
همین صفحه

تحویل نخستین فروند 
ایرباس تا پایان دی

الریجانی تاکید کرد:
 اظهارات ظریف در یک موضوع بوده و نه تمامی برجام

رییس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر نماینده مردم میمه 
و شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: وزیر امور خارجه از 
موضوعات مطرح شده درباره یک موضوع اعالم نظر کرد و نه تمام برجام.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست نوبت دیروز مجلس شورای اسالمی 
و در جریان بررسی جزئیات الیحه برنامه ششم توسعه کشور در تذکر ماده 
69 آیین نامه داخلی و با اشاره به انتشار فایل صوتی سخنان ›محمدجواد 
ظریف‹ وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس اظهار داشت: درباره مطالب پیش آمده ، پیشنهاد بنده این است 
که نوار را در صحن علنی مجلس پخش کنید تا نمایندگان شنیده و 

خودشان بتوانند به راحتی قضاوت کنند.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه درمجلس افزود: آنچه ما شنیدیم نشان می دهد؛ مطالب کریمی قدوسی درست است 
و اینکه بگویند این سخنان محرمانه است، با همین گفتن کلمات محرمانه بوده که در بسیاری از مواقع منافع کشور به 

خطر افتاده است.
علی الریجانی نیز در پاسخ به تذکر نماینده شاهین شهر در مجلس گفت: اوال که نوبت شما برای اعالم موافقت با الحاقیه 

به ماده 31 برنامه بود و این بحث را ادامه ندهید.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه وزیر امور خارجه از موضوعات مطرح شده درباره یک موضوع اعالم نظر کرد 
و نه تمام برجام، ادامه داد: آقای نعمتی توضیح داد که وزیر امور خارجه از موضوعات مطرح شده درباره یک موضوع اعالم 

نظر کرد و تنها بحث محرمانه بودن صحبت ها نبوده است.

زنانه شدن اعتیاد 
هشداری برای جامعه

آغازعرضه بنزین 
برند از اول بهمن

سردار سالمی: قدرت موشکی ایران جهانی شده است

برجام در مسیر مبارزه ملت ایران 
با آمریکا شکل گرفت

10

بی توجهی بانک ها 
به بخشودگی جرایم دیرکرد وام ها

مبنی  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبه  اقتصاد:  گروه 
بربخشش جرایم دیرکرد و سودبانکی وام های معوق تا سقف 
1۰۰ میلیون تومان تاکنون اجرایی نشده،این در حالی است 
که اجرای این مصوبه می تواند نقش مهمی در روند وصول 

معوقات بانکی داشته باشد. 

هشدار در خصوص شیوع سرطان 
حنجره و زبان در ایران

در  قلیان  و  دخانیات  فراوان  مصرف  علت  به  متأسفانه 
کشور شیوع سرطان حنجره و زبان در حال افزایش است.  
دکتر ناصر پارسا افزود: دخانیات اعم از سیگار و قلیان و به 
ویژه مواد مخدر به خصوص مواد مخدر صنعتی به همراه 
مشروبات الکلی مواردی است که در بروز سرطان زبان و 

حنجره اثر مستقیم دارد.

خبراقتصادی

2

3

رتبه تک رقمی ایران 
در تجارت الکترونیکی

آغاز به کار قرارگاه 
انتخاباتی ناجا

بابک زنجانی  پول 
ملت را برگرداند

لطفی  کم  با  دادگستری  وزیر 
تبلیغ  و  سیاسی  تعبیر  دانستن 
حقوق  منشور  از  انتخاباتی 
بابک  پرونده  درباره  شهروندی، 
از  پولی  هیچ  گفت:  زنجانی 
زنجانی  بابک  بدهی  پرداخت 

اضافه نشده است.

خبـر

خبـر

اقتصاد
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آگهي مزایده عمومي کد آگهی 42 - 95
اجاره عرصه جهت احداث، نصب و راه اندازی شهربازی بزرگساالن

سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري كرج در نظر دارد اجاره عرصه جهت احداث، نصب و  راه اندازی شهربازی 
بزرگساالن به مسـاحت تقریبی 2200 مترمربع كف آسفالت، محصور با نرده با قیمت پایه ماهیانه 80.000.000 ریال 
معادل )هشت میلیون  تومان(  واقع در كرج، بلوار شهید بهشتی، چهارراه طالقانی، خیابان چهارصد دستگاه، جنب 
استخر دانش، بوستان جهان )به مدت سه سال( را از طریق  برگزاري مزایده و انعقاد قرارداد به اشخاص حقیقي یا 

حقوقي واجد صالحیت واگذار نماید.
 از متقاضیان دعوت میگردد جهت كسب اطالعات الزم و دریافت اسناد مزایده از تاریخ چاپ و انتشار این آگهي 
حداكثر بمدت 10 روز كاري به نشاني كرج، عظیمیه، ضلع شمالي میدان استقالل، سازمان پاركها، طبقه اول دفتر امور پیمانها مراجعه 

و یا با شماره تلفن 32540303 )026( تماس حاصل نمایند.
بدیهي است بابت خرید هریک از اسناد مزایده مبلغ 300.000 ریال معادل سي هزار تومان به شماره حساب 100100100261 بانک شهر 

شعبه عظیمیه 45 متري كاج  در وجه شهرداري كرج واریز واصل فیش واریزي به امور پیمانهاي سازمان تحویل گردد.
روابط عمومي سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري کرج

Park.Karaj.ir

سازمان پارکها
 و فضای سبز

جانشین فرمانده کل سپاه: در موضوع برجام و دیگر تعهدات بین المللی 
مند هستند  عالقه  و  ندارند  خود  تعهدات  به  پایبندی  هیچ  آمریکائیها 
کشورها  دیگر  با  تعامل  در  را  ای  ناعادالنه  نظام  زور  زبان  با  جا  همه 

تعریف کنند.
به  اشاره  با  نگاه یک شبکه یک سیما  برنامه  سردار حسین سالمی در 
اینکه آمریکایی ها هنوز یاد نگرفته اند به تعهدات خود پایبند بمانند، 
گفت: برای پایبندی آمریکایی ها و تروریست ها به تعهدات خود تنها 

راه، غلبه میدانی است.
باید قدرت پیشگام سیاست و دیپلماسی باشد و دیپلماسی  وی گفت: 
بتواند در عرصه سیاست حقوق مردم را از آمریکایی ها و وابستگان آن 
بگیرد.  وی گفت:آمریکایی ها و تروریست ها بر اساس عدالت و انصاف 

عمل نمی کنند و فقط زبان قدرت را می فهمند.
وی گفت: زبان آمریکایی ها در مذاکرات زبان هنرپیشگی است. 

های  گروه  افزود:  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
تروریستی به قواعد بین المللی و انسانی و توافقات خود هیچ پایبندی 
اعمال  بدون  آنها  با  توافقی  هیچ  شود  می  موجب  این  بنابراین  ندارند 

قدرت به دست نیاید.
سـردار سـالمی گفت: مفاهیم حقوق بشـر در سـازمان های بین المللی 
معیـاری اسـت کـه بـه وسـیله آمریـکای هـا شـاخص گـذاری، تبلیغ و 

ترویـج می شـود.
فوعه  مردم  کردن  خارج  برای  که  هایی  اتوبوس  زدن  افزود:آتش  وی 
بودند به وسیله تروریست ها نشان دهنده معیارهای  اعزام شده  کفریا 
بی رحمانه و اعتقادات غیر انسانی آنها است اما سازمان های بین المللی 

حقوق بشر به آن واکنشی نشان ندادند.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود: قدرت موشکی 
جمهوری اسالمی ایران در فضای دو دهه تحریم بالغ شد و پرورش یافت 
و امروز قدرت بازدارنده ای است که دشمنان ایران آن را درک می کنند.

سردار سالمی با بیان اینکه بازدارندگی، اثر گذاری روانی یک قدرت در 
دشمنان  ذهن  در  ایران  موشکی  قدرت  گفت:  است  مقابل  ذهن طرف 

کشورمان تصاویر دقیقی را ترسیم کرده است .
وی افزود: تمدید قانون تحریم ها بر ضد ایران جنگ اقتصادی آمریکا با 
کشورمان است و تحریم های گذشته سخت واقعی ، جهانی و فشرده بود 

اما قدرت موشکی ایران نیز جهانی شده است.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: ما در حوزه 
هایی مانند هوا فضا، هسته ای ، نانو و بیوتکنولوژی و موشکی که تحت 

فشار بودیم بیشتر رشد کردیم.
سردار سالمی افزود: اینکه فکر کنیم برجام می توانست فضای دشمنی 

ایران و آمریکا را به دوستی تبدیل کند اشتباه بوده است.
وی گفت: برجام در مسیر مبارزه ملت ایران با آمریکا شکل گرفت.

جنگ  افزود:  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
اقتصادی آنها با ایران کاهش نمی یابد زیرا هر چه اهرم اقتصادی انها 
در کشوری قوی تر باشد اهرم کنترل سیاسی امریکایی ها نیز قوی می 

شود.
سردار سالمی درباره اظهارات نخست وزیر انگلیس در جمع سران برخی 
کشورهای عرب گفت: پشت صحنه نمایش شرم آور سران مرتجع عرب 
با نخست وزیر انگلیس این بود که انگلیسی ها فکر می کنند آمریکا رو 

به زوال قدرت است و در منطقه خالء ایجاد می شود.
اد      امه د      ر صفحه 3

سردار سالمی: قدرت موشکی ایران جهانی شده است

برجام در مسیر مبارزه ملت ایران با آمریکا شکل گرفت
مجموع صادرات غیرنفتی و واردات ایران در نه ماه 

امسال از 63 میلیارد دالر گذشت.
غیرنفتی  صادرات  کرد:  اعالم  ایران  گمرک 
کشورمان در این مدت با 99 و نیم درصد افزایش 
نسبت به مدت مشابه پارسال به 31 میلیارد و 
593 میلیون دالر رسید و واردات کشورمان در 
این مدت به 31 میلیارد و 538 میلیون دالر بالغ 

شده است.
گذشته  ماه های  در  که  کشورمان  واردات  روند 
منفی بود در آبان ماه مثبت شد و در پایان آذر ماه 

با رشد 4 و 38 صدم درصدی همراه بود.
در سال جاری تشریفات گمرکی 91 میلیون و 
262 هزار تن کاالی صادراتی و 24 میلیون و 867 
هزار تن کاالی وارداتی در گمرکات سراسر کشور 

انجام شده است.
سال  ماهه  نه  در  کشورمان  غیرنفتی  صادرات 

گذشته 28 میلیارد و 97۰ میلیون دالر بود.
همچنین واردات کشورمان در این مدت به 31 
میلیارد و 538 میلیون دالر رسید که در مقایسه 
با مدت مشابه پارسال حدود 4.4 درصد افزایش 
ماهه  نه  در  ایران  تجاری  تراز  می دهد.   نشان 
سال جاری همچنان مثبت بوده و عملکردی بهتر 

از آبان ماه داشته است.
é اقالم عمده صادرات

در این مدت میعانات گازی با 5 میلیارد و 124 
میلیون دالر، عمده ترین کاالی صادراتی کشورمان 
صادرات  کل  از  درصد  صدم   22 و   16 که  بود 

غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.
گازهای طبیعی مایع شده نیز با یک میلیارد و 
952 میلیون دالر و سهم 6 و 18 صدم درصدی 
در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب 
روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین با یک 
میلیارد و 23۰ میلیون دالر و سهم 3 و 89 صدم 
درصدی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی 
شکل مایع شده با یک میلیارد و 67 میلیون دالر 
و سهم 3 و 28 صدم درصدی و پروپان مایع شده 
با 868 میلیون دالر و سهم 2 و 75 صدم درصدی 

قرار دارند.
é اقالم عمده واردات

به  ماهه سال 1395  نه  در  وارداتی  عمده  اقالم 
میلیارد  یک  ارزش  به  دامی  ترتیب شامل ذرت 

ارزش 656  به  لوبیای سویا  میلیون دالر،  و 15 
میلیون دالر، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل 
سواری به ارزش 6۰5 میلیون دالر، وسایل نقلیه 
به  برنج  و  دالر  میلیون  ارزش 544  به  موتوری 

ارزش 527 میلیون دالر بود.
هیئت  مصوبه  به  بنا  ماه  آذر  در  برنج  ترخیص 
از  یا  مرزنشینان  تعاونی های  شرکت  در  وزیران، 
محل ارزش افزوده مناطق آزاد صورت گرفته است.

é خریداران عمده كاالهای ایرانی
چین همچنان بزرگ ترین خریدار کاالهای ایرانی 
است به طوری که در نه ماهه سال جاری صادرات 
غیرنفتی کشورمان به چین به 5 میلیارد و 697 
مشابه  مدت  به  نسبت  که  رسید  دالر  میلیون 

پارسال 7 و 5 صدم درصد افزایش داشته است.
پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی با 5 
میلیارد و 5۰ میلیون دالر، عراق با 4 میلیارد و 
و 719  میلیارد   2 با  ترکیه  دالر،  میلیون   573
میلیون دالر و جمهوری کره با 2 میلیارد و 333 

میلیون دالر قرار دارند.
é كشورهای عمده صادركننده كاال به ایران

رتبه های اول تا چهارم کشورهای عمده صادرکننده 
کاال به ایران به ترتیب به کشورهای چین با 7 
میلیارد و 51۰ میلیون دالر، امارات متحده عربی 
با 5 میلیارد و 1۰3 میلیون دالر، جمهوری کره با 
2 میلیارد و 5۰3 میلیون دالر و ترکیه با 2 میلیارد 

و 18 میلیون دالر اختصاص دارد.
روند واردات ایران از این کشورها در کل کاهشی 

بوده و به ترتیب 2 و 37 صدم درصد، 1۰ و یک 
صدم درصد، 8 و 1۰ صدم درصد و 9 و 89 صدم 

درصد کاهش داشته است.
اما واردات ایران از آلمان که پنجمین کشور عمده 
صدم  و 22  بود، 38  کشورمان  با  معامله  طرف 
درصد افزایش داشته و در این مدت به یک میلیارد 

و 78۰ میلیون دالر رسیده است.
واردات کشورمان از سایر کشورها نیز در این مدت 
رشد  درصد  صدم  و 9  از 19  بیش  مجموع  در 

داشته است.
این گزارش آمار تجارت خارجی کشور در  بنابر 
حوزه صادرات، در سال های گذشته در دو بخش 
احتساب  بدون  و  احتساب  با  غیرنفتی  صادرات 
میعانات گازی اعالم می شد و برای میعانات گازی 

ردیف تعرفه مجزا و مستقلی وجود نداشت.
امسال برای نخستین بار ردیف تعرفه مجزایی برای 
میعانات گازی منظور شده و صادرات دو کاالی 
به  شده  مایع  طبیعی  گازهای  و  گازی  میعانات 
صورت مجزا و هر یک در ذیل کد تعرفه مختص 

به خود منظور شده است.
با توجه به اینکه کد تعرفه مربوط به گاز طبیعی 
مایع شده در گروه کاالیی پتروشیمی قرار دارد، 
لذا جهت شفاف سازی بیشتر و نشان دادن مقایسه 
میزان صادرات این کاال در هفت ماهه سال جاری 
و مدت مشابه سال گذشته، این کاال از ردیف گروه 
کاالیی پتروشیمی خارج و در ردیف جداگانه ای 

آورده شده است.

تجارت خارجی ایران از 63 میلیارد دالر عبور کرد

جناب آقای دکتر مهرداد مظفری
انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان معاون برنامه ریزی و سرمایه های انسانی بانک صادرات 

ایران تبریک گفته و توفیق روز افزون شما را از خداوند منان خواستاریم.
روزنامه پیام زمان

تجارت خارجی 
ایران از 63 میلیارد 

دالر عبور کرد
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کالم  نور

در پی سقوط هواپیمای روسیه انجام شد

ابراز همدردی ایران با دولت و 
ملت روسیه

در پی سقوط هواپیمای توپولوف ۱۵۴ روسیه 
در دریای سیاه، سخنگوی وزارت امور خارجه با 

دولت و ملت روسیه ابراز همدردی کرد.
به گزارش ایسنا ، بهرام قاسمی با ابراز تأسف 
عمیق از سقوط هواپیمای توپولوف ۱۵۴ روسیه 
در دریای سیاه که منجر به کشته شدن بیش 
از ۹۰ سرنشین آن شد، این سانحه دلخراش را 
و خانواده های کشته  و دولت روسیه  مردم  به 
ابراز همدردی  با آنان  شدگان تسلیت گفت و 

کرد.
صبح امروز یک هواپیمای وزارت دفاع روسیه 
دریای  در  سوریه  راه  ۱۵۴در  توپولوف  نوع  از 

سیاه سقوط کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اسکای نیوز 
عربی، هواپیمای مذکور ۹۱ سرنشین داشته و 
ساحل  در  سوریه  الذقیه  مقصد  به  سوچی  از 
از  که  بوده  در حرکت  مدیترانه  دریای  شرقی 
از  اینکه  از  بعد  هواپیما  این  شد.  خارج  رادار 

فرودگاه سوچی بلند شد، مفقود شد.
بر اساس اعالم وزارت شرایط اضطراری روسیه، 
از  شدن  بلند  از  پس  دقیقه   ۲۰ هواپیما  این 
ساعت  پرواز  زمان  شد.  ناپدید  رادارها  صفحه 
۵ و ۴۰ دقیقه به وقت مسکو بوده است. این 
داشته  پرواز  کادر   ۸ و  سرنشین   ۸۳ هواپیما 

است.
پلیس  فرمانده  روسیه،  رسانه های  اعالم  بر  بنا 
خبرنگار  چندین  همراه  به  روسیه  نظامی 
این  سرنشینان  میان  در  نظامی  پرسنل  و 
موسیقی  گروه  بوده اند. هم چنین یک  هواپیما 
بوده  قرار  نظر می رسد  به  بوده که  آنها  همراه 
پایگاه  در  روسیه  نیروهای  نو  سال  مراسم  در 

حمیمیم سوریه برنامه اجرا کند.
رسانه های روسیه گزارش دادند، برخی تکه های 
الشه هواپیمای روسی و یک جنازه مربوط به 

این هواپیما در دریای سیاه کشف شده است.
خبرگزاری روسی تاس اعالم کرده این هواپیما 
قدیمی بوده و در نزدیکی منطقه کراسنادار در 
جنوب روسیه سقوط کرده است. همچنین یک 
مسئول روس احتمال تروریستی بودن حادثه 
مذکور را رده کرده و خطای انسانی یا مشکل 
کرده  اعالم  هواپیما  این  سقوط  دلیل  را  فنی 

است.
در  هواپیما  این  بقایای  افزود،  خبرگزاری  این 
شده  یافت  سوچی  سواحل  کیلومتری   ۵/۱

است.
اعالم کرده  سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه 
که عملیات تحقیقات درباره هواپیمای مذکور 

را رهبری و اداره می کند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز اظهار 
داشت، والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 

جزئیات سقوط هواپیما را دنبال می کند.

