیروکمان 
رده های سنی نوجوانان و نونهاالن برگزار می 
رقابتها  این  جریان  در  اردنر«  »اور  که  شود 

قرار خواهد گرفت.
تیروکمان،  همچنین رییس فدراسیون جهانی 
دیدارهای جداگانه ای با وزیر ورزش و جوانان 
انجام  المپیک کشورمان  ملی  رییس کمیته  و 

خواهد داد.

یادداشتخبر

اروپا  هندبال  گل زن  برترین  و  ایرانی  لژیونر 
هدف اش این است که همیشه در اوج بماند و 

جزو بهترین های دنیا باشد.
موسوی  علیرضا  و  استکی  کرم  اهلل  و  سجاد 
در تیم دینامو بخارست رومانی حضور دارند، 
ایرانی  لژیونر  سه  این  به  اروپایی  رسانه های 
لقب سه تفنگدار را داده اند. باوجودی که تیم 
دینامو بخارست به دور بعد لیگ قهرمانان اروپا 
صعود نکرد، اما هنوز هم سجاد استکی با 6۸ 
قرار  اروپا  گلزنان  بیشترین  اول  رده  در  گل 
دارد. تیم دینامو بخارست در لیگ رومانی نیز 
با ۱3 برد، دو تساوی و یک باخت و داشتن 4۱ 
امتیاز در جایگاه نخست لیگ رومانی قرار دارد.
سجاد استکی در گفت و گو با ایسنا، در مورد 
شرایط خود در لیگ قهرمانان اروپا اظهار کرد: 
خدا را شاکرم که توانستم در لیگ های اروپایی 
رنکینگ  اکنون  بدرخشم.  و  کنم  کار  خوب 

یک گلزنان اروپا برای من است، امیدوارم که 
همین طور ادامه دهم و همیشه در اوج بمانم.
او در مورد لقب سه تنفنگدار خاطرنشان کرد: 
سوی  از  موسوی  علیرضا  و  کرم  اهلل  من،  به 
رسانه های اروپایی لقبی داده شده که این لقب 
به سبب جنگندگی است که در بازی ها داریم. 
خدا را شکر آنقدر خوب بودیم که توانستیم در 

اروپا خوب ظاهر شویم.
همیشه  را  خود  هدف  اروپایی  گلزن  بهترین 
در اوج ماندن عنوان کرد و گفت: هدف ما این 
و  بمانیم  اوج  در  است که همیشه همین طور 

همیشه جزو بهترین های دنیا باشیم.
ایران  هندبال  برتر  لیگ  سطح  ایرانی  لژیونر 
ایران  هندبال  کرد:  بیان  و  دانست  ضعیف  را 
خوشبختانه  اما  دارد،  ضعیفی  بسیار  شرایط 
بازیکنانی  داریم.  خوبی  خیلی  بازیکنان  ما 
و  لیگ های  در  یا  و  ایرانی  باشگاه های  در  که 

باشگاه های اروپایی خیلی خوب بازی می کنند.
سجاد استکی نخواست در مورد حضورش در 
تیم ملی هندبال ایران در مسابقات سال آتی 
صحبتی کند و پاسخ در مورد این موضوع را 
به بعد موکول کرد. اما آرزویش این است که 
تیم ملی قوی در ایران داشته باشیم. او در این 
تیم  که  است  این  آرزویم  کرد:  تصریح  مورد 

ملی قوی و خوبی داشته باشیم و بتوانیم عالوه 
کسب  را  نتایج  بهترین  نیز  دنیا  در  آسیا  بر 

کنیم و به بهترین سطح هندبال دنیا برسیم.
بهترین لژیونر هندبال ایران در پایان سخنانش 
پیشنهاد  ایرانی  بازیکنان  به  کرد:  خاطرنشان 
و  بجنگند  دارند  که  هدفی  برای  که  کرده 

مطمئن باشند که به آن خواهند رسید.

سجاد استکی:

 می خواهم همیشه در اوج باشم

تیم های فوتبال استقالل تهران و نفت در مرحله 
یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه های کشور 
امروز درحالی به مصاف هم می روند که نتیجه این 
دیدار تاثیر زیادی در آینده »علیرضا منصوریان« به 

عنوان سرمربی آبی پوشان پایتخت دارد.
ایرنا، مرحله یک چهارم نهایی جام  به گزارش 
حذفی باشگاه های فوتبال ایران، امروز با سه بازی 
در تهران، اصفهان و تبریز پیگیری می شود که در 
مهمترین دیدار، استقالل تهران به مصاف شاگردان 

»علی دایی« در تیم نفت تهران می رود.
استقالل با وجود هزینه زیاد و خریدهای متعدد، 
در فصل جاری لیگ برتر باشگاه های ایران عملکرد 
امیدوار کننده ای نداشته و این مساله از دو هفته 
قبل و پس از شکست خانگی آبی پوشان مقابل 
تراکتورسازی موجب نارضایتی برخی از مسئوالن 
باشگاه و انتشار اخباری مبنی بر تالش آنان برای 
ایجاد تغییرات گسترده در کادر فنی استقالل شد.

هرچند برتری چند روز قبل استقالل مقابل پدیده 
در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال تا حدودی این 
تیم را از بحران خارج کرد، اما از ساختمان باشگاه 
استقالل همچنان اخباری به گوش می رسد که 
نتیجه دیدار آبی های پایتخت با نفت در مرحله 
یک چهارم نهایی جام حذفی، می تواند نقش 
تعیین کننده ای در آینده »علیرضا منصوریان« 

داشته باشد.
امروز در  پایتخت درحالی  پوشان  آبی  واقع  در 
ورزشگاه تختی به مصاف نفت تهران می روند که 
شکست منصوریان در این دیدار مقابل تفکرات 
حضور  پایان  منزله  به  تواند  می  دایی«  »علی 

سرمربی جوان استقالل در راس کادر فنی این تیم 
پرطرفدار پایتخت باشد.

هرچند استقالل در دیدارهای اخیر خود توانسته 
برابر حریفانش به گل دست یابد، اما ضعف این 
تیم در خط دفاعی، معضلی است که آنان را در 
لیگ برتر در جایگاه نه چندان مناسب هفتم قرار 

داده است.
و  کریمی«  »یعقوب  محرومیت  دیگر  سوی  از 
»فرشید اسماعیلی« دو بازیکن جوان و تاثیرگذار 
استقالل نیز یکی دیگر از مشکالت منصوریان در 

دیدار حساس امروز برابر نفت تهران است.
این دو تیم در هفته نخست لیگ برتر نیز به مصاف 
هم رفتند که این دیدار با تساوی یک بر یک همراه 
شد.در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی جام حذفی ، 
سپاهان اصفهان که روحیه باالیی از کسب پیروزی 
ارزشمند هفته گذشته مقابل تراکتورسازی در لیگ 
برتر دارد از سایپا میزبانی می کند. سایپا که این 
روزها نتایج خوبی در لیگ برتر کسب نمی کند، 
تمام امید خود را به جام حذفی معطوف کرده 
است ،اما تیم تحت هدایت »حسین فرکی« که 

استعفایش از سرمربیگری این تیم مورد قبول 
مدیران باشگاه قرار نگرفت، کار بسیار سختی در 

اصفهان دارد.
از جام  این مرحله  همچنین در سومین دیدار 
حذفی فوتبال، گسترش فوالدتبریز در ورزشگاه 
اختصاصی خود میزبان ذوب آهنی است که روزگار 
شیرینی را با کسب پیروزی های مختلف در لیگ 
برتر سپری می کند و هفته گذشته با شکست 
پرسپولیس صدرنشین نگاه ها را به خود معطوف 
کرده است.ذوب آهن قهرمان دو فصل گذشته جام 

حذفی است.
مرحله،  این  دیدار  آخرین  در  و  روز چهارشنبه 
نفت و گاز گچساران که با شگفتی سازی خود 
را به جمع هشت تیم پایانی رسانده است از تیم 
پرمهره تراکتورسازی تبریز میزبانی می کند و به 
نظر می رسد، امیر قلعه نویی که با باخت سنگین به 
سپاهان اصفهان در هفته چهاردهم لیگ برتر صدر 
جدول را از دست داده، برای راهیابی به نیمه نهایی 
جام حذفی کار چندان سختی در مقابل نماینده 

شگفتی ساز فوتبال گچساران نداشته باشد.
برنامه مسابقات مرحله یک چهارم نهایی:

*سه شنبه
سپاهان اصفهان - سایپا تهران/ ساعت ۱3:3۰

گسترش فوالدتبریز - ذوب آهن اصفهان/ ساعت 
۱3:3۰

نفت تهران - استقالل تهران/ ساعت ۱6:2۰
*چهارشنبه

نفت و گازگچساران - تراکتورسازی تبریز/ ساعت 
۱4

جام حذفی فوتبال؛
 سرنوشت منصوریان در دستان دایی
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دادنامه
پرونده کالسه 95۰99۸2۱6۰6۰۰۱39 شعبه 4۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید صدر تهران  تصمیم نهایی شماره 95۰99۷2۱6۰6۰۰۷64 
خواهان:آقای علی سمیعی فیجانی فرزند احمد

خوانده:آقای مجید مرادی فرزند محمود
3.مطالبه  تادیه  تاخیر  خسارت  2.مطالبه  دادرسی  خسارت  ها:۱.مطالبه  خواسته 

وجه چک
رای دادگاه 

در خصوص دعوی خواهان آقای علی سمیعی فیجانی بطرفیت خوانده آقای مجید 
به  تادیه  تاخیر  و خسارت  ریال  مبلغ 2/6۰۰/۰۰۰/۰۰۰  مطالبه  بخواسته  مرادی 
 94/۱/25 مورخ   239۰22/۰۱3 شماره  به  فقره چک  یک  مصدق  تصویر  استناد 
عهده حساب جاری شماره بانک سپه و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال 
دارنده  ید  در  مستندات  اصول  مالحضه  به  نظر  دادرسی  خسارت  لحاظ  با  علیه 
دادگاه  خوانده  ناحیه  از  دفاعی  و  ایراد  گونه  هر  ارائه  عدم  به  توجها  و  )خواهان( 
مشار  ذمه  بر  دین  بقاء  استصحاب  و  خواهان  قبال  در  خوانده  مدیونیت  احراز  با 
به مواد 5۱9 و ۱9۸ و  تلقی و مستندا  الیه دعوی خواهان را محمول بر صحت 
522 قاانون آیین دادرسی مدنی و مواد 3۱3 و 249 و 3۱4 قانون تجارت حکم 
بابت  ریال  مبلغ 2/6۰۰/۰۰۰/۰۰۰  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده موصوصوف 
اصل خواسته و مبلغ ۷۸/۱۱۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت دادرسی و تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این دادگاه 
بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ان قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر 

استان است.
110/111114 رئیس شعبه 41 دادگاه حقوقی تهران 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له بانک صادرات ایران 

مشخصات محکوم علیه  بیژن جهاندیده  فرزند مسیح 
محکوم به :

و   94۱۰۰92۱6۰6۰۰۱4۷ شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
شماره دادنامه مربوطه محکوم علیه محکوم است به پرداخت 6/56۱/۱۱۰ درهم 
و 3۷ فلس و بهره دیر کرد به میزان 9 درصد ساالنه از تاریخ سر رسید تا تسویه 
کامل و پرداخت هرینه ها و هزار درهم حق الوکاله در حق محکوم له و پرداخت 

نیم عشر اجرایی دولت. 
110/111112 مدیر دفتر شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران 
قاضی دادگاه حقوقی شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی
آقای محمد تجلی به شماره شناسنامه 5۷ مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
پرونده 95۰9۱۸359 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   ۷2۰ شناسنامه  شماره  به  تجلی  محمود  شادروان  که  داده  توضیح 
95/۷/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم 

منحصر است به :
پسر  تهران  صادره   ۱34۰/۱/5 تولد  تاریخ   5۷ شناسنامه  شماره  تجلی  ۱.محمد 

متوفی
تهران   تولد ۱345/۱2/5 صادره  تاریخ  تجلی  شماره شناسنامه 5۱۷۷  2.مهرداد 

پسر متوفی
3.میترا تجلی شماره شناسنامه ۸۱4  تاریخ تولد ۱342/6/25 صادره تهران دختر 

متوفی
تهران   صادره   ۱359/3/4 تولد  تاریخ    2۸۰5 شناسنامه  شماره  تجلی  4.مهنوش 

دختر متوفی
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مذبور 
را با استناد ماده 36۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
110/111097 رئیس شعبه 359 شورای حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له:  افسر الملوک  وصالی فرزند حسن 

مشخصات محکوم علیه : رسول  غافری قدیمی
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  به  محکوم 
 95۰99۷2۱6۰6۰۰3۱5 مربوطه  دادنامه  شماره  و   95۱۰۰92۱6۰6۰2332
محکوم علیه محکوم است به رفع تصرف از مشاعات ملک پالک ثبتی 6۸25 فرعی 
از 34 اصلی بخش 2 تهران در حق محکوم له و پرداخت هزینه اجرا رد حق دولت. 
110/111110 رئیس شعبه 41 دادگاه حقوقی تهران 

آگهی مزایده
 آگهی مزایده اموال غیر منقول رهنی پالک ثبتی 243 فرعی از 3- اصلی بخش ۷
خانه  دفتر  تنظیمی   ۱3۸5/۱2/23 مورخ   ۱۰9۷۱ شماره  رهنی  سند  موجب  به 
۱5 بابل بدهکار و راهن آقای بهروز زارع شوب  و طلبکار بانک سپه مرکزی بابل 
طبق تقاضای بستانکار به شماره ۱395۰5۰۱۰3۷5۰۰۰۱۷5مورخ ۱395/۰9/۰۱ 
اموال غیر منقول ارزیابی شده مزبور واقع در قریه شویکال پالک ثبتی 243 فرعی 
از 3- اصلی بخش ۷ ثبت بند پی به شرح ذیل جهت فروش آگهی می گردد طبق 
ارزیابی کارشناسان پرونده اموال غیر منقول که ضمیمه آگهی می باشد را به مبلغ 
میلیون  و شش  نود  و  یکصد  و  میلیارد  یک  عبارتی  به  ریال    ۱/۱96/۰95/۰۰۰
و نود و پنج هزار ریال برآورد شده است اموال غیر منقول فوق از ساعت 9 الی 
۱2 روز یکشنبه مورخ 95/۱۰/۱9 در شعبه اجرای ثبت بندپی واقع در گلوگاه از 
طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده از مبلغ ۱/۱96/۰95/۰۰۰ ریال شروع  و 
به ذکر است پرداخت  نقدأ فروخته می شود. الزم  باالترین قیمت پیشنهادی  به 
بدهی های مربوط به آب،برق،گاز  اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
مالیاتی و عوارض  نیز بدهی های  باشد و  آنها  در صورتی که مورد مزایده دارای 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم طبیعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجود پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقدأ وصول می گردد ضمنأ چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده در روز 

اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی:۱395/۰9/3۰

سید روح اله اسماعیل پور - رئیس ثبت اسناد و امالک بندپی

آگهی تغییرات شرکت
 آریا سازه سرپل ذهاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2۸2 و شناسه ملی 

۱۰۸6۱۷۰۸۷۷6
به استناد صورت جلسه هئیت مدیره مورخ ۱395،۰9،۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد:
-آقای بهمن رضایی به شماره ملی 336۰43۷۷۱3 به سمت رئیس هیئت مدیره 
هئیت  رئیس  نائب  سمت  به   336۰4۰6354 ملی  شماره  به  بهروزرضائی  آقای 
مدیره و آقای برومند رضائی به شماره ملی 336۰32562۱ به سمت مدیر عامل و 

عضوهئیت مدیره انتخاب گردیدند.
-کلیه اسناد رسمی ،قراردادها واوراق تعهد آور بانکی از قبیل چک،سفته،برات و 
اوراق بهادارونیز سایر مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضاء منفردآقای برومند 

رضائی )مدیر عامل(همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
مدیران  تعیین سمت  امضاء  دارندگان حق  تعیین  تصمیمات  این مستند  ثبت  با 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

ودرپایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سرپل ذهاب

آگهی تغییرات شرکت
 آریا سازه سرپل ذهاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2۸2 و شناسه ملی 

۱۰۸6۱۷۰۸۷۷6
به استناد صورت جلسه هئیت مدیره مورخ ۱395،۰9،۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد:
۱- اعضای هئیت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

-آقای بهمن رضایی به شماره ملی 336۰43۷۷۱3  وآقای بهروزرضائی به شماره 
ملی 336۰4۰6354 و آقای برومند رضائی به شماره ملی 336۰32562۱ به عنوان 

اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .
اصلی  بازرس  عنوان  به  ملی 3336994۰۰۸6   به شماره  انتظارسهرابی  2-خانم 
،وخانم فرشته نجفی به شماره ملی 4949۷۸4۰۷2 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب تراز نامه و صورت های مالی ،انتخاب مدیران 
شخصیت  الکترونیک  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  بازرس  ،انتخاب 

حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
 مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سرپل ذهاب

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
آقای محمد باقر صفری فرزند گل بابا  به شرح درخواستی که به شماره 42 این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم  داشته که 
فاطمه صفری قندی کوهستانی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۱ صادره 
ازبهشهر در تاریخ ۱395/۷/۱5در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت نموده 

و ورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از:
۱- گل بابا صفری  فرزند صفر ش.ش ۸۸ صادره نکا  سال تولد ۱333/5/5 همسر 

متوفی
تولد  سال  بهشهر  صادره   42 ش.ش  بابا   گل  فرزند  صفری  باقر  محمد   -2

۱36۰/6/3۰ پسر متوفی
3- عباسعلی صفری فرزند گل بابا  ش.ش 3۷5 صادره بهشهر ۱366/6/3۰ پسر 

متوفی
4- محسن صفری فرزند گل بابا  ش.ش 2۱۷۰33۰44۰ صادره بهشهر سال تولد 

۱3۷2/۱۱/۱2 پسر متوفی
5- زهره صفری فرزند گل بابا  ش.ش ۱۰6 صادره بهشهر سال تولد ۱362/6/۱5 

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

گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهارم  شورای حل اختالف بهشهر م.الف:950711

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
خانم زهرا افالکی دهکردی  فرزند محمد حسن  به شرح درخواستی که به شماره 
۱۰/95/2۸۱ این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم  داشته که شادروان محمد حسن افالکی دهکردی  فرزند جعفر به شماره 
خود  دائمی  اقامتگاه  ۱3۸۰/4/2۷در  تاریخ  در  ازبهشهر  صادره   935 شناسنامه 
شهرستان بهشهر فوت نموده و ورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از:

۱- زهرا افالکی دهکردی فرزند محمد حسن ت.ت ۱352/۱/۱ ش.ش 2۱4 صادره 
بهشهر فرزند اناث متوفی 2- سیامک افالکی دهکردی فرزند محمد حسن ت.ت 
2۰ /۱359/6 ش.ش ۱343 صادره بهشهر فرزند ذکور متوفی  3- پرویز افالکی 
دهکردی فرزند محمد حسن ت.ت ۱323/2/۱5 ش.ش 49۷ صادره بهشهر فرزند 
ذکور  4- پروین افالکی دهکردی  فرزند محمد حسن ت.ت ۱333/6/24 ش.ش 

۱35۱ صادره بهشهر فرزند اناث
فرزند محمد حسن ت.ت ۱32۷/4/2۱ ش.ش  افالکی دهکردی  افروز  گیتی   -5

3۷۰ صادره بهشهر فرزند اناث
6- نسرین دخت افالکی دهکردی فرزند محمد حسن  ت.ت۱33۱/6/22 ش.ش 

۱326صادره بهشهر فرزند اناث
۷- سیروس افالکی دهکردی فرزند محمد حسن ت.ت ۱35۷/9/26 ش.ش 94۸ 

صادره بهشهر فرزند ذکور
۸- فاطمه تقوی فرزند محمد تقی ت.ت ۱322/۱۰/۸ ش.ش 22۷ صادره بهشهر 

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

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دهم  شورای حل اختالف بهشهر م.الف:950713

ابالغ
محمدرضا  آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
دادنامه شماره  وفق  گردد چون  ابالغ می  باشد  می  المکان  مجهول  که  صفیاری 
در   94۰49۰ شماره  پرونده  در  حقوقی  دوم  شعبه  از  صادره   ۱3۷  -95 دادنامه 
حق محکوم له آقای منصور نظری کنگ لو و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده 
روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید در 
غیر اینصورت داره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود. م / الف ۱۸56 
 مدیر دفتری دادگاه شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم 

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره ۱3956۰3۰۱۰6۰۰۰۷5۸۱ 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضی آقای سید محسن میرمحمدی طباطبائی فرزند سید حسین 
بشماره شناسنامه 43 صادره از ورامین در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
ورامین  دهدقان  قریه  در  واقع  اصلی   2۱9 از  پالک  مترمربع   ۱۰3۱34 مساحت 
خریداری از مالک رسمی اقای موسی محمود و ایوب و ناصر و خانم مرضیه همگی 
شهرت آرونی کاشی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/3۰ تاریخ انتشار نوبت دوم :95/۱۰/۱5

ث / م الف 760 محمود داوودی : قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

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

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

ساختمان¬های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱3946۰3۰۱۰5۷۰23۰6۸مورخ ۱394/۰9/25 هیات اول/ دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عابدین حسینی فرزند بهرامعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن به مساحت 25۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱449 فرعی از 9 اصلی واقع 
در اراضی مرد آباد ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی نبی اله خیری محرز گردیده 
است. و برابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوط سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین ذیل دفتر 3۷۰ صفحه 4۷5 ثبت 64۷59 صادر و تسلیم شده است و مقادیری در 
اجرای ماده ۱4۷ قانون ثبت به غیر انتقال داده شده است نامبرده در هیات حضور نیافته 
و هیات مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذکور و ماده ۱3 آیین نامه اجرایی آن مصوب 
۱39۱/4/25 نسبت به صدور سند مالکیت بنام منصرف فوق الذکر اقدام شود لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز  در روزنامه آگهی می¬شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می¬توانند از 
تاریخ انتشار آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف 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. 352م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج – ایرج فهیمی 

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره ۱3956۰3۰۱۰6۰۰۰3424 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضی آقای شعبانعلی خدابنده لو فرزند علی بشماره شناسنامه ۷93 
صادره از در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 49/۷۰ مترمربع پالک ۷2 فرعی 
از 3 اصلی واقع در ورامین خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی کاشانی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/3۰

تاریخ انتشار نوبت دوم :95/۱۰/۱5
ث / م الف 763 محمد رحیم پور راینی : رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

کشف 70میلیارد ریال کاالی قاچاق
 در آبهای عسلویه 

سردار قلندری از کشف ۷۰ میلیارد ریال کاالی 
قاچاق در آبهای عسلویه خبر داد.