166 نماینده مجلس از تدوین 
حقوق شهروندی حمایت کردند

در  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده   ۱66
بیانیه ای از رئیس جمهوری برای تدوین منشور 

حقوق شهروندی حمایت و قدردانی کردند.
به گزارش ایرنا، این بیانیه را احمد امیرآبادی 
پایان  در  مجلس  رییسه  هیات  عضو  فراهانی 

جلسه علنی دیروز قرائت کرد.
نمایندگان در این بیانیه آورده اند: همانگونه که 
بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی ایران حضرت 
بارها  انقالب  معظم  رهبر  و  )ره(  امام خمینی 
تأکید کرده اند دفاع از حقوق آحاد ملت و حفظ 
مردم  مختلف  اقشار  امنیت  و  شرافت  کرامت،  
طبقاتی،  سنی،   جنسیتی،  ویژگی های  از  فارغ 
جغرافیایی، مذهبی و قومیتی آنان، جزء آرمان  
و  اولیه  اصول  و  اسالمی  انقالب  بنیادین  های 

انسانی جمهوری اسالمی ایران است.
در این بیانیه تصریح شده است: ما نمایندگان 
رئیس  از  قدردانی  با  اسالمی  شورای  مجلس 
جمهوری محترم برای اهتمام ویژه ایشان برای 
تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی به همه 
مقامات و اندیشمندانی که در این زمینه دولت 
محترم را یاری کرده اند، ضمن حمایت از این 
تهیه،  به  کمک  برای  را  خود  آمادگی  منشور 
الزم  کارهای  و  تصمیم  ساز  تصویب  و  تدوین 

برای اجرای این طرح مهم اعالم می داریم.
کرد:   تصریح  مجلس  رییسه  هیات  عضو 
نظام  یک  عنوان  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
به  خود  حیات  ابتدای  از  مردم ساالر  دینی 
رغم تبلیغات دشمنان قسم خورده و بوق های 
تبلیغاتی بیگانه و مدافعین دروغین حقوق بشر 
به  انسان ها  کرامت  و  عزت  آزادی،  بر  همواره 
ویژه مظلومان در سراسر جهان تأکید کرده و 
در این زمینه از هیچ کوششی در سطح ملی، 

بین المللی و منطقه ای فروگذار نکرده است.
در این بیانیه نمایندگان آورده اند: امید است 
در  شهروندی  حقوق  منشور  از  رونمایی  با 
فضای بین المللی که گفتمان مترقی و انسانی 
جمهوری اسالمی ایران در نقاط مختلف جهان 
رو به گسترش است، کشور ما بتواند در زمینه 
حفظ و حراست حقوق شهروندی و انسانی نیز 

به الگویی درخشان تبدیل شود.

خبر

جنون بی پایان نتانیاهو
é حنیف غفاری

نفرت از رژیم صهیونیستی مدتهاست در قاره سبز کلید خورده است. 
برگزاری تظاهرات گسترده روز قدس در پایتختها و شهرهای مختلف 
اروپا بارها منجر به خشم و نگرانی مقامات رژیم اشغالگر قدس شده 

است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس روزهای سختی را 
سپری می  کند. اخیرا اعضای شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای 
که خواستار پایان دادن به شهرک سازی این رژیم در فلسطین اشغالی 

است را به تصویب رساندند.
رای مثبت ۱۴ عضو شورای امنیت به قطعنامه مذکور از یک سو و رای 
ممتنع ایاالت متحده آمریکا به این قطعنامه نشان دهنده انزوای رژیم 

صهیونیستی در میان متحدان خود است.
در حالی که ایاالت متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مخصوصا 
انگلیس و فرانسه همچنان از جنایات رژیم اشغالگر قدس بر ضد مردم 
بی دفاع فلسطین حمایت می کنند، اما آنها نیز در مقابله با شهرک 
سازی های غیر قانونی رژیم صهیونیستی چاره ای جز همراهی با افکار 

عمومی خود ندارند.
 به عبارت بهتر؛ خشم و نفرت افکار عمومی اروپا از رژیم صهیونیستی 
سبب شده است تا سیاستمداران راستگرا و چپگرای میانه در اروپا که در 
برهه فعلی قدرت را به صورت عمده در دست دارند، نتوانند به حامیان 

مطلق و بی قید و شرط تل آویو تبدیل شوند.
نفرت از رژیم صهیونیستی مدتهاست در قاره سبز کلید خورده است. 
برگزاری تظاهرات گسترده روز قدس در پایتخت ها و شهرهای مختلف 
اروپایی با حضور شهروندان این کشورها بارها منجر به خشم و نگرانی 

مقامات رژیم اشغالگر قدس شده است.
از سوی دیگر؛ افشاگری نهادهای مستقل حقوق بشری سبب شده است 
تا الپوشانی های سازمان ملل متحد در خصوص جنایات صهیونیستها 

در قبال ملت فلسطین بی نتیجه بماند.
در سال ۲۰۰۹ میالدی، شاهد انتشار گزارشی در نشریه سوئدی »آفتن 
بالدت« در خصوص خرید و فروش اعضای بدن فلسطینیان توسط 
رژیم صهیونیستی بودیم. گزارشی  که در اروپا غوغای زیادی به پا کرد.

 در حالی که مقامات رژیم صهیونیستی از »فردریک راینفلت« نخست 
وزیر سابق سوئد خواستند تا بابت انتشار این گزارش عذرخواهی کند، 
وی از چنین کاری امتناع کرد. اخیرا نیز »مارگوت والستروم« وزیر امور 
خارجه جدید سوئد، سیاست های سرکوب گرایانه رژیم صهیونیستی 
علیه فلسطینیان را به چالش کشید و همین مسئله منجر به احضار 

سفیر سوئد در سرزمین های اشغالی شد.
هم اکنون به دنبال تصویب قطعنامه اخیر در شورای امنیت سازمان 
ملل متحد، رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری خود را منزوی 
می بیند. واکنش های جنون آمیز بنیامین نتانیاهو پس از تصویب این 

قطعنامه در نوع خود دیدنی و جالب توجه است!
در این خصوص روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت خبر داده است 
که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برنامه دیدار هفته آینده خود 
با »والدیمیر گرویسمن« نخست وزیر اوکراین را لغو کرده است. علت 
اصلی این تصمیم، موضع کی یف در حمایت از قطعنامه شورای امنیت 
سازمان ملل بوده که شهرک سازی رژیم تل آویو در کرانه باحتری را 
محکوم کرده و خواستار متوقف شدن فعالیت های شهرک سازی شده 

است.
بدیهی است که از این پس، شاهد بروز و ظهور بیشتر چنین رفتارهایی 

از سوی نخست وزیر و وزیر خارجه رژیم صهیونیستی خواهیم بود.
آنچه مسلم است اینکه؛ تل آویو روز به روز در جهان منزوی تر می 
شود. حتی متحدان غربی تل آویو نیز در برهه فعلی نسبت به افزایش 

هزینه های حمایت از این رژیم جعلی و کودک کش با خبر هستند.
هر اندازه زمان می گذرد، خشم و نفرت افکار عمومی دنیا از صهیونیست ها 
بیشتر می شود و در چنین شرایطی است که سیاستمداران اروپایی نیز 

چاره ای جز تمکین به افکار عمومی خود نخواهند داشت.

حضور دشمن شکن مردم با وحدت 
در یوم ا... 9 دی

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مردم و مسئوالن باید با 
با نگاه بصیرتی خود  بار دیگر  وحدت و یکپارچگی در یوم ا... ۹ دی 

حضوری دشمن شکن داشته باشند.
حجت االسالم و المسلمین احد آزادیخواه در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: برای فراموش نشدن حماسه حضور مردم با بصیرت و والیی در 
۹ دی ماه سال ۸۸ که باعث برچیده شدند طوفان فتنه  شد، ضروری و 

واجب است هر ساله این تاریخ توسط مسئوالن نظام یادآوری شود.
وی تصریح کرد: امسال نیز همچون سال های گذشته مردم و مسئوالن 
باید با وحدت و یکپارچگی در یوم ا... ۹ دی بار دیگر با نگاه بصیرتی خود 
حضوری دشمن شکن داشته باشند و با آرمان های ناب انقالب و شهدا 

تجدید بیعت کنند.
نماینده مردم مالیر در مجلس تصریح کرد: در کشور ما همه مسئوالن 
وامدار خون شهدا هستند بنابراین موظفند در تمامی برهه ها و عرصه ها 
از آرمان های این انقالب و دفاع کنند و نهایت اهتمام خویش را برای 

پیشبرد اهداف امام راحل)ره( و تحقق برنامه های نظام مبذول دارند.

نام نویسی 50میلیون نفر درسامانه یکپارچه 
بهداشت)سیب(

یکپارچه  سامانه  در  نفر  میلیون  کنون ۵۰  تا  تحول  ابتدای طرح  از 
بهداشت)سیب( ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،معاون بهداشتی وزیر بهداشت ، درمان 
گفت: ۳۰  بندرعباس  در  خبری  نشست  امروزدر  پزشکی  آموزش  و 

میلیون نفر نیز در این سامانه خدمت دریافت کرده اند.
درمانی،  بهداشتی  سیستم  در  کاغذ  حذف  افزود:  سیاری  اکبر  علی 
تشکیل پرونده های آنالین، دسترسی آسان به اطالعات طبقه بندی 
از  زمان  در  جویی  صرفه  و  پزشکی  خطاهای  کاهش  بیماران،  شده 

ویژگی های سامانه سیب نام برد.
)سامانه  الکترونیک سالمت  پرونده  آنالین  سامانه  اجرای  گفت:  وی 
سیب( برای سرعت بخشیدن به نیاز رسیدگی به بیماران ضروری است.

بر  افزود:  پزشکی  آموزش  و  درمان   ، بهداشت  وزیر  بهداشتی  معاون 
اساس این طرح برای هر فرد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی 
یک پرونده الکترونیک با استفاده از کد ملی تشکیل می شود که همه 
اطالعات بیماری و سوابق سالمت شخص در آن درج می شود و امکان 

دسترسی به این اطالعات در هر نقطه از کشور فراهم است.
علی اکبر سیاری گفت:طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت ۱۵ برنامه 
و ۱۰طرح دارد و همه برنامه ها در حال اجراست و هیچ مشکلی به 

لحاظ مالی و تامین نیرو در این زمینه وجود ندارد.
هرمزگان  در  -درمانی  بهداشتی  واحدهای  گسترش  افزود:طرح  وی 
بازنگری شده است و تا سال ۹6 کمبود خانه های بهداشت با همکاری 

وزارت بهداشت و منابع استانی رفع می شود.
گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  بهداشتی  معاون 
بین  خود،همکاری  سالمت  از  صیانت  در  مردم  توانمندسازی 
بخشی،اجرای عدالت، بهره مندی از تکنولوژی،و ارائه خدمات با کیفیت 

از اصول طرح تحول سالمت است.

یادداشت

وزیر دادگستری با کم لطفی دانستن تعبیر 
سیاسی و تبلیغ انتخاباتی از منشور حقوق 
شهروندی، درباره پرونده بابک زنجانی گفت: 
زنجانی  بابک  بدهی  پرداخت  از  پولی  هیچ 

اضافه نشده است.
مصطفی  والمسلمین  االسالم  حجت 
پورمحمدی در حاشیه دیدار رییس کمیته 
ارمنستان  بازرسی کل جمهوری  و  تحقیق 
در جمع خبرنگاران، افزود: وقتی دیوان عالی 
حکمی را تایید می کند به طور طبیعی حکم 
برای اجرا به واحد اجرای احکام برمی گردد. 
بدهی  بیشتر  پرداخت  آیا  اینکه  درباره  وی 
بابک زنجانی صحت دارد یا نه ، افزود: اموال 
جدیدی ندیدیم و معرفی نشده و امیدواریم 
سر عقل بیاید و بدهی ها را برگرداند. وزیر 
دادگستری اظهار کرد در جلسه ستاد مبارزه 
با مفاسد که هفته قبل برگزار شده خبری از 

اضافه شدن پرداخت مبلغ بدهی نبود.
پورمحمدی با تاکید بر بازگرداندن پول ها، 
اظهار کرد: وکیل به جای دست و پا زدن و 

أعاده دادرسی، پول ملت را برگرداند.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سْوال که 
در  انتصاب سرپرست حقوق شهروندی  آیا 
است،  شهروندی  حقوق  منشور  راستای 
معاونت  تشکیل  با  گذشته  سال  از  گفت: 
حقوق بشر، اداره کل حقوق شهروندی هم با 
وظیفه پیگیری حقوق شهروندی ایجاد شد 

و ارتباطی با این منشور ندارد.
دارد  وظیفه  دادگستری  وزارت  افزود:  وی 
مسائل حقوقی را در اجالس ها و انجمن های 

علمی حقوق بشر رصد و پیگیری کند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه انتشار منشور، راه ما 
را هموارتر می کند، گفت: به حقوق شهروندی و 
آشنایی به قوانین و مقررات و همچنین به حقوق 

هم احترام گذاشتن، نیاز داریم.
منافع  و  بودن  سیاسی  تعبیر  پورمحمدی 
گفت:  و  دانست  لطفی  کم  را  تبلیغاتی 
نیاز  این  و  حقوق مردم همیشه مهم است 

به یادآوری و تذکر دارد .
وی ادامه داد: جامعه انسانی ، جامعه حقوق 

مدار است اگر یک روز برای اجرای حقوق 
تالش کنیم ارزشمند تَر است پس بهتر این 
سیاسی  موضوعات  از  فراتر  نگاهی  با  است 
برخورد  مساله  این  با  تبلیغاتی  و  جناحی 
کنیم و همه به رعایت حق مان نیاز داریم .

é  دیوان محاسبات مسئول امور مالی
است

خبرنگاری  به  پاسخ  در  دادگستری  وزیر 
بر  مبنی  ای  اژه  محسنی  اظهارنظر  درباره 
معرفی نشدن دریافت کنندگان فیش های 
دادن  و  دولت  سوی  از  نامتعارف  حقوقی 
، اظهار کرد:  به دستگاه اجرایی  اولتیماتوم 
هیچ قوه ای بر قوه دیگری نمی تواند شرط 

بگذارد ؛ وظیفه ای بود و دولت تالش کرد 
وظیفه خود را انجام دهد که خوب هم عمل 

کرد.
وی افزود: قوه قضاییه مسئول مالی عملکرد 
مسئول  محاسبات  دیوان  و  نیست  دولت 
چیزی  به  اگر  هم  بازرسی  سازمان  است؛ 

رسیده، طبق قانون پیگیری کند .
یادآور شد: همه تالش کردیم  پورمحمدی 
به نظام اداری خود توجه کنیم؛ البته نظام 
اداری هم مشکلی بود که این نیشتری برای 

قرار دادن در بستر نظام اداری سالم بود.
و  ماجراجویی  را  موضوع  داد:  ادامه  وی 
کشور  اداری  نظام  ؛  ندهیم  قرار  کشمکش 
ضعف های بسیاری داشته ، دستاورد خوبی 
نداشته و باید اصالح شود؛ همین حقوق ها 

نشان داد دستاوردمان کم بود.
به  وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: دولت 
کم توجهی خود اعتراف و عذر خواهی کرد 
انجام داد که  برای جبران  فراوانی  و تالش 
باید قدردانی کرد. دولت با عزم جدی وارد 
این مسئله شد به مجلس پیشنهاداتی داد و 
سقف حقوق تعیین کرد که با جدیت اجرا 

می شود.
پورمحمدی، هدف از این کار را اصالح نظام 
اداری دانست و گفت: قرار است نظام اصالح 
نََفر   ۵ و  شود  تشکیل  پرونده  اینکه  نه  و 

مجازات شوند.

وزیر دادگستری: تعبیر سیاسی از منشور حقوق شهروندی کم لطفی است
بابک زنجانی  پول ملت را برگرداند

فروند  نخستین  گفت:  هما  مدیرعامل 
هواپیمای خریداری شده از شرکت ایرباس 
هوایی  ناوگان  خدمت  در  دی  پایان  تا 

کشور قرار می گیرد.
مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری 
خبرگزاری  با  مصاحبه  در  ایران  اسالمی 
صدا و سیما؛  گفت: بر اساس قرارداد نهایی 
دوم دی با ایرباس ؛ ۱۰۰ فروند هواپیما در 

۱۰سال تحویل ایران می شود. 
فروند هواپیما   ۴6 : افزود  پرورش  فرهاد 
از این هواپیماها از خانواده A۳۲۰، تعداد 
۳۸ فروند هواپیما از خانواده A۳۳۰ و ۱6 

فروند از خانواده A۳۵۰ است.
وی گفت : ارزش اسمی قرارداد ۲۰ میلیارد 
دالر است که ۱۵ درصد آن از شرکت هما 
و ۸۵ درصد نیز از طریق فاینانس تامین 

می شود.
پرورش اظهار داشت : هواپیماها به صورت 
اجاره به شرط تملیک است و بازپرداخت 
آنها با توجه به زمان ورود هر هواپیما ۲۸ 

ساله است .
مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری 
سازنده  شرکت   : گفت  ایران  اسالمی 
نخستین  از  یکی   ، ایرباس  هواپیما 
شرکت هایی بود که بعد از امضای توافق 
به  موسوم  گروه  و  ایران  میان  هسته ای 

۱+۵، با ایران تفاهمنامه امضا کرد.

پرورش افزود : پیش  قرارداد خرید ۱۱۸ 
فروند انواع هواپیمای ایرباس بین ایران ایر 
سال  )ژانویه  پارسال  بهمن   ایرباس،  و 

۲۰۱6 میالدی( به امضا رسید.
در آن پیش  قرارداد  مقرر شد   ۱۱۸ فروند 
فروند   ایرباس  شامل ۴۵  هواپیمای  انواع 
ایرباس  فروند   و ۳۲۰، ۴۵  ایرباس ۳۲۱ 
۳۳۰، تعداد ۱6 فروند  ایرباس ۳۵۰ و ۱۲ 
فروند  ایرباس ۳۸۰ پهن  پیکر  برای ایران ایر 
خریداری شود که بعد ها این پیش قرارداد 

به ۱۰۰ فروند هواپیما کاهش یافت.
پرورش افزود : ایرباس های پهن پیکر ۳۸۰ 
نیز در قرارداد هما و ایرباس بود که هم 
اکنون به علت نبود زیرساخت  های مناسب 
فنی برای این هواپیما در کشو ر از فهرست 

درخواست ایران  ایر حذف شد.
مدیرعامل ایران  ایر گفت : در سال ۲۰۱7 
میالدی 7 تا ۸ فروند هواپیما از شرکت 

ایرباس تحویل می گیریم.
فروند   ۲۰ خرید  به  همچنین  به  وی 
و  کرد  اشاره   ATR شرکت  از  هواپیما 
پیمان  به  قرارداد  این  مذاکرات  گفت: 
رسیده است و به زودی این قرارداد امضا 

خواهد شد.
پرورش گفت: ظرفیت این هواپیماها 7۰ 
نفر است و در مسیر های داخلی به کار 

گرفته می شود.

نخست وزیر عراق گفت هدف بزرگ عراقی 
ها آزادسازی انسان و محقق شدن پیروزی 

نهایی نزدیک است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل 
شبکه تلویزیونی العراقیه، دکتر حیدرالعبادی 
در مراسم نشست جوانان عرب که شورای 
جوانان عراقی با نظارت اتحادیه عرب برگزار 
گروه  که  ای  ضربه  بزرگترین  گفت:  کرد، 
همان  شده  متحمل  داعش  تروریستی 
وحدت ملت عراق است زیرا داعش تالش 
می کند کشورها را با تشتت و جدایی بین 

اجزای آن از بین برد.
تاثیر  عنوان  با  که  مراسم  این  در  العبادی 
تروریسم بر جوانان عرب برگزار شد گفت: 
عراقی ها با تروریسم در موصل مبارزه می 
در  تنوع  کرد:  تاکید  همچنین  وی  کنند. 
بخشهای تشکیل دهنده کشور باعث قوت 
و افتخار عراق است و به  تکامل، پیشرفت و 

هم افزایی منجر خواهد شد.  
به قلب  بزرگترین ضربه ای که  افزود:  وی 
داعش و گروههای تروریستی مشابه آن وارد 
شد این است که ما با هم متحد هستیم. آنها 
می خواستند با کشتار و ویرانی ها بین ما 
تفرقه بیندازند، اما ما در برابر آنها بطور متحد 
جوانان  همت  با  و  ایم  ایستاده  یکپارچه  و 
همچنان متحد باقی خواهیم ماند و همچنان 
و  یکپارچه  مناطق  این  بازسازی  زمینه  در 

متحد عمل خواهیم کرد.
نیروهای قهرمان و مبارز و رزمنده ما برای 
نجات  و  کشور  خاک  و  میهن  آزادسازی 
شهروندان ، ایثارگریهای زیادی از خود نشان 

دادند .
از  بخشی  رزمندگان  های  تالش  این 
دستاوردها و بخش دیگر آن ثبات و امنیت 
با  و  است  شده  آزاد  مناطق  به  بازگشته 
بازگرداندن خدمات اساسی و از بین بردن 
گذاشته  کار  منفجره  مواد  و  مینها  انواع 
شده و پاکسازی مناطق با هدف بازگشتن 
شهروندان با عزت و کرامت به شهرهای و 

مناطق آزاد شده خود صورت می گیرد .
کرد:  تاکید  همچنین  عراق  وزیر  نخست 

هدف بزرگ عراقی ها آزادسازی انسان است 
و محقق شدن پیروزی نهایی نزدیک است .