وی اضافه کرد: عمده کاالهای کشف شده شامل 
۱۰هزار و ۸۰5 دستگاه گوشی تلفن همراه، ۸۸ 
دستگاه تبلت، 5۰۰ عدد شاژر گوشی تلفن همراه، 
9۱دستگاه پلی استیشن و 35۰عدد آدکلن کشف 

است.
سردار قلندر لشکری افزود: این کاالها در هنگام 
گشت زنی و کنترل شناورهای ورودی به اسکله 
مبدا  از  باری  موتورلنج  فروند  از یک  بازرسی  در 

کشورهای عربی کشف شد.
وی اضافه کرد: عمده کاالهای کشف شده شامل 
۱۰هزار و ۸۰5 دستگاه گوشی تلفن همراه، ۸۸ 
دستگاه تبلت، 5۰۰ عدد شاژر گوشی تلفن همراه، 
9۱دستگاه پلی استیشن و 35۰عدد آدکلن کشف 

است.
لشکری ادامه داد: همچنین 63۰ کیلوگرم سیب 
خارجی،  بلوط  ۱5۰کیلوگرم  خارجی،  درختی 
و کوچک، ۱۷دستگاه  بزرگ  یخچال  6۸دستگاه 
و  یکهزار  کفش،  لباسشویی، ۱2۰جفت  ماشین 
۷2۰کیلوگرم پارچه، سه هزار و 44۰ثوب لباس، 
2۷5دستگاه  خارجی،  برنج  کیلوگرم  66هزار 
تلویزیون، ۱2دستگاه ماکروفر و 2۱هزار و 6۰۰ عدد 
قوطی نوشابه خارجی از دیگر اقالم کشف شده از 

این شناور است.

کشف اشیاء عتیقه ۶ هزار ساله در کرمان
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: باید کانون 
های کاالی قاچاق را در سرمنشاء کنترل کرد و 
هرچه در مرزهای ورودی کشور از جمله آبی و 
در  متمرکز کنیم،  را  ای  مقابله  اقدامات  خاکی 
با قاچاق موفق خواهیم  زمینه ماموریت مبارزه 

بود.
کمیسیون  درجلسه  اسدی«  بنی  »رضا  سردار   
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان اظهار کرد: 
گسترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن در تولید و 
اشتغال خطر جدی برای جامعه محسوب می شود 
و باید همه دستگاه های متولی با جدیت تمام و 
هم پوشانی، اقدامات بازندارند و پیشگیرنده الزم را 

انجام دهند.
وی افزود: فرماندهی انتظامی استان کرمان به عنوان 
خاکریز اول برخورد با جرائم اجتماعی و مقابله با 
ورود کاالی قاچاق به استان، شهرستان هایی را که 
به عنوان پیشانی استان هستند، متناسب با توان 
تجهیز کرده است. بنی اسدی تصریح کرد: در سال 
جاری نسبت به سال قبل اقدامات رو به رشدی در 
ان زمینه داشته ایم و امیدواریم با هماهنگی الزم 
بین بخشی و کمک همه دستگاه های متولی این 

وظیفه خطیر را به نتیجه مطلوب برسانم.

راه اندازی سومین دستگاه تفکیک گر سر چاهي سیار   
) MOS (  در شرکت آغاجاري

سومین مجموعه تفکیک گر سر چاهي سیار) MOS ( به همت 
کارشناسان شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري ساخته شد و 

در مدار عملیاتي قرار گرفت.
 مدیر عامل شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در این باره 
در  آن  بهینه  فرآورش  و  میادین  از  نفت  تولید  راستاي  در  گفت: 
جهت  تحقق اهداف از پیش تعیین شده وزارت نفت و جلوگیري از 
آلودگي هاي زیست محیطي، دستگاه تفکیک گر سیار نفت موسوم 
به  MOS توسط متخصصان و کارشناسان شرکت آغاجاري با بکار 
گیري روش هاي نوین علمي و عملي و استفاده از تجهیزات داخلي 

شرکت ساخته و راه اندازي شد.
فرآورش  منظور  به  دستگاه  این  افزود:  پیرامون  ابراهیم  مهندس 
نفت، برروي چاه هایي که مشکل افت فشار پیدا کرده و یا پس از 
اسیدکاري چاه ها، مورد استفاده قرار مي گیرد و پس از جداسازي 
گاز، نفت خروجي از طریق خطوط جریاني به واحدهاي بهره برداري 

مربوطه انتقال مي یابد.
وی گفت:  از جمله قابلیت هاي این دستگاه جلوگیري از آلودگي 
هیدروکربوري،  مواد  سوزاندن  از  ناشي  محیطي  زیست  هاي 
جلوگیري از اتالف نفت از طریق سوزاندن در گودال های سوخت 
در هنگام انجام   فعالیت هاي فنی و تخصصی بر روی چاه هاست.

پیرامون افزود: این دستگاه در صورت نیاز توانایي تولید و فرآورش 
روزانه حدود3۰۰۰ بشکه نفت را دارد که این امر عالوه بر افزایش 
توان تولید، سود و صرفه اقتصادی به همراه داشته و از آلودگی های 

زیست محیطی نیز جلوگیری به عمل مي آورد.
وی با اشاره به لزوم  استفاده از توان نیروها و امکانات بومي افزود: 
افزایش  به  توجه  با  است   داشته   تالش  همواره  آغاجاري  شرکت 

سهم ایران در نفت اوپک و برنامه های افزایش تولید،

بکارگیری مددجویان کمیته امداد در منطقه ویژه بوشهر 
اقتصادی بوشهر  امداد در مناطق ویژه  مددجویان جویای کار کمیته 

به کارگیری می شوند.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: بر اساس امضای تفاهم نامه 
همکاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با کمیته امداد، مددجویان مستعد 

و جویای کار این نهاد، به منظور اشتغال پایدار به کار گرفته می شوند.
احمد لطفی در نشست مشترک با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، 
با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری دبیر شورای عالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی با رئیس کمیته امداد کشور مبنی بر بکارگیری مددجویان 
جویای کار این نهاد، اظهار داشت: براساس این تفاهم نامه مددجویان 
فارغ التحصیل و جویای کار کمیته امداد بر اساس تعاریفی به شرکت های 

تحت نظر منطقه ویژه اقتصادی معرفی و بکار گرفته می شوند.
وی با بیان اینکه کمیته امداد برای اشتغال و خودکفا کردن مددجویان 
تحت حمایت، اقدامات موثری را انجام داده است، افزود: برنامه کمیته امداد 
برای خودکفا کردن مددجویان تحت حمایت در دو بخش انجام می شود 
که در بخش اول خانواده های مددجو شناسایی و استعداد سنجی می شوند 
و بعد از ارائه آموزش های الزم فنی و حرفه ای به آنها، با نظارت کامل، 
وام های خود اشتغالی به آنها پرداخت می شود. مدیرکل کمیته امداد استان 
بوشهر تصریح کرد: بخش دوم برنامه اشتغال زایی برای مددجویان این نهاد 
این است که از ظرفیت های ذاتی و کاری شرکت ها و مناطق اقتصادی 
در استان استفاده کنیم تا مددجویان واجد شرایط و جویای کار در این 

شرکت ها بکار گرفته شوند.

خبر خبر

عمومی  دادستان  زمان؛  خبرنگار   - نژاد  خانی 
بعنوان معضل  نشینی  از حاشیه  انقالب کرج  و 
پیچیده کشور نام برد که باعث وقوع بسیاری از 

جرم ها در شهرهای بزرگ است.
حاجی رضا شاکرمی روز گذشته در نشست خبری 
و در جمع خبرنگاران از خط چهار حصار که در 
حاشیه شهر کرج شکل گرفته بعنوان معضلی برای 
شهر نام برد که بسیاری از افراد بزهکار را در خود 

جای داده است. 
حاشیه  افزود:  کرج  انقالب  و  عمومی  دادستان 
نشینی معضلی پیچیده است که نقاط مختلف 
کشور را در برگرفته و مامن بسیاری از تخلفات و 

بزهکاری ها شده است.
در  خبرنگاران  سواالت  به  پاسخ  با  مسوول  این 
برخی  نجومی  های  حقوق  وضعیت  خصوص 
کرج  شهر  و  البرز  استان  در  گفت:  نیز  مدیران 
مدیری نبوده که حقوق نجومی گرفته باشد و این 
ماجرا در خصوص مدیران پایتخت رخ داده است و 

گزارشی به دست ما نرسیده است.
رضا شاکرمی درادامه با انتقاد از برخی خودروسازان 

تشریح کرد: شایع ترین جرم سرقت است که در 
لوازم داخلی خودرو روزانه  بخش سرقت خرد و 
شاهد وقوع آن بوده ایم چرا که برخی خودروسازان 
بی توجه به نکات ایمنی آن اتومبیل هایی تحویل 
مصرف کننده ها می دهند که فاقد ایمنی بوده اند 

و سرقت رخ می دهد.
وی توضیح داد: رتبه دوم تکرار جرم بعد از سرقت، 
ضرب و جرح می باشد که بوسیله چاقو شایع ترین 
نوع جراحت عمدی است که افراد بسیاری با آن 
درگیر هستند.  این مسوول یکی دیگر از علت وقوع 
سرقت را نبود فضای کافی و پارکینگ اتومبیل ها 
ذکر کرد و گفت: بعلت نبود پارکینگ بسیاری از 
شهروندان اتومبیل های خود را در هر مکانی پارک 
می کنند که همین امر باعث شده تا آمار سرقت 

باال رفته و فضا برای مجرمان محیا شود.
وی همچنین اشاره کرد: با توجه به عدم اشتغال 
جوانان ونبود فضا برای کسب وکار بخصوص افراد 
مجرد این عوامل دست به دست هم داده تا آمار 
با  مستقیمی  رابطه  و  یافته  افزایش  ها  سرقت 
یکدیگر برقرار کنند و تا زمانی که مشکل اشتغال 

در جامعه حل نشود، سرقت و ضرب و جرح نیز 
کاهش نمی یابد.

دادستان عمومی و انقالب کرج در تکمیل معضالت 
حاشیه نشینی شهر کرج بیان داشت: بسیاری از 
تصرف  با  و  آمده  به حاشیه شهر  افراد خالفکار 
اراضی و انجام اعمال خالف در صدد برهم زدن 
نظم عمومی هستند که وظیفه دادستان برخورد 
با افراد خاطی است و از آنجایی که به تنهایی نمی 
توان این معضالت را رفع کرد، بنابراین الزم است 
تا کلیه دستگاه ها یاری رسانده و جهت ساماندهی 

این مناطق اقدامات موثری انجام شود.

مناطق  از  اخیرش  بازدید  به  اشاره  با  شاکرمی 
حاشیه نشین کرج اعالم کرد: با مشاهده نزدیک 
این معضالت و رفتار خالفکاران دستور تخریب 
۱۰۰ واحد مسکونی داده شد که این افراد آگاه 
باشند که در زمینه خالف و رفع معضل با کسی 

شوخی نداریم.
این مسوول در پایان اظهار امیدواری کرد: با کمک 
کلیه دستگاه ها و نهادهای نظارتی شهر کرج درامر 
محیط زیست، رفع معضل آلودگی هوا، نظارت بر 
کلیه صنوف، حفظ آثار و اراضی ملی، احترام به 

حقوق شهروندی و... موفق عمل کنند.

دادستان کرج تاکید کرد:

حاشیه نشینی معضل پیچیده کشور 

صنفی  انجمن  همت  به  بهادری-اصفهان: 
همکاری  با  و  اصفهان  استان  نگاران  روزنامه 
تور نصف روزه منطقه  شهرداری خمینی شهر 
اماکن  از  بازدید  و  الدور  چشمه  گردشگری 
مجیر  خانه  سدهی،  سرتیپ  خانه  تاریخی 
مدیره  هیأت  اعضا  حضور  با  عصارخانه،  و 
انجمن صنفی، مهندس حاج حیدری شهردار 
روابط  مدیر  شیری  مهندس  شهر،  خمینی 
عمومی شهرداری خمینی شهر، خبرنگاران و 

خانواده های آنها برگزار شد.
در این برنامه شهردار خمینی شهر با حضور در 
به  سرتیپ سدهی ضمن خوشامدگویی  خانه 
انجام شده  اقدامات  به  با اشاره  جمع حاضر و 
و  الدور  چشمه  منطقه  در  شهرداری  توسط 
همچنین بناهای تاریخی این شهر اشاره کرد 
و گفت: با توجه به اینکه من خود اهل خمینی 
شهر هستم با جان و دل برای این شهر فعالیت 
دارم  و تا زمانیکه در این سمت هستم از هیچ 
فعالیتی دریغ نمی کنم. حاج حیدری با اشاره به 
اینکه در چند سال گذشته منطقه چشمه الدور 
به صورت فعلی نبود گفت:هزینه های بازسازی 
و زیباسازی این منطقه از محل درآمد شهرداری 
نبوده و کلیه هزینه ها با کمک خیرین و بومیان 
منطقه تأمین شده است و انشاله در آینده نیز 
با برنامه ریزی های بیشتر سایر مشکالت موجود 
در منطقه چشمه الدور برطرف و با کیفیت بهتر 
در اختیار عموم شهروندان قرار می گیرد. وی  در 

پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که پرسید شما 
به عنوان شهردار از یک تا ده چه نمره ای به خود 
می دهید، گفت: این نمره را مردم باید به من 
بدهند ضمن اینکه بنده هر چه در توان داشتم 
انجام داده ام و پیش وجدان خود و نزد خداوند 
و  او  یاری  با  زیرا  دارم  آرامش  احساس  متعال 
همدلی مردم خمینی  شهر تا حدودی توانستم 
عمل  جامه ی  خدمت رسانی ام  برنامه های  به 
بپوشانم. مدیر روابط عمومی شهرداری خمینی 
شهر نیز با حضور در جمع شرکت کنندگان در 
این تور از ابتدا تا انتهای برنامه، اظهار داشت: در 
حدود چهار سال پیش منطقه چشمه الدور  این 
چنین نبود وبه همت و تالش شهردار دلسوز 
خمینی شهر مهندس حاج حیدری این مکان 
توانست  اینگونه تجهیز شود وتاکنون توانسته 
ایم  مراسم ها وجشنهای بزرگ و آبرومندی  را 
به مناسبت های مختلف و باحضورحدود سی 
هزار نفر  میهمان برگزار نماییم. وی بیشترین 
مشکل این منطقه گردشگری را محدود بودن 
جاده عبور برای بازدید کنندگان به خصوص در 

ایام خاص خواند.
منطقه  در  حضور  با  تور  این  است؛  گفتنی 
گردشگری چشمه الدور آغاز و پس از آن  با 
بازدید از عصارخانه، خانه سرتیپ سدهی و خانه 
مجیر که هر سه مکان مربوط به دوران قاجار 

می باشد،  به پایان رسید.

بازدید خبرنگاران از اماکن تاریخی خمینی شهر 

سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
باعث  آبی  منابع  کمبود  گفت:  بندرعباس 
ایجاد منظرسازی  این سازمان طرح  تا  شده 

خشک را اجرا نماید.
پارکها  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
مصطفی  بندرعباس  شهرداری  سبز  وفضای 
منظر  از  استفاده  خصوص  در  در  خادم 
این  کرد:  ابراز  بندرعباس  در  بومی گرایی 
طرح یک استراتژی الزم در بندرعباس  است 
قرارگرفته ایم  اینکه در منطقه ای  دلیل  به  و 
ازلحاظ منابع آبی در مضیقه هستیم به  که 
خشک  منظرسازی  سمت  به  دلیل  همین 

رفته ایم.
بدون  انسان ها  زندگی  اینکه  بابیان  وی 
ادامه  ماند  نخواهد  پایدار  طبیعی  محیط 
ما  طبیعت  در  خشکی ها  به  توجه  با  داد: 
در  دلپسندی  واژه  منظر  خشکی  اینکه  و 
اذهان عمومی نیست به همین دلیل از واژه 
منظر  نوع  این  عنوان  برای  »بومی گرایی« 

استفاده می کنیم.
در  را  کار  این  نیت  این  با  افزود:  خادم 
به عنوان  که  دادیم  انجام  بندرعباس 
هم  که  کنیم  برخورد  آن  با  استراتژی ای 
آب  هم  و  باشد  داشته  بیشتری  پایداری 

کمتری را نیاز داشته باشد.
وی بیان کرد: متأسفانه به لحاظ مالی برای 

مواجه  مشکل  با  نیز  سبز  فضای  توسعه 
هستیم، بنابراین با انجام این کار محل هایی 
با  را  که در بندرعباس بالاستفاده مانده بود 
مصالحی مانند سنگ برای زیباسازی کردیم 
و گونه های گیاهی استفاده شده در این منظر 
نیز از گونه های مختلفی است که در طبیعت 

اطراف بندرعباس وجود دارد.
گونه های  کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
هستیم  دارا  منطقه  در  که  را  بومی  گیاهی 
شهرهای  از  که  مختلفی  نوع های  از  کمتر 
اضافه شده  بندرعباس  طبیعت  به  دیگر 
شهر  زیبایی  در  که  دیگری  نکته  و  نیست 
مورد اهمیت است این است که قرار نیست 
مناظری  شهرها  همه  به مانند  نیز  شهر  این 
از  بهره گیری  با  بلکه  باشد  داشته  یک شکل 
طبیعت اطراف بندرعباس باید منظره سازی 

شود.
با چمن کاری  ما  اینکه  بابیان  ادامه  وی در 
در  نیز  مردم  کرد:  اذعان  نیستیم  دشمن 
درخواست  را  چمن کاری  مناطق  برخی 
این  انجام  به  ناگزیر  علت  همین  به  دارند 
را  مردم  نظر  نمی شود  اما  هستیم  کار 
بومی  منظر  با  را  همه جا  و  گرفت  نادیده 
به منابع آبی  تا جایی که  آرایش کرد پس 
انجام  نیز  را  چمن کاری  نشود  وارد  ضربه 

می دهیم.

اجرای طرح منظرسازی خشک در بندرعباس 
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آگهی دعوت مجمع عمومی
مرحله اول انتخاب نماینده گروه1377 بازان

به اطالع کلیه سهام داران شرکت تعاونی مرزنشینان 1377 بازان میرساند که جلسه مجمع عمومی اول انتخابات نماینده گروه این 
تعاونی از تاریخ 95/10/15 تا تاریخ 95/10/22 برابر جدول زمان بندی زیر ومکان های مشخص شده در ساعت مقرر برگزار می شود.

هیئت مدیره تعاونی 1377 بازان
تلفن : 09188582590 عظیمی

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

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   95/4/۸ مورخ   ۱3956۰33۱۰۰9۰۰۰۷۰5 شماره  راي  برابر 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي / خانم فاطمه خدابین فرزند نجات بشماره شناسنامه ۱3۱ کد ملی 
4۸9۸۰۰6۰35  بصورت ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 4۱4/4۰ مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک ۱2 فرعي از ۱56 - اصلی واقع در حاجی آباد 
خریداري اعیان از مالک رسمي آقاي نجات خدابین که سند مالکیت وی ذیل ثبت صفحه 54۸ 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 ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 4۸499  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/9/۱5
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/9/3۰

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی
عمومی  دادگاه   4۱ شعبه   95۰99۸2۱6۰6۰۰3۱۰ کالسه  پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم  تهران   صدر  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی 

 95۰99۷2۱6۰6۰۰9۰۷
خواهان:آقای مجید اکبر لیل آبادی فرزند محمد حسین

خوانده:آقای منیژه آزاد منش فرزند محمد قاسم
تادیه  تاخیر  خسارت  2.مطالبه  دادرسی  خسارت  ها:۱.مطالبه  خواسته 

3.مطالبه وجه چک4-تامین خواسته5-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
رای دادگاه 

آبادی بطرفیت خوانده  لیل  اکبر  آقای مجید  در خصوص دعوی خواهان 
از پرداخت هزینه دادرسی  منیژه آزاد منش بخواسته صدور حکم اعسار 
مرحله بدوی به استناد شهادت شهود نظر به اینکه شهود تعرفه خواهان 
اداء گواهی  دادرسی  پرداخت هزینه  به  نسبت  توانایی وی  بر عدم  متفقا 
دادگاه  خواندگان  ناحیه  از  موثری  دفاع  ارائه  عدم  به  توجها  و  اند  نموده 
دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و با احراز عدم استطاعت وی در 
پرداخت هزینه دادرسی مستندا به مواد 5۰5 و 5۰6 و 5۱3 قانون آیین 
دادرسی  مدنی حکم بر معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی 
صادر و اعالم می نماید.رای صادره غیابی  و ظرف مهلت بیست روز پس از 

ان قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان است.
110/111101 رئیس شعبه 41 دادگاه حقوقی تهران

آگهی

به  اشکبوس  امیر  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  بهرامی  داود  خواهان 
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی  و مطالبه 
که جهت  نموده  تهران  عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  وجه چک 
رسیدگی به شعبه 4۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر 
تهران خیابان ششهید مطهری خیابان میرعماد مجتمع  واقع در   تهران 
ثبت   95۰99۸2۱6۰6۰۰56۰ کالسه  به  و  ارجاع  صدر  شهید  قضایی 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/۱۰/26 و ساعت ۰9:۰۰ 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.
110/111116 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی مجتمغ قضایی 
شهید صدر تهران

آگهی
برتر  عنصر  کیمیا  شرکت  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  حامی  جالل  خواهان 
و  رسمی(  اسناد  اجرای  چهارم  ثبت)اداره  واداره  نوروزی  رضا  محمد  و  ایرانیان 
فرزانه فتحی به خواسته ابطال اجرائیه )موضوع اجراییه مالی است(و دستور موقت 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4۱ 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران واقع در تهران  خیابان 
کالسه  وبه  ارجاع  صدر  شهید  قضایی  مجتمع  میرعماد  خیابان  مطهری  شهید 
95۰99۸2۱6۰6۰۰566 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/۱2/۱5 و ساعت 
9:3۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
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 االنتشار آگهی میشود 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.
110/111105 مدیر دفتردادگاه حقوقی شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهیدصدر تهران

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

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

فاقد سند رسمي
اول/  هیات   ۱395/۰۸/۱3 مورخ    ۱3956۰33۱۰۱۱۰۰33۰۷ شماره  راي  برابر 
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  دوم موضوع 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم مهرنوش سیاوشی  بشناسنامه شماره 26۰4 صادره از تهران فرزند 
سعید در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
63 مترمربع از پالک شماره 459 فرعي از ۱۷۰ اصلي واقع در البرز با خریداری 
از آقای مهدی عبدی و با مالکیت مالک اولیه وراث مرحوم ذبیح اله خاکی جوان 
بنام آقایان وجیه اله و نصرت اله خاکی جوان میباشد تایید مینماید. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 4۸536 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۱395/۰9/۱4 
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱395/۰9/3۰ 

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

طرح جامع تبریز مغایر با نیازها
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی کالن شهر تبریز، طرح جامع این شهر را 
مغایر با نیازها و اقتضائات تبریز و در نقطه مقابل 

توسعه آن دانست.
سعید حاجی زاده با اشاره به طرح جامع ابالغی 
کالن شهر تبریز گفت: در این طرح، کسانی در 
مرکز برای آینده تبریز تصمیم گیری کرده اند که 

هیچ آشنایی با شرایط این شهر ندارند.
وی افزود: در طرح جامع، اذعان شده که تبریز از 
شهرهای مواجه با عرصه های وسیع بافت فرسوده 
و حاشیه نشینی است، اما تصمیماتی که در این 
طرح اتخاذ شده، خود باعث توسعه ی بیش از پیش 

حاشیه نشینی در مناطق دیگر شهر خواهد شد.
با  مخالفت  های  استدالل  زاده همچنین  حاجی 
الحاق یا عدم الحاق برخی مناطق و روستاها به 
تبریز را در طرح جامع، ضد و نقیض، غیرمنطقی 

و غیرکارشناسی دانست.
وی به جانمایی موزه هنرهای معاصر و تاالر مرکزی 
این  در  گفت:  و  کرد  اشاره  جامع  در طرح  شهر 
طرح مکان موزه هنرهای معاصر و تاالر مرکزی 
شهر تبریز به ترتیب میدان آذربایجان و محدوده 
الله پارک تعیین شده است، درحالی که مدیریت 
گردشگری ایجاب می کند جاذبه های گردشگری 
متمرکز و در  محدوده مناسبی تعریف شود بنابر 
این می بایست این دو پروژه در محدوده تاریخی 
فرهنگی شهر یا مکان مناسب دیگر تعریف می شد 

و باید در این باره بازنگری شود.
حاجی زاده بر لزوم حساس کردن و کمک گرفتن 
از دیگر مسئوالن در زمینه ی برخی مسائل کالن 
شهر از جمله طرح جامع تاکید کرد و گفت: در 
توجه  با  که  دادم  تذکر  گذشته  هفته  دو  جلسه 
به آغاز بررسی بودجه سال 96 در مجلس و نیز 
جلسه  تبریز 2۰۱۸  مهم  رویداد  بودن  پیش  در 
مشترکی با نمایندگان مجلس برای بررسی برخی 
مسائل مهم تبریز تشکیل شود که متاسفانه تاکنون 

اعتنایی نشده است.
وی با اشاره به نشست استاندار آذربایجان شرقی 
با اعضای شورا در اوایل شورای چهارم گفت: آقای 
استاندار در آن نشست قول دادند که برای یک بار 
هم که شده در صحن شورا حضور یابند و من فکر 
می کنم اکنون طرح جامع کالن شهر تبریز این 
اهمیت و ارزش را دارد که از شخص اول اجرایی 
استان دعوت کنیم تا برای شنیدن اشکاالت اساسی 
این طرح که اجرایی شدن آن ها برای آینده استان 
و تبریز فاجعه بار خواهد بود، در صحن شورا حضور 

یابند.
وی تصریح کرد: هرچه قدر در مورد اشکاالت این 
طرح در صحن شورا داد و فریاد شود راه به جایی 
نخواهد برد مگر اینکه جلسه ای با دست اندرکاران 
امر در استان و کشور تشکیل و اشکاالت منعکس 

شود.

توانمندی های منطقه ویژه اقتصادی بندرامام
 در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل 

منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره( ضمن حضور پررنگ و فعاالنه 
در نخستین نمایشگاه بین المللی راهسازی، راهداری، حمل و نقل و 
صنایع وابسته که همزمان با هفته حمل و نقل، در مصالی بزرگ تهران 
تهران برگزاری شد، ویژگی ها، مزیت ها و توانمندی های خود را در 

معرض دید متخصصان قرار داد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، در 
این نمایشگاه بین المللی که با حضور دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی 
افتتاح گردید، بیش از ۱۱5 شرکت کننده از وزارتخانه ها و سازمان ها، 
شرکت های داخلی و خارجی،  نوین ترین و جدیدترین تولیدات و خدمات 

خود را معرفی می کنند.
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با همکاری 
سازمان بنادر و دریانوردی می کوشد، در این نمایشگاه تخصصی ضمن 
معرفی ویژگی های کم نظیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره( 
به لحاظ وسعت ۱۱ هزار هکتاری و نزدیکی به مراکز بزرگ جمعیتی و 
مصرفی و هم جواری با منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و منطقه آزاد 
تجاری اروند، مزیت های سرمایه گذاری در این بندر بزرگ تجاری کشور، 
اقدامات و دستاورهای  مهم این کانون عمده ی تخلیه و بارگیری غالت 
در بخش های عمرانی، عملیاتی و سرمایه گذاری را در معرض دید بازدید 

کنندگان  قرار دهد.
در جریان نخستین روز این نمایشگاه مهندس سعید نژاد معاون وزیر راه و 
شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، ضمن بازدید از غرفه 
ی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره( نحوه ارائه ی مطالب این 

اداره کل را مالحظه و دیدگاه های خود را ابراز نمودند.
این نمایشگاه همزمان با هفته حمل و نقل به منظور جذب و توسعه 
صنعت راهسازی و راهداری در پساتحریم در محل مصالی بزرگ امام 
خمینی تهران برگزار شده است  و در آن چندین هیات تجاری و سرمایه 

گذاری خارجی نیز حضور می یابند.

کمبود پالتوی استاندارد در البرز
مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی البرزگفت: 3۰ درصد بودجه تخصیص 

یافته امسال به تئاتراختصاص داده شده است.
سید موسی حسینی کاشانی، اظهارکرد: متاسفانه زیرساخت های حوزه 
تئاتراستان ضعیف است وهمین باعث شده هنرمندان این رشته برای 

فعالیت با مشکالت زیادی مواجه باشند.
وی ادامه داد: یکی ازمهمترین این مشکالت کمبود پالتوی استاندارد است 
که باعث شده هنرمندان هم در زمان اجرا و هم در ساعات تمرین با 

موانعی روبه رو باشند.
حسینی افزود: درحال حاضر البرز پالتوی استاندارد ندارد و بیشترپالتوهای 
موجود برای برگزاری کنفرانس وهمایش ها ساخته شده اند و برای اجرای 

تئاترمناسب نیستند.
وی اضافه  کرد: برای رفع این مشکل مجوزساخت سه پالتو دراستان صادر 
شده که درفرایند ساخت آنها حتما از نظر پیشکسوتان تئاتر استفاده 
می شود. این مسئول توضیح داد: ساخت این پالتوها جزء تعهدات اداره کل 
ارشاد است وباید تا پایان سال آینده انجام شود. مدیرکل فرهنگ وارشاد 
البرزابرازکرد: امسال یک میلیارد تومان برای ساخت وبازسازی پالتوی 
تئاتر در البرز در نظر گرفته شده که 5۰۰ میلیون تومان آن جذب شده 
است. حسینی کاشانی تصریح کرد: اگرمابقی این اعتبار نیز جذب شود 
امکان توسعه زیرساخت های تئاتراستان به میزان قابل توجهی افزایش 

می یابد.

خبر خبر

کشاورزی  تحقیقات  مرکز  علمی  هیأت   عضو 
و  سیل  گفت:  لرستان  طبیعی  منابع  و 

خشکسالی دو روی یک سکه هستند.
 دکتر چمن پیرا اظهار کرد: سیل و خشکسالی 
دو روی یک سکه هستند و زمانی که سیالب 
به راه می افتد، در سال آینده و فصول بعدی 
بارش  چراکه  باشیم،  خشکسالی  منتظر  باید 

به صورت رواناب از دسترس خارج می شود.
وی با اشاره به سیل اخیر شهر خرم آباد اضافه 
شهر  این  که  طبیعی  شرایط  وجود  با  کرد: 

دارد، نباید سیل به راه بیفتد.
ناشناخته ها  از  انسان  اینکه  بیان  با  چمن پیرا 
می زند،  او صدمه  به  ترس  همین  و  می ترسد 
رابطه  در  مقداری  اگر  اخیر  اتفاق  در  افزود: 
با  حداقل  داشتیم،  اطالع  و  شناخت  سیل  با 

خسارت جانی مواجه نمی شدیم.
تحقیقات  مرکز  علمی  هیأت  عضو  این 
کشاورزی و منابع طبیعی لرستان خاطرنشان 
کرد: متأسفانه در شکل گیری سیل عموماً در 
پایین دست و داخل شهر به دنبال حل مسأله 
و  کانال ها  طراحی  با  داریم  انتظار  و  هستیم 
کنیم.  حل  را  مشکل  مختلف  ابعاد  به  پل ها 
اصلی  منشأ  اما  هستند،  تأثیرگذار  موارد  این 

نیستند.
و  باالدست  در  اصلی  مشکل  داد:  ادامه  وی 
بر هم  با  آنجاست که  تخریب پوشش گیاهی 
خوردن تعادل گیاهی دامنه ها باعث به وجود 

آمدن این مشکل می شویم.
دنبال  به  که  زمانی  تا  کرد:  تأکید  چمن پیرا 
حل مشکل سیالب به صورت کامل در درون 
هستیم  آبخیز  حوضه های  پایین دست  و  شهر 

همیشه با چالش در درون شهر مواجه خواهیم 
کشاورزی  تحقیقات  مرکز  پژوهشگر  این  شد. 
توسعه  کرد:  تصریح  لرستان  طبیعی  منابع  و 
شهر و رشد شهری امری اجتناب ناپذیر است 
و بایستی شهر با رعایت اصول خاص گسترش 

یابد.
وی گفت: در زمان بارش باران، آب به صورت 
برگاب، جریان سطحی و نفوذ در زمین ذخیره 
می شود. مقداری از بارش نیز تبدیل به رواناب 
شده و قسمتی نیز به صورت ذخیره سطحی 

در چاله های سطح زمین جمع می شود.
نفوذ  زمین  در  که  آبی  شد:  یادآور  چمن پیرا 
زیرزمینی  سفره های  تقویت  باعث  می کند 
شبکه های  در  نیز  مقداری  نیز  و  می شود 
ایجاد  باعث  نهایتاً  و  می یابد  جریان  زهکشی 

جریان رودخانه ای می شود.
پوشش  تخریب  با  کرد:  اظهار  محقق  این 
گیاهی تعادل را برهم می زنیم و تنها برای ما 

یک رواناب باقی می ماند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط طبیعی ضریب 
 ۷۰ و  است  درصد   3۰ جنگل  یک  رواناب 
زمین  داخل  در  و  شده  مستهلک  نیز  درصد 

نفوذ می کند.

سیل و خشکسالی دو روی یک سکه  در لرستان

بهادری-اصفهان: شرکت آبفا استان اصفهان 
برای سومین سال پیاپی موفق به کسب رتبه 
برتر در ارزیابی عملکرد مدیران ارشد وزارت 
و  بین شرکتهای آب  نیرو در سال 94 در 
آبفا  شرکت  شد.   کشور  شهری  فاضالب 
استان اصفهان به دلیل فعالیتهای گسترده و 
ارائه خدمات مطلوب به مشترکین در سطح 
استان موفق به کسب رتبه برتر در جشنواره 
اجرایی  بین دستگاههای  در  شهید رجایی 
و  عمومی  های  مجموع شاخص  در  استان 

تخصصی در دوسال متوالی گردیده است.
به منظور توسعه  آبفا  در سال 94 شرکت 
خدمات  از  مردم  حداکثری  مندی  بهره  و 
 ، بهداشت  افزایش  به  منجر  نهایت  در  که 
صدد  در  گردد  می  مردم  رفاه  و  سالمت 
جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده 

است.
در حقیقت شرکت آبفا استان اصفهان در 
کاهش  مالی  تأمین  ظرفیتهای  راستای 
سال  در  دولتی  اعتبارات  به  وابستگی 
های اخیر در دولت تدبیر و امید گام های 
بخش  مشارکت  جلب  جهت  در  مؤثری 
اشخاص  های  گذاری  سرمایه  و  خصوصی 
حقیقی و حقوقی در انجام پروژه های آب و 

فاضالب برداشته است. این اقدامات اجرایی 
و  و جذب مشارکت های بخش خصوصی 
مردمی باعث شده است توان اجرای طرح 
به  اصفهان  آبفا  شرکت  ای  توسعه  های 
کمی  رشد  و  یابد  افزایش  محسوسی  نحو 
و کیفی برنامه های عمرانی را بدون اتکا به 
اعتبارات دولتی به دنبال داشته باشد. این 
قراردادها در همه مدل های سرمایه گذاری 
اوراق  داخلی،  خارجی،  فاینانس  از  اعم 
 ،BOO، BOT های  روش  مشارکت، 
آن  ثمره  که  بوده  تبصره3  و  متقابل  بیع 
بازه زمانی محدود چندساله بیش  در یک 
سرمایه  ریال  میلیارد  و ۷45  هزار  پنج  از 
گذاری در بخش های آب و فاضالب استان 
می باشد. فعاالن صنعت آب و فاضالب در 
استان اصفهان با تالش و همدلی و با هدف 
موفق  مردم  به  گسترده  رسانی  خدمات 
و مسئولین شدند  مردم  به کسب رضایت 
اصفهان  استان  در  همچنان  طوریکه  به 
پیشتاز  بهتر  و  گسترده  خدمات  ارائه  در 
کسب  مطالب  این  گوای  شدند   شناخته 
مقام برتر برای دو سال متوالی در جشنواره 
شهید رجایی در بین دستگاههای اجرایی 
استان در مجموع شاخص های عمومی و 

تخصصی می باشد.
ششمین  ارزیابی  در  برتر  و  اول  رتبه   
برتر  عمومی  روابط  انتخاب  جشنواره 
درکشور  شهری  فاضالب  و  آب  شرکتهای 
یازدهمین جشنواره روابط عمومی های  و 
پیاپی  سال  دومین  برای  اصفهان  استان 
و  افکارسنجی  و  پژوهش  های  بخش  در 
دومین  در  برتر  رتبه  کسب  رسانی  اطالع 
حراست  بین  در  حراست  متوالی  سال 
سال  دو  در  استان  اجرایی  دستگاههای 
اقامه  تقدیر  متوالی، کسب عنوان شایسته 
استان  اجرایی  دستگاههای  بین  در  نماز 
در  تقدیر  لوح  کسب  متوالی،  دوسال  در 
ارزیابی کمیته عفاف و حجاب دستگاههای 
بنیاد  نامه  گواهی  اعطای   ، استان  اجرایی 
جهانی انرژی به آبفا استان اصفهان از دیگر 
در  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  افتخارات 
سال 94 بوده است که در نهایت این مؤلفه 
ها موجب شد در سال جاری شرکت آبفا 
استان اصفهان در ارزیابی عملکرد مدیران 
آب  شرکتهای  بین  در  نیرو  وزارت  ارشد 
در  برتر  شرکت  بعنوان  شهری  فاضالب  و 

کشور معرفی شود.