وی افزود: همزمان با ادامه عملیات آزادسازی 
بازگشت ثبات به مناطق آزاد شده نیز صورت 

می گیرد.
وی گفت: ما با خون جوانانمان ثابت کردیم 
شده  نزدیک  خود  پایان  و  زوال  به  داعش 
است و این پیام مهم امروز است که تروریسم 
با وجود چنین قهرمانانی نمی تواند گسترش 
در  آنچه  هر  حاضرند  که  قهرمانانی  یابد 
اختیار دارند را برای دفاع از میهن و ملت 

خود تقدیم کنند.
تروریسم تالش کرد وطن ها را از بین ببرد . 
بخش بزرگتری از استان نینوا آزاد شده است 
بخشی از آن نیز که تا سمت مرزهای سوریه 
صحراست و در اختیار داعش هم نیست و 
دلیلی برای اعزام نیرو به این مناطق ندیدیم 
کردن  آزاد  ما  ماموریت  مهمترین  بنابراین 
شهروندانی است که در داخل شهر موصل 

در چنگال داعش گرفتار شده اند.
در  خواست  کشورها  از  همچنین  العبادی 
تروریستهای  سوی  از  که  خطری  زمینه 
هوشیار  است  گرفته  بر  در  را  آنها  داعش، 

باشند .
همه  از  جوانان  تالشهای  از  همچنین  وی 
از عراق و مقدسات و  جریانها که در دفاع 
فرزندان آن می جنگند تمجید و قدردانی 

کرد.
که  کشورهایی  به  من  افزود:  العبادی 
امروز احساس امنیت می کنند می گویم 
خطر از سوی تروریستهای داعش آنها را 
این  به  تروریستها  زیرا  است؛  گرفته  فرا 
کشورها بازخواهند گشت گروه داعش تنها 
یافته  سازمان  تروریست  کمی  تعداد  به 
نیاز دارد تا بطور رایگان به کشتار و ویران 
کردن کشورها بپردازد. من از همه جوانان 
عزیز می خواهم در این زمینه ایستادگی 
نزدیک  پرتگاه خطرناک  به  ما  امت  کنند 
شده است و در تاریکی به سر می برد ما 
اسالم   و  نور  سمت  به  ها  تاریکی  از  باید 

حرکت کنیم. 

حیدر العبادی: پیروزی نهایی نزدیک است

دکتر ناصر پارسا : متأسفانه به علت مصرف 
شیوع  کشور  در  قلیان  و  دخانیات  فراوان 
سرطان حنجره و زبان در حال افزایش است.

دکتر ناصر پارسا در مصاحبه با خبرگزاری 
از سیگار  اعم  افزود: دخانیات  صدا و سیما 
به خصوص  مخدر  مواد  ویژه  به  و  قلیان  و 
مواد مخدر صنعتی به همراه مشروبات الکلی 
و  زبان  سرطان  بروز  در  که  است  مواردی 

حنجره اثر مستقیم دارد.
بروز  عامل  تنها  دخانیات  البته  گفت:  وی 
این سرطان ها نیست و بیماری های نقص 
سیستم ایمنی و برخی عفونت ها نیز در بروز 

این سرطان ها نقش دارند.
پرفسور پارسا با بیان اینکه شیوع 
مصرف  علت  به  سرطان  این 
بیشتر دخانیات در مردان بیش 
خطر  البته  افزود:  است  زنان  از 
گرایش زنان به سیگار می تواند 
در  سرطان  این  افزایش  زمینه 
اهمیت  حائز  آنچه  و  باشد  زنان 
است اینکه بسیاری از افرادی که 
مبتال به سرطان حنجره یا زبان 

می شوند اهل دخانیات نیستند بلکه گفتگو 
کردن و نزدیک بودن با فرد سیگاری موجب 

بروز این سرطان در آنها می شود.
دکتر پارسا گفت: ریسک سرطان در افرادی 
از  ناشی  )دود  سیگار  دوم  دست  دود  که 

سیگار فرد دیگر( را استشمام می کنند ۵ 
و  زبان  سرطان  به  دیگران  از  بیش  درصد 
حنجره مبتال می شوند و این سرطان بر اثر 
تغذیه نامناسب و اضطراب تشدید می شود.

بروز  زمینه  نیز  سن  افزایش  افزود:  وی 
سرطان را تشدید می کند و این امر نگرانی 
بروز انواع سرطان را در کشور تقویت کرده 

است.
صحیح  تغذیه  گفت:  شناس  سرطان  این 
از  پرهیز  و  ورزش  سبزیجات،  از  سرشار 
دخانیات از جمله عواملی است که بروز این 

سرطان را به حداقل می رساند.

هشدار در خصوص شیوع سرطان حنجره و زبان در ایران

تحویل نخستین فروند ایرباس تا پایان دی

سرنشینان  همه  کرد  اعالم  روسیه  دفاع  وزارت 
هواپیمایی که در دریای سیاه در نزدیکی سوچی 
سقوط کرد جان باختند؛ پوتین روز دوشنبه را عزای 

عمومی اعالم کرد.
از  نقل  به  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
یک  سقوط  پی  در  مسکو،  از  فرانسه  خبرگزاری 
فروند هواپیمای نظامی روسیه در دریای سیاه که 
۹۲ سرنشین داشت والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
این کشور امروز را عزای عمومی اعالم کرد. بشار 
اسد رئیس جمهور سوریه به والدیمیر پوتین همتای 
روسی اش درباره کشته شدن شماری از اتباع این 

کشور در سقوط هواپیما تسلیت گفت.
سوریه،  االخباریه  تلویزیونی  شبکه  گزارش  به 
کرملین اعالم کرد والدیمیر پوتین رئیس جمهور 

روسیه، دیمیتری مدودف نخست وزیر این کشور 
را مامور تشکیل کمیته تحقیق درباره حادثه سقوط 

هواپیمای این کشور کرد.
نخست وزیر روسیه اعالم کرد مسکو درباره علل 
سقوط هواپیمای این کشور در دریای سیاه به طور 
کامل تحقیق می کند.  دمیتری مدودف افزود در 
این حادثه تاسف بار شماری از اتباع روسیه که هر 
یک برای خود برنامه هایی داشتند کشته شدند . 
خبرنگاران و اعضای یک گروه ارکستر از جمله جان 
با نیت خیرخواهانه راهی این  باختگان بودند که 
سفر شده بودند.  وی با خانواده های قربانیان ابراز 
همدردی و اعالم کرد درباره علل وقوع این حادثه به 

طور کامل تحقیق خواهد شد. 
سرنشینان  همه  کرد  اعالم  روسیه  دفاع  وزارت 

هواپیمایی که در دریای سیاه در نزدیکی سوچی 
سقوط کرد جان باختند. 

شبکه تلویزیونی االخباریه سوریه هم گزارش داد ، 
یک منبع روس اعالم کرد اجساد پنج نفر از مسافران 
هواپیمایی که نزدیک سوچی سقوط کرد، پیدا شد.

به گزارش شبکه تلویزیونی الحدث، وزارت حالت 
فوق العاده روسیه اعالم کرد علت سقوط هواپیمای 

این کشور، نقص فنی بوده است.
خبرنگار شبکه تلویزیونی روسیا الیوم در مسکو گفت: 
درباره آخرین تحوالت مربوط به سقوط هواپیمای 
روسیه  دفاع  وزارت  گفت:  سیاه  دریای  در  روسی 
کشف جسد یکی از سرنشینان هواپیمای توپولف 
۱۵۴ را تایید کرد. جسد این قربانی به کشتی نجات 

منتقل شد.

سقوط هواپیامی 

روسیه با 92 

رسنشین در 

دریای سیاه
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شورائیان  بیدارباش
é سعید  شفیعیان

از قدیم همیشه اینطور بوده ایم شب امتحاني یا همان 
دقیقه نودي !! بچه که بودیم تنها چیزي که همیشه اول 
بودیم بستن کیف و کتاب ها و ما که بچه فقیري بودیم 
بستن پالستیک مشماي کتاب ها و آماده شدن براي 

زنگ مدرسه بود و این تنها چیزي بود که وجداناً همیشه آماده بودیم و سر 
وقت مي زدیم بیرون ولي هیچگاه این کیف و کتاب ها سالم و به موقع به 
خانه نمي رسید توي راه قلم بازي و پاک کن وجبي !! مدادهایمان را قمار 
مي کردیم یکي این طرف و یکي آنطرف. پیش پیش !! پیش پیش !! هر کس 
که اعالم پرتاب مي کرد باید مداد را تا فاصله یک وجبي یا کمر مداد حریف 
مي انداخت و اگر یک وجب بود یعني شب التماس بابا و دعوا و عاقبت 
یک عدد سپس کله اي ناب و بدو بدو تا بقالي حسین رنگریز براي خرید 
مداد نسیه پرچمي یا سوسمارشان !! حاال اگر برعکس اتفاق مي افتاد و قلم 
حریف را مي بردیم مي توانستیم به یکي که همان اطراف مدادش را باخته 
بفروشیم. بستني نوش جانت !! بستني هاي قیفي که پنج ریال بود و بستني 
هاي پولکي یا همان حصیري این دوران که باور کنید دو ریال بود. از کالس 
اول که قلم بازي مي کردیم مداد پرچمي دو ریال بود و مداد سوسماري پنج 

ریال !! بستني قیفي پنج ریال بود و بستني حصیري دو ریال!!
...  دقیقا تا کالس پنجم همین بود که یادم هست انقالب شد، بگذریم. 
خالصه اینکه دل در گروه باده و دفتر جائي !! بگذریم !! صحبت از شب 
امتحاني بودن ماست. که همیشه اینطور بوده !! همیشه دیر به اتوبوس و پرواز 
و ایستگاه و درس و مدرسه مي رسیم. همیشه مدرسه مان دیر مي شود در 
مرکز کشور و جایي که مملکت اداره مي شود برنامه بودجه و الیحه ساالنه 
دیر به مجلس مي رسد البته انصافاً در دولت فعلي بهتر شده ولي در روي 
یک پاشنه نمي چرخد !! مي چرخد یا نمي چرخد !! همیشه زود و دیر مي 
شود. ساعات رأي گیري در انتخابات همیشه تمدید مي شود یک طیف مي 
خواهند با حداقل حضور مردم زود جمع و جور کنند که البته حق هم دارند 
زیرا باید به فکر نماز صبح باشند تا قضا نشود ولي عده اي که مي خواهند 
همه مردم بیایند طرفدار تمدید انتخابات هستند ولي همه این اوضاع موضوع 
مهم احراز را حل و فصل نمي کند شهادتین کافي نیست باید براي ما محرز 
شود اگر نشود، بلیت بهشت خبري نیست راستي به تازگي اعضاي شوراي 
شهر کرج به فکر مسائل شهر افتاده اند از آلودگي صوتي و تصویري و زشتي 
چهره شهر تا موضوع قطار شهري و بقیه و بقیه و بقیه !! خبري است !! 

نمي داني !! باور کن نمي دانم !! انتخابات مي رسد. شوراییان بیدار باش.

آغاز به کار قرارگاه انتخاباتی ناجا

سخنگوی ناجا از آغاز به کار قرارگاه انتخاباتی ناجا خبر داد.
سردار سعید منتظرالمهدی در چهاردهمین نشست خبری خود که دیروز در 
ستاد مرکزی ناجا برگزار شد، اظهارکرد: به منظور افزایش مشارکت و تامین 
امنیت انتخابات قرارگاه انتخاباتی ناجا آغاز به کار کرده و سعی کرده ایم که 
در پاسخ به استعالمات در کنار دیگر مراجع همچون سازمان ثبت ، وزارت 

اطالعات و قوه قضاییه در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کنیم.
وی از کاهش ۱۹ درصدی نزاع و درگیری در ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: 
۵۲۰ هزار  و ۱۸۸ مورد نزاع در کشور داشتیم که از نظر تعداد وقوع نزاع، 
تهران با 6۹ هزار و ۸۵۱  مورد در رتبه نخست و پس از آن خراسان رضوی 

و فارس در رتبه های بعدی قرار دارند.
منتظرالمهدی از شناسایی و برخورد با ۳۰۰ کانال اینستاگرامی و تلگرامی که 
در حوزه های مدلینگ، همسریابی، دوستیابی، صیغه و ... اقدام به سرقت و 
اخاذی از شهروندان کرده بودند خبر داد و گفت: ۲۴ درصد از جرائم  مربوط 

به این حوزه است که باالی ۹۰ درصد آن کشف می شود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره سرانجام تعیین تکلیف کانال های 
تلگرامی باالی۵۰۰۰ عضو، اظهار کرد: طبق هماهنگی های انجام شده وزارت 
ارشاد باید دستورالعمل این مساله را تایید کند و در حال حاضر پلیس 

وظیفه ای ندارد.
وی از ثبت نام ۱6۰ هزار و 6۳۹ نفر در طرح جریمه ریالی سربازی در ۹ ماهه 
امسال خبر داد و گفت: تا زمان مهیا است متقاضیان که حدود یک میلیون 
نفر هستند می توانند به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کرده درخواست خود را 
ثبت کنند. در حال حاضر برای ۱۲۰ هزار نفر پرونده تشکیل شده و ۴۵ هزار 

نفر کارت معافیت دریافت کرده اند.
سخنگوی ناجا ادامه داد: متقاضیان می توانند به دو شکل نقدی و قسطی 
جریمه خود را پرداخت کنند و اگر نیمی از اقساط را پرداخت کنند می توانند 

نامه ای برای اشتغال و دریافت گذرنامه دریافت کنند.
منتظرالمهدی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا طرح جریمه سربازی 
ریالی که در بودجه ۹6 نیز پیش بینی شده در سال آینده اجرایی می شود 
یا خیر؟ گفت: اجرای این طرح منوط به تصویب مجلس و تایید ستاد کل 
نیروهای مسلح است و تاکنون هیچ تضمینی برای اجرا شدن آن در سال ۹6 
وجود ندارد. از این رو از متقاضیان و واجدان شرایط می خواهیم که امسال 

که فرصت کافی را در اختیار دارند نسبت به ثبت نام این طرح اقدام کنند.
وی درباره وضعیت ترافیکی پایتخت و حواشی اخیر نیز با تکذیب اظهارات 
عضو شورای شهر درمورد فشار شهرداری به پلیس برای تغییر رییس پلیس 
راهور تهران تصریح کرد: درخواست ما این است که افراد از اعالم اخبار 
غیرمرتبط در حوزه دستگاه های امنیتی و انتظامی خودداری کرده و پلیس 

را که کارهای مهم تری دارد وارد بازی های خود نکند.
است،  مختلفی  مولفه های  شامل  ترافیک  اینکه  بیان  با  ناجا  سخنگوی 
اظهارکرد: طراحی شهری تهران، شکل خیابان ها، اقلیم و ... در ترافیک موثر 
است و ۴۵ هزار نیروی پلیس راهور پایتخت در این حوزه فعالیت می کنند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد فروش اسپری های خوشبو کننده اعتیادزا 
در کیش اظهارکرد: ما در بررسی های خود به چنین چیزی نرسیده ایم، اما 
آنچه که مشخص است این است که سوداگران مرگ از این پوشش ها و 

بسته بندی های جالب برای عرضه محصوالت خود اقدام می کنند.
وی درباره رونمایی از منشور حقوق شهروندی اظهارکرد: حقوق شهروندی 

در ازای تکالیف شهروندی میسر می شود.
منتظرالمهدی در پاسخ به سوال ایسنا درباره انتشار نسخه قاچاق فیلم های 
پرفروش سینما همچون »فروشنده« و »ابد و یک روز« و اینکه آیا پلیس 
برنامه ای برای جلوگیری از آغاز موج دوباره فیلم های پرفروش دارد یا خیر؟ 
اظهار کرد: پلیس امنیت نیروی انتظامی از سال ها قبل در همکاری با سازمان 
سینمایی در این حوزه فعالیت کرده و با همکاری این سازمان و همچنین 
اخذ مجوزهای الزم با متخلفان و قاچاقچیان برخورد کرده است و هرجا که 
نیاز به حضور پلیس برای تأمین امنیت در حوزه فرهنگ وجود داشته باشد، 

پلیس در کنار هنرمندان  و سینماگران خواهد بود.
سخنگوی ناجا همچنین از افزایش ۴۲ درصدی ارزش ریالی اقالم قاچاق در 
۸ ماهه امسال خبر داد و گفت: طی این مدت ۱7 تریلیون و ۱۴۴ میلیارد و 
6۲7 میلیون و ۹۰۱ هزار و ۹۸۴ ریال اجناس اقالم قاچاق مکشوفه کشف 

و ضبط شده است.
منتظرالمهدی همچنین از کشف ۴7۸ تن انواع مواد مخدر طی این مدت 
خبر داد و در پاسخ به سوالی درباره بودجه نیروی انتظامی تصریح کرد: 
مکاتبات زیادی با دولت و مجلس برای بودجه داشته ایم اما فعال در برنامه 

بودجه سال ۹6 افزایشی دیده نشده است.
کرد:  اظهار  نیز  کاربراتوری  موتورسیکلت های  شماره گذاری  درباره  وی 
شماره گذاری این موتورسیکلت ها همچنان ممنوع بوده است. طبق آمار در 
کشور ۱۱ میلیون موتورسیکلت تردد می کند که ۳ میلیون دستگاه آن در 
تهران است و روزانه ۱.۵ میلیون در تهران تردد می کنند. هر موتورسیکلت 
به ازای هر یک کیلومتر پیمایش ۱۵ گرم آالیندگی تولید می کند و این آمار 
با احتساب تعداد موتورسیکلت ها به روزانه تولید حدود ۸۰ تن مواد آالینده 

منجر می شود.
سخنگوی ناجا از کاهش ۲.6 درصدی جانباختگان حوادث رانندگی خبر 
داد و افزود: البته حتی یک جانباخته در تصادفات رانندگی از نظر پلیس 

زیاد است.

برگزاری مراسم بزرگداشت 
»آیت ا... واعظ زاده خراسانی« 

با  خراسانی  واعظ زاده  آیت ا...  بزرگداشت  مراسم 
حضور شخصیت های لشکری و کشوری در مسجد 

امام جعفر صادق )ع( برگزار شد.
به گزارش ایسنا، مراسم بزرگداشت آیت ا... واعظ زاده 
حضور  با  دیروز  ایشان  بیت  سوی  از  خراسانی 
مقامات، نمایندگان مجلس و شخصیت های لشکری 
و کشوری در مسجد امام جعفر صادق )ع( واقع در 

میدان فلسطین برگزار شد.
روز چهارشنبه نیز مراسم ترحیم و بزرگداشتی ویژه 
شخصیت آیت ا... واعظ زاده خراسانی از سوی مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اسالمی و بیت ایشان در 

مسجد نور میدان فاطمی برگزار شد.