مدیر کل راه وشهرسازی استان مرکزی گفت: در سال جاری  
بیش از 6۰۰ واحد مسکونی و تجاری در استان مرکزی جهت 
استفاده از تسهیالت نوسازی بافتهای فرسوده به بانک عامل 

معرفی شده اند«.
  مجید شارقی  گفت: با توجه به سیاستهای راهبردی وزارت 
راه وشهرسازی درخصوص بافتهای فرسوده شهری ،در سال 
جاری با همکاری شهرداری ها و معرفی متقاضیان در تمامی 
شهرهای استان مرکزی از طریق این اداره کل ، افزون بر 
6۰۰ واحد مسکونی به بانک مسکن جهت دریافت تسهیالت 

بافتهای فرسوده معرفی شده اند.
وی افزود: در شهرهای اراک،ساوه این تسهیالت  برای هر 
واحد 4۰ میلیون تومان و  برای سایر شهرهای استان ) دارای 
بافت فرسوده مصوب( ،3۰ میلیون تومان می باشد وام مذکور 
به صورت 2 سال مشارکتی و ۱۰ سال فروش اقساطی با سود 
۱۸درصد می باشد که دولت بر اساس مصوبه هیات وزیران 
، ده درصد آن را به عنوان یارانه می بایست به بانک عامل 
پرداخت نماید. گفتنی است از اول برنامه چهارم  در استان 
مرکزی  تا کنون حدود 6۸۰۰ واحد جهت اخذ تسهیالت 
نوسازی بافتهای فرسوده به بانکهای عامل معرفی  شده اند که 
از  این تعداد  6۰۰ واحد آن در سال جاری محقق شده است.

خاطرنشان می شود عالوه بر بانک مسکن ) بانک عامل این 
طرح(، سایر بانکها از جمله سپه، رفاه ،پست بانک نیز در سال 

جاری دارای سهمیه در خصوص این تسهیالت  می باشند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی اعالم کرد:

معرفی ۶00 واحد مسکونی جهت 
دریافت تسهیالت نوسازی

شرکت آبفا اصفهان  برتر کشوری شد
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آگهی مفقودی
صدور  شماره25۰4۱42تاریخ  به  باری  ای  حرفه  راننده  هوشمند  کارت 
شماره  4۸۱9۸52۸6۸دارای  ملی  شماره  به  زنگنه  مهدی  نام  ۱393/۷/23به 

گواهینامه 93۸۱3۱63۰9مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 شهرستان باغملک

آگهی مفقودی
-۸2 ایران  شهربانی  شماره  به   ۱3۸۸ مدل  زانتیا  سیتروئن  سواری  سبز  برگ 
9۷3ج5۱ و شماره موتور ۱۰4۸2۱ و شماره شاسی S۱5۱22۸۸۱۸42۸6 به نام 

مهدی علی محمد نژاد باریکی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی  مدل 93 به شماره شهربانی ایران ۷2-354ن۷5 و شماره 
موتور ۱24K۰32۷۱54 و شماره شاسی NAAN۰۱CA۱EH۱۰۱555به نام 

پریسا پذیرفته مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت سواری رنو لوگان L9۰ مدل 9۰ سفید روغنی به 
 NAPLSRALD۰۱۱43926 شماره پالک 544ل23 ایران ۸2 به شماره موتور

و شماره موتور ۷۷۰9632۰ مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. 
فریدونکنار

آگهی مفقودی
ای  نقره   ۸9 مدل  آی  ایکس  تی  جی  پراید  سایپا  سواری  مالکیت  شناسنامه 
متالیک به شماره پالک ۸2-2۷9د۸۷ به شماره موتور 3۷۱9349 و شماره شاسی 

S۱4۱22۸95۷5۱5۷ مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت سواری سایپا پراید جی تی ایکس آی مدل ۸5 
سفید روغنی به شماره پالک ۷2-3۸6م9۱ به شماره موتور ۱5992۸2 و شماره 

شاسی Si4۱22۸5۸۸۷۷۸۱ مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی مفقودی
موتور  شماره  و  ۷2-46۷ج۷۱  شهربانی  شماره  به   ۱3۸۷ مدل  پراید  سبز  برگ 
26۱4252 و شماره شاسی S۱4222۸۷۰3۱96۰ به نام بهروز رزقی شیر سوار 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
سند کمپانی کامیون ولوو باری چوبی N۱۰  مدل ۱36۱ به شماره شهربانی ایران 
فرزاد  نام  ۰3۷234به  شاسی  شماره  و   ۰۰3۷5۰ موتور  شماره  و  62-29۷ع۷۷ 

شعبانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز پراید سواری مدل ۱3۸5 شماره شهربانی ۱۷2ص94- ایران ۸2 شماره 
موتور ۱659263 شماره شاسی S ۱4۱22۸59۱۸۷92 بنام خلیل رضائی روشن 

بابلمفقود از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری پژو پارس مدل ۱3۸2 شماره شهربانی 
۸2-63۸م24 شماره موتور 22۸2۸2۰2569 شماره شاسی ۸2۸۰5266 بنام سید 

مهدی میر رحمتی لنگوری مفقود از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی 
سند کمپانی سواری سمند مدل ۱3۸5 با شماره شهربانی ایران ۸2-۷۷۸م44 با 
شماره موتور ۱24۸5۱۱۸6۷9 و شماره شاسی ۱456۰43۰ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین وانت پیکان شماره شهربانی ۱45ج۷۸-۷2 شماره 
موتور ۱۱5۱۷۷۱5229 شماره شاسی ۷۷9۱5454 بنام محمد آقا براریان حمزه 

کالئی مفقود از درجه اعتبار ساقط است.
بابل 

دادنامه
پرونده کالسه 95۰99۸۸۷532۰۰654 شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان 

سنندج تصمیم نهایی شماره 95۰99۷۸۷532۰۰9۱2 
خواهان: آقای محمد حسین زارعی فرزند امیراله با وکالت آقای عباس آل احمدی فرزند 

عزیزقلی به نشانی سنندج- خ امام پاساژ خرم- ط اول- واحد ۱۰5 
تعریف-  کردستان-سنندج-خ  نشانی  به  شکراله  فرزند  وفا  با  مهدی  خوانده:آقای 

بیمارستان شهید قاضی- ۰9۱۸3۱۷6۰۰۱
خواسته: مطالبه وجه چک

گردشکار: بتاریخ فوق العاده جلسه شعبه ۱2 شورای حل اختالف سنندج بتصدی 
امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق نظرات شورا پس از بررسی اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شورا
در خصوص دادخواست آقای محمد حسین زارعی فرزند امیراهلل به طرفیت آقای مهدی 
با وفا فرزند شکراهلل بخواسته مطالبه مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یک فقره چک بانک 
به شماره سریال ۷3443945۰ به تاریخ ۱392/3/22 احتساب خسارت دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست خواهان وجود اصل چک مستند دعوی 
در ید وی که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و گواهی عدم پرداخت صادره از جانب 
بانک محال علیه و اینکه خوانده نیز دفاعی که در ادعای خواهان را ایجاب نماید به عمل 
نیاورده است لذا شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد ۱9۸و5۱9و522 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 3۱۰و3۱3و32۰ قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ۱/332/5۰۰ 
ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 3۰۰/۰۰۰ ریال بابت نشر آگهی از باب تسبیب در حق 
مشار الیه را صادر می نماید. همچنین دایره اجرای احکام حقوقی مکلف است خسارت 
تاخیر تادیه را از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم به نرخ شاخص بانک مرکزی 
محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان بپردازد. این رای غیابی تلقی و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت 2۰ روز دیگر قابل 

اعتراض در محاکم عمومی حقوقی سنندج می باشد. م.الف:35۸۰
قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف سنندج - رسول رضایی

دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه   95۰99۸663۸9۰۰۰9۱ کالسه  پرونده   
 95۰99۷663۸9۰۰432 شماره  نهایی  تصمیم  دورود  شهرستان  دادگستری 
با وکالت خانم طیبه عزیزی  فرزند علی حسن  دالوندی  نور علی  آقای   : خواهان 
الغدیر کوچه بنفشه سوم ساختمان پاسارگاد طبقه  بلوار  فرزند ماشااله به نشانی 
اول واحد سوم –خواندگان: ۱-آقای راه خدا دالوندی فرزند علی حسن به نشانی 
لرستان –دورود بلوار معلم کوچه معلم اول جنب اداره کار 2-آقای احمد پیرزادی 
به  الزام   : –خواسته  المکان  مجهول  دورود   – لرستان  نشانی  به  غالمرضا  فرزند 

تنظیم سند رسمی ملک 
از وصول شکوائیه و ثبت بکالسه فوق بتصدی امضاء کننده ذیل  گردشکار :پس 

مبادرت بصدور رای می نماید. 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست خانم طیبه عزیزی به وکالت از آقای نور علی 
دالوندی به طرفیت آقایان ۱-احمد پیرزادی 2-راه خدا دالوندی به خواسته الزام 
خواندگان به انتقال سند یکباب عمارت مسکونی دارای پالک 4۰۱4 فرعی از ۱۱۷ 
اصلی مقوم به 5۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله 
وکیل بدین توضیح که وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و جلسه اول 
دادرسی اظهار می دارد موکلش به موجب مبایعه نامه مورخه ۸4/2/۱۷ به همراه 
خوانده ردیف دوم اقدام به خرید یک باب عمارت مسکونی به شماره پالک فرعی 
4۰۱4 از ۱۱۷ اصلی شهرستان دورود از خوانده ردیف اول نموده است و به موجب 
به  واگذاری سهم خود  به  اقدام  نامه مورخه ۸۷/۱/2۰ خوانده ردیف دوم  مبایعه 
موکل نموده است درخواست صدور حکم به الزام خواندگان به حضور در احد از 
دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت رسمی ملک متنازع فیه را دارم خوانده 
ردیف دوم با حضور در جلسه دادرسی اظهار می دارد مبایعه نامه مورخه ۸4/2/۱۷ 
فی ما بین خود و خوانده ردیف اول و مبایعه نامه مورخه ۸۷/۱/2۰ فی ما بین خود 
و خواهان را قبول دارد.دادگاه در خصوص مالکیت رسمی ملک متنازع فیه از اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود استعالم که حسب نامه شماره ۱۱4/4/3۷۷۱ 
مورخه 95/4/23 ریاست محترم اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود سند 
مالکیت ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی تحت پالک 4۰۱4 فرعی از ۱۱۷ 
اصلی به نام احمد پیرزادی فرزند غالم رضا صادر و تسلیم گریده است .علی هذا 
جلسه  و  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  خواهان  وکیل  اظهارات  مفاد  به  توجه  با 
دادرسی رونوشت مصدق مبایعه نامه مورخه ۸۷/۷/3۰ و ۸4/2/۱۷ که داللت بر 
وجود رابطه قراردادی )بیع( فی ما بین خواهان و خواندگان دارد .استعالم صورت 
گرفته از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود در خصوص مالکیت رسمی 
خوانده ردیف اول نسبت به ملک متنازع فیه دعوی خواهان را به کیفیت مذکور 
نسبت به خوانده ردیف اول محمول بر صحت تشخیص داده مستندا به مواد ۱9۸ 
و 5۱5 و 5۱9 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱3۷9 و مواد 22۰-2۱9-۱9۰ 
قانون مدنی مصوب ۱3۰۷ حکم بر الزام خوانده ردیف اول به حضور در احد از دفاتر 
اسناد رسمی و انتقال رسمی سند مالکیت شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی 
به شماره پالک 4۰۱4 فرعی از ۱۱۷ اصلی شهرستان دورود بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 5۸/6۷۰ تومان بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱۸3/6۰۰ تومان بابت 
حق الوکاله وکیل )شصت درصد مرحله بدوی (در حق خواهان صادر و اعالم می 
دارد در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم با توجه به استعالم 
صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود و عدم مالکیت رسمی 
خوانده ردیف دوم نسبت به ملک متنازع فیه به لحاظ عدم توجه دعوی به وی 
مستندا به بند 4 ماده ۸4 و ماده ۸9 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱3۷9 قرار 
رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد .
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – اسداله یوسف وند. 

دادنامه
خواهان: خانم آرزو ناصری اصل دویل  فرزند جالل به نشانی :پرند    کوزو   بلوار امام رضا    

اقاقیا سوم  بلوک بی 5 واحد 56 ط ۱3
خوانده: آقای رضا علی مددی  فرزند مطلب به نشانی مجهول المکان 

خواسته: طالق غیابی  گردشکار: بنا به مراتب و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
مبادرت بصدور رای می نماید. 

رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم آرزو ناصری اصل دویل  فرزند جالل بطرفیت آقای 
رضا علی مددی  فرزند مطلب به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای 
صیغه طالق غیابی به علت مواجه بودن با عسر وحرج به علت ترک زندگانی و عدم 
پرداخت نفقه بدین شرح که بداللت سند نکاحیه شماره 2۱593 دفتر ازدواج شماره 35 
اسالمشهر با خوانده رابطه زوجیت دائمی داشته لکن مشارالیه از سال ۸۸ است زندگی 
مشترک راترک و دراین مدت نفقه اینجانبه را پرداخت نمی نماید. دارای فرزند مشترک به 
نام یگانه متولد ۸4/3/29  می باشیم جها دست خودم است کلیه حقوق شرعی و قانونی 
خویش اعم از مهریه. اجرت المثل. نفقه گذشته و آینده رادر قبال طالق بذل می نمایم 
حامله نبوده باکره نمی باشم دادگاه توجها به شرح دادخواست تقدیمی .تحقیقات مرجع 
انتظامی. گواهی گواهان. استعالمات واصله که جملگی مشعر بر صحت ادعای خواهان 
بوده  وخوانده علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده  وتحقیقات دادگاه 
در خصوص آخرین اقامتگاه خوانده مشعر برترک محل می باشد واینکه خوانده الیحه ای 
ارسال نداسته نتیجتا دفاعی معمول ننموده و مساعی وافیه و مواعظ شافیه دادگاه و داورین 
جهت اصالح ذات البین منتج به نتیجه نگردیده و زوجه اصرار بر طالق دارد بنا به مراتب 
معنون و اینکه مجموع اقدامات تخطی زوج در زندگی مشترک موجبات عسرو حرج و 
مشقت زوجه را محقق نموده دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد 
ماده ۱۱3۰ قانون مدنی  و مواد 29 و 26 قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱2/9۱  و قاعده 
فقهی ) الحاکم ولی الممتنع( حکم بر الزام زوج به طالق بائن صادر واعالم می دارد اعتبار 
حکم طالق شش ماه از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابالغ رای فرجام خواهی می 
باشد زوج مکلف است با حضور در دفترخانه طالق مبادرت به اجرای صیغه طالق نماید 
دفاتر طالق با رعایت منطوق 3۷ و 35 و 33 قانون مارالذکر اقدام در صورت ممانعت زوج 
سر دفتر در اجرای تبصره ماده 33 همان قانون نماینده دادگاه جهت اجرای جهت اجرای 
صیغه طالق می باشد. یگانه متولد ۸4/3/29 بالغ می باشد لذا دادگاه تکلیفی ندارد زوجه 
به داللت نظریه پزشکی قانونی شماره 6۱۱۸5 مورخ 95/9/6 باردار نمی باشد. رای صادره 
غیابی تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 
انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر 
استان و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می 

باشد . م / الف ۱۸63  
محمد زاده  رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی  رباط کریم

قیمت تعرفه های آب و برق تا افق 1404 
واقعی می شود

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه برای اولین 
بار ردیف بودجه جداگانه ای برای تأمین آب و برق واحدهای مسکن 

مهر در سال 96 دیده شده است.
علیرضا دائمی با تأکید بر اینکه سرانجام تالش های وزارت نیرو نتیجه 
داد و در بودجه 96 ردیف بودجه ای جداگانه برای تأمین آب و برق 
واحدهای مسکن مهر اختصاص یافت،  گفت: برای تأمین آب و برق 
واحدهای مسکن مهر ۱25 میلیارد تومان در بودجه 96 دیده شده 

است که این رقم سهم دولت است. 
الیحه  در  برق  و  آب  تعرفه های  قیمت  بینی  پیش  به  اشاره  با  وی 
برنامه ششم گفت: در این الیحه صراحتاً اشاره شده که تا افق ۱4۰4 
بایستی قیمت تعرفه های آب و برق واقعی شده و به قیمت تمام شده 
افزایش  درصد  یک  ساالنه  نیز  نیروگاه ها  راندمان  همچنین  و  برسد 

یابد.
کاهش  داد:  ادامه  نیرو  وزارت  اقتصادی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 
که  است  شده  بینی  پیش  موارد  جمله  از  نیز  برق  توزیع  تلفات 
از سه سال قبل کارهای  نیرو  نیز وزارت  این زمینه  خوشبختانه در 
بسیار خوبی انجام داده و توانست تلفات توزیع را از ۱5 درصد به ۱۱ 

درصد برساند.
وی تأکید کرد: بر اساس این الیحه کشورمان تا پایان برنامه بایستی 
تبدیل به هاب انرژی در منطقه شود و پیش شرط آن ورود بخش 
برای  مناسب  بازار  کردن  فراهم  و  صنعت  این  توسعه  به  خصوصی 

سرمایه گذاری در این صنعت است.
برق  کل  از  تجدیدپذیر  انرژی های  سهم  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
تولیدی کشور حدود ۰.32 و سهم تولید پراکنده )CHP ( حدود 
۱.۱3 درصد است که بایستی براساس پیش بینی های الیحه به حدود 

۱5 درصد برسد.
بر  گفت:  برق  صادرات  از  ناشی  درآمد  مورد  در  پایان  در  دائمی 
تومان  میلیارد  هزار   3 حدود  که  شده  پیش بینی  برنامه  این  اساس 
از درآمدهای وزارت نیرو از محل صادرات برق به کشورهای همسایه 
باشد که در صورت برقراری امنیت در برخی کشورهای ناامن همسایه 

می توان شاهد ارقامی باالتر از این میزان پیش بینی شده بود.

تزریق گاز سکوی فاز 21 پارس جنوبی
به شبکه سراسری با رکوردی تازه

مجری طرح توسعه فازهای 2۰و2۱ پارس جنوبی گفت: گاز سکوی 
فاز 2۱ که پنجشنبه هفته گذشته به پاالیشگاه خشکی این فاز ارسال 
شده بود، با ثبت رکورد 42 ساعت برای عملیات شیرین سازی، شنبه 
هفته جاری و پس از اخذ مجوز صادرات از شرکت ملی گاز، به شبکه 

سراسری تزریق شد.
علیرضا عبادی افزود: با تالش متخصصان ایرانی، توانستیم گاز ترش 
تولیدی از بخش فراساحل این طرح را با ثبت این رکورد برای شیرین 
تامین سوخت  تزریق کرده و ظرفیت  لوله سراسری  به خط  سازی، 

زمستانی کشور را افزایش دهیم.
وی توجه جدی به عملیات پیش  راه اندازی و آماده سازی واحدهای 
پاالیشگاه برای ورود گاز را دلیل موفقیت و ثبت این رکورد دانست 
این  سازی  شیرین  نخست  ردیف  گذشته  ماه  دو  از  کرد:  اضافه  و 
پاالیشگاه با استفاده از گاز ترش فازهای 6، ۷ و ۸ پارس جنوبی آماده 
شده و همه مراحل پیش راه اندازی این فاز به صورت کامل و با دقت 
باال صورت گرفت.عبادی گفت: هم اکنون سکوی فاز 2۱ آماده است و 
شرایط الزم تولید کامل را دارد، بطوری که 4۸۰ میلیون فوت مکعب 
میزان  این  پاالیشگاه خشکی  ظرفیت  افزایش  با  که  کند  می  تولید 
برنامه  طبق  داد:  ادامه  یافت.وی  افزایش  آن  با  متناسب  نیز  تولید 
ریزی، قرار است تا پایان هفته به تولید حداکثری برسد.عبادی ادامه 
داد: تا پایان سال جاری طرح توسعه فازهای 2۰ و 2۱ پارس جنوبی 
رعایت  باره  در  رسید.وی  خواهد  تولید  شده  پیش بینی  ظرفیت  به 
در  کار  انجام  مراحل  تمامی  گفت:  محیطی  زیست  و  ایمنی  مسائل 
بخش فراساحل و پاالیشگاه این پروژه بدون حادثه بود و با راه اندازی 
ردیف دوم شیرین سازی در هفته جاری میزان فلرینگ پاالیشگاه نیز 

به حداقل خواهد رسید.