معاون برنامه ریزی و سرمایه های 
انسانی بانک صادرات منصوب شد

نیروهای  از  یکی  ایران  صادرات  بانک  عامل  مدیر 
کارآمد و مجرب در عرصه مدیریتی کشور را به عنوان 
معاون برنامه ریزی و سرمایه های انسانی این بانک 

منصوب کرد.
»دکتر  ماه،  دی  اول  در  حکمی  طی  زراعتی 
مهرداد مظفری« را به عنوان یکی از کلیدی ترین 

معاونت های این بانک بزرگ منصوب کرد .
در بخشی از این حکم خطاب به دکتر مظفری آمده 
است:با استعانت از ایزد منان و بهره مندی از تجربیات 
اساسی  رویکرد  تحقق  راستای  در  خود  دانش  و 
رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه » اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل« و همچنین نیل به پیشبرد 
هر چه بهتر امور و اعتالی نام و اعتبار بانک صادرات 

ایران موفق و موید باشید.
توسعه صنایع دریایی، معاون  مدیرعاملی صندوق 
برنامه ریزي استانداري البرز، معاون برنامه ریزي و 
توسعه  خودرو،مدیر  ایران  گذاري  سرمایه  توسعه 
نوسازي  و  گسترش  سازمان  کاربردي  تحقیقات 
صنایع ایران و مدیر برنامه ریزي و توسعه کسب و کار 
سازمان مدیریت صنعتي شماری دیگر از مسئولیت 
ها در کارنامه مدیریتی معاون جدیدبرنامه ریزی و 

سرمایه های انسانی بانک صادرات ایران وجود دارد.
همچنین وی پیشتر به عنوان مشاور مدیر عامل در 
امور مجلس و روابط برون سازمانی بانک صادرات 

ایران عهده دار مسئولیت بوده است.
مدیر عامل بانک صادرات ایران همواره به اهمیت 
سرمایه های انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی اشاره 
داشته است و با توجه به  برخورداری این بانک از 
نیروهای خالق و توانمند،برنامه ریزی برای استفاده 
بهینه از این ظرفیت عظیم را مورد تاکید قرار داده 
و گزینش این مدیر جدید، حاکی از توجه به تحقق 

این مهم است.

وزیر دفاع پاکستان، اسرائیل را با 
سالح هسته ای تهدید کرد

بحران دیپلماتیکی بین اسرائیل و پاکستان ایجاد شده 
که دلیل آن به پاسخ وزیر دفاع پاکستان به اظهارات 
کشورش  علیه  اسرائیل  جنگ  وزیر  به  منسوب 
بازمی گردد. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه 
المیادین، محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان اسرائیل را 
به استفاده از سالح هسته ای تهدید کرد. این در پاسخ 
به اظهارات غیرصحیح و منسوب به موشه یعالون، 
وزیر جنگ پیشین اسرائیل است که تهدید کرده 
پاکستان را ویران می کند اما وزارت جنگ اسرائیل 

بالفاصله این خبر را تکذیب کرد.
وزیر پاکستانی در توییتر خود گفته است، اسرائیل 
فراموش کرده که پاکستان قدرت هسته ای نیز دارد.

 AWD« آمریکایی  پایگاه  در  پیشتر  
NEWS«اظهاراتی منسوب به وزیر جنگ پیشین 
اینکه  از  بعد  آن  در  که  بود  منتشر شده  اسرائیل 
پاکستان اعالم کرده بود نیروهایش را برای مبارزه 
با داعش به سویه اعزام می کند، پاکستان را تهدید 

کرده بود.
وزیر جنگ اسرائیل گفته بود: اگر پاکستان به هر 
بهانه ای نیروی زمینی به سوریه بفرستد ما این کشور 
را با سالح هسته ای نابودی می کنیم. اما وزارت جنگ 
اسرائیل در واکنش به اظهارات وزیر پاکستانی این 
اخبار منسوب به وزیر جنگ خود را تکذیب کرده 
و گفته است، وزیر جنگ حرفی در این زمینه نزده 
و هر آنچه منتشر شده کذب محض است. به رغم 
تکذیب این خبر از سوی اسرائیل وزیر دفاع پاکستان 

اظهاراتش را از صفحه خود در توییتر برنداشت.

پیشروی ارتش سوریه در پالمیرا
در  را  جدیدی  پیشروی  سوریه  ارتش  یگان های 
تدمر  غرب  جنوب  در  داعش  علیه  خود  عملیات 
رسمی  خبرگزاری  ایسنا،  گزارش  به  زدند.  رقم 
ارتش  از  یگان هایی  که  داد  گزارش  )سانا(  سوریه 
سوریه پیشروی جدیدی را در عملیات خود علیه 
تروریست های داعش در جنوب غرب پالمیرا )تدمر( 
از تروریست ها را در  رقم زده و جان تعداد زیادی 

حومه های حلب، دیر الزور و حماة گرفتند.
یک منبع نظامی در گفتگو با سانا اعالم کرد که 
یگان های ارتش در منطقه تی ۴ )تیفور( در شرق 
شهر حمص حدود ۹۰ کیلومتر پیشروی جدیدی را 
در عملیات نظامی خود علیه داعش در مسیر تپه های 
السود، روستای شریفه در جنوب غرب شهر پالمیرا 

رقم زدند.
یگان های ارتش همچنین با همکاری با گروه های 
دفاع مردمی حمالت گروه های تروریستی وابسته به 
داعش را در منطقه جب الجراح خنثی کرده و جان 

۲۰ تن از تروریست ها را گرفتند.

ایستگاه آخرخبر

اد      امه از صفحه1
وی افزود: آمریکایی ها به تدریج فضا را خالی می 
کنند چون عرصه برای حضور آنها تنگ شده و 
قدرت آنها رو به افول است اما تصور انگلیسی ها 
برای پر کردن جای آمریکایی ها نادرست است. 

انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
اسالمی گفت: مقامات سیاسی برخی کشورهای 
عربی منطقه نیز حس کرده اند آمریکایی ها دیگر 

تکیه گاه اصلی نیستند.
سردار سالمی افزود: اینکه مقامات عربی به انگلیس 
و روسیه در برخی مواقع نزدیک می شوند برای 

فهماندن این موضوع به آمریکایی هاست.
وی گفت: برنامه های انگلیس برای منطقه خواب 

بی تعبیری است که انگلیسی ها می بینند.
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
اسالمی افزود: مردم سوریه نماد ملتی شریف و 
عزتمند هسنند و کسانی که برای تروریست های 
محاصره شده در حلب اشک تسماح می ریختند 
6 سال است که میلیون ها نفر از مردم سوریه 

را آواره و شهرهای این کشور را ویران کرده اند.
مقاومت  و  سوریه  ارتش  گفت:  سالمی  سردار 
بیشترین تالش را کردند که حلب با کوچک ترین 

خسارت جانی و مالی آزاد شود .
محاصره  و  مقاومت  و  ارتش  صبر  افزود:  وی 

تروریست ها آنها را وادار به تسلیم می کند.
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
اسالمی گفت: اینکه رژیم آل سعود و صهیونیست 
ها در حاشیه امن هستند و دستگاه های حقوق 
بشر به خواست آمریکایی ها عمل می کنند نشان 

دهنده کارکرد نداشتن این دستگاه هاست.
حامی  کشورهای  پای  افزود:رد  سالمی  سردار 
در  ها  تروریست  در 6 سال جنایت  تروریست 

سوریه مشخص است.
وی گفت: برخی رژیم های منطقه می خواهند 
اما  کنند  تجربه  را  ای  منطقه  سیطره  رویای 
دلیل  به  کشورها  این  همه  اکنون  و  عاجزند 

شکست در حلب عزادارند .

سردار حسین سالمی افزود: آمریکا برای ورود 
دوباره به سرنوشت سیاسی منطقه خاورمیانه، 
این شهر  آزادسازی  با  اما  رفت  نشانه  را  حلب 

آرمان هایش سقوط آزاد کرد. 
او ادامه داد: آمریکایی ها قصد داشتند پس از 
سوریه حرکتشان را به لبنان و عراق بسط دهند و 
در فینال به جمهوری اسالمی ایران برسند و نظام 

جدیدی را در خاورمیانه شکل دهند.
سالمی گفت: آمریکایی ها همیشه رویارویی با 
ایران را مبارزه نهایی می پندارند و می خواهند ما 
را از قدرت منطقه ای به قدرت ملی محدود کنند 
و دستیابی به هسته نظام جمهوری اسالمی ایران 
را هدف می دانند اما با آزادسازی حلب دریافتند 
که قادر به مدیریت و اقدامات و تحمالت منطقه 

نبوده و نیستند. 
جانشین فرمانده کل سپاه افزود: سعودی ها و 
همین طور ترکیه قصد داشتند با ایجاد تحول 
ایران  با  تنگاتنگ  ارتباط  برقراری  در منطقه و 
اهدافشان را پیاده سازی کنند و به این منظور در 
سوریه، حلب را پاشنه طالیی تحوالت قلمداد می 
کردند، حلب یعنی در دست داشتن شمال سوریه 
زیرا پایتخت اقتصادی سوریه با قدمتی تاریخی 

6۰۰۰ سال قبل از میالد با عنوان هاب اقتصادی 
منطقه قلمداد می شده است. 

سالمی ادامه داد: وقتی حلب آزاد شد سیاست 
های آمریکا، سعودی ها و رژیم صهیونیستی با 

شکست مواجه شد. 
کار  دستور  در  روزگاری  ا...  حزب  افزود:  او 
صهیونیست ها، آمریکا و اروپایی ها بود تا مهار 
شود اما امروزه حزب ا... به قدرت منطقه تبدیل 
شده و میان آمریکا، اروپا و صهیونیست از یک 
در  مستقر  متجاوزین  دیگر  سویی  از  و  طرف 
با سیطره خود در منطقه  اما  سوریه قرار دارد 
در  امروز  و  متجاوزین شده  راندن  عقب  سبب 
لبنان به صیانت سیاسی رسیده است. می توان 
گفت پیامد این نبردها در سوریه شکوفایی جبهه 

ای وسیع در کل منطقه بوده است. 
روانی  فرسایش  سپاه،  کل  فرمانده  جانشین 
تروریست های تکفیری و در نهایت آزادسازی 
حلب را متأثر از مسدود شدن تدریجی منافذ 
نیروهای تروریستی در شمال حلب و استهالک 
آمد  پدید  تروریستی  های  گروه  در  که  انرژی 
های  گروه  عمر  معموالً  گفت:  و  کرد  عنوان 
تروریستی این چنین بیش از هفت سال نیست 

اما شاهد هستیم که تکفیری ها چگونه رشد و 
تکثیر یافتند و حمایت مالی شدند، مورد آموزش 
قرار گرفتند و مرزها یکی پس از دیگری برای 
شان گشوده شد برای تکفیری هایی که به مدرن 

ترین تسلیحات نظامی مجهز بودند. 
سالمی ادامه داد: مطلعیم که چندین هواپیمای 
آمریکایی مهمات و سالح به عراق و سوریه حمل 
می کردند تا به تروریست های تکفیری کمک 
کنند، اقتصاد تکفیری ها نیز از فروش نفت سوریه 
تأمین می شد و این شدنی نبود به جز همکاری 
منطقه ای و اقتصادی سعودی ها که طبق نقشه 

از پیش تعیین شده آمریکا انجام می شد. 
او افزود: حلب پیچیده ترین موقعیت آزادسازی 
را داشت اما نهایتاً آزاد شد و حقیقت این است 
که باطل همیشه شکست می خورد پیشتر تصور 
این بود که آمریکا هر جا وارد شود پیروز است اما 
در سوریه دیدیم که آمریکا حتی وارد خاک این 
کشور هم نشد چرا که ذخایر استراتژیک و میدانی 
آنها خاتمه یافته بود و به این خاطر به نبرد نیابتی 
روی آورد و در این نبردها کسی برنده است که 

مقاومت روانی بیشتری داشته باشد.
سردار سالمی گفت: ما در کنار سوریه ماندیم و 
تکلیف خود دانستیم که به حمایتمان ادامه دهیم 
و در نهایت حاصل این شد که راهبرد آمریکایی 
ها برای نفوذ به کشوری همچون سوریه که از 
است  برخوردار  مقاومت  نظر  از  مهمی  ارکان 
شکست خورد. او ادامه داد: هدف آمریکایی ها 
و ائتالفی که همراهش بود )سعودی ها و اروپایی 
ها( این بود که جغرافیای به هم پیوسته از لحاظ 
آرمانی و عملکرد دفاعی خاورمیانه از هم گسسته 
شود و نقطه کانونی این جغرافیا، سوریه بود که 
اگر تسخیر می شد ارتباط ما با لبنان و فلسطین 

گسسته می شد. 
همه  اسالم  جهان  معتقدیم  ما  افزود:  سالمی 
سرنشینان یک سفینه هستند که با همبستگی 
و همدلی در مقابل هر تجاوزی شکست ناپذیر 

خواهند بود.

سردار سالمی: قدرت موشکی ایران جهانی شده است

برجام در مسیر مبارزه ملت ایران با آمریکا شکل گرفت

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( 
از برگزاری رزمایش مدافعان آسمان والیت 7 

در منطقه جنوب کشور از امروزخبر داد.
پدافند  قرارگاه  فرمانده  اسماعیلی  فرزاد  امیر 
نشستی  در  دیروز  االنبیا)ص(  خاتم  هوایی 
شهید  هوایی  پدافند  قرارگاه  در  که  خبری 
رزمایش  کرد:  اعالم  شد،  برگزار  بوشهریان 
مدافعان آسمان والیت 7 از امروز به مدت ۵ 

روز در منطقه جنوب کشور برگزار می شود.
عملیات  ی  منطقه  وسعت  به  اشاره  با  وی 
منطقه  وسعت  کرد:  نشان  خاطر  رزمایش، 
رزمایش مدافعان آسمان والیت 7، استان های 

خوزستان، هرمزگان و بوشهر را شامل شود.
با اشاره  ارتش  فرمانده قرارگاه پدافند هوایی 
به مشارکت یگان های مختلف ارتش و سپاه 
در این رزمایش اظهار کرد: رزمایش مشترک 
مشارکت  با  هفت  آسمان  مدافعان  سراسری 
یگان های پدافند ارتش و سپاه و یگان های 
و  ارتش  نیروهای دریایی  از  کنترل عملیاتی 

سپاه، نیروی هوایی ارتش و نیروی هوافضای 
سپاه و همچنین توپخانه ها و دیده بانی های 
نیروهای زمینی ارتش و سپاه و یگان های دفاع 
هوایی نیروی انتظامی و بسیج برگزار می شود.

رزمایش  عملیات  منطقه  اینکه  بیان  با  وی 
شامل  را  مربع  کیلومتر  هزار   ۴۹6 مساحت 
می شود خاطر نشان کرد: منطقه عملیات از 
ماهشهر تا چابهار  و تا عمق اهواز و دزفول تا 
شیراز و متصل به کرمان و چابهار و به طرف 
دریای عمان و خلیج فارس در جزایر سه گانه 
است و این رزمایش در بیش از هزار نقطه دفاع 
هوایی در تمامی نیروهای مسلح با فرماندهی 
برگزار  االنبیاء  خاتم  هوایی  پدافند  قرارگاه 
می شود. اسماعیلی همچنین گفت: در رزمایش 
مدافعان آسمان والیت هفت بیش از ۱7 هزار 
نفر از نیروهای مسلح به صورت مستقیم و غیر 

مستقیم حضور دارند.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء در 
مدافعان  رزمایش  های  ویژگی  بیان  به  ادامه 
آسمان والیت هفت پرداخت و منطقه عملیاتی 
این رزمایش را یکی از این ویژگی ها  برشمرد 
و اظهار کرد: رزمایش مدافعان آسمان والیت  
7در حساس ترین نقطه کشور برگزار می شود. 
فرا  هواپیماهای  از  تعدادی  حضور  شاهد  ما 
منطقه ای در بیرون از مرزهای  هوایی خلیج 
فارس و دریای عمان هستیم. در همین راستا 
تاکید و توصیه همیشگی پدافند هوایی این 
است که این هواپیماها کمافی سابق باید حریم 
خود را حفظ کنند و از صحنه و منطقه رزمایش 

به دور باشند.

اقدامات  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رییس 
صورت گرفته این نهاد پیرامون آلودگی هوا را 

تشریح کرد.
قاضی ناصر سراج در حاشیه نشست مشترک 
رییس  و  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رییس 
درباره  ارمنستان  بررسی  و  تحقیق  کمیته 
جزییات خبر منتشره مبنی بر لغو قراردادی 
تومان،  میلیارد  هزار   ۲۰ ارزش  با  کیش  در 
خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال های قبل 
یک قراردادی امضا می شود مبنی بر واگذاری 
۲۴۰ هکتار با عنوان گلشرق با این اختیار که هر 
چه توانسته اند، دریا را خشک کنند و پیشروی 
هم داشته باشند. نیروی امنیتی و نظامی ما حق 
ورود به این ۲۴۰ هکتار را نداشتند و قرار بود ۲ 
میلیارد یورو بواسطه این قرارداد وارد کشور شود 
که متاسفانه پس از سال ها غیر از مقدار اندکی 
از آن سرمایه گذاری، محقق نمی شود و این 
زمین را به یکی از کشورهای خارجی واگذار می 
کنند، این در حالی بود که از نظر قانونی زمین 
غیر منقول را نمی توان به کشورهای خارجی 
متاسفانه  داد:  ادامه  قاضی سراج  واگذار کرد. 
این واگذاری غیرقانونی صورت گرفته بود. پس 
از مدتی متممی به این قرارداد اضافه کردند 
که اگر مشکل پیش آمد، )ICC( در کشور 
فرانسه آن را حل نماید که در همان زمان در 
دیوان عدالت شکایتی انجام شد و خوشبختانه 
دیوان عدالت داوری را ابطال می کند و اقدامی 
بوده  قرار  که  زمانی  تا  شود  نمی  انجام  هم 
زمین را خریداران جدید که تبعه کشورهای 
خارجی هستند تصرف کنند که با اقدامات و 

گزارش های مکرری که سازمان بازرسی تنظیم 
کرد در دادگاه های کیش حکم بدوی مبنی بر 
ابطال قرارداد گلشرق  و متمم آن صادر شد، با 
وجود اینکه چند وکیل مبرز هم در این پرونده 
از طرف خریدار حضور داشتند. خوشبختانه 
اخیرا در دادگاه تجدیدنظر هم حکم بدوی تایید 
شد و قرارداد نیز ابطال گردید. متمم قرارداد نیز 
ابطال شد و قرار شد این حکم اجرا شود و تمام 

ملک به جمهوری اسالمی بازگردانده شود.
وی در ادامه با بیان اینکه این قرارداد با اتباع 
یک کشور خارجی منعقد شده بود، خاطرنشان 
کرد: افرادی هم که کارهای واگذاری را انجام 
تهران  دادگاه  در  خوشبختانه  بودند  داده 
برایشان حکم صادر شده است، لیکن در مرحله 
تجدیدنظر است و هنوز منتج به نتیجه نهایی 
نشده؛ لذا چون هنوز حکم قطعی صادر نشده 
نمی توانم جزییات آن را عنوان کنم. پرونده در 
دیوان عالی کشور پس از قطعیت و ابالغ به 

واگذار کننده ها به اطالع عموم خواهد رسید.