آمادگی ایران 
 CNG برای صادرات

مدیر طرح احداث جایگاه های گاز طبیعی فشرده 
)CNG( از آمادگی ایران برای صادرات CNG به 

کشورهای خارجی خبر داد.
علی مهرابی درمورد نحوه صادرات CNG  اظهار 
کرد: گاز طبیعی را یا باید به صورت ال ان جی یا از 

طریق لوله کشی صارد کرد.
وی درمورد صادرات CNG به عراق توضیح داد: 
هنوز خط لوله گاز کشور عراق تکمیل نشده است 
تا از طریق آن CNG به این کشور صادر کنیم. 
چنانچه خط لوله گاز این کشور تکمیل شد، بخش 
خصوصی می تواند بر اساس قوانین حاکم بر کشور 
ایران اقدام به ساخت جایگاه های CNG در این 

کشور کند.
مدیر طرح احداث جایگاه های گاز طبیعی فشرده 
)CNG( تاکید کرد: به طور کلی ایران آمادگی 
صادرات CNG به هر کشورهای متقاضی را دارد و 
می تواند به آنها از لحاظ صنعتی و تکنولوژی کمک 

کند.
بر اساس این گزارش، چندی پیش، منصور ریاحی، 
 CNG مدیر طرح احداث و توسعه جایگاه های
اظهار کرده بود یکی از سیاست های این شرکت 

ورود به بازارهای دنیاست.
وی با بیان این که بازارهای هدف شناسایی شده اند، 
از عراق و  کشورهای آسیای میانه  به عنوان بخشی 

از این بازارها یاد کرد.

ایران 10 درصد بازار نفت چین را 
تصاحب کرد

واردات نفت چین از ایران به روزانه ۷۷۷ هزار بشکه 
در روز رسید تا سهم ایران از بازار یکی از بزرگترین 
مصرف کنندگان نفت جهان به نزدیکی ۱۰ درصد 
برسد. واردات نفت خام چین در اکتبر 2۰۱6 با 5۷6 
افزایش  درصد   9.2 معادل  روز،  در  بشکه  هزار 
و  میلیون   6 به  پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت 

۸۰۷ هزار بشکه در روز رسید.
واردات چین از روسیه در ماه اکتبر 2۰۱6  به 
میزان 3۱4 هزار بشکه در روز نسبت به مدت 
مشابه پارسال افزایش یافت و به یک میلیون و 
۱2۱ هزار بشکه در روز رسید. روسیه با داشتن 
سهم ۱6 درصدی از واردات این کشور مهمترین 

صادرکننده به چین است.
به  ماه  این  در  عربستان  خام  نفت  صادرات 
درصد   ۰/3 معادل  روز  در  بشکه  هزار   3 چین 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 
این  یافت و به 94۰ هزار بشکه در روز رسید. 
واردات  از  درصدی   ۱4 سهم  داشتن  با  کشور 
چین در جایگاه دومین صادرکننده نفت به این 

کشور قرار دارد.
صادرات عراق در ماه اکتبر 2۰۱6 به میزان 33۱ 
هزار بشکه در روز در مقایسه با اکتبر سال 2۰۱5 
افزایش یافت و به ۸۷9 هزار بشکه در روز رسید. 
سهم عراق از واردات چین ۱۰.۱ درصد است و 
این کشور سومین صادرکننده نفت به چین است.
صادرات آنگوال و عمان به چین به ترتیب در ماه 
اکتبر 2۰۱6 معادل 2۸۰ و ۱42 هزار بشکه در 
روز کاهش یافت و به 5۸۰ و 53۰ هزار بشکه در 
روز رسید. سهم آنگوال و عمان از واردات چین به 
ترتیب ۸.5 و ۷.۷ درصد است و این 2 کشور به 
ترتیب پنجمین و ششمین صادر کننده نفت به 

چین هستند.

کوتاه از انرژی به نفت در جهان اشاره  با  نفت  شرکت  بین الملل  امور  مدیر 
فروش اولین محموله نفت ایران به انی ایتالیا 
در پسابرجام، از متوقف ماندن فرآیند صادرات 
و  آسیا  در  ایران  سنتی  مشتری  دو  به  نفت 

آفریقا خبر داد. 
فروش  آغاز  به  اشاره  با  قمصری  سیدمحسن 
نفت خام ایران به شرکت انی ایتالیا در دوران 
پسابرجام، گفت: شرکت ملی نفت ایران تاکنون 
یک محموله نفت خام در قالب قراردادی کوتاه 

مدت به این شرکت ایتالیایی فروخته است.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با 
اعالم اینکه مذاکرات با شرکت انی ایتالیا برای 
در  خام  نفت  فروش  بلندمدت  قرارداد  امضای 
انی  بر  عالوه  کرد:  تصریح  است،  انجام  حال 
با  قراردادی  میالدی  سال 2۰۱6  برای  ایتالیا، 
شرکت »ساراس« این کشور برای فروش نفت 

خام امضا شده است.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با 
تاکید بر اینکه هم اکنون امکان فروش روزانه 
ایتالیا  ساراس  به  نفت  بشکه  هزار   65 تا   3۰
نفت  برداشت  اظهار داشت: حجم  دارد،  وجود 
متغییر  ایران  از  ایتالیایی  شرکت  این  توسط 
بوده و از روزانه 3۰ هزار بشکه آغاز و تا بیش از 

6۰ هزار بشکه در روز می رسد.
از سوی دیگر مسئوالن شرکت ملی نفت ایران 
توافق  صورت  در  بودند:  کرده  تاکید  پیشتر 
امکان فروش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام 

به شرکت انی ایتالیا توسط ایران وجود دارد.
توقف فروش نفت ایران به 2 مشتری قدیمی

قمصری در ادامه در خصوص آخرین وضعیت از 
سرگیری صادرات نفت خام ایران به سریالنکا 
و آفریقای جنوبی به عنوان دو مشتری سنتی 

نفت کشور، گفت: هم اکنون فروش نفت خام 
متوقف  آفریقایی  و  آسیایی  کشور  دو  این  به 

است.
بیان  با  نفت  ملی  بین الملل شرکت  امور  مدیر 
اینکه از نظر ایران محدودیتی برای فروش نفت 
در  کرد:  بیان  ندارد،  وجود  کشور  دو  این  به 
در  نفت  پاالیشگاه های  آفریقای جنوبی، سهام 
آمریکایی  و  اروپایی  بزرگ  شرکت های  اختیار 
 ... و  شورون  پترولیوم،  بریتیش  شل،  همچون 

است.
با  مذاکرات  اینکه  اعالم  با  مسئول  مقام  این 

پاالیشگاه های  در  سهام  صاحب  شرکت های 
خاطرنشان  است،  شده  انجام  جنوبی  آفریقای 
این  به  نفت  فروش  می شود  بینی  پیش  کرد: 

کشور آفریقایی به زودی عملیاتی شود.
گذشته  ماه  چند  طول  در  مهر،  گزارش  به 
سایر  و  انرژی  وزیر  نوبت  چند  در  تاکنون 
کردن  نهایی  برای  جنوبی  آفریقای  مقامات 
مذاکرات خرید نفت خام از ایران به تهران سفر 
فروش  برای  مذاکرات  اکنون  هم  و  کرده اند  
در  جنوبی  آفریقای  در  پاالیشگاه  سه  به  نفت 

دستور کار قرار گرفته است.

در همین حال »تمبیسیله ماژوال« معاون وزیر 
آفریقای جنوبی هم دو سال قبل و در  انرژی 
حاشیه مذاکرات نفتی با مقامات ایرانی درباره 
برنامه آفریقای جنوبی برای افزایش خرید نفت 
از لغو تحریم ها گفته بود: بخش  ایران پس  از 
جنوبی  آفریقای  نفت  پاالیشگاه های  عمده 
جمله  از  خارجی  نفتی  شرکت های  توسط 
آمریکا  شورون  توتال،  پی،  بی  شل،  شرکت 
آنها خریدار نفت مورد  بنابراین  اداره می شود، 
نیاز پاالیشگاه ها هستند، برهمین اساس ما می 
توانیم با آنها صحبت کنیم که با لغو تحریم ها 

دوباره تجارت نفتی را با تهران از سرگیرند.
نفت   سنتی  مشتریان  از  یکی  هم  سریالنکا   
بود؛  تحریم ها  اعمال  از  پیش  دوران  در  ایران 
به طوری که تقریبا ۱۰۰ درصد نفت مورد نیاز 
این کشور آسیایی توسط ایران تامین می شد و 
حتی طراحی تنها پاالیشگاه نفت این کشور، بر 

اساس مشخصات نفت ایران انجام شده است.
تا 5۰  نفت خام سریالنکا حدود 45  نیاز  کل 
هزار بشکه در روز برآورد می شود و این کشور 
ظرفیت  با  نفت  پاالیشگاه  یک  تنها  آسیایی، 
نام  به  روز  در  بشکه  هزار   45 تا   4۰ حدود 
است  در حالی  این  دارد.  اختیار  در  »سیالن« 
غیرقانونی  تحریم های  اعمال  از  پیش  تا  که 
غرب، به طور متوسط روزانه حدود 4۰ تا 45 
هزار بشکه نفت ایران توسط این کشور آسیایی 

وارد می شود.
فروش  تحریم ها  اعمال  از  پس  وجود،  این  با 
خام  نفت  و  متوقف  سریالنکا  به  ایران  نفت 
کشورهایی همچون عربستان سعودی و عمان 
آسیایی  کشور  این  سیالن  نفت  پاالیشگاه  در 

جایگزین شد.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت:

فروش نفت به »انی« ایتالیا آغاز شد

علی رغم اینکه در گذشته انتقادهای فراوانی برای 
انرژی های  در  سرمایه گذاری  برای  مشوق  نبود 
سال  چهار  این  طول  در  یازدهم  دولت  بود  نو 
در  که  گفت  باید  و  کرد  تدوین  را  برنامه هایی 
حال حاضر به دلیل وجود زیرساخت های قانونی 
مورد نیاز، جریان خرید تضمینی برق تجدیدپذیر 
با ثبات رو به جلو در حال  از بخش خصوصی 

حرکت است.
به گزارش ایسنا، بر اساس بند ب سیاست های 
کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابالغ 
شده ایجاد نیروگاه های بادی، خورشیدی و ... 
مورد تاکید قرار گرفته همچنین با توجه به اینکه 
مبنای برنامه های 5 ساله نیز همین سیاست ها 
درنظر گرفته شده  در برنامه ششم توسعه تنها 
یک بند در خصوص انرژی وجود دارد و آن هم 

افزایش سهم انرژی های پاک و نوین است.
 عالوه بر این ماده 62 قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت، وزارت نیرو را مکلف به خرید 
برق تجدیدپذیر از بخش خصوصی کرده و ماده 
6۱ قانون اصالح الگوی مصرف نیز وزارت نیرو 
را موظف به عقد قرارداد بلند مدت جهت خرید 
غیردولتی  بخش  از  تجدیدپذیر  برق  تضمینی 

کرده است.
از  حمایت  قانون   5 ماده  اساس  بر  همچنین 
تامین  برای  است  موظف  دولت  برق  صنعت 
نگهداری  و  توسعه  برای  الزم  منابع  از  بخشی 
برق تجدیدپذیر،  تولید  و  شبکه های روستائی 
عوارض مصرف را در بودجه سالیانه پیش بینی 
و صد درصد آنرا صرفاً برای کمک به طرح های 

مذکور هزینه کند.
بنابراین با توجه به پشتوانه های قانونی ذکر شده 
این اطمینان به سرمایه گذاران بخش خصوصی 

داده می شود که ثبات الزم در این عرصه وجود 
هوشنگ  گفته  به  که  تاجایی  داشت  خواهد 
فالحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
با توجه به تمهیدات لحاظ شده در حوزه ارتقاء 
و توسعه انرژی های تجدیدپذیر دیگر هیچ جای 
نگرانی برای سرمایه گذاران بخش داخلی و بخش 

خارجی وجود ندارد.
از  خوبی  استقبال  تاکنون  این که  بیان  با  وی 
توسعه و ارتقاء انرژی های تجدیدپذیر شده است، 
گفت: این موضوع مسوولیت بسیار زیادی را بر 
دوش وزارت نیرو متحمل می کند به همین دلیل 
تالش ما براین است که در آینده نزدیک شاهد 

ارتقاء انرژی های تجدیدپذیر باشیم.
به گفته فالحتیان، در حال حاضر مسیر ارتقاء 
انرژی های تجدیدپذیر هموار شده و در شرایطی 
هستیم که قوانین خوبی برای این مهم وضع شده 
است لذا این اطمینان را به سرمایه گذاران می دهیم 
که تعرفه  های در نظر گرفته شده در درازمدت 
ثابت بماند و تغییری حاصل نشود، چرا که این 

قانون از سوی مجلس تصویب شده است.
بیان  با  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
سوی  از  خارجی  سرمایه گذاری  به  میل  اینکه 
سرمایه گذاران خارجی بسیار افزایش پیدا کرده 
به طوری که بیشتر تقاضاها از ۱۰۰۰ مگاوات به 
باال است، اظهار کرد:در حال حاضر فضای قابل 
اعتمادتری نسبت به گذشته برای سرمایه گذاران 
خارجی ایجاد شده است چراکه تقریبا از تمام 
کشور هایی که در عرصه تجدید پذیرها پیش 
قدم هستند به ایران پیشنهاد سرمایه گذاری داده 
اند لذا الزم است که در این راستا ما نیز اقداماتی 

را انجام دهیم.
به گفته وی داشتن قوانین دائمی و پایدار و ایجاد 

تعرفه های مناسب مهمترین بخش جذب سرمایه 
گذاری خارجی است که تا کنون این دو مقوله 
فراهم شده است  لذا در حال حاضر اید شرایطی 
را فراهم کنیم که قراردادهای تیپ فارسی را برای 
خارجی ها نیز انتشار دهیم البته  طی یک سال 
گذشته مذاکرات زیادی برای این مهم انجام شده 
است و در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته ایم 

که این کار با سرعت بیشتری انجام می شود.
فالحتیان با بیان اینکه مهمترین دغدغه شرکت 
های خارجی فعال در عرصه انرژی های تجدید 
این  کرد:  اظهار  است  بوده  قانون  ثبات  پذیر 
تضمین را به سرمایه گذاران خارجی می دهیم 
تا تمام قرارداد هایی که در این حوزه منعقد می 
شود با همان مفاد قرارداد اولیه ثابت بماند و اگر 
تغییری در قانون همچنون تغییر مالیات صورت 

گرفت کشور خارجی مسئولیتی را قبول نکند.
وی با اشاره به نوپا بودن ایران در توسعه انرژی 
های تجدید پذیر گفت: وزارت نیرو امادگی دارد 
تا از نظرات کلیه افراد در مقاطع مختلف برای 
توسعه انرژی های تجدید پذیر استفاده کند چرا 
که طبق برنامه های در نظر گرفته شده قرار است 
که در 5 سال آینده 5 هزار مگاوات انرژی تجدید 

پذیر در سبد تولید انرژی قرار بگیرد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خصوص 
تامین منابع الزم برای انرژی تجدید پذیر گفت: 
تدابیر الزم برای کاهش ریسک سرمایه گذاری 
در نظر گرفته شده به طوری که در حال حاضر 
ریسک سرمایه گذاری در کشور 6 است و پیش 

بینی می شود که این عدد به 5 کاهش یابد .
فالحتیان تصریح کرد: این مسئله به این معنا 
است که در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته 
ایم که سرمایه گذاری در ایران نسبت به گذشته 

دو پله بهبود یافته به این معنا که می توانیم به 
میزان بیشتری از منابع خارجی استفاده کنیم 
وی با اشاره به عوارض 3۰ ریالی که صنعت برق 
دریافت می کند تاکید کرد این مبلغ می تواند 
برای توسعه انرژی های تجدید پذیر کافی باشد 
لذا این اطمینان را به سرمایه گذاران می دهیم 
که برای تامین سرمایه دغدغه ای نداشته باشند.

با بیان این که سرمایه گذار خارجی از ما  وی 
وزارت  برنامه  کرد  اظهار  خواهد  می  گارانتی 
برق  توزیع  و  تولید  بخش  که  است  این  نیرو 
توسط بخش خصوصی اداره شود و تنها شبکه 
که  طوری  به  بماند.  دولت  دست  انتقال  های 
در حال حاضر 55 درصد از برق کشور توسط 
بخش خصوصی تولید می شود. قرار است ظرف 
اینده این عدد به ۷۰ درصد برسد لذا  5 سال 
باید شرایطی فراهم شود که سرمایه گذار بتواند 

با اطمینان خاطر اقدام به سرمایه گذاری کند.
انرژی  تولید  ظرفیت  مگاوات  هزار   6۰ حدود 
خورشیدی، ۱5 هزار مگاوات انرژی بادی و بیش 
ایران  »بیوزیست«در  انرژی  مگاوات   25۰۰ از 
مگاوات  هزار  با ۷6  مقایسه  در  که  دارد  وجود 
ظرفیت نصب شده نیروگاهی رقم باالیی است اما 
با این وجود از این ظرفیت آنطور که باید استفاده 

نمی شود.
 طبق برآوردهای وزارت نیرو تا کنون ظرفیت 
کشور  در  تجدیدپذیر  انرژی های  شده  نصب 
2۰۰ مگاوات تعیین شده و  طبق برنامه ریزی 
های صورت گرفته قرار شده که تا پایان امسال 
۱۰۰ مگاوات دیگر به این ظرفیت اضافه شود و 
در سال های آتی نیز حدود 3۰۰، ۷۰۰ و ۱۰۰۰ 
مگاوات افزایش ظرفیت در دستور کار وزارت نیرو 

قرار گرفته است.

سیاست هایی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر



سه شنبه 30 آذر 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3383اقتصادی11

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد :
اتمام پروژه های نیمه تمام کشور 35 سال دیگر

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه با اشاره به این که یکی از معضالت 
ما پروژه های نیمه تمام است، گفت: برای اتمام پروژه های شروع شده 
۱4۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز داریم که با منابع کنونی دولتی 
35 سال برای اتمام این پروژه ها زمان نیاز است.خیراهلل خادمی در جمع 
خبرنگاران مبنی بر این  که هم اکنون چه تعداد پروژه نیمه تمام و متوقف 
شده در کشور داریم، اظهار کرد: اکثر تعهدات توسعه ای ما در بخش ریلی،  
آزادراهی و بزرگراهی در شرکت ساخت است و وظیفه ما این است که 
ساخت و ساز را انجام داده و آنرا در اختیار بهره بردار قرار دهد.وی بیان 
کرد: پس از اجرای پروژه طی مراحل قانونی پروژه ها تحویل بهره بردار 
می شود که هدف اصلی ماست. ساالنه حدود 4۰۰۰ میلیارد تومان پروژه 
اجرا می شود، سال گذشته به طور متوسط از منابع مختلف حدود 4۰۰۰ 
میلیارد تومان در شرکت ساخت هزینه شده و عدد باالیی است.معاون 
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که هه کارها را با مشاکرت پیمانکاران 
داخلی انجام می دهیم، افزود: یکی از معضالت ما پروژه های نیمه تمامی 
است که خیلی از آنها اولویت  بندی مناسبی ندارد. برای اتمام پروژه های 
شروع شده حدود ۱4۰ هزار میلیارد تومان است که عدد بسیار بزرگی 
است که با منابع دولتی حدود 35 سال زمان می برد که به اتمام برسد. 
از این رو ناچاریم اولویت بندی کنیم که این مسئله را در دستور کار قرار 
داده ایم، به عنوان مثال چند پروژه ریلی را در دستور کار قرار داده ایم.
وی ادامه داد:  طرح های شرکت ساخت حدود ۱۱۰ پروژه است اما کل 
پروژه های عمرانی حدود  6۰۰ طرح است که از این تعداد 45۰ پروژه ها 
فعال است.مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه در پاسخ به پرسش دیگر 
تسنیم مبنی بر جدیدترین وضعیت راه آهن غرب نیز گفت: افتتاح این 
پروژه تا فیروزان 22 بهمن امسال  و از فیروزان تا کرمانشاه نیز تا هفته 
دولت سال آینده به بهره برداری می رسد.خادمی ابراز امیدواری کرد منابع 

مالی این پروژه تامین شود.
 

 کشاورزی
مذاکرات گندمی مسئوالن ادامه دارد

با وجود گذشت سه ماه از آغاز فصل کشت محصوالت کشاورزی از جمله 
گندم به عنوان استراتژیک ترین محصول تامین کننده امنیت غذایی، هنوز 
نرخ خرید تضمینی از کشاورزان ابالغ نشده و علی رغم اعتراض کشاورزان 
نسبت به این تاخیر در اجرای قانون، مسئوالن همچنان آینده را وعده 
می دهند.به گزارش ایسنا، وعده دولت برای اجرای صحیح و به موقع قانون 
درباره نرخ های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی تاکنون عملی نشده 
است که البته گمانه زنی های بسیاری درباره علل و عوامل این تاخیر وجود 
دارد، چراکه به گفته عبدالمهدی بخشنده -معاون برنامه ریزی اقتصادی 
وزیر جهاد کشاورزی - دولت ابتدا به فکر تامین بودجه برای پرداخت 
مطالبات کشاورزان به ویژه گندم کاران بود تا پس از آن نرخ های خرید 
تضمینی را ابالغ کند اما پس از تامین و پرداخت همه مطالبات کشاورزان 
همچنان نرخ های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در انتظار ابالغ 

باقی ماند.
 حمل ونقل 

4 پیمانکار برنده مناقصه فاز 2 آزادراه تهران ـ شمال
معاون ساخت و توسعه آزادراه های شرکت ساخت گفت: چهار پیمانکار 
داخلی برنده مناقصه فاز 2 آزادراه تهرانـ  شمال شدند.حسین میرشفیع در 
نشست خبری نخستین نمایشگاه »راهسازی، راهداری و صنایع وابسته« 
افزود: در حال حاضر چهار پیمانکار پایه یک داخلی که در مناقصه فاز 2 
آزادراه تهرانـ  شمال برنده شده بودند، اجرای کار را بر عهده گرفته اند و بر 
اساس برنامه، تعداد تونل های فاز 2 هم کاهش یافته است که این موضوع 
صرفه جویی در هزینه و همچنین زمان بهره برداری از پروژه را به همراه 
دارد.وی ادامه داد: آزادراه تهرانـ  شمال یکی از تأثیرگذارترین آزادراه های 
کشور است که فاز ۱ آن تا بهار سال آینده به اتمام می رسد و مناقصه فاز 

2 آن هم برگزار و مراحل اجرایی آن آغاز شده است.

خطرات ورود محصوالت تراریخته به 
رژیم غذایی مردم فراتر از تصور است

طرح  تدوین  لزوم  از  تلفیق  کمیسیون  عضو 
محصوالت  نفوذ  با  مقابله  برای  قوی تری 
تراریخته به رژیم غذایی کشور خبر داد و گفت: 
صهیونیست ها با این کار به دنبال وابسته کردم 
دنیا به خود هستند.حسینعلی دلیگانی در مورد 
تصویب طرح ممنوعیت واردات، تولید، توزیع و 
مصرف عمومی محصوالت تراریخته بدون مجوز 
مراجع ذی ربط در کمیسیون تلفیق اظهار داشت: 
همان  یا  بیوتروریسم  با  مبارزه  برای  طرح  این 
به  ملزم  اساس  این  بر  امنیت زیستی است که 
تشکیل مستمر کمیسیون ویژه امنیت زیستی با 
حضور نهاد های ذی ربط هستند، البته این طرح 
با ورود محصوالت  یک قدم مثبت برای مقابله 
تراریخته به کشور است ولی باید به دلیل اهمیت 
موضوع، طرح جامع تری را به تصویب برسانیم.به 
گزارش تسنیم ،وی ادامه داد: دلیل تصویب یک 
طرح جامع تر این است که خطرات و صدماتی که 
از این موضوع ایجاد می شود، فراتر از آن چیزی 
است که تصور می کنیم زیرا استکبار برای کنترل 
ملت ها از کثیف ترین روش که همان بیوتروریسم 
صهیونیستی  گروه های  می کند.  استفاده  است 
آلوده سازی،  با  شده،  ایجاد  راک فلر  توسط  که 
دنبال  به  بذر ها  نمودن  عقیم  و  انگاری  عقیم 
به  را  دنیا  میلیاردی  جمعیت  که  هستند  این 
خود وابسته کنند.عضو کمیسیون تلفیق با بیان 
اینکه این کار ها، چیز خطرناکی است که تمام 
دلسوزان، نخبگان و دانشگاهیان باید نسبت به 
آن موضع گیری کنند، خاطر نشان کرد: بر همین 
اساس نیازمند یک طرح جامع تری هستیم تا از 
ورود این بالی خانمان سوز به کشور جلوگیری 
کنیم. زیرا باید یک سد قوی تری برای ممانعت 
از نفوذ این واقعه خطرناک به رژیم غذایی ملت 
از  پایان گفت: پس  ایران طراحی کنیم.وی در 
یک  دنبال  به  مجلس،  در  فعلی  طرح  تصویب 
طرح قوی تری برای مبارزه با این موضوع مطرح 

خواهیم کرد.
 

بانک 
فراهم شدن امکان ارسال حواله ارزی 

اشخاص توسط بانک ملی ایران
امکان ارسال حواله ارزی اشخاص به خارج از کشور 

توسط بانک ملی ایران فراهم شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران با توجه به فراهم شدن شرایط مساعد بین 
المللی پس از برجام، این بانک امکان ارسال حواله 
ارزی اشخاص برای مصارف دانشجویی، درمانی و 
هزینه های زندگی را از طریق شعب و واحدهای 
ارزی خود در داخل و خارج از کشور فراهم نموده 

است. 
کسب  برای  می توانند  شرایط  واجد  متقاضیان 
اطالعات بیشتر به شعب ارزی این بانک در سراسر 

کشور مراجعه نمایند.

خبر خبر

علیرغم اینکه سیاست اصلی وزارت راه وشهرسازی 
برای رونق و ایجاد تحرک در بخش مسکن، افزایش 
قدرت خرید مردم از طریق ارائه تسهیالت بوده 
و در این راستا تسهیالت متنوعی نظیر صندوق 
پس انداز یکم، حساب صندوق پس انداز مسکن، 
تسهیالت ساخت مسکن، اوراق تسه و... هم پیش 
بینی کرده است، اما به عقیده اقتصاددانان، تاثیر 
جای  خرید،  توان  افزایش  در  مسکن  تسهیالت 
بحث و انتقادات بسیاری دارد و سازندگان و مردم 
در این حوزه مورد بی مهری بسیاری قرار گرفته اند. 
با وجود اینکه طی ماه های اخیر کارشناسان بر لزوم 
تسهیل پرداخت تسهیالت برای رونق و تحرک بازار 
مسکن، بسیار تاکید کرده اند، اما توجهی به این 
مسئله نشده و همچنان دسترسی به این تسهیالت 
از نظر عامه مردم یک مسیر صعب العبوری است 
که گذر از آن کار هرکسی نیست و به همین دلیل، 
عموم مردم ترجیح می دهند از خیر گرفتن این وام 
ها بگذرند و عطای آن را به لقایش ببخشند تا اینکه 

با سختی های آن دست و پنجه نرم کنند.
بلوکه شدن یکساله سرمایه ها در صندوق یکم

نمونه بارز این موضوع در بخش تسهیالت صندوق 
یکم قابل مشاهده است و اگرچه اخیرا برای افزایش 
استقبال متقاضیان سود آن را به 9 درصد کاهش 
داده اند، اما عمال متقاضیان برای دریافت این وام باید 
یک سال تمام سرمایه خود را در بانک سپرده گذاری 
و به بیان دیگر بلوکه کنند تا درنهایت مجوز استفاده 
از این تسهیالت شامل حال آنها شود.به طوری که با 
گذشت حدود یک سال و نیم از رونمایی تسهیالت 
صندوق یکم، این صندوق تاکنون به خاطر شرایط 
دشوار دریافت این تسهیالت، جوابگوی نیاز بازار 
نبوده و موفق عمل نکرده است. این در حالی است 
که در کشورهای توسعه یافته، دولت تمهیدات ویژه 

ای در این زمینه دیده است.
اوراق تسه، انتخابی بین بد و بدتر

به همین دلیل، در حال حاضر عمده ترین روشی 

که مردم می توانند از آن برای خرید مسکن در 
کوتاه ترین زمان ممکن استفاده و به آن دسترسی 
پیدا کنند، بحث اوراق تسه است که به نظر می 
رسد این نوع تسهیالت هم خود به عاملی برای 
سوداگری در بازار مسکن تبدیل شده است.مهمتر 
از این، برخی کارشناسان با انتقاد از اینکه مصوبات 
شورای پول و اعتبار در بخش اوراق تسه رعایت 
نمی شود می گویند: هرچند نرخ سود تسهیالت 
اوراق تسه حداکثر ۱۸ درصد اعالم شده، اما مردم 
برای  نیز  باید حدود ۷ درصد  این رقم،  بر  مازاد 
با نرخ 24 درصدی  اوراق تسه هزینه و  دریافت 
این تسهیالت را دریافت کنند که این بی عدالتی 
در حق متقاضیان و خارج از دستورالعمل شورای 
پول و اعتبار است. درواقع فرآیند دریافت تسهیالت 
بانکی نباید به نحوی باشد که مردم هزینه بیشتری 
را خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار متحمل 
شوند و این ایراد ناشی از سیستم بانکی و نیازمند 
بازنگری است و در غیر این صورت نمی توان انتظار 
پویایی و تحرک در بازار مسکن را داشت.با این 
حال به دلیل تنگناهای موجود و نبود سازوکارهای 

مناسب دیگر از یک سو و از سوی دیگر به لحاظ 
اینکه مردم جهت دریافت تسهیالت در مدت زمان 
کوتاه و برای خرید مسکن چاره ای به جز استفاده 
از اوراق تسه ندارند، درنهایت مجبور می شوند که 
اوراق تسه را با هزینه باالتر خریداری کنند و این 

نوع تسهیالت از استقبال بیشتری برخوردار است.
نبود تسهیالت ساخت در شرایط کمبود مسکن

این چالش ها در بخش تسهیالت ساخت مسکن 
هم به نوع دیگری مطرح می شود. درواقع نرخ تورم 
۸ درصد اعالم می شود، در حالی که تولیدکننده 
کند  دریافت  تسهیالت  درصد   ۱۸ نرخ  با  باید 
بین  تعادل  و  است  بسیار  عدد،  این  اختالف  و 
نرخ سود تسهیالت در حوزه های خرید و تولید 
نابرابری می کند.به گفته سازندگان مسکن، در 
سال های گذشته حتی در شرایط رکود مسکن، 
نرخ تسهیالت در حوزه خرید و همچنین ساخت 
مسکن از یک تابعی تبعیت می کرد که این نرخ 
در بدترین شرایط در طول 3۰ سال گذشته عدد 
۱.3 دهم بود، اما حاال به 2.2 رسیده و این فرآیند 
تولید  که  چرا  شود.  اصالح  سریعتر  هرچه  باید 
مسکن با این رقم اصال توجیه اقتصادی ندارد و 

در هیچ بازه ای از تاریخ سی سال گذشته نرخ سود 
تسهیالت در حوزه ساخت با نرخ سود تسهیالت 
در حوزه خرید مسکن، تا این حد تفاوت نداشته 
و در کشورهای توسعه یافته هم تفاوت بین این 
دو بیش از دو درصد نیست.عالوه بر این، مسئله 
دیگر این است که بعضا علیرغم تاکید بانک مرکزی 
و بانک مسکن مبنی بر تسهیل دریافت تسهیالت 
بانکی از سوی تولیدکننده و سازنده مسکن، آنها 
این امکان را ندارند و در بسیاری از استان ها این 
مصوبات رعایت نمی شود.با این اوصاف در حالی که 
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی صحبت از توسعه 
ای شدن سیستم بانکی کشور می کنند، تحقق این 
موضوع دور از ذهن به نظر می رسد. چرا که هنوز 
شرایط توسعه ای شدن نه تنها از بابت پرداخت 
تسهیالت بانکی، بلکه در عملکرد سیستم بانکی و 
تامین تسهیالت و منابع آسان برای مردم جهت 

خرید مسکن در کشور برقرار نیست.
مسکن، نیازمند برنامه ریزی درست و مرتب 

اقتصادی
از طرفی به عقیده گروهی کارشناسان، امروز مسکن 
تولید نمی شود و از همین رو با وجود ارائه هرگونه 
تسهیالت و برنامه ریزی برای افزایش معامالت، 
محدود  مسکن  بخش  برای  مردم  خرید  قدرت 
خواهد بود؛ چرا که مسکن به اندازه نیاز فعلی تولید 
نمی شود و با توجه به کسری بسیار باالی مسکن 
در کشور، مردم هرچند قدرت خرید داشته باشند، 
اما فقط بخشی از آنها اقدام به خرید می کنند و 
بخشی دیگر این امکان را ندارند و لذا مدتی بعد 
قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا می کند.بر این 
اساس، مسکن نه فقط نیازمند ارائه تسهیالت، بلکه 
نیازمند برنامه ریزی درست و مرتب اقتصادی برای 
تولید ساالنه مسکن به تعداد مشخص و به اندازه 
نیاز جامعه است تا در کنار آن، همه مردم بتوانند 
بر اساس شاخص تورم ساالنه، مسکن مناسب خود 

را تهیه کنند.

مسکن، نیازمند برنامه ریزی درست اقتصادی؛

 دست مردم کوتاه از وام های مسکن

معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای از وزارت 
اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه خواست تا هزار 
میلیارد تومان اوراق خزانه را منتشر و پرداخت 
هزینه حق عاملیت واگذاری را در بودجه سنواتی 
پیش بینی کنند.اسحاق جهانگیری در بخشنامه ای 
به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، خواستار فراهم کردن مقدمات و انتشار 
ده هزار میلیارد ریال اوراق خزانه شد. در بخشنامه 
معاون اول رئیس جمهور به این دو دستگاه دولتی 

آمده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه 

و بودجه
هیات وزیران در جلسه 2۱/9/۱395 به پیشنهاد 
شماره ۱64623/5۷ مورخ ۱3/9/۱395 وزارت 

امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد 
و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
شماره)3(  جدول  ردیف)2(  اجرای  در  و  ایران 
قانون بودجه سال ۱395  الحاقی  تبصره )36( 
امور  وزارت  به  کرد.۱-  تصویب  کشور  کل 
اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود بر اساس 
بند)ز(  اجرایی  آئین نامه  در  مقرر  کار  و  ساز 
تبصره)5( قانون بودجه سال ۱395 کل کشور، 
موضوع تصویب نامه شماره 6934۸/ت 534۱۰ 
ه مورخ 9/6/۱395 نسبت به انتشار حداکثر ده 
هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی مطابق 
و  برنامه  سازمان  توسط  شده  اعالم  تخصیص 
بودجه  برنامه و  نماید.2- سازمان  اقدام  بودجه 
و  تامین  متعهد  عنوان  به  است  مکلف  کشور 

بازپرداخت  برای  الزم  اعتبار  اعتبار،  تخصیص 
قیمت اسمی اسناد خزانه اسالمی در سررسید 
این  موضوع  واگذاری  عاملیت  حق  هزینه  و 
تصویب نامه را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور 
پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و 

یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام 
برای  الزم  احکام  مذکور  سازمان  می نماید.3- 
تعهد و بازپرداخت اصل اسناد سررسیده شده و 
پرداخت هزینه حق عاملیت واگذاری را در لوایح 

بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی می نماید.

دستور ویژه جهانگیری به نوبخت و طیب نیا؛

اوراق خزانه منتشر کنید

چندی پیش قرارداد خرید ۱۰ کشتی از جمله کشتی 
های ۱4 هزار کانتینری و تانکرهای حمل مشتقات نفتی 
و محموله های شیمیایی 49 هزار تنی، بین شرکت 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت »هیوندای« 
کره جنوبی با تامین مالی بانک ها و شرکت های کره ای 
به امضا رسید.سردار »عباداهلل عبداللهی« فرمانده قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا)ص( با اشاره به عقد قرار داد با کره 
ای ها گفت:در بحث انعقاد قرارداد ساخت کشتی با کره 
جنوبی باید گفت علی رغم توانمندی که شرکت صدرا 
در این حوزه دارد انعقاد چنین قراردادی خیانت محسوب 
می شود.زیرا معاون اول رئیس جمهور با ساخت ۱۰ 
فروند کشتی اقیانوس پیما توسط این شرکت موافقت 
کرده بود ولی با این وجود دستگاه اجرایی با عدم تمکین 
از این موافقت، با کره ای ها قرارداد منعقد ساخته است.
سردار عبداللهی گفت:ما متعهد می شویم که ۱۰ فروند 
از این کشتی ها را ۸۰ درصد به صورت EPCF اجرا 
کنیم؛ لذا انتظار می رود رئیس جمهور برای لغو این 
قرارداد دستور الزم را صادر فرماید.این درحالی است که 
2۱5 میلیون دالر از پول کشورمان در اختیار کره ای ها 
بود تا چنین کشتی هایی را بسازند اما در شرایط تحریم 
آنها به تعهدات خود عمل نکردند.برخی شرکت های 
ایرانی که درحوزه کشتی سازی فعالیت دارند،نسبت 
به انعقاد قرارداد خرید کشتی از شرکت های خارجی 
موضع گیری کردند که توان تولید کشتی در داخل بوده 

و این اقدام مغایر با اقتصاد مقاومتی است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره 
به انتقادات فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( راجع به 
انعقاد قرارداد خرید کشتی از کره جنوبی اظهار کرد: 
این قرارداد برای سال 2۰۰۸ است و موضوع جدیدی 
نیست. در زمان انعقاد قرارداد بیش از 25درصد مبلغ 
قرارداد به طرف کره ای پرداخت شد اما در مراحل بعدی 
به دلیل تحمل تحریم ها امکان انتقال پول فراهم نشد.
وی ادامه داد: طرف کره ای پس از دریافت 25 درصد 
اولیه، کار کشتی سازی را آغاز کرده بود اما به دلیل عدم 
پرداخت پول از سمت ایران کار خود را متوقف و از ایران 
در دادگاهی شکایت کرد.معاون اول رئیس جمهور با 
اشاره به فراهم شدن امکان نقل و انتقاالت مالی پس 
از برجام، گفت:  بعد از برجام در جریان مذاکراتی که با 
کره ای ها انجام شد قرار شد که قرارداد قبلی با 25 درصد 
کمتر از سمت آنها اجرایی شود.جهانگیری در ادامه با 
تأکید بر لزوم استفاده از توان ساخت داخل، خاطرنشان 
کرد: دولت و ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی همواره بر 
این موضوع اصرار دارند و هیچ قراردادی نباید امضا شود 
مگر اینکه از ظرفیت های داخلی به طور کامل استفاده 
اول  گردد.معاون  لحاظ  نیز  فناوری  پیوست  و  شود 
رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت های موجود در بحث 
کشتی سازی کشور، اظهار کرد: زیرساخت های خوبی در 
صنعت کشتی سازی کشور ایجاد شده است. در همین 
راه  بیفتد و راهکارهای  زمینه این صنعت باید حتماً 
مناسبی نیز برای تأمین مالی مورد نیاز آن فراهم شود.
وزیر صنعت هم قرارداد خرید کشتی از کره جنوبی را به 
گردن دولت قبل انداخت.نعمت زاده گفت: در سال ۸6 
قرارداد خرید از خارج به صورت نقدی بسته شده است 
که در دوران تحریم ها کار خرید متوقف بود.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت درخصوص بحث کشتی سازی و توان 
تولیدکنندگان در این زمینه عنوان کرد: اکنون در فضای 
جمهوری  کشتیرانی  شرکت  که  خواستیم  ما  جدید 
با طرف خارجی مذاکره کرده هم قرارداد را  اسالمی 
تعدیل کند و هم از خرید نقدی تبدیل به فاینانس 
شود و هم بحث ساخت داخل را در آن ببینند و این 