سراج تشریح کرد:

اقدامات سازمان بازرسی 
پیرامون آلودگی هوا

به  توجه  با  گفت:  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس 
شرایط فعلی اقتصاد تالش می کنیم، که مالیات 
هیچ  بدون  را   ۹۵ سال  در  مشاغل  و  اصناف 

افزایشی، مانند سال گذشته دریافت کنیم.
تقوی نژاد گفت: مالیات از حقوق برخی اقشار  
افراد  خیلی  و  است  هماهنگی  بدون  جامعه 
مالیات  است  ممکن  میلیاردی  های  حقوق  با 

نپردازند.
او گفت : در ۹ ماه گذشته درآمد مالیاتی کشور 
۵۸ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال 

گذشته ۲۸ درصد رشد نشان می دهد.  
وی افزود: ۲۸ درصد رشد مطلوبی است و ۹۲ 
پیش  آنچه  براساس  مالیاتی  درآمدهای  درصد 

بینی شده بود، تحقق یافته است.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد : عالوه 
دریافت  که  عوارضی  تومان  میلیارد  هزار  بر ۹ 
کردیم از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش 
افزوده، تاکنون 6۰ هزار میلیارد تومان مالیات 

دریافت شده است.
او افزود: در سه ماه پایانی سال رشد درآمدها باالتر 
است؛ باالترین درآمد مالیاتی مربوط به اشخاص 
حقوقی دولتی و غیردولتی است که ۴۰ درصد 

درآمدها بر این بخش متمرکز است.
بر  مالیات  قانون  : سال ۸۸   نژاد گفت  تقوی 
ارزش افزوده اجرایی شده است و در حال حاضر 
بعد از بحث مربوط به اشخاص حقوقی، مالیات 
را  درآمدها  درصد  حدود ۴۰  افزوده  ارزش  بر 

تشکیل می دهد.
او ادامه داد : طبق قانون صنفی که در مجلس 
تصویب شد، در تکمیل آن ماده ۱۲۱ تصویب 
گردید و در آیین نامه دولت پیش بینی های 
الزم انجام شده است که در راستای آن الیحه 
ای تصویب و به مجلس فرستاده شد و کلیات آن 

به تصویب رسید.
é  سود ۲5درصد  در  مالیاتی  سازمان 

اصناف شریک است
صندوق  درباره  هم  اصناف  اتاق  رئیس  فاضلی 
اصناف و همکاری اصناف گفت: در دوسالی که 
این صندوق را تحویل گرفتم از همکاری نکردن 
اصناف سخن گفته اند که این امر صحت ندارد. 
اصناف سراسر کشور برای تجهیز صندوق اعالم 

و  افزاری  سخت  بخش  اما  اند  کرده  آمادگی 
نرم افزاری و آموزش افراد مطرح است که باید 

اقدامات الزم در این زمینه انجام شود.
فاضلی گفت: مالیات در سالهای گذشته بدون 
تشریفات  بحث  یافت،  افزایش می  علمی  نگاه 
ممیزین مالیات نیز مشکل ساز بود. این نقیصه 
در ۸ ماه گذشته به طور کلی رفع شده اما به طور 

کامل از بین نرفته است.  
وی افزود: توافق و تفاهم امروز بین سازمان امور 
مالیاتی و اصناف با سالهای دیگر فرق کرده اما 
هنوز اشکاالت متعدد در این حوزه وجود ندارد. 
اختالف با مودیان امور مالیاتی هنوز به درستی 
رفع نشده است، البتهبخش اعظم مشکالت رفع 

شده اما مشکالتی هنوز وجود دارد.  

او افزود: تقریبا در یک سال و نیم گذشته افزایش 
۱۵ درصدی مالیاتی اعمال نشده است. سازمان 
امور مالیاتی بدنبال عدالت و شفاف سازی است. 
سازمان مالیاتی در ۲۵ درصد سود فعال اقتصادی 

شریک است پس باید حمایت کند.
وی افزود: اصناف به نسبت درآمد مالیات می 

دهند اما اولویت بندی است.  
بازهم  مالیاتی  افزایش  نشدن  اعمال  گفت:  او 

تحقق خواهد یافت.
فاضلی درباره دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش 
افزوده گفت: یقینا ما از این قانون استقبال می 
کنیم. مالیات بر ارزش افزوده در تمام دنیا هست 
ولی یک فرایند طوالنی را طی کرده است. قاچاق 
تولید ملی لطمه می زند، اصناف در بحث  به 
قانونمند شدن و شفاف سازی انگیزه الزم را دارند 

و زیرساخت ها آماده شده است.
é 3۰هزارمیلیارد تومان فرار مالیاتی

در ادامه تقوی نژاد گفت: مالیات بر ارزش افزوده 
اجرا شده که  به طور موقت  ۵ سال است که 
مفهوم ارزش مالیات بر ارزش افزوده شناسایی 
شده،  شناسایی  مشکالت  خوشبختانه  شود. 
جلسات زیادی در این زمینه برگزار شد که از 
دانشجویان، تولید کنندگان و صاحبنظران دعوت 

و از نظرات آنان استفاده گردید.
او درباره فرار مالیاتی نیز گفت: فرار مالیاتی که 
به سه روش محاسبه شده، بین ۱۳ تا ۳۰ هزار 

میلیارد تومان است.

رئیس سازمان امور مالیاتی:

مالیات از حقوق برخی اقشار جامعه بدون هماهنگی است

امیر اسماعیلی اعالم کرد:

رزمایش مدافعان آسمان والیت ۷ در 
منطقه جنوب کشور برگزار می شود
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شهروندی  حقوق  منشور  انتشار  و  تدوین 
و  وظایف  به  عمل  یا  روحانی  وعده  تحقق  تنها 
نبود  جمهوری  ریاست  قانونی  های  مسوولیت 
برای  ماندگار  توان تالشی  را می  اقدام  این  بلکه 
جامعه  و  شهروندی  حقوق  فرهنگ  نهادینگی 

پذیری اصول مردمساالری دینی دانست.
راستای  در  جمهوری  رییس  روحانی«  »حسن 
دوشنبه  هایش،  وعده  مهمترین  از  یکی  تحقق 
منشور حقوق شهروندی  از  آذرماه  نهم  و  بیست 
اجرایی،  دستگاه  های  مقام  از  جمعی  حضور  با 
حقوقدانان، نخبگان و مدرسان دانشگاه رونمایی 
گرفتن  دست  در  از  پس  ماه  چند  روحانی  کرد. 
پیش   ۱۳۹۲ سال  در  کشور  اجرایی  امور  زمام 
نویس این منشور را در معرض نقد و نظر مردم و 
صاحبنظران به ویژه حوزه های سیاسی و حقوقی 
به  بند   ۱۲۰ با  منشوری  نهایت  در  و  داد  قرار 
از  حمایت  برای  ملت  با  یازدهم  دولت  میثاق 

حقوق شهروندی آنان تبدیل شد.
منشور حقوق  رونمایی  از  که  ای  هفته  طی یک 
در  و  فراوان  های  دیدگاه  گذرد  می  شهروندی 
ها،  رسانه  مردم،  میان  در  گوناگونی  حال  عین 
مسووالن،  اجتماعی،  و  سیاسی  های  چهره 
این  در   ... و  دانشگاهی  صاحبنظران  حقوقدانان، 

خصوص مطرح شده است.
تحسین  به  منشور  این  مفاد  مطالعه  با  بسیاری 
را  انتقادهایی  یا  اند  پرداخته  آن  برجسته  نقاط 
دامنه  مقرر،  اهداف  انتشار،  زمان  خصوص  در 
قانونی  و  سیاسی  های  واقعیت  با  انطباق  اجرا، 
اجرای  ضمانت  یا  سازی  عملیاتی  نحوه  جامعه، 
آن عنوان داشته اند. در کنار نقد و نظرها متعدد، 
اغراض  یا  اهداف  از  برآمده  برداشتی  با  برخی 
سیاسی، شمشیر یورش به منشور را از رو بسته و 
حمالت بی امانی را به بهانه انتشار منشور متوجه 

دولتمردان ساختند.
این  میان  در  برانگیز  تعجب  و  تامل  قابل  نکته 
انتشار  و  تدوین  خواندن  غیرقانونی  حمالت، 
آن  بند  به  بند  که  منشوری  است؛  منشور  این 
باالدستی  اسناد  اساسی،  قانون  اصول  مبنای  بر 
هشت  فرمان  توسعه،  های  برنامه  همچون  نظام 
ماده ای امام به دستگاه قضا و نهادهای اجرایی، 
جاری  مقررات  و  قوانین  رهبری،  های  ابالغیه 
مجلس  مصوب  المللی  بین  های  کنوانسیون  و 

شورای اسالمی تنظیم و مستند شده است.
در  را  شهروندی  حقوق  منشور  حتی  برخی 
چهارم  اصل  منافی  و  مذهبی  باورهای  با  تضاد 
قوانین  انطباق همه  لزوم  بر  مبنی  اساسی  قانون 
آنکه  حال  کنند  می  قلمداد  اسالمی  موازین  با 
اصولی  همان  شهروندی  حقوق  منشور  مبنای 
ان  شالوده  بر  اسالمی  جمهوری  نظام  که  است 
استوار شده و دربردارنده ارزش ها و آموزه های 
دینی برای حفظ کرامت انسانی و حقوق و آزادی 

های شهروند جامعه اسالمی است.
کنشی  را  منشور  انتشار  حالی  در  مخالفان 
خود  که  کنند  می  قلمداد  انتخاباتی  و  تبلیغاتی 
مدعی بی عملی مسووالن اجرایی در تحقق وعده 
وعده  که  است  حالی  در  این  هستند.  هایشان 
جمهوری  رییس  عمل  جز  معنایی  روحانی  های 
قانون  در  مندرج  های  مسوولیت  و  وظایف  به 
و   ۱۲۱  ،۱۱۳ اصول  ویژه  صورت  به  و  اساسی 
قانونی،  تعهد  به  پایبندی  گویای  و  نداشته   ۱۳۴

دینی و اخالقی منتخب مردم به آنان است.
هایی  معادله  ایجاد  شد،  گفته  آنچه  بر  افزون 
های  مسوولیت  بین  مجعول  واقع  در  یا  مجهول 
رفع  مردم،  معیشت  تامین  زمینه  در  دولت 
با  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  و  اشتغال  مشکالت 
دفاع از حقوق شهروندان، دیگر دست افزار حمله 

به منشور حقوق شهروندی بوده است. 
برخی مخالفان در حالی مدعی بی توجهی دولت 
به اولویت های معیشتی و اقتصادی و بهره جویی 
منشور  از  اجرایی  مسووالن  تبلیغاتی  و  سیاسی 
رفع  گذشته  نیم  و  سال  سه  طی  که  هستند 
تنگناهای ناشی از یک دهه اختالف هسته ای و 
بخش  رکودزده  و  پرچالش  اقتصاد  به  ساماندهی 
اصلی توان دولت را به خود مشغول داشته است 
و ثمره آن را در دفاع از حقوق هسته ای کشور 
کنترل  نیز  و  برجام  قالب  در  ها  تحریم  رفع  و 
اقتصادی  چشمگیر  رشد  و  افسارگسیخته  تورم 
دولتمردان  رو،  این  از  بود.  شاهد  توان  می 
حقوق  زمینه  در  خود  وعده  به  توانستند  زمانی 
گیرودار  در  که  بپوشانند  عمل  جامه  شهروندی 
اقتصادی  و  خارجی  روابط  های  چالش  با  مقابله 
و  سیاسی  مطالبات  به  پاسخ  برای  را  فرصتی 

اجتماعی به دست آوردند.

حقوق  منشور  نشدن  ارایه  حالی  در  منتقدان 
شهروندی در قالب طرح یا الیحه را دلیلی بر بی 
زیادی  دانند که شمار  نگارندگان آن می  قانونی 
رونمایی،  از  پس  روز  یک  مجلس  نمایندگان  از 
برای  را  خود  آمادگی  منشور  از  حمایت  ضمن 
سازوکارهای  تصویب  و  تدوین  تهیه،  به  کمک 
داشتند.  اعالم  سند  این  اجرای  جهت  در  الزم 
انتشار  و  تدوین  خصوص  در  آنچه  حال  این  با 
منشور حقوق شهروندی از سوی مسووالن دولتی 
برنامه  شده  یاد  سند  که  است  این  شده  تصریح 
اختیارات  اساس  بر  یازدهم  دولت  مشی  خط  و 

منبعث از قانون اساسی است.
دستور  شهروندی  حقوق  منشور  دیگر  عبارت  به 
در  اجرایی  های  دستگاه  همه  به  دولت  العمل 
زمینه های حقوق اولیه انسانی، حقوق شهروندی، 
حقوق  نهایت  در  و  اجتماعی  و  سیاسی  حقوق 
اشتغال و  مالکیت، مسکن،  از حق  اعم  اقتصادی 
... است که در وهله نخست رعایت آن برای این 

دستگاه ها الزامی است.
هایش  وعده  پای  ایستادگی  بر  روحانی  تاکید 
اقلیت های دینی  بانوان و  درباره حقوق جوانان، 
و قومی و به صورت اعم همه شهروندان نشانگر 
مطالبات،  به  پاسخ  برای  مجریه  قوه  رییس  عزم 
نهایت  در  و  حقوقشان  به  مردم  سازی  آگاهی 
دینی  مردمساالری  سیاسی  فرهنگ  نهادینگی 
همه  برای  دولت  راه  نقشه  رو  این  از  است. 
دستگاه های اجرایی و ایجاد الگویی عملی برای 
تمام حقوق  و  تام  رعایت  در جهت  نهادها  دیگر 
جامعه  برای  ماندگار  تالشی  باید  را  شهروندان 
اسالمی  جمهوری  مبنایی  اصول  سیاسی  پذیری 
مردمساالری  معنایی  به  و  اسالمی  های  آموزه  و 

دینی در نظر گرفت.

سال   ۱۲ از  پس  اقتصادی  رشد  رکورد  شکستن 
ماه   6 در  رشد  درصدی   7.۴ نرخ  به  دستیابی  و 
دولت  های  تالش  نتیجه  جاری،  سال  نخست 
یازدهم برای عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد 
مقاومتی در فضای باثبات و رو به پویایی پسابرجام 
به  آن  حفظ  برای  مسووالن  که  ای  ثمره  است؛ 

اندازه به دست آوردنش تالش خواهند کرد.
ماه نخست سال  شتابان شدن آهنگ رشد در 6 
جاری، تازه ترین خبر امیدوارکننده ای است که 
و  رسد  می  گوش  به  کشور  اقتصادی  وضعیت  از 
اقتصاد  های  دنده  چرخ  گردش  شدن  روانتر  از 

حکایت دارد.
اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی به تازگی 
در  داخلی  ناخالص  تولید  درصدی   7.۴ رشد  از 
6ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 
و  )بیست  شنبه  روز  گزارش  به  است.  داده  خبر 
هفتم آذرماه( تارنمای بانک مرکزی، پس از کاهش 
شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و تاثیر منفی 
اقتصادی پارسال، خوشبختانه امسال  آن بر رشد 
بوده  برخوردار  مطلوبی  روند  از  اقتصادی  رشد 
است؛ به گونه ای که افزون بر رشد باالی ارزش 
افزوده در گروه نفت، رشد ارزش افزوده سایر گروه 
های اقتصادی نیز در فصل دوم امسال در مقایسه 

با فصل نخست بهبود نشان می دهد.
کشور  اقتصادی  نشانگرهای  بهبود  به  رو  روند 
آغاز  اعتدال  دولت  آمدن  کار  روی  زمان  از  که 
تدبیر  دولت  که  زمانی  دارد.  ادامه  همچنان  شد، 
در   ۱۳۹۲ سال  در  را  کشور  اداره  سکان  امید  و 
تورمی  منفی،  رشدی  از  اقتصاد  گرفت،  دست 
رنج  سابقه  بی  رکودی  و  بیکاری  افسارگسیخته، 
می برد اما سیاست ها و برنامه ریزی های دولت 
یازدهم در حوزه اقتصادی و فراهم کردن شرایط 
مساعد در عرصه روابط خارجی تحوالتی چشمگیر 
رشدی  با  را  اقتصاد  که  دولتی  آورد.  دنبال  به  را 
در  توانست  بود،  گرفته  تحویل  درصد   6.۸ منفی 
مدت حدود ۳ سال و نیم تالش بی وقفه، رکورد 
۱۲ ساله رشد اقتصادی کشور را بشکند و یکی از 
باالترین نرخ های رشدها طی چهار دهه اخیر را 
رقم بزند. نقطه اوج این روند را می توان در ثبت 
امسال  تابستان  اقتصادی  نرخ ۹.۲ درصدی رشد 
نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۴ به چشم دید.

ایـن آهنگ رشـد که نشـانگان شـتاب گیـری آن 
از مـدت هـا پیـش در اقتصـاد قابل رویـت بود به 
یکبـاره و اتفاقـی حاصـل نشـده اسـت. به دسـت 
گیـری ابتـکار عمل در گفـت وگوهای هسـته ای 
و توافـق بـرد- بـرد بـا کشـورهای گـروه ۱+۵ در 
قالـب برجـام منجـر بـه رفـع تحریم های هسـته 
ای و بـاز شـدن روزنـه هـای بسـته پیـش روی 
تعامـل بـا اقتصـاد جهـان شـد. در ایـن فضـا و بـا 
تکیـه بـر مزیـت هـا و فرصـت هـای برجـام، عزم 

جـزم مدیـران اقتصـادی در پیـاده سـازی اهداف 
بـه  مقاومتـی،  اقتصـاد  برونگرایـی  و  درونزایـی 
فراهـم کـرد  را  اقتصـادی  اسـباب رشـد  تدریـج 
تـا جایـی کـه دولتمـردان بر اسـاس برنامـه های 
اقتصـادی  مشـخص و هدفمنـد خـود در حـوزه 
رشـد پنـج درصـدی را بـرای سـال ۱۳۹۵ هـدف 
گـذاری و در ادامـه کارنامه ای فراتـر از حد انتظار 

بر جـای گذاشـتند.
ضرورت  یادآوری  با  البته  کارشناسان  برخی 
که  استدالل  این  با  و  رشد  ضرباهنگ  این  حفظ 
بهره گیری دولت  از  ناشی  اقتصادی کنونی  رشد 
های  سال  طی  اقتصادی  مغفول  های  ظرفیت  از 
گذشته به ویژه در حوزه های نفت و گاز بوده است، 
نسبت به پایداری این نرخ رشد در سال های آتی 
تردید وارد می کنند. این در حالی است عملکرد 
اهمیت  نشانگر  اخیر  سال  سه  طی  دولتمردان 
پیوستگی پیشرفت و حفظ دستاوردها به ویژه در 
یازدهم  دولت  نمونه  برای  است.  اقتصادی  عرصه 
به رغم برخی تردیدها در مورد ادامه کنترل نرخ 
تورم توانست این شاخص را در وضعیت مطلوبی 
نگاه داشته و حتی به شکلی مستمر آن را بکاهد. 
از این رو برنامه ریزی های دولت را باید معطوف 
به حفظ دستاوردهای رشد اقتصادی برای تحقق 
برنامه ششم  نرخ هشت درصدی رشد مندرج در 

توسعه دانست.
تولیدی، جذب  های  بخش  تقویت  به  ویژه  توجه 
سرمایه های داخلی و خارجی، ایجاد ظرفیت های 
توسعه صادرات،  و  تجارت خارجی  در حوزه  تازه 

تمرکز بر صنایع سودآوری چون گردشگری، تالش 
برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، بهره گیری 
از توان شرکت های دانش بنیان و ... راهکارهایی 
است که دولت به صورت عملی برای تداوم رشد 

اقتصادی در پیش گرفته است.
در نتیجه این سیاست ها و راهکارها است که بر 
اساس گزارش بانک مرکزی، افزون بر نفت، رشد 
ارزش افزوده سایر گروه های اقتصادی نیز در فصل 
دوم امسال در مقایسه با فصل نخست بهبود نشان 
می دهد. پیش از این و در مردادماه سال جاری 
مثبت  تجاری  تراز  تداوم  از  ایران  گمرک  مرکز 
کاالهای غیرنفتی و افزایش ۲۱ درصدی صادرات 
غیرنفتی در دوره چهار ماهه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته خبر داده بود. گزارش 
اقتصادی  مردان  دهد  می  نشان  آماری  مراکز 
دولت، تقویت بخش های غیرنفتی اقتصاد را هم 
به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده اند. 
این نکته هم قابل تامل است که دولت در شرایطی 
توانسته شاخص های اقتصادی را بهبود بخشد که 
که افت جهانی قیمت نفت طی سال های گذشته، 
صادرکننده  بزرگ  کشورهای  از  بسیاری  اقتصاد 
نفت چون عربستان سعودی و ونزوئال را به تنگنا 
کشانده است. اکنون اما انتظار می رود قیمت نفت 
بر اساس توافق اعضای کشورهای صادرکننده نفت 
به سوی واقعی شدن رفته و همزمان با استیفای 
های  فرصت  نفت،  بازار  در  ایران  سهم  و  حقوق 
اقتصادی  رشد  شاخص  پایداری  برای  رو  پیش 

افزایش یابد.

شتاب رشد اقتصادی؛ رهاورد برجام، دستاورد اقتصاد مقاومتیمنشور حقوق شهروندی؛ سند جامعه پذیری مردمساالری دینی

 آگهی مزایده
اجرائی  پرونده  موجب  میرساندبه  عموم  اطالع  به  بدینوسیله 
رامهرمزعلیه  مرکزی  شعبه  سپه  بانک  کالسه۸۹۰۴۰۱7۰۹۹۰۰۰۱۱۰/۱له 
بشماره  یکبابخانه  ششدانگ  کالئی  اله  وفضل  پورگچی  اله  حبیب  آقایان 
شده  فرزندحیدرثبت  کالئی  اله  فضل  آقای  پالک۴/۸۰۹بخش۲رامهرمزبنام 
شماره۵7۱۳-۸۱/۴/۱۵دفترخانه77رامهرمزدرقبال  سندرهنی  است،طبق 
مبلغ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ریال دررهن بانک سپه شعبه مرکزی رامهرمزقرارگرفته وطبق 
فوق  پالک  و  شده  ارزیابی  مبلغ۱۲۱6۰۰۰۰۰۰ریال  به  رسمی  نظرکارشناس 
بنشانی رامهرمز-خیابان امام کوچه بن بست جنب کوچه وحیدملک مذکورباقدمت 
عرصه۳۲۰مترمربع  ومساحت  کلنگی(بازیربنای۱۵۰مترمربع  سال)خانه  باالی۵۰ 
ودیوارهای گچ وسنگ،سقف تیرچوبی وانشعابات آب وبرق وگازمی باشدباحدوداربعه 
۴/۴۱۲شرقا:بطول۱۸/۸متردرب  پالک  به  شماال:بطول۱۵/6متردیواریست 
به  دیواریست  بطول۱۸/۳۵متر  جنوبا:اول  الهوری  اقبال  کوچه  به  ودیواریست 
پالک۴/۱۸۵ودوم درب ودیواریست به کوچه بن بست غربا:اول بطول۸متربه پالک 
بطول۱۱/۲به پالک  مرقوم سوم  بطول۳متربه پالک  است  ۴/۸۰۸دوم که شمالی 
مرقوم،پالک فوق از ساعت۹الی۱۲روزیکشنبه مورخ۹۵/۱۰/۲6درشعبه اجرای ثبت 
رامهرمزواقع دررامهرمز-خیابان طالقانی غربی ازطریق مزایده به فروش می رسد.
مزایده ازمبلغ۱۲۱6۰۰۰۰۰۰ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدافروخته 
ازحق  ،گازاعم  به آب،برق  بدهی های مربوط  پرداخت  به ذکراست  می شود.الزم 
انشعاب ویاحق اشتراک ومصرف درصورتی که موردمزایده دارای آنهاباشدونیزبدهی 
های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تاتاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یانشده باشدبه عهده برنده مزایده است ونیزدرصورت وجودمازاد،وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق ازمحل مازادبه برنده مزایده مستردخواهدشدونیم 
رسمی  تعطیل  روزمزایده  گرددضمناچنانچه  می  نقداوصول  مزایده  عشروحق 
گردد،مزایده روزاداری بعدازتعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرربرگزار خواهدشد.                                                                                                    

تاریخ انتشار:۹۵/۱۰/6
امراله شیری-مسئول واحداجرای اسنادرسمی رامهرمز

آگهی دادنامه
۲۲۸/۹۵         ۲7۳/۱/۹۵عمومی

مرجع رسیدگی:شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز-خواهان:علی حسین ممبنی 
فرزند محمد-رامهرمز-خیابان امام-فرعی ابوذرروبروی آژانس دوستی،خواندگان:۱-
فرزند  کریمی  ۲-حسین  المکان  خداداد-مجهول  فرزند  بهمنی  کرگل  پروانه 
خود سند  :انتقال  خواسته  رحمانی  شهید  کوچه  شهدا  رضا–رامهرمز–پارک 

رو                                                                                                 رای شورا:                                                                                                                     
درخصوص دادخواست آقای علی حسین ممبنی فرزند محمد به طرفیت۱-پروانه 
کرگل بهمنی فرزند خداداد۲-حسین کریمی به خواسته الزام خواندگان به انتقال 
مقوم  دادرسی  و  قانونی  خسارات  کلیه  انضمام  به  پژو  خودروی  یکدستگاه  سند 
خودروی  دستگاه  یک  اظهارداشته  خواهان  که  شرح  ۳۱۰۰۰۰۰ریال،بدین  به 
پژو۴۰۵به شماره ۳۳۸ط۴۱ایران۱۴به رنگ نقره ای ازخوانده ردیف دوم خریداری 
باشد خوانده ردیف دوم )حسین  اول می  نمودم و مالک قبلی آن خوانده ردیف 
خوانده  است.ولی  داشته  معامله  وقوع  به  واذعان  حاضرگردیده  جلسه  کریمی(در 
اول علی رغم دعوت قبلی و نشرآگهی درجلسه حضورنداشته است .شورابا توجه 
به مستندات درپرونده با احراز روابط معاملی بین خواندگان و خوانده ردیف دوم 
با خواهان دعوی مطروحه را صحیح تلقی و به استناد مواد ۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱قانون 
مدنی وماده۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹قانون آیین دادرسی حکم به الزام خواندگان به حضور 
وپرداخت  موصوف  سندخودروی  انتقال  و  تنظیم  و  رسمی  اسناد  خانه  دفتر  در 
هزینه دادرسی طبق تعرفه درحق خواهان صادر واعالم می نماید.رای صادره نسبت 
دراین  واخواهی  قابل  ازابالغ  روزپس  بیست  و ظرف  غیابی  اول  ردیف  خوانده  به 
شورا وسپس ظرف بیست روزپس ازابالغ همانند خوانده ردیف دوم قابل اعتراض 
درمحاکم عمومی حقوقی رامهرمز می باشد.                                                                                     
حسن رئیسی زاده-قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹۵۱۴۲۲ این شعبه حسین سیاری  به اتهام برداشت غیرقانونی 
ازحساب عابربانک  تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن 
و  آئین دادرسی دادگاههای عمومی  قانون  اجرای مقررات ماده ۱۱۵  متهم و در 
انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مهلت ۳۰ روز از انتشار 
این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در 
صورت عدم حضور. مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. م/الف ۲۱۵6 
منشی  شعبه ششم  دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر-نیکخواه  

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

فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک اهواز
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
آقای/ ۳۰۰۴6۰۱-۱۳۹۵مورخ۹۵/۸/۵تصرفات  شماره  رای  برابر  سندرسمی  فاقد 
حمدی  فرزند  ازشادگان  شناسنامه۹۲7۳صادره  شماره  به  بریحی  محمد  خانم 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  به  ۱۸۹۹۰7۸۲۳۱نسبت  شماره  کدملی  دارای 
دواهوازاخبار  دربخش  پالک۲6۹۰/۲۵واقع  ششدانک  از  قسمتی  مربع  ۱6۰متر 
خروجی دفتر۵۹صفحه۳۰۲بنام حاج علی خدادادی منجر بصدوررای گردیده لذا 
عموم  اطالع  روزجهت  پانزده  فاصله  به  دونوبت  در  مراتب  مزبور  برابرماده۳قانون 
آگهی می گردد تاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته 
باشد ازتاریخ انتشار نوبت اول این آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به 
اداره ثبت اسناد وامالک اهواز تسلیم ورسید دریافت نمایند ومعترض مکلف است 
ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم  ظرف مدت یک ماه 
است  بدیهی  نمایند  تحویل  ثبت محل  اداره  وبه  اخذ  دادخواست  تقدیم  وگواهی 
درصورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام بصدورسند 
مالکیت خواهدنمود.شماره م الف:)۵/۳76۹( تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵/۹/۲۰-

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۵/۱۰/6 
شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2اهواز

دادنامه
خواهان: آقای ناصر فرمهینی فراهانی  فرزند مسلم به نشانی تهران بزرگراه فتح  

فتح ۵ پ ۱۰ ایران صنعت 
خوانده: ۱. آقای اشکان فوایدی فرزند محمدعلی     ۲. شرکت تیسا پترو پاسارگاد 

اشکان فوایدی 
خواسته: صدور حکم ورشکستگی 

رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای ناصر فرمهینی فراهانی به طرفیت: ۱. شرکت تیسا 

پترو پاسارگاد 
تعیین  ضمن  خواندگان  ورشکستگی  حکم  صدور  خواسته  به  فوایدی  اشکان   .۲
تاریخ توقف و تعیین مدیر تصفیه با عنایت به محتویات پرونده و جمیع اوراق آن 
مفاد داد خواست تقدیمی و مدارک ابرازی از جمله تصویر چک شماره ۲۱۴6۹۹ 
و  تومان  میلیون  پنج  و  وبیست  سیصد  مبلغ  به  تجارت  بانک   ۸۹/۱۲/۱۰ مورخ 
کارشناس  نظریه  به  نظر  و  علیه  محال  بانک  از  صادره  پرداخت  عدم  گواهینامه 
در  لکن  نموده  اعتراض  آن  به  نسبت  اول  ردیف  خوانده  که  دادگستری  رسمی 
مهلت مقرر قانونی هزینه هیات کارشناسی سه نفره را تودیع ننموده و طی نظریه 
مذکور اعالم گردیده خوانده ردیف اول از تاریخ ۸۹/۱۲/۱۰ و خوانده ردیف دوم 
از ۹۳/6/۱۰ عاجز از تکمیل موجودی و تادیه بدهی قطعی خود بوده و در نتیجه 
اینکه  و  اند  شده  متوقف  و  گردیده  تجارت  قانون  اصالحیه   ۴۱۲ ماده  مشمول 
دفاع  و  ایراد  و  شوند  می  محسوب  تاجر  تجارت  قانون   ۲۰ ماده  برابر  خواندگان 
ادعای  در مجموع  دادگاه  اند  نیاورده  به عمل  مقابل خواسته خواهان  در  موثری 
خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد ۲۰، ۴۱۲، ۴۱۵، ۴۱6، ۴۱7، 
۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲7، ۴۴۰ قانون تجارت و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به اعالن توقف و ورشکستگی خوانده ردیف اول ) شرکت تیسا پترو پاسارگاد با 
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۵۵۵۰ ( از تاریخ ۸۹/۱۲/۱۰ خوانده ردیف دوم ) اشکان 
فوایدی به شماره ملی   ۰۰۵۹۴7۴6۳7( از تاریخ ۹۳/6/۱۰ صادر واعالم می دارد 
و آقای منوچهر خیر خواه به عنوان مدیرتصفیه و آقای جواد مهر جویی به عنوان 
عضو ناضر تعیین می گردند رای صادره حضوری بوده و مستندا به مواد ۵۳6، ۵۳7 
قانون تجارت ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعالن) از طریق نشر آگهی( از طرف خواندگان 
قابل اعتراض بوده و متعاقبا ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی می باشد و در 
خصوص اشخاص ثالث مقیم ایران ظرف یک ماه و اشخاص مقیم خارج ظرف دوماه 
قابل اعتراض و متعاقبا ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان تهران می باشد. م / الف ۲۱۲۹
اصفهانی – رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان بهارستان 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۲۸۸۳۴۰۰۳۲۱  شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان 
اسالمشهر ) ۱۰۳ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۲۸۸6۳۰۱6۴۲  

شاکی : آقای علی اکبر برزگرزیری  فرزند علی به نشانی اسالمشهر- انتهای مهدیه 
– خ ابوترابی- بهستان ۹ – پ۴۸ 

دادستان محترم شهرستان اسالمشهر 
متهم : آقای حسین  خلج  به نشانی مجهول المکان 

اتهام : سرقت 
رای دادگاه 

درخصوص اتهام آقای حسین خلج آزادبه علت عدم دسترسی به او دایر بر سرقت 
۴تخته فرش به ارزش ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موضوع شکایت علی اکبر برزگر زیری 
ازتوجه  اسالمشهر  شهرستان  وانقالب  عمومی  دادسرای  از  صادره  وکیفرخواست 
به بررسی اوراق ومحتویات پرونده شرح شکایت شاکی نتیجه حاصل ازتحقیقات 
درجلسه  عنه  مشتکی  حضور  وعدم  متهم  اظهارات  وانقالب  عمومی  دادسرای 
دادرسی علیرغم ابالغ وقت رسیدگی به او ازطریق جراید کثیراالنتشار نتیجتا عدم 
دفاع موثر ازبزه انتسابی بزهکاری اورا محرز دانسته با انطباق عمل ارتکابی اوبا ماده 
6۵6-6۴6 از قانون تعزیرات به تحمل دوسال حبس وهفتادضربه شالق ورد اموال 
مسروقه محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده ودرظرف مهلت بیست روز قابل 

تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.م/الف ۲۱۱۳
شماره بایگانی شعبه : ۹۵۱۰۵۵ 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول – مرتبه اول 
بخش  دادگاه  مدنی  احکام  دراجرای  مطروحه  ۹۵۰۲۹۵/م  کالسه   درپرونده 
ازشعبه دوم دادگاه  چهاردانگه ودادنامه شماره ۹۵۰۹۹7۲۹۲۹۴۰۰۲۹6  صادره 
چهاردانگه علیه ورثه مرحوم علی اکبر کالته سیفری مبنی بر دستور فروش ملک 
مشاع درهمین راستا ملک با اوصاف به مشخصات ذیل ارزیابی کارشناسی گردیده 
: آدرس وموقعیت ملک : چهاردانگه  گلستان ۱۳ – کوچه شهید احمد کالته – پ 

  76
– شماره ثبت ۱۴۹7۸7  : پالک ثبتی ۳7/۴۵6  عرصه واعیان  مشخصات ثبتی 

صفحه ۲۹۰ 
پروانه  بدون  مغازه  باب  یک  دارای  شمالی  است  ساختمانی  ظاهری:  مشخصات 
تجاری به مساحت تقریبی ۱۱مترمربع – طبقه همکف یک واحد مسکونی دارای 
آشپزخانه – اطاق خواب وزیر زمین وکاغذ دیواری – طبقه اول دارای آشپزخانه – 
توالت – حمام – پذیرایی – خواب و طبقه دوم – به مساحت 6۰مترمربع با توالت 
تراس و یک خواب که با توجه به قدمت ساخت دردسته امالک کلنگی قرار میگیرد. 
التفات به موقعیت ومساحت وکاربری مسکونی . فارغ ازمسایل ثبتی وحقوقی  با 
مرتبط برملک ومدارک ارائه شده درصورتی که هیچگونه منعی برای نقل وانتقال 
و واگذاری نداشته وبالمعارض باشد ارزش ششدانگ ملک ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲ ریال 

معادل دویست و سی میلیون تومان میباشد.  
که قرار است روز سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰  الی ۱۱ صبح ازطریق مزایده 
دردفتر اجرای احکام مدنی دادگاه چهاردانگه به فروش برسد. مبلغ مزایده ازمبلغ 
پایه شروع وبه کسیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته میشود . ۱۰درصد 
مبلغ  فروخته شده فی المجلس ازبرنده مزایده اخذ ومابقی ظرف مدت یکماه به 
دولت  نفع  به  پرداختی  مبلغ  اینصورت  درغیر  گردد.  واریز  دادگاه  حساب سپرده 
ضبط می گردد.     عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر حداکثر تا پنج روز قبل 

از مزایده به این دفتر مراجعه نمایند. م/الف ۲۱۴۳ 
علی نصرتی – مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه چهاردانگه 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۳۰۹۹۸۲۸۸۲۵۰۰۵76  شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) ۱۰۳ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره  
شکات : ۱- آقای منصور احدی  فرزند محمد به نشانی تهران انتهای همت غرب 
شرکت نمونه سپاه بلوک زنبق ط۱۳ واحد۲                          ۲- محمد زندشهریار 

اندیشه فاز یک ۵ غربی پ۸۲ 
ابن  علی  خ  نماز  میدان  اسالمشهر  نشانی  به  عابدینی  حسن  آقای   -۱ متهمین: 

ابیطالب ک۱۰ پ۸ 
۲- آقای وحید جایمند با وکالت آقای سید ذبیح اله موسوی وهیلی فرزند سید 
مرتضی به نشانی اسالمشهر میدان نماز زیرپل عابر پیاده  ساختمان ایران زمین 

ط۳ واحد۵ 
۳- آقای پرویز ثنایی به نشانی مجهول المکان 

اتهام : کالهبرداری  
رای دادگاه 

درخصوص اتهام ۱- آقای حسن عابدینی  ۲- وحیدجایمند ۳- پرویز ثنایی جملگی 
آزاد به علت عدم دسترسی به آنان متهمند  به کالهبرداری ازتوجه به بررسی اوراق 
احضار  با  دادرسی  درجلسه  متهمین  حضور  ازعدم  نظر  قطع  پرونده  ومحتویات 
معیوب  فروش خودرو  موضوع شکایت  اینکه  به  نظر  کثیراالنتشار  ازطریق جراید 
بجای سالم وبدون رنگ است وصرف فروش اتومبیل معیوب فاقد وصف مجرمانه 
منصرف  متهمین   اقدامات   . کالهبرداری  بزه  مادی  عناصر  فقدان  بلحاظ  است 
قانون  ماده۴  باستناد  برائت  حاکمیت  براصل  تکیه  با  لذا  باشد  می  انتسابی  ازبزه 
ایین دادرسی کیفری حکم بر برائت نامبردگان موصوف راصادر واعالم می نماید 
رای صادره درظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر 

استان تهران است.م/الف ۲۱۱۴ 
شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰6۱۲ 
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مزایده 
علیه  میاندرود محکوم  مدنی شهرستان  احکام  اجرای  از  نیابت صادره  موجب  به 
پرداخت  به  محکوم  سابق  کم  پلی  ایران  شیمیایی  های  فراورده  تولیدی  شرکت 
بابت  ریال   ۹/7۰۲/۰۰۰ ومبلغ  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۳۱۸/۹۰۰۰/۰۰۰ مبلغ 
هزینه دادرسی درحق آقای عیسی آهنگر دارابی ومبلغ 7/۵۰۰/۰۰۰ ریال هزینه 
کارشناسی و پرداخت مبلغ ۱۵/۹۴۵/۰۰۰ ریال به عنوان نیم عشر دولتی درحق 

صندوق دولت می باشد: خط بسته بندی مایعات رقیق 
به  مشخصات: ۱- دستگاه پرکن ودربند گالن ۲۰لیتری بدون پالک ومشخصات 

مبلغ کارشناسی ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ایران شرکت کوشش کاران مدل دستگاه  ۲- دستگاه پرکن یک لیتری  ساخت 
۲ پی ۱۳۰۰ با شماره سریال ۰۰۱۰۱۹ وبه مبلغ کارشناسی 6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

۳- دستگاه دربند ساخت ایران شرکت صنایع بسته بندی نیما مدل ای ی ۲۰ سال 
ساخت ۱۳۸۱ ارزش کارشناسی به مبلغ کارشناسی ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

که قرار است در روزپنجشنبه ۹۵/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح ازطریق مزایده 
مبلغ  برسد  بفروش  دادگاه بخش چهاردانگه  دفتر شعبه دوم  در  نوبت دوم  برای 
مزایده ازقیمت پایه شروع وبه کسی که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید فروخته 
ومابقی  اخذ  مزایده  ازبرنده  المجلس  فی  فروخته شده  ازمبلغ  خواهد. ۱۰ درصد 
ظرف یک ماه باید به حساب سپرده دادگاه بخش چهاردانگه واریز گردد. درغیر 
اینصورت مبلغ پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد. عالقمندان جهت 
کسب اطالعات بیشتر حداکثر تا۵ روز قبل از مزایده به این دفتر مراجعه نمایند. 