قرارداد جدیدی نبوده و قراردادهای امضا شده مربوط 
به دوره قبل است.وی اظهار کرد: برابر با قوانین کشور 
و سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید بر این است که 
از ظرفیت های داخلی حداکثر استفاده صورت گیرد.
درحالی که بسیاری از کارشناسان به ضرورت نوسازی 
ناوگان حمل و نقل دریایی تاکید دارند معتقدند واردات 
کشتی نباید بدون انتقال تکنولوژی صورت بگیرد؛زیرا 
این گونه واردات وابستگی صرف را برای ما رقم خواهد 
زد.در میان اظهارات موافقان و مخالفان واردات کشتی از 
کشورهای خارجی مهم ترین نقطه اشتراک تسریع در 
جذب بازارهای جهانی و رسیدن به سطحی از استاندارد 
است که این مهم درصورت توجه مسئوالن می تواند 
صرفه  لحاظ  با  ما  برای  نیز  را  کشتی  واردات  حتی 

اقتصادی در دستور کار قرار دهد.
قراردادخرید کشتی از خارج مربوط به دولت دهم 

است
محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به موضوع خرید ۱۰ 
عمران  جنوبی،گفت:کمیسیون  کره  از  کشتی  فروند 
مجلس به موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی 
کشور مانند ریلی و جاده ای حساس است.نماینده مردم 
جهرم در مجلس شورای اسالمی،با بیان اینکه کمیسیون 
عمران مجلس به موضوع خرید ۱۰ فروند کشتی از کره 
جنوبی از قبل ورود داشته است،افزود: ورود کمیسیون 
عمران به این موضوع تا جایی بوده که منجر به عقد 
قرارداد با تولیدکننده داخلی شده است.وی ادامه داد: 
عقد قرارداد برای ساخت کشتی با تولیدکننده خارجی 
مربوط به دولت دهم بوده که در این دولت اجرایی شده 
است.خرید کشتی در جهت انتقال تکنولوژی و نوسازی 
سریع تر ناوگان حمل و نقل دریایی است.این نماینده 
مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه عقد قرار داد با کشور 
خارجی برای خرید کشتی در جهت انتقال تکنولوژی و 
نوسازی سریع تر ناوگان حمل و نقل دریایی بوده است، 
تصریح کرد: کمیسیون عمران مجلس درحوزه نوسازی 
ناوگان حمل و نقل دغدغه های جدی دارد؛اما نکته قابل 
توجه دراین رابطه این است که حمایت از تولیدات داخلی 
مشروط به استفاده از  تکنولوژی روز دنیا در ساخت 
است.رضایی کوچی ادامه داد:تولیدکننده های داخلی 
باید به سرعت تولیدات خود را به سطح استانداردهای 
روز دنیا رسانده و تالش کنند با استانداردهای مورد نیاز 
به بازارهای جهانی ورود کنند.وی افزود: اگر تولیدکننده 
داخلی بخواهد بدون ارتقای کیفی محصوالتش را به 
مصرف کننده داخلی تحمیل کند،مجلس ورود خواهد 
کرد.این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه عقد 
قراردادها باید به دوشکل انجام شود،افزود: دریک حالت 
تولیدکننده خود به بازارهای بین المللی برای عقد قرارداد 
فرستاده می شود تا محصوالت داخلی را نیز عرضه کند 
و درحالت دیگر با کسب تکنولوژی های روز سفارش 
محدود محصوالت خارجی داده می شود.رضایی کوچی 
با تاکید براینکه کمیسیون عمران مجلس بحث خرید 
کاالها و محصوالت خارجی و همچنین داخلی را رصد 
می کند،تاکید کرد:خریدها چه از داخل و چه از خارج 

باید به سمت و سوی ایجاد تعادل هدایت شوند.
خرید کشتی ظلم به کارگران داخلی و تولید ملی است

سیدمهدی مقدسی با اشاره به امضای قرارداد خرید ۱۰ 
فروند کشتی با کشور کره جنوبی،گفت: با توجه به روشن 
بودن سیاست های ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 
درخصوص اقتصاد مقاومتی و همچنین معطوف شدن به 
صنعت داخل خرید کشتی از کشور دیگر توجیه منطقی 
ندارد.نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس 
شورای اسالمی،با یادآوری آمادگی شرکت های داخلی 

تولید  از  افزود:حمایت  کشتی  و  شناور  ساخت  برای 
داخل نباید در شعار و حرف خالصه شود،زیرا تنها با 
عمل اقتصاد ما شکوفا خواهد شد.وی ادامه داد:متاسفانه 
برای  اسالمی  کشتیرانی جمهوری  تازگی شرکت  به 
خرید ۱۰ فروند کشتی از کره جنوبی با مبلغ حدود 
65۰ میلیون دالر قرارداد بسته که شاید قابلیت تولید 
دو فروند از این کشتی ها در داخل نباشد؛اما ۸ فروند 
از آن ها را می توانیم تولید کنیم.این نماینده مردم در 
مجلس دهم،با تاکید براینکه خرید کشتی ازکشورهای 
خارجی ظلم به شرکت های ایرانی است،افزود: درحال 
حاضر ظرفیت تولید شناور و کشتی در داخل کامل بوده 
و نسبت به مذاکرات قبلی با کشور کره شرکت های 
داخلی توانمند تر شده اند.مقدسی ادامه داد:به تازگی 
شاهد انعقاد قراردادهایی هستیم که عالوه برخروج ارز از 
کشور، بازار کار برای شرکت های خارجی ایجاد کرده که 
نتیجه این کار محدود شدن بازار کار داخل کشور است.
این نماینده مردم در مجلس دهم،تصریح کرد:خرید 
کشتی از کره جنوبی شرکت هایی که در این حوزه 

سرمایه گذاری کرده اند؛را دچار آسیب می کند.
قراردادهای  چنین  عقد  در  داریم  انتظار  گفت:  وی 
باید  مسئوالن  و  گرفته  صورت  اساسی  تجدیدنظر 
بدانند که در پایان سال جاری شعار سال درخصوص 
با  است.وی  نداده  رخ  عمل  و  اقدام  اقتصادمقاومتی 
تاکید براینکه انعقاد قرارداد برای هرکاالیی یا تجهیزاتی 
که امکان ساخت آن در داخل باشد خدمت به کشور 
نیست،گفت:مسئوالن نباید با صدور مجوز برای خرید 
کاالهای خارجی زمینه خیانت به کارگران داخلی را 
مجلس  معادن  و  صنایع  کنند.عضوکمیسیون  فراهم 
شورای اسالمی،با بیان اینکه صنعت ما به طور متوسط 
با 4۰ درصد ظرفیت و در برخی جاهای دیگر با کمتر 
از این میزان فعال است،افزود:این نوع قراردادها هیچ 

توجیهی ندارد.
ضرورت واردات تکنولوژی ساخت کشتی به کشور

سیداحسن علوی با یادآوری خرید ۱۰ فروند کشتی از 
کشور کره جنوبی،گفت:خرید کشتی برای به روزآوری 
که  زمانی  تا  و  است  ضروری  کشور  دریایی  ناوگان 
تولیدات  به رشد الزم در زمینه  شرکت های داخلی 
داخلی نرسند،مجبور به واردات هستیم.نماینده مردم 
سنندج،کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسالمی،با 

تاکید براینکه شرکت های تولیدکننده کشتی و شناور 
در داخل از تکنولوژی و فناوری روز دنیا کمی عقب 
با  دیگر  کشورهای  از  کشتی  خرید  افزود:  هستند، 
درنظرگرفتن تکنولوژی روز دنیا و انتقال فناوری می 
تواند به ارتقای کیفیت تولیدات ملی کمک کند.وی با 
بیان اینکه استفاده از دانش روز دنیا و ایجاد تعامل با 
کشورهای پیشرفته برای ساخت کشتی های به روز 
ضروری است،تصریح کرد: درحال حاضر کشتی سازی 
های داخلی توانمندی الزم در بحث ساخت شناورها و 

کشتی های متناسب با نیاز کشور را ندارند.
خرید کشتی تا زمان تولید شناورهای پیشرفته در داخل 

منطقی است
علوی ادامه داد:خرید کشتی از شرکت های خارجی 
کشورهای  با  رقابت  توان  ملی  تولیدات  که  زمانی  تا 
تاکید  با  است.وی  باشد،ضروری  داشته  را  پیشرفته 
براینکه کمیسیون عمران مجلس با دعوت از وزیر راه 
و شهرسازی به موضوع خرید کشتی از کره جنوبی و 
قرارداد آن ورود خواهد داشت،گفت:واردات کشتی تا 
زمانی که تولیدات داخلی جوابگوی نیاز داخل باشد ادامه 
خواهد داشت.این نماینده مردم درمجلس دهم،ادامه 
در  بازارهای جهانی  با هدف جذب  داد:خرید کشتی 
زمینه توسعه حمل و نقل دریایی می تواند ارزآوری 
مناسبی برای ما به همراه داشته باشد.عضوکمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی،یادآور شد:قرارگرفتن در 
کم و کیف خرید کشتی از کره جنوبی در جلسه ای 

با مسئوالن وزارت راه و شهرسازی بررسی خواهد شد.
خرید کشتی از کره جنوبی با انتقال فناوری صورت 

می گیرد
محمد دامادی با اشاره به برخی اخبار مبنی بر خرید 
۱۰ کشتی از کره جنوبی،گفت: هنوز متن قرارداد خرید 
۱۰ کشتی از کشور کره جنوبی به کمیسیون عمران 
ارسال نشده است.نماینده مردم ساری در مجلس شورای 
اینکه خرید کشتی برای بروز رسانی  اسالمی،با بیان 
شبکه حمل و نقل دریایی ما الزم است، افزود: روح این 
قرارداد کار درستی است و شرایط کشور ایجاب می کند 

که هرچه سریعتر این قرارداد اجرایی شود.
ناوگان حمل و نقل دریایی کشور فرسوده است

وی با ابراز تاسف از اینکه در شرایط فعلی ناوگان حمل 
و نقل دریایی کشور فرسوده است، گفت: نباید زمان را 

از دست بدهیم و هرچه سریعتر باید ناوگان دریایی به 
کشتی های روز مجهز شود.این نماینده مردم در مجلس 
دهم، با تاکید براینکه بخش قابل توجهی از حمل و نقل 
کشور از طریق دریا صورت می گیرد تاکید کرد:می 
توانیم بسیاری از کاالها را به وسیله دریا صادر یا وارد 
کرده از این رو نباید این ظرفیت را نادیده بگیریم.دامادی 
با تاکید بر اینکه به عنوان نماینده مجلس وظیفه داریم 
عملکرد دولت را بررسی کنیم ادامه دا: بستن قرارداد 
کارهای درست  از  یکی  از کره جنوبی  خرید کشتی 
وزارت راه و شهرسازی است و بنابراین باید از این قرارداد 
حمایت کنیم.وی با تاکید بر اینکه هنوز در جریان کامل 
این قرارداد نیستیم، افزود: ذات این قرارداد از این جهت 
که می تواند به سرعت حمل و نقل دریایی کشور را 

متحول کند، درست است.
منافع کشور در قراردادها مدنظر باشد

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه 
باید در عقد هر نوع  قرارداد منافع جمهوری اسالمی 
ایران لحاظ شود تاکید کرد: در این قرارداد بانک های 
کره جنوبی با بهره پایین و کمتر از چهاردرصد سرمایه 
گذاری می کنند که در شرایط نیاز کشور به سرمایه 
گذار خارجی می تواند گام درستی باشد.وی ایجاد انتقال 
فناوری را یکی از بندهای مهم این قراردادها دانست و 
افزود: قرار است همزمان با خرید کشتی، فناوری ساخت 
آن نیز به مهندسان ما آموزش داده شود که این در 
های کشتی  کارخانه  تولید  توان  تقویت  باعث  آینده 

سازی داخلی خواهد شد.
خرید از کارخانه های داخلی در اولویت است

با  بتوانند  ادامه داد: اگر کارخانه های داخلی  دامادی 
کیفیت کارخانه »هیوندای« تولید داشته و در موعد 
ای  کره  طرف  از  دهند،نباید  تحویل  را  کشتی  مقرر 
خرید کرد؛ زیرا تضعیف تولید داخلی است، اما وقتی 
این توانایی وجود ندارد، دلیل ندارد که فرصت سوزی 
کنیم.این نماینده مردم در مجلس دهم،گفت: شاهد 
بودیم که به دلیل تحریم ها ناوگان حمل و نقل کشور 
آسیب دیده و در اولین فرصت قرارداد خرید هواپیما از 
بویینگ آمریکا را امضا کردیم که بسیار کار درستی بود. 
در مورد کشتی نیز باید این گونه رفتار کنیم و هرچه 
سریعتر از فضای پسابرجام استفاده و به توسعه سیستم 
حمل و نقل دریایی بپردازیم.دامادی با اشاره به اینکه 
برای واردات و صادارت به توان حمل و نقل دریایی نیاز 
داریم،گفت: امروزه بسیاری از کاالهای کشور از طریق 
دریا به کشور وارد یا صادر می شود؛ اگر بتوانیم خودمان 
کشتی داشته باشیم، درآمد حمل و نقل با این کشتی 
ها به کشور تزریق شده و اشتغالزایی پایداری به وجود 
می آید.وی ادامه داد: اگر کشتی درکشور نداشته باشیم 
ناچار خواهیم بود از کشتی های اجاره ای استفاده کنیم 
و کرایه حمل و نقل و فرصت شغلی را به کشورهایی 
تقدیم می کنیم که کشتی دارند.عضوکمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی،یادآور شد: بنابراین عقل حکم 
می کند که هرچه سریعتر ناوگان حمل و نقل دریایی 
را توسعه داده که قرارداد با کره جنوبی می تواند حرکت 

بسیار مثبتی در این راستا باشد.
تشکیالت عظیم داخلی نادیده گرفته شد

نادر قاضی پور با اشاره به امضای قرارداد ساخت ۱۰ فروند 
کشتی با کشور کره جنوبی،گفت:تشکیالت عظیمی به 
نام کشتی سازی در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
راه افتاده است،باید با این تشکیالت به میزانی قرارداد 
بسته شود و شب و روز باید این تشکیالت کار کند،تا هر 
روز تکنولوژی جدید آورده و ظرفیت کشتی سازی ها و 

قاره پیماها را افزایش دهد.

نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسالمی،با بیان 
اما  نداشته  اینکه کره جنوبی یک کیلو ذغال سنگ 
بزرگترین کشتی سازی را دارد،افزود:کره جنوبی یک 
لیتر نفت خام ندارد،اما بزرگترین پاالیشگاه را دارد،ایران 
جهانی  رتبه  و  بوده  نفت  و  سنگ  ذغال  صاحب  که 
دارد،چرا باید با کره جنوبی قرارداد ۱۰ فروند کشتی 
همزمان امضاء شود.قاضی پور ادامه داد:در صورت امضای 
قرارداد،باید به صورت مشارکتی انجام می شده؛کره ای 
ها باید در ایران اسکله را می زدند و تکنولوژی ساخت 
آن را منتقل می کردند و درسال نخست سهم ۸۰ به 
2۰ به نفع کره ای ها و در سال پایانی سهم 9۰ به ۱۰ 

برای ایران درنظرگرفته می شد.
ساخت کشتی ها در کره جنوبی هیچ منفعتی برای 

کشور نخواهد داشت
وی با بیان اینکه پس از راه اندازی کشتی ها تکنولوژی 
به همراه زیرساخت ها برای ایران باقی می ماند، یادآور 
شد:پس از آن ایران می توانست ساخت مابقی کشتی 
ها را در داخل انجام داده و قرارداد را با شرکت های 
داخلی منعقد کند و اگر این کشتی ها در کره جنوبی 
ساخته شود، هیچ منفعتی برای کشور نخواهد داشت.

عضوکمیسیون صنایع و معادن با اشاره به وجود نیروی 
تحصیلکرده بیکار در کشور تصریح کرد:با استفاده  از 
ظرفیت های بسیار داخلی و فعال کردن این ظرفیت ها 
می توانیم مشکل بیکاری را حل کنیم؛به شرط اینکه 
همگرایی و همکاری برای فعالسازی این ظرفیت ها 
است؛کارشناسان  باشد.گفتنی  داشته  وجود  درکشور 
معتقد هستند که علت اصلی که کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران  را به طرف عقد قرارداد با کره ای ها سوق 
داده  بحث توانمندی نیست. بحث فاینانس است. شرکت 
کشتیرانی،االن منابع مالی برای سفارش دادن و خرید 
کشتی در اختیار ندارد. این شرکت با توجه به مجموعه 
دارایی هایی که دارد،یک شرکت قابل قبول برای شرکت 
های خارجی است که برای شرکت کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران، فاینانس کنند.یعنی کشتی بسازند و در 
طوالنی مدت،پول آن را بگیرند. هیچ یک ازشرکت های 
کشتی سازی داخلی اما این توان را ندارند.انتظار دارند 
از اول، شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به آنها 
بدهد که بروند مواد بخرند و پول بدهد که بتوانند هزینه 

های کارگری شرکت خودشان را پرداخت کنند.
بیکاری 5 هزار ایرانی با خرید کشتی از کره

اما مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل 
ایران معتقداست که حتی اگر ساخت کشتی در داخل 
به کندی انجام شود کشتیرانی ها و بهره برداران حوزه دریا 
باید به صنایع داخلی سفارش بدهند.رضاییان دراین باره 
هرمزگان،  در  کشور  سازی  کشتی  اظهارکرد:مجتمع 
با ظرفیت و توانمندی در بندرعباس وجود دارد؛ولی 
سفارش ساخت و تعمیر کشتی به خارجیان داده می 
به  اقدام  گفت:این  ادامه  در  رضاییان  شود.حمیدرضا 
معنای بیکاری بیش از 5 هزار نفر کارگر و خیانت به 
توانمندی های مدیریتی و کارگری کشور محسوب می 
شود.اینک با قرارداد جدیدی که بسته شده است، نه تنها 
پول سوخت شده ایران احیا شده، بلکه باقی هزینه های 
ساخت نیز توسط طرف های خارجی فاینانس می  شود. 
بدین ترتیب ایران، کشتی ها را بدون پرداخت وجه نقدی 
زائد بر همان پیش پرداخت به کشتی سازهای کره ای 
تحویل می گیرد و سپس باقی مانده وجه را با بانک ها 
به تدریج تسویه حساب می کند.توجه به این نکته مهم 
باید براساس تکنولوژی  ایرانی  است که کشتی سازان 
روز دنیا و نظیر صنعت کشتی سازی های مطرح تولید 

کشتی داشته باشند

ماجرای خرید کشتی هایی که باید در دولت دهم به ساحل می رسید

 فاینانس؛علت اصلی قرارداد با کره ای ها
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 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه این 
وزارتخانه به عنوان ستاد فرهنگی دولت، کشور 
و نظام جمهوری اسالمی است، تاکید کرد: همه 
مورد  وزارتخانه  این  در  سیاسی  های  گرایش 
پذیرش است و این دستگاه باید بدون مناقشه 
و چالش های بی حاصل به وظایف فرهنگی و 

هنری خود بپردازد.
 به گزارش ایرنا به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، سیدرضا صالحی امیری در نشستی با 
کارکنان این وزارتخانه به مناسبت میالد پیامبر 
گرامی اسالم، حضرت محمد مصطفی)ص( و 
امام جعفر صادق )ع( گفت: تداوم حیات انقالب 
در گرو عمل به سیره و سنت حضرت رسول و 

اهل بیت )ع( است.
های  تالش  و  خدمات  از  قدردانی  وی ضمن 
»علی جنتی« در دوران مسئولیتش در وزارت 
پیشبرد  برای  افزود:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
اهداف فرهنگ و هنر کشور، قدم های موثری 
برداشته  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  در 
شده ولی برای رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند 

برداشتن گام های بزرگتری هستیم.
صالحی امیری با اشاره به وظایف وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی ادامه داد: وظیفه اصلی وزیر، 
راهبری کل وزارتخانه برای رسیدن به اهداف 
متعالی سازمانی است. بنابراین رویکرد کالن و 
استراتژیک به مسائل از جمله وظایف وزیر است.