م/الف ۲۱۵۴
دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه بخش چهاردانگه 

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم فرزانه بابازاده وکالتا برابر وکالتنامه شماره ۱76۰۳۸-۸۵/۲/۲۵ دفتر حفاظت 
کلیمی  اله  نجات  آقای  مالک  طرف  از  واشنگتن  ایران  اسالمی  جمهوری  منافع 
حاجی عزرای طهرانی ضمن  تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین   به مساحت ۱۰۰۰متر مربع  
فرعی  از ۱۲۴7  مجزی شده  و  مفروز  فرعی  بشماره ۴6۴۱  تفکیکی  قطعه ۲۸۰ 
از ۱۳7 اصلی واقع در کردان  جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد  ثبت 
۱۰۵7۲۸  صفحه ۳۵۱ دفتر  امالک ۴6۰  به نام نجات اله کلیمی حاجی عزرای 
گردیده   وصادر  ثبت  بشماره چاپی ۲/۵۴۵۹7۲  مالکیت  و سند  ثبت  طهرانی    
که به علتاسباب کشی   مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی 

نموده است ،
 لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصالحی به ماده ۱۲۰  آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 

عمل گردد..م/ الف 6۲۳
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

 متن آگهی 
رای در شعبه  افشار  پور  فرشاد  بودن خوانده  المکان  به مجهول  توجه  با  احتراما 
6صادر شده و خوانده محکوم به پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل 
تاریخ سر  از  تادیه  تاخیر  دادرسی خسارت  هزینه  بابت  ریال  خواسته ۵6۰/۰۰۰ 

رسید چک ۹۵/۴/۲۰ لغایت اجرای حکم 
شماره   –  ۹۵۰۹۹۸66۵۵6۰۰۰۰۹ کالسه  شماره   -۹۵۰۰۰۹ بایگانی  شماره 

دادنامه ۹۵۰۹۹766۵۵6۰۰6۵ 
شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره(شهرستان خرم آباد  



اجتماعیدوشنبه 6 دی 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 53387

آگهی 
خواهان قاسم نشلی دیوا به طرفیت اصغر رشید نژاد – وحید رشید نژاد – حمید 
رشید نژاد – مهدی رشید نژاد – مهدخت رشید نژاد به خواسته : اثبات مالکیت 
)مالی( خلع ید تقدیم دادگاه عمومی شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی به 
به کالسه  و  ارجاع  بابل  در  واقع  بابل  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  شعبه 7 
به علت  ۹۵۰۵۹7 ثبت و وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ساعت ۱۱:۱۵ است 
مجهول المکان بودن خواندگان فوق الذکر و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان یک 
هفته  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود جهت رسیدگی حاضر شوند 
منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – انسیه عسکری فیروزجائی 

آگهی
خواهان   حسن حسین خواه   دادخواستی به طرفیت خوانده  مسلم مهدی نژاد  
به خواسته   دستور موقت و الزام به فک پالک خودرو   تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه  ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی شهید محالتی تهران واقع در تهران بزرگراه شهید محالتی خ ابوذر 
جنوبی مجتمع شهید محالتی ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۲۳۱۴۰۰6۲۴ ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  ۹۵/۱۱/۲۳ و ساعت  ۱۰ تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک  دادرسی دادگاههای عمومی و 
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.
 110/113409 منشی دادگاه حقوقی شعبه 149دادگاه عمومی حقوقی محالتی تهران

 دادنامه
پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۲۱6۸۴۰۰۴7۲ شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مدرس تهران تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۲۱6۸۴۰۰۵۹۲ 
خواهان-شرکت عمرانی وثوق در حال تصفیه با مدیریت علیرضا فروتن حق پرست 

با مدیر تصفیه علیرضا فروتن حق پرست فرزند محمد 
خواندگان-میر عزیز اشرفی سعادت –حسن سلیمی بناب ف حسین –جالل اشرف 
ف  عمران  رستمی  اکبر-مهدی  علی  ف  بادپا  محمدرضا  وکالت  با  شوشتری  پور 

علی اکبر
خواسته ها –ابطال رای داور-ابطال اجرائیه –ابطال مبایعه نامه –مطالبه خسارت 

دادرسی
رای دادگاه –در خصوص دعوی شرکت عمرانی وثوق د ر حال تصفیه با مدیریت علیرضا 
فروتن به طرفیت میر عزیز اشرفی سعادت و جالل اشرف پور شوشتری و حسن سلیمی 
بناب به خواسته دستور موقت ابطال رای داور به تاریخ ۹۲/۱۱/۱۹ و ابطال اجرائیه 
صادره از شعبه ۸۴ به شماره ۳۴ مورخ ۹۳/۳/۱۱ ابطال مبایعه نامه های به تاریخ 
۵۸/۱۱/۲۴ مطالبه خسارت دادرسی از آنجائیکه حسب محتویات پرونده شرکت در حال 
تصفیه است و مدیر تصفیه بایستی به عنوان خواهان طرح دعوی میکرد و دادخواست 
از نظر شکلی ایراد دارد مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۲۱۲ قانون 
تجارت قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست 

روز پس ا زابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
110/113407 معاون قضایی دادرس شعبه 84 دادگاه حقوقی تهران

 حصر واثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت به شرح دادخواست به کالسه  ۹۵۰۹۹۸۱۰۴۵۱۰۰۵۰۹ 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت   حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این   از 
شادروان  مرضیه لطفی در   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 محمدرضا قهرمانی نورندانی ش  ش۸7۸ ت ت ۱۳۳۰ صادره از طرشت همسر 

متوفی
علی قهرمانی نورندانی ف محمدرضا ش ش ۸۲۸۵ ت ت ۱۳۵6 صادرهاز تهران 

پسر متوفی
اکرم قهرمانی نورندانی ش ش ۱۰7۱ ت ت ۱۳۵۹ صادرها زتهران دختر متوفی

احمد قهرمانی نورندانی ف محمدرضا ش ش ۰۰۱۱۲۸۸۱۱6 ت ت ۱۳6۸ صادره 
از تهران پسر متوفی

محمد قهرمانی ف محمدرضا ش ش ۲۲۵6۰ ت ت ۱۳6۲ صادره از تهران پسر 
متوفی

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

شد.
 110/113408 دبیر  شعبه    451   شورای حل اختالف مجتمع شماره   10 تهران

آگهی
 خواهان مهین محمد زاده تبریزی نژاد دادخواستی به طرفیت خواندگان شعیب 
آهنیوارشک بهادری و ابوالفضل رزاقی و زهرا حکیمی به خواسته ابطال سند رسمی 
)موضوع سند ملک است( تقدیم دادگاه های عمومی  شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ۲۱7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح 
خیابان  شهرزیبا  میدان  به  نرسیده  کاشانی  اله  آیت  بلوار  تهران  در  واقع  تهران 
مخابرات جنب کانون اصالح و تربیت ارجاع  و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۲۱6۴۲۰۰7۰۲ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۵/۱۱/۲۳ و ساعت ۹:۰۰ تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان به تجویز ماده 7۳ 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خواندگان 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.
110/113923 منشی دادگاه حقوقی شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مفتح تهران 

مفقودی
موتور  شماره  با   ۸۲ ایران  ۲۵۹ج۲۱  شهربانی  شماره  با  پژو  ماشین  سبز  برگ   
محبوبه  NAAR۱۳FE۰B۵۹7۸۴۱6بنام  شاسی  شماره  ۱۳۵۸۹۰۱۳77۱و 

 بابلمحمدیان بیشه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

نشانی  به  فرادنبه  رستمی  تقی  محمد  مدیریت  با  مهرایران  الحسنه  قرض  بانک 
شهرستان شهرکرد – میدان معلم نبش کوچه ۱۰۲

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم: 
۱- مجتبی فتح الهی فارسانی فرزند حجت اله به نشانی چهارمحال و بختیاری – 

شهرکرد- خیابان خواجه نصیر کوچه ۱۰ پالک6۸
۲- احمدرضا رمضانی فرزند بهرام به نشانی شهرستان شهرکرد – خیابان سعدی 

غربی – روبه روی مسجد امام حسن ۱۲ متری شهید توکلی پالک ۲دفتروکالت
۳- حمید رضا حبیبیان فرزند ناصربه نشانی شهرکرد- کوی فرهنگیان ده متری 

اول پالک ۳۱
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه : 

محکوم له / محکوم لهم : بانک قرض الحسنه مهرایران با مدیریت محمد تقی رستمی 
فرادنبه / نوع رابطه : وکیل / / محکوم علیه / محکوم علیهم:احمدرضارمضانی فرزند 
بهرام به نشانی شهرستان شهرکرد – خیابان سعدی غربی – روبه روی مسجدامام 

حسن ۱۲متری شهید توکلی پالک ۲ به رابطه : وکیل  ، 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
 ۹۵۰۹۹7۳۸۴۵۲۰۰۰7۳ مربوطه  دادنامه  شماره  ۹۵۱۰۰۹۳۸۴۵۲۰۰۳۳۵و 
اند متضامنا به پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل  محکوم علیه محکوم 
تعرفه  الوکاله وکیل طبق  ازمورخ ۹۵/۱/۲۹ و حق  تأخیرتأدیه  خواسته وخسارت 
و  خواهان  درحق  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۱۳۵۰۰۰۰ مبلغ  وپرداخت  قانونی 

پرداخت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت جهت اجرای حکم.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

۱- ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجراگذارد)ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( 
۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

۳- مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد. چنانچه 
خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول ، به طورمشروح مشتمل برمیزان 
وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی 
نزد  اوبه هرنحو  که  اموالی  به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه  دارد 
او ازاشخاص ثالث و نیزفهرست نقل وانتقاالت  اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات 
وهرنوع تغییردیگردراموال مذکوراززمان یک سال قبل ازطرع دعوای اعسار به ضمیه 
دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می 

شود .)مواد ۸ و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(. 
۴- خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم ، 
حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد .)ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 

۲۰ق.م.۱ وماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(.
۵- انتقال مال به دیگری به هرنحو با انگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یاجزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هردومجازات می شود.)ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱۳۹۴(
6- چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان 
علیه  توسط محکوم  یامعرفی کفیل  وثیقه  تودیع  یا  له  موافقت محکوم  به  منوط 

خواهد بود.)تبصره ۱ ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(
رضایی – مسئول دفتر شورای حل اختالف شماره 12 شهرستان شهرکرد

آگهی ابالغ وقت دادرسی
ابالغ وقت دادرسی پرونده کالسه ۵۰7/۹۵ شورای حل اختالف شماره ۲  آگهی 

سامان .
خواهان :جهانبخش عرب فرزندولی ا... به نشانی سامان روستای چم چنگ منزل 

شخصی
خوانده :حفیظ ا... اسدی فرزند بهارآقا به نشانی مجهول المکان . 

شماره  به  چک  فقره  یک  طبق  ریال  میلیون  هفتاد  مبلغ  مطالبه   : خواسته 
به  حکم  اجرای  لغایت   ۸۸/۱۱/۲۸ سررسید  فوالدشهربه  مرکزی  7۴۳۲۴۰شعبه 

احتساب کلیه هزینه های دادرسی وخسارت وارده وتأخیرتادیه.
وقت رسیدگی : ۹۵/۱۱/۱6 ساعت ۱۰صبح                            

خوانده  طرفیت  به   ۹۵/۸/۲7 درمورخه  مذکور  خواسته  به  دادخواستی  خواهان 
 /۹۵ کالسه  به  نموده،که  سامان   ۲ شماره  اختالف  حل  شورای  شعبه  تقدیم 
۵۰7ثبت گردیده وباعنایت به مجهول المکان بودن خوانده مراتب دراجرای ماده 
کثیراالنتشارآگهی می  ازجراید  دریکی  نوبت  مدنی یک  دادرسی  آئین  قانون   7۳
گردد تاخوانده ضمن مراجعه به دفترشعبه واخذ نسخه ثانی دادخواست وضمائم 

آن درتاریخ فوق درجلسه دادرسی حاضرشود.
دبیرخانه شورای حل اختالف شماره 2سامان

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 شماره۳۰۰۳6۱۱-۱۳۹۵مورخ۱۳۹۵/6/۱6-تصرفات آقای/
خانم قاسم دغاغله بشماره شناسنامه ۲7۹۹صادره اهوازفرزندبنیان دارای کدملی 
مساحت۱۰6/۵۹مترمربع  به  ساختمان  یکباب  به  شماره۱7۵۱۰۳6۸۴7نسبت 
خروجی  دواهوازاخبار  پالک۲۲77/۱و۲۲77و۲۲76بخش  ازششدانگ  قسمتی 
مزبورمراتب  لذابرابرماده۳قانون  گردیده  منجربصدوررای  زاده  ذیحج  اراضی 
دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت 
انتشارنوبت  باشدازتاریخ  داشته  اعتراض  ایشان  ومالکیت  مفروزه  تصرفات  به 
اسنادوامالک  ثبت  اداره  خودرامستقیمابه  اعتراض  دوماه  بمدت  آگهی  این  اول 
اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضائی  مقامات  به  دادخواست  اعتراض  تسلیم 
اخذوبه اداره ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض 
درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام بصدورسندمالکیت خواهدنمود.      شماره 
م.الف)۵/۴۱۹۳( تاریخ انتشارنوبت اول:۹۵/۱۰/6 تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۵/۱۰/۲۱

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه2اهواز-شیخ زاده

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازدزفول  پدرجعفربشناسنامه۱۴6۱7صادره  کثیرنام  بانوشهنازآل 
مرحوم  که۹۱۲/۱/۹۵ح  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
درتاریخ۹۳/6/۱7درمشهداقامتگاه  دزفول  حمیدتیواربشناسنامه۲۴۱صادره 
تیواربه  ۲-طارق  متوفی(  ازباال)زوجه  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  موقت 
شناسنامه۵۲6۰۲۴۹۹۸۴شوش۳-فارس تیواربه شناسنامه۵۲6۰۲۵۰۰۰۱شوش۴-
متوفی(۵- شناسنامه۱۹۹۰۹۳۹۴۹۱شوش)پسران  تیواربه  حسین 

تیواربه  ۵۲6۰۲۴۹۹۹۲شوش6-زینب  شناسنامه  تیواربه  نادیه 
شناسنامه۱۹۹۱۲۲۳۴7۱دزفول)دختران متوفی(والغیر.پرونده کالسه۹۱۲/۱/۹۵ح 
درشوراثبت گردید.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی 
نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس 
ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشوداز درجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یکم دادگاه عمومی دزفول-محمدرضاعبدی دزفولی

آگهی فقدان سند
شده  استشهادگواهی  دوبرگ  باتسلیم  حسینی  داریوش  آقای 
پالک۱۱/۹۵۵۱واقع  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  دفترخانه۲6ماهشهرمدعی 
حسینی  ایران  خانم  ثبت6۵۲۵بنام  ده/۱۰اهوازدرصفحه۵۰دفتر۳۹ذیل  دربخش 
شماره۸۴/7/۴-۵۲۴6  وبرابرسندقطعی  گردیده  صادروتسلیم  وسندمالکیت  ثبت 
برابرسند۵۲۴7- که  یافته  قطعی  انتقال  دفترخانه۹۲ماهشهرنامبرده 
بعلت  که  است  رهن  ایران  نفت  ملی  شرکت  ۸۴/7/۴دفترخانه۹۲ماهشهرنزد 
قانون  نامه  ماده ۱۲۰آئین  اصالحی  لذابدستورتبصره یک  مفقودگردیده  جابجایی 
ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شودکه هرکس مدعی انجام 
روزازتاریخ  ده  مدت  تواندظرف  نزدخودمیباشدمی  یاوجودسندمالکیت  معامله 
پس  داردودرغیراینصورت  تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض  آگهی  انتشاراین 
مالک  بنام  المثنی  مالکیت  سند  واخواهی  وعدم  قانونی  مدت  شدن  ازسپری 

صادرخواهدشد.     شماره م.الف)۱6/۱۱۹۹(
رئیس ثبت شهرستان ماهشهر-احمدی

نادیده گرفتن پیشرفت های طرح 
تحول سالمت بی انصافی است

معاون درمان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
گفت: از ابتدای اجرای طرح تحول نظام سالمت 
تا کنون پیشرفت های خوبی انجام شده و نادیده 

گرفتن این پیشرفت ها بی انصافی است.
محمد آقاجانی در جشنواره ارتقاء هتلینگ و پروژه 
انصاف  آیا  افزود:  نظام سالمت  تحول  طرح  های 
است که خدمات و پیشرفت های حاصل شده در 
طرح تحول نظام سالمت در نظر گرفته نشود، قطعا 
اجرای هر طرح ملی با نقاط ضعفی مواجه است، اما 
دستاوردهای دولت یازدهم در عرصه سالمت به ثمر 
رسیده است و نباید برخی مردم را در این خصوص 
ناامید کنند.وی ادامه داد: در خصوص طرح تحول 
دکتر  پرچمداری  با  زیادی  های  تالش  سالمت، 
هاشمی و شجاعت ایشان انجام شده است که اگر این 
چنین نبود هیچکدام از این دستاوردها را نداشتیم.
وی خاطر نشان کرد، دکتر روحانی توجه ویژه ای به 
حوزه سالمت کرده است که بسیار ارزشمند است.
آقاجانی بیان کرد: زمانی در کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس شورای اسالمی اولویت هفدهم شامل 
بخش درمان و بهداشت بود، اما االن اولویت اول این 

کمیسیون بهداشت و درمان است.
وی تاکید کرد: کار کردن در برخی از سازمان ها 
حکایت ماشین دودی را دارد که زمانی که ایستاده 
است با آن عکس یادگاری می گیرند و زمانی که 
این  و  اندازند  می  آن سنگ  به  کند  حرکت می 
حکایتی شده است برای سازمان هایی که حرکت 

می کنند اما متاسفانه به آنها سنگ می اندازند.
آقاجانی ادامه داد: منابع بزرگی در حوزه سالمت 
هزینه شده است. این منابع شامل ۲7 هزار و ۵۰۰ 
قلم تجهیزات سرمایه ای در بیمارستان های کشور 
در طرح تحول سالمت است که یک نوسازی عظیم 

محسوب می شود.
که  دیدیم  نمی  هم  رویا  در  ما  کرد:  تصریح  وی 
وضعیت بیمارستان های دولتی ما این گونه بهسازی 

شود و پرداختی از جیب مردم به حداقل برسد.

افزایش اهدای خون تهرانی  ها 
در 9 گذشته

با اهدای خون ۲7۴ هزار نفر از همشهریان تهرانی 
در ۹ ماهه اول امسال، آمار اهدای خون در تهران 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد 
تهرانی  همشهریان  نفراز  هزارو ۵۵۸  داشت.۳۲6 
در ۹ ماهه اول امسال به مراکز اهدای خون سراسر 
تهران مراجعه کردند که از این تعداد ۲7۴ هزار و 
۲۲۳ نفر موفق به اهدای خون شدند. این رقم نشان 
دهنده رشد ۹ درصدی اهدای خون در این مدت 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
از ۲7۴ هزار و ۲۲۳ کیسه خونی اهدایی، ۱۱۳ هزار 
و 6۱۰ کیسه خون متعلق به اهداکنندگان مستمر و 
مابقی به اهداکنندگان باسابقه و بار اول تعلق داشته 
است.بنا بر این گزارش، آمار مراجعه کنندگان تهرانی 
در این ماه نیز ۳۰ هزار و 7۴۲ نفر بوده که از این 
تعداد ۲۵ هزار و 6۲۱ نفر موفق به اهدای خون 
شدند.بنابر اعالم روابط عمومی انتقال خون استان 
تهران، آمار اهداکنندگان مستمر این ماه ۱۲ هزار 
و ۲۰۰ نفر است که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته شش درصد رشد داشته است.