وی تاکید کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در جایگاه ملی خود قرار ندارد و باید تالش کرد 
تا جایگاه اصلی خود در این سطح را بیابد و 
مورد توجه قرار گیرد و به نهادی حاکمیتی، اثر 

بخش، پویا و تصمیم گیرنده تبدیل شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: ورود 
دیگران به حوزه وظایف و فعالیت های وزارت 
قابل  غیر  و  ناصواب  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

پذیرش است.
وی با اشاره به نقش منابع انسانی در پیشبرد 
اهداف افزود: اتکا به منابع انسانی در هر سازمان 
موجب پیشرفت آن می شود؛ بنابراین کارشناس 
با انگیزه، مدیر خالق و وحدت، یکدلی، اخالق 
و کرامت انسانی می تواند مشکالت دستگاه و 

سازمان را حل کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر اعتماد 
به  نتوانیم  که  زمانی  تا  داد:  ادامه  یکدیگر  به 
دیگران اعتماد کنیم به طور قطع دیگران هم به 
ما اعتماد نمی کنند. بنابراین اولین هدفم در این 

وزارتخانه ایجاد فضای سالم، اخالقی و اعتماد 
متقابل کارکنان و مدیران است.

وی در عین حال تصریح کرد: مبنای اعتماد این 
است که باور داشته باشیم کاری که انجام می 

دهیم در جهت تعالی دستگاه است.
صالحی امیری گفت: توجه به کرامت انسانی 
ضروری است. همه در برابر امر اخالقی و انسانی 

برابرند و نباید بین افراد تبعیض قائل بود.
وی خطاب به کارکنان و مدیران وزارت ارشاد 
بدانیم که همه عضو یک خانواده  باید  افزود: 
هستیم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دارای 
حریم است و همه باید حرمت آن را حفظ کنند 

و کسی حق تعرض به این حریم را ندارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر لزوم 
وجود نظام و سلسله مراتب در نهاد و سازمان، 

ادامه داد: بی نظمی مانند موریانه های است که 
دستگاه را از ریشه ویران می کند.

بین  در  شغلی  امنیت  وجود  بر  تاکید  با  وی 
کارکنان گفت: حقوق و مزایا در وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در دولت نیازمند بازنگری است 

و باید در شان کارکنان آن باشد.
عضو کابینه تدبیر و امید با تاکید بر لزوم تکریم 
کارکنان و خانواده های آنها ادامه داد: تکریم 
تاثیرگذار  بسیار  آنها  های  وخانواده  کارکنان 
با نشاط نقشی مهم  ایجاد روحیه  است و در 
دارد. توجه به بهداشت و درمان کارکنان نیز 

بخشی از ضرورت های یک دستگاه است.
میان  در  نیز  برتر  افراد  به  توجه  افزود:  وی 
کارکنان به افزایش انگیزه در بین آنها کمک می 
کند. باید بین فردی که نسبت به دیگران بیشتر 

کار می کند تفاوت وجود داشته باشد.
صالحی امیری تصریح کرد: همه باید پاسخگو 
باشیم و اصل پاسخگویی باید به فرهنگ عمومی 

در دستگاه ها و سازمان ها تبدیل شود.
وی با اشاره به نقش حراست در ایجاد امنیت 
در دستگاه ها ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی باید از هرگونه بداخالقی به دور و دارای 

محیطی پاک و آرام باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر انسجام 
کردن  سیاسی  از  افزود:  درونی  وفاداری  و 
وزارت ارشاد باید به دور بود. همه گرایش های 
سیاسی در این وزارتخانه مورد پذیرش است و 
این دستگاه باید بدون مناقشه و چالش های 
به وظایف فرهنگی و هنری خود  بی حاصل 

بپردازد.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با بیان اینکه مرحوم جعفر والی ستاره تئاتر ایران 
بود، افزود: این هنرمند دوستی مهربان بود که هر 
وقت کنار او قرار می گرفتیم، چیزهای زیادی می 

آموختیم.
به گزارش گروه فرهنگی پیام زمان، این مطلب 
را علی مرادخانی  در مراسم تشییع پیکر مرحوم 
والی هنرمند و بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و 

تلویزیون عنوان کرد.
وی گفت: جعفر والی دوستی مهربان بود که هر 
وقت کنار او قرار می گرفتیم، چیزهای زیادی می 

آموختیم.
مرادخانی ضمن رساندن پیام تسلیت سید رضا 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  امیری  صالحی 
گفت: وزیر محترم گفت دوست داشته در این 
مراسم حضور یابد که جلسه کاری مانع شد اما 
پیام تسلیت خود را به جامعه هنری و خانواده 

ایشان اظهار کردند.
وی افزود: جعفر والی ستاره تئاتر ایران بود که 
شاید بعد از این بهتر شناخته شود و امیدواریم که 

در زمان حیات بیشتر دل ما برای یکدیگر بتپد.
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ادامه داد: به عنوان فردی که عالقه دارم مانند 
رفیق در کنار تئاتری ها باشم عرض می کنم، 
خوشحالم از اینکه با تمام محدودیت ها تئاتر ما 
داشته  خوبی  های  پیشرفت  گذشته  به  نسبت 

است.
از ضایعه درگذشت والی  وی خاطر نشان کرد: 
متاثریم چون هنرمندان هر چه قدر عمر و کار 
کنند باز هم کم است زیرا مانند چشمه ای زالل 
هستند که همواره اندیشه را گسترش می دهند.

جمشید مشایخی همبازی مرحوم والی در فیلم 
سینمایی »گاو« نیز در این مراسم با ابراز تاسف از 
دست دادن هنرمند بزرگ تئاتر و دوست قدیمی 

گفت: عمرم را کرده ام و در حال منتظرم اما چرا 
وقتی فردی می میرد یادمان می افتاد از او تعریف 
کنیم.وی افزود: خواهش می کنم هنرمندان زنده 
و پیشکسوت را دریابیم تا بعد از مرگ یادمان 

نیافتد که باید از او تعریف کنیم.
سپس ایرج راد که قرار بود نمایشی را با بازی 
مرحوم والی و پیش از فوت وی به صحنه ببرد، 
عزیزی  این  گفت:  و  گرفت  قرار  تریبون  پشت 
که اینجا آرمیده، 65 سال از عمر خود را صرف 
فرهنگ وهنر کشور کرد و تا آخرین لحظات عمر 

خود بی حاشیه برای ما کار کرد.
وی افزود: چه بخواهیم و نخواهیم نام جعفر والی 

در تاریخ نمایش کشور ماندگار خواهد شد.
بازیگر مجموعه تلویزیونی »امیر کبیر« ادامه داد: با 
اینکه در اواخر عمر در بستر بیماری بود، همچنان 
از تئاتر می گفت، واقعا این همه عشق و دوست 
داشتن بدون هیج تمنا و خواسته ای کمتر در یک 

فرد دیده می شود.
راد با بیان اینکه خوشحالم که در روزهای آخر 

می  تمرین  تئاتر  و  بودم  او  کنار  در  والی  عمر 
به همراه هرمز هدایت  افتخار  با  کردیم، گفت: 
آخرین نمایش او را که عمرش کفاف نداد که آن 
را به صحنه ببرد اجرا می کنیم و امیدوارم که مو 

به مو کارگردانی او را لحاظ کنیم.
فخری خوروش،  تسلیت صوتی  پیام  همچنین 

عباس جوانمرد، و نصرت پرتوی نیز پخش شد.
پس از قرائت نماز میت به امامت حجت االسالم 
از تاالر  سید محمود دعایی، پیکر مرحوم والی 
قطعه  به  خاکسپاری  برای  و  تشییع  وحدت 

هنرمندان بهشت زهرا)س( منتقل شد.
بابک،  رضا  رضویان،  امیرشهاب  پور،  تقی  آتش 
حبیب اسماعیلی، خسرو سینایی، هادی مرزبان، 
مازیار میری، الهام پاوه نژاد، مریم معترف و مسعود 
دلخواه از جمله هنرمندان حاضر در این مراسم 

بودند. 
به گزارش پیام زمان جعفر والی روز شنبه 2۷ 
آذر ماه در ۸3 سالگی و به علت بیماری دارفانی 

را وداع گفت.

صالحی امیری:

وزارت ارشاد ستاد فرهنگی دولت، کشور و نظام است

معاون امور هنری وزیر ارشاد:

 مرحوم جعفر والی ستاره تئاتر ایران بود

فروشنده یکی از 10 فیلم برتر سال

کیت تیلور منتقد سینمایی سایت راتن تومیتوز با نام بردن از ۱۰ فیلم 
برتر سال 2۰۱6، فیلم »فروشنده« اصغر فرهادی را در این فهرست 

جای داد.
به نقل از گالب اند میل، منتقد سینمایی گالب اند میل و راتن  تومیتوز 
که از سایت های معتبر نقد و امتیازدهی به فیلم های سینمایی است، در 
حالی فهرست ۱۰ فیلم برتر سال 2۰۱6 را اعالم کرد که »فروشنده« 
نیز یکی از این ۱۰ فیلم است. در فهرست این منتقد و نویسنده، در 

کنار »فروشنده« ساخته اصغر فرهادی از ایران این فیلم ها جای دارند:
کنت  دریا« ساخته  کنار  ،»منچستر  بری جنکینز  »مهتاب« ساخته 
لونرگان با بازی کیسی افلک درباره یک تراژدی خانوادگی،»کونالین: 
بریتیش  درباره معدن طال در شمال  ما« مستندی  زیبایی سرزمین 

کلمبیا.
حقوق  نقض  درباره  گوزمان  پاتریسیو  از  مستندی  مروارید«  »دکمه 
بشر،»خدمتکار« ساخته پارک چان-ووک؛ ملودرامی درباره تسخیر کره 

توسط ژاپن است.
»زنان قرن بیستم« ساخته مایکل میلس ،»مدافعات« ساخته تیفانی 
هسیونگ؛ »پترسون« ساخت جیم جارموش»این تنها آخر دنیاست« 

ساخته کارگردان مولف کانادایی خاویر دوالن 
عالوه بر همه این ها: »در جستجوی دوری«؛ این منتقد درباره این فیلم 
می نویسد چقدر پیش می آید که بتوانید با زندگی حسی یک ماهی 
انیمیشنی احساس نزدیکی کنید؟ الن دی جنرس با صداپیشگی در 
نقش این کاراکتر کاری کرده است که تصویر یک ماهی که خاطراتش 

را از دست داده کامال ملموس شود.

معرفی نامزدهای بخش جلوه های تصویری 
اسکار 2017

آکادمی اسکار فهرست کوتاه نامزدهای بخش جلوه های تصویری را معرفی کرد.
 به نقل از ورایتی، ۱۰ فیلمی که برای کسب اسکار بخش جلوه های  تصویری 

اسکار هشتاد و نهم رقابت می کنند معرفی شدند.
»سرکش: داستانی از جنگ های ستاره ای«، »کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی«، 
»ورود«،  رشته«،  دو  و  »کوبو  و  آن ها«  زیستگاه  و  »جانوران شگفت انگیز 
استرنج«، »کتاب جنگل« و  ، »دکتر  افق«  »بی اف جی«، »آب عمیق در 
»مسافران« فیلم هایی هستند که در این بخش اولین انتخاب آکادمی را تشکیل 

داده اند.
در این میان بخش مهمی از نامزدها را آثار کمپانی دیزنی تشکیل می دهند 
که شماری از آنها شامل »کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی«، »دکتر استرنج« و 
»کتاب جنگل« جزو پرفروش های سال نیز بودند. »بی اف جی«  ساخته استیون 
اسپیلبرگ و »سرکش: داستانی از جنگ های ستاره ای« نیز محصول همین 
کمپانی هستند. این در حالی است که جلوه های تصویری »بی اف جی« به 
کارگردانی استیون اسپیلبرگ توسط جو لتری، برنده پنج جایزه اسکار انجام 
شد. آکادمی اسکار پیشتر فهرست اولیه نامزدهای جلوه های تصویری شامل 
2۰ فیلم را اعالم کرده بود و به این ترتیب فیلم هایی چون »آلیس آن سوی 
آینه«، »بتمن در برابر سوپرمن: ظهور عدالت«، »جوخه خودکشی« و »سالی« از 

رسیدن به فهرست کوتاه بازماندند.

فروش هزار نسخه ای
 »دختری که رهایش کردی«

ترجمه رمان »دختری که رهایش کردی« اثر 
جوجو مویز در کمتر از دو ماه بیش از ده هزار 

نسخه در ایران به فروش رسیده است.
از  ماه  از دو  فاصله کمتر  به گزارش  مهر، در 
کردی«  رهایش  که  »دختری  رمان  انتشار 
از جوجو مویز  تازه ترین ترجمه صورت گرفته 
نویسنده پرفروش بازار کتاب ایران، نشر میلکان 
از تجدید چاپ این رمان برای دهمین نوبت خبر 

داده است.
بر اساس اعالم این ناشر و با احتساب شمارگان 
این  انتشار  از  نوبت  هر  برای  نسخه ای   ۱۱۰۰
رمان، تاکنون یازده هزار نسخه از این رمان در 
ایران ترجمه و بیش از ده هزار نسخه از آن به 

فروش رسیده است.
این ترجمه که توسط کتایون اسماعیلی صورت 
پذیرفته است در حالی به این میزان از فروش در 
بازار دست پیدا کرده است که سایر آثار ترجمه 
شده از این نویسنده نیز در زمره پرفروش ترین 
آثار بازار کتاب به شمار می روند و برخی از آنها تا 
بیش از بیست نوبت نیز تجدید چاپ شده است

این رمان مویز که نامزد دریافت عنوان کتاب 
سال از سوی روزنامه انگلیسی دیلی میل شده 
دختر  زندگی  از  عاشقانه  است  روایتی  است، 
جوانی که برای رسیدن به معنای واقعی عشق 

تا مرز از جان گذشتگی می رود.
با  میلکان  نشر  را  رمان  این  از  چاپ  دهمین 

قیمت29 هزار تومان منتشر کرده است.

خبـــر

نشان مهر دو وفا نیست در تبسم ُگل 
 بنال بلبل بیدل که جای فریاد است

حسد جه می بری ای ُسست نظم بر حافظ 
 قبول خاطر و لطف سخن خداداد است

امروز با حافظ

بدست  راه  نشناسیم هیچوقت  را  بدبختی  تا 
یاد  را  خوشبختی  داشتن  نگه  و   آوردن 

نمی گیریم .
 داوید وایت

سخن حکیمانه

اکران خصوصی »گیتا«  با حضور مریال زارعی 

مشترکین محترم شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
از آنجائیکه یکی از مهمترین عوامل تامین برق و ایجاد شبکه پایدار 
و نیز استمرار خدمت رسانی به مشترکین صنعت برق، پرداخت به 
موقع صورتحساب بهای برق مصرفی می باشد، بر همین اساس 
این شــرکت از سال گذشته باستناد دستورالعملهای ابالغی، برای 
مشترکین محترمی که در مهلت هایی تعیین شده نسبت به پرداخت 
صورتحساب خود اقدام نمی نمایند، مبادرت به دریافت »هزینه چاپ 
و ارســال اطالعیه قطع و خدمات قطع و وصل« نموده است، لذا 
این قبیل مشترکین، عالوه بر پرداخت صورتحساب معوقه، ملزم به 
پرداخت هزینه مذکور نیز می باشند. مع الوصف این شرکت از کلیه 
مشترکین گرانقدر تقاضا دارد به منظور عدم ارسال هزینه مذکور، 
نسبت به پرداخت هزینه برق مصرفی در مهلت مندرج در صورتحساب 
 بهای برق اقدام فرمایند. از خداوند سربلندی ایران اسالمی را مسئلت 

می نماییم.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

اطالعیـه

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و اهالی سینما  به منزل »نیما طباطبایی« رفتند. 
به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و جمعی از سینماگران در پی درگذشت کارگردان و مستندساز جوان 

زنده یاد »نیما طباطبایی« برای تسلیت به منزل ایشان رفتند و با مادر داغدار، رویا تیموریان و خانواده وی ابراز همدردی کردند. 
 مسعود رایگان، فرشته صدرعرفایی، کمند امیرسلیمانی، مجید توکلی، منیژه حکمت، پگاه آهنگرانی، حسن پورشیرازی، مرتضی رزاق کریمی و... از هنرمندانی بودند که در منزل زنده یاد

 »نیما طباطبایی« حضور یافتند. 
مراسم خاکسپاری این مستندساز جوان صبح سه شنبه 3۰ دی از مقابل خانه سینما برگزار خواهد شد. 

از نیما طباطبایی کارگردان جوان، فیلم بلند ویدیویی »یادگاری« و دو مستند بلند ورزشی به نام های »من ناصر حجازی هستم...« و »ریو-تهران« به یادگار ماند.

حضور اهالی سینما و مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی
در منزل زنده یاد »نیما طباطبایی«

آیین اکران افتتاحیه فیلم سینمایی »گیتا« 
با حضور مریال زارعی، حمیدرضا آذرنگ و 
عوامل فیلم برگزار شد.مراسم اکران افتتاحیه 
فیلم سینمایی »گیتا« به کارگردانی مسعود 
مددی و تهیه کنندگی مجید شیخ انصاری 
پردیس  در  آذرماه   2۸ گذشته  شامگاه 
سینمایی ملت برگزار شد.مژده لواسانی که 
اجرای برنامه را برعهده داشت، در ابتدا با 
اشاره به اینکه »گیتا« در سی و چهارمین 
جشنواره فیلم فجر حضور داشته است، از 
کرد  دعوت  اثر  کارگردان  مددی  مسعود 
ضمن  مددی  شود.  حاضر  صحنه  روی 
افراد  گفت:  مهمانان،  به  خوش آمدگویی 
سختی است ولی با حمایت هایی از سوی و همان طور که می دانید ساختن فیلم، کار زیادی در ساخت این اثر به ما کمک کردند 

آدم های مختلف توانستیم از بحران هایی که 
در مسیر کار وجود داشت، بگذریم.

مددی همچنین با اشاره به اینکه »حس 
مادری« احساس پیچیده ای است، عنوان 
از  کرد: پدیده مادری مانند حجمی غنی 
ذرات است که در تمام زندگی ما پراکنده 
شده و امشب هم با اینکه می دانم مادرم 
هستم  مطمئن  این حال  با  ندارد،  حضور 
در میان ماست و فیلم را هم به او تقدیم 
می کنم. صدر ادامه این مراسم مریال زارعی 
بازیگر نقش گیتا ضمن تشکر از حاضران 
در مراسم بیان کرد: همیشه تالش کرده ام 
نقشی که به من محول شده را با غیرت و 

مسئولیت بازی کنم. 

»گیتا« در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور داشته است