اسالم نمی خواهد زن،
 زندگی خود را با غفلت سپری کنند 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: اسالم نمی خواهد 
زن مسلمان، دوران زندگی خود را با غفلت و بی خبری و به دور از هر گونه 
ترقی و کمال، سپری کند. به گزارش پیام زمان از دبیرخانه نخستین کنگره 
زنان موفق ایران، فاطمه ذوالقدر افزود: تاریخ، گواهی صادق بر این مدعاست 
که زنان بسیاری بوده اند که قله های ترقی را در نوردیده و به عنوان زنان 
نمونه و الگو معرفی شده اند.وی ادامه داد: یکی از مباحث قابل توجه در مورد 
جایگاه زنان در اسالم، جایگاه حقوقی آنان است، اگر چه اسالم برای زنان 
در ابعاد فردی و اجتماعی، قوانین ویژه ای وضع کرده ولی در برابر، حقوق 
شایسته ای برای آنان قرار داده است که موجب تعالی شخصیت آنان است .
این نماینده مجلس ادامه داد: م برخی رفتار های زن ستیزانه که در برخی 
کشورهای عربی شاهدیم ریشه در دوران جاهلیت و پیش از اسالم دارد و 
یا نشات گرفته از برداشت های غلط از قوانین و شرع است. زنان ، پیش از 
اسالم ، نه تنها حق مالکیت نداشتند که همچون کاالیی خرید و فروش می 

شدند و در کنار اموال میت به ارث برده می شدند.
ذوالقدر اضافه کرد: حتی در کشورهای غربی با همه هیاهوی تبلیغاتی و 
شعار برابری حقوق زن و مرد تا یک قرن قبل حق مالکیت برای زنان قائل 
نبودند و بعد از انقالب صنعتی برای تشویق زنان برای حضور در کارخانه 
ها به عنوان نیروی کار ارزان قیمت برای آنان حق مالکیت را به رسمیت 
شناختند.وی اظهارکرد: اسالم از طرفی با حضور بی قید و شرط زنان در 
تمام امور و از بین رفتن حریم های اخالقی مخالفت کرده است و از طرف 
دیگر برای فعالیت های ضروری اجتماعی با حفظ عفت، مانعی ایجاد نکرده 
است و راه اعتدال که سعادت آنان را در پی دارد در پیش روی آنان قرار 
داده است.وی ادامه داد: هدف اسالم این است که تمام انسان ها در این امر 
مهم به پیش روند و به درجات عالیه کمال نائل آیند، اسالم ، از این رو چنان 
بستری فراهم کرده است که زنان نیز همچون مردان به فراگیری دانش و 
تزکیه نفس بپردازند.این نماینده مجلس اعالم کرد: ارائه الگوهایی تاریخی از 
زنان دراسالم و همچنین زنان انقالبی و زنان موفق در جامعه می تواند برای 
جوامع امروزی ره گشا باشد.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
به برگزاری کنگره ملی زنان موفق در دی ماه اشاره کرد و گفت: این کنگره 
فرصتی برای ظهور زنان در عرصه های مدیریتی است.وی خاطر نشان کرد: 
با توجه به اینکه این کنگره از بخش های مختلفی تشکیل شده است ، 
می توان منشا خیر و برکات در مباحث مربوط به بانوان از جمله پنل های 
تخصصی، کارگاه های آموزشی، سخنرانی های کلیدی و ارائه مقاالت باشد.
ذوالقدر تصریح کرد: تالش بر این است تا با مشارکت تمامی طیف ها و 

بخش ها، این کنگره هر چه با شکوه تر برگزار شود.
نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران با هدف بهره مندی جامعه از سرمایه 
انسانی بانوان توانمند در فرآیند توسعه پایدار و متوازن دی ماه ۹۵ در تهران، 

برگزار می شود.

پایان جوالن دوردور درپایتخت
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از اعمال قانون ۱6۵ 
از  شب  نخستین  در  ترافیکی  مزاحمت  و  دوردور  دلیل  به  خودرو 

اجرای طرح ضربتی با تخلفات رانندگی شبانه خبر داد.
با اشاره به اجرای طرح ضربتی برخورد  سردار محمدرضا مهماندار 
شنبه  شب  کرد:  اظهار  تهران  معابر  در  شبانه  رانندگی  تخلفات  با 
نخستین مرحله از طرح ضربتی برخورد با تخلفات شبانه رانندگی و 
دور دور کردن با مشارکت ۴۰۰ نیروی پلیس در قالب ۱۰۰ تیم به 
مرحله اجرا در آمد.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با 
اشاره به آمار خودروهایی که شب گذشته و در اجرای این طرح اعمال 
قانون شدند گفت: در طرح شنبه شب ۴۰۰ دستگاه کامیون کنترل 
شد که از این تعداد ۳۴ دستگاه به دلیل نداشتن معاینه فنی اعمال 
قانون شده و ۵ دستگاه نیز توقیف شده است ضمن اینکه ۴۲ دستگاه 
کامیون  دستگاه   ۱۲ و  شده  جریمه  آالیندگی  دلیل  به  نیز  کامیون 

دیگر نیز به خاطر سرعت غیرمجاز اعمال قانون شدند.
برای  ترافیکی  مزاحمت  و  دور  دور  ایجاد  اینکه  بیان  با  مهماندار 
با آن برخورد می کند،  شهروندان از جمله مواردی است که پلیس 
خاطرنشان کرد: در همین راستاشنبه شب ۱6۵ دستگاه خودروی 
سواری که اقدام به دوردور کردن و مزاحمت ترافیکی کرده بودند 

از سوی پلیس جریمه شده و ۵ دستگاه خودرو نیز توقیف شدند.

خبر

رئیس سازمان بهزیستی کشور نسبت به زنانه شدن 
پدیده اعتیاد در جامعه هشدار داد و گفت: اعتیاد 
در زنان آن هم در میانگین سنی پایین، روندی رو 

به افزایش دارد.
به گزارش پیام زمان ، انوشیروان محسنی بندپی 
در پنجمین مجمع دبیران شوراهای امر به معروف 
و نهی از منکر دستگاه های اجرایی کشور گفت: 
امروزه با افزایش طالق و اعتیاد روبرو هستیم و 
اعتیاد  شناسی  شیوع  ها،  بررسی  آخرین  طبق 
نسبت مردان به زنان معتاد در گروه سنی ۱۵ تا 
۲۵ سال ، 6 مرد به یک زن، در گروه سنی ۲۵ تا 
۴۰ سال ۱6 مرد به یک زن و در گروه سنی ۴۰ تا 
۵۵ سال ، ۱7 مرد به یک زن است که این مساله 

هشدار و زنگ خطر است. 
وی خاطرنشان کرد: این مساله موجب شده تا رهبر 
معظم انقالب طی یک سال و نیم گذشته ، چهار 
بار مسئوالن امر را به حضور بپذیرند و از دستگاه 

های مربوطه گزارش کار خواستند. 
وی ادامه داد: برای مبارزه با فساد اخالقی، حاشیه 
نشینی، طالق و نقاط بحرانی در برخی مناطق 

کشور باید اقدامات پیشگیرانه داشته باشیم. 

اعتیاد افراد پاک را نیز تهدید می کند 
رئیس سازمان بهزیستی گفت: باید پیشگیری را در 
اولویت کارهای خود قرار دهیم و آموزش مهارت ها 
و تغییر سبک زندگی و برگشت به زندگی سنتی 
)از نظر ارزش ها( و ترویج مسئولیت پذیری جزو 

راهبردهای ما است . 
محسنی بندپی افزود: اینکه می گوییم یک و نیم 

میلیون نفر معتاد و ۹۸ درصد مردم کشور پاک 
هستند نباید موجب اطمینان خاطر باشد چراکه 
اگر افراد پاک در مسیر بحران قرار بگیرند، آنان در 

معرض خطر اعتیاد قرار می گیرند. 
وی اضافه کرد: برای مقابله با اعتیاد ، برنامه هایی از 
جمله پیشگیری خانه به خانه ، ارتقای مهارت های 
زندگی ، آموزش شیوه های فرزندپروری ، افزایش 
زمان گفت و گو در خانواده ها و استفاده از همه 

ظرفیت ها جزو استراتژی های بهزیستی است. 

رابطه توان اقتصادی زنان با طالق 
طالق  گاهی  گفت:  بهزیستی  سازمان  رئیس 
توان  عدم  دلیل  به  اما  است  ناپذیر  اجتناب 
اقتصادی زنان در جامعه -که یک واقعیت روشن 
است- باید شرایطی فراهم کنیم که آمار طالق در 

جامعه کاهش یابد. 

محسنی بندپی افزود: در سال گذشته )۹۴( به 
ازای هر ۴.۳ ازدواج ، یک مورد طالق ثبت شد. 

رئیس سازمان بهزیستی گفت: دو میلیون و 6۰۰ 
هزار خانواده زن سرپرست در کشور وجود دارند 
که یک میلیون و 7۰۰ هزار نفر از آنان به علت 
مرگ همسر و ۳۵۰ هزار نفر آنان به علت اعتیاد 
افتادگی  کار  از  یا  همسر  شدن  زندانی  همسر، 

همسر ، سرپرست خانواده هستند. 
زنان  از  زن  هزار   ۲۵۰ افزود:  بندپی  محسنی 
سرپرست خانوار نیز زنانی هستند که در پنج سال 
اول زندگی خود طالق گرفته اند و ۱۵۰ هزار زن 

نیز تنها و خودسرپرست زندگی می کنند. 
رئیس سازمان بهزیستی گفت: تیم های مددکاری 
ما قبل از مراجعه خانواده ها به دادگاه به کمک آنان 
می روند چراکه هر وکیل زن یا مرد به دنبال اخذ 
طالق است و قبل از مراجعه به آنان باید به مشاوره 

مراجعه کنند. 
 ، قوه قضائیه  با همکاری  افزود:  بندپی  محسنی 
یکهزار و 6۰۰ مرکز مشاوره در کشور ایجاد شده تا 
قبل از ثبت اختالف ها ، زوج ها در گردونه مشاوره 
قرار گیرند که این طرح در شهر مشهد مقدس 
مشابه  مدت  به  نسبت  آن  اجرای  با  و  اجرا شد 
سال گذشته ، ۱۸ درصد در آمار طالق ها کاهش 
می  را  طرح  این  کرد:  خاطرنشان  وی  داشتیم. 
خواهیم در پنج شهر دیگر استان خراسان رضوی و 
تا پایان سال در تمام شهرها -شهرهایی که از این 

نظر وضعیت بحرانی دارند-، اجرا کنیم. 
اجرای طرح اجباری غربالگری ژنتیکی 

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: ساالنه 
۲۵ تا ۳۰ هزار نوزاد معلول در کشور متولد می 
شوند که برای پیشگیری از تولد این نوزادان 
در سال گذشته طرح غربالگری ژنتیکی به 
صورت اجباری را در یک شهرستان هر استان 

کشور اجرا کردیم . 
محسنی بندپی افزود: این طرح بومی سازی 
شده و پرسشنامه های آن نشان می دهد که 
فرد در معرض تولد یک نوزاد معلول هست یا 

نیست و می تواند از آن پیشگیری کند. 
وی خاطرنشان کرد: ۳۰ درصد از ۴۰ هزار 
غربالگری  مورد  گذشته  سال  که  زوجی 
ژنتیکی قرار گرفتند به مشاوره ژنتیکی و از 
نیز ، ۱۵ درصد به آزمایش  این ۳۰ درصد 

ژنتیکی نیاز داشتند. 

زنانه شدن اعتیاد هشداری برای جامعه

اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
کرد:  عنوان  کشور  سراسر  دانش آموزان 
برابر  در  که  هستند  لشکری  غرب گرایان، 
نفس  به  اعتماد  تا  می ایستند  فاطمی  جنبش 

دختران عفیف را نشانه بروند 
عالمتی  حامد  زمان،  خبرنگارپیام  گزارش  به 
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
دوره  اختتامیه  آیین  در  دانش آموزان 
سرگذشت پژوهی و یادواره شهدای زنان مجاهد 
دبیرستان  در  که  فرشتگان  لشکر  عنوان  با 
دخترانه شاهد شهدای هفتم تیر برگزار شد، با 
اشاره به برگزاری طرح لشکر فرشتگان،  اظهار 
داشت:  لشکر فرشتگان نماد جریان سازی حق 
در مقابل باطل است و پافشاری بر اعتقادات و 

ارزش های انسانی است.
جهادی،  روحیه  مبارزه طلبی،  داد:  ادامه  وی 
اعتماد به نفس و عزت نهادینه شده در وجود 
زنان مجاهد و تاریخ ساز بسیار شگفت انگیزتر از 

رفتار مردان در موقعیت مشابه است. 
عالمتی افزود: امروز دخترانی که در طرح لشکر 
فرشتگان حضور دارند می خواهند در این مسیر 
شهدا  سیره  از  تأسی  با  و  باشند  جریان ساز 

حرکت کنند.
فاطمی  جنبش  اعضای  کرد:  تأکید  عالمتی 
ظاهر  به  فضای  در  تنهایی  به  دارند  آمادگی 
غالب، قد علم کنند و از حقیقت دفاع کنند و 
برای تاریخ ساز شدن، همه شرایط برای جنبش 

پنتاگون  با  مقابله  برای  و  مهیاست  فاطمی 
شیطانی آماده هستند.

وی متذکر شد: زنان مجاهد مسلمان با ایمان 
و اعتماد به نفس خود در حالی که در اقلیت 

بودن، تاریخ ساز شدند .
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
لشکر  افزود:  کشور  سراسر  دانش آموزان 
و  باطل  علیه  حق  جبهه  از  نمادی  فرشتگان 
حکایت  و  است  حماسی  تربیت  تجلی  بستر 
این  البته  که  است  شهیدی  زنان  و  دختران 
بلکه  نمی زند  حرف  گذشته  خاطرات  از  طرح 

حرفش از جنس امروز و فرداست.
عالمتی گفت: طرح لشکر فرشتگان، با تفحص 
در سیره بانوان و دختران شهید اجرا می شود 
به 7  آماده شده  دفتر  از 7۰۰  داریم  انتظار  و 

هزار دفتر برسد.
وی خاطر نشان کرد: در این طرح از دختران و 
زنان شهید ۱7 شهریور، ۱۵ خرداد و از ۳۰۰ 
از صبر  هزار مادر و همسر شهید می گوییم و 
مدافع  شهدای  دختران  و  همسران  بصیرت  و 
حرم که الگوی سبک زندگی اسالمی را به رخ 

جهانیان می کشانند، صحبت می کنیم.
لشکر  طرح  دبیر  ملکی  مریم  مراسم  این  در 
فرشتگان با اشاره به اهداف برگزاری این طرح، 
امتداد  در  فرشتگان  لشکر  داشت: طرح  اظهار 
طرح همکالسی های آسمانی که سال ها دنبال 
حوزه  در  طرح  این  و  می شود  اجرا  می شد، 

دختران بوده و از سال ۹۲ برگزار می شود. 
وی ادامه داد: پرداختن به موضوع شهید، ایثار 
و از خودگذشتگی بانوان در عرصه های مختلف 
از جمله وظایفی بود که در این طرح در نظر 

گرفته شد.
تربیتی شهدا،  با سیره  انس  یادآور شد:  ملکی 
سیره ظلم ستیزی و تشکیل جمع های مؤمنانه 
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  پایگاه های  در 
این طرح  از جمله اهداف اجرای  دانش آموزان 

است. 
طرح  شد:  متذکر  فرشتگان  لشکر  طرح  دبیر 
اولین طرح دخترانه در حوزه  لشکر فرشتگان 
هدف  با  که  است  کشور  در  شهادت  و  شهید 
شناسایی زنان مجاهد و واکاوی مجاهدت های 
دفاع  و  اسالمی  انقالب  از  مادران  و  همسر 

برای  جدی  مسیر  و  شده  شروع  مقدس 
توشه گیری دختران برای ایفای نقش دختری، 

همسری و مادری خود در آینده است.
مسئولیت  احساس  انقالبی،  هویت  تقویت  وی 
نسبت به ارزش های انقالب، تسهیل و تکمیل 
توانمندی های  از  دختر  دانش آموزان  شناخت 
شناخت  و  مجاهدت  عرصه های  در  زنان 
الگوگیری  جهت  در  بانوان  استعدادهای 
اجرای  دیگر  اهداف  جمله  از  را  دانش آموزان 

طرح لشکر فرشتگان برشمرد.
اجرای طرح لشکر  تاریخچه  به  اشاره  با  ملکی 
تابستان  از  طرح  این  کرد:  تصریح  فرشتگان، 
سال ۹۲ ابتدا به صورت قرارگاهی و سپس در 
نیز ۴  امسال  و  دنبال شد  دوره مدرسه ای  دو 
دوره سرگذشت پژوهی زنان مجاهد را به کمک 
دانش آموزان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه 

سراسر کشور شروع کرده ایم.
خاطرنشان  فرشتگان،  لشکر  طرح  دبیر 
نتایج  از  آینده  سال  در  امیدواریم  کرد: 
این  که  مختلف  مدارس  در  سرگذشت پژوهان 
برگزار  ملی  یادواره  کرده اند،  دنبال  را  موضوع 
مجاهد  زنان  ملی  کنگره  برگزاری  و  کنیم 

مسلمان نیز در افق آینده ما قرار دارد. 
مرحومه  پوستر  از  مراسم  این  دراختتامیه 
دوره  هفتمین  پوستر  و  حدیدچی  مرضیه 

جشنواره مردمی فیلم عمار رونمایی شد.

لشکر فرشتگان نمادی از جبهه حق علیه باطل

خبر
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آشنایی با ادویه های پرکاربرد آشپزی 

معموال ما در منزل و در کابینت آشپزخانه انواع ادویه را داریم اما باز هم 
تا اسم ادویه جدیدی را می شنویم سراغش را در بازار می گیریم. این 
در حالی است که می توانیم ادویه مخلوط را به راحتی در منزل تهیه 
کنیم. در ادامه نحوه تهیه انواع ادویه را به شما آموزش می دهیم البته 
مقدار هر کدام از مواد را مشخص نکردیم تا شما بر اساس ذائقه خود کم 

یا اضافه کنید.

ادویه پلو :
این ادویه برای درست کردن لوبیا پلو و در کل پلوهای مخلوط مثل کلم 

پلو و هویج پلو و گاهی برای قیمه پلو به کار می رود.
ترکیب ادویه پلو : گل سرخ یا گل محمدی، زیره، دارچین، زنجبیل، جوز 

هندی، میخک و هل.

ادویه آبگوشت :
بیشتر ایرانی ها آبگوشت را با زردچوبه و فلفل و برگ بو درست می کنند؛ 
ترکیبی که در ذیل آمده است نیز به عنوان ادویه آبگوشت توصیه می 
شود.ترکیب ادویه آبگوشت : زردچوبه، دارچین،فلفل سیاه، جوز هندی، 

بادیان  و میخک.

ادویه مرغ : 
ادویه برای خوراک های مرغ که بصورت گوشت لخم فیله هست و برای 
تهیه خوراک می خواهد تهیه شود، ادویه کورما و تیکا و گراماساال هست. 
این دو ادویه نوعی کاری هستند و چون از مخلوط ۲۰ نوع ادویه با فرمول 
خاصی تهیه می شوند بهتر است که آماده خریداری شوند و در خانه نمی 

شود آن را درست کرد!

ادویه سوپ : 
سوپ ها ادویه های خاصی دارند که چون خیلی گسترده است و سلیقه 
ای، پس بسته به ذائقه شخصی به آنها ادویه می زنند. مثاًل به سوپ جو 
کمی پودر آویشن می زنند و یا در کل برای همه سوپ ها بهتر است یک 
یا دو عدد برگ بو اضافه کنید و ببینید چقدر خوش طعم و بو می شود 

که البته موقع سرو باید آن ها را برداشت.

ادویه مرغ و ماهی :
برای از بین بردن بوی مرغ و ماهی بهترین ادویه زنجبیل و پودر سیر است.

ادویه کباب تابه ای :
ترکیب ادویه کباب تابه ای : فلفل سیاه، پودر لیمو عمانی، کمی زردچوبه 

وسماق.
 

ادویه گوشت :
برای طعم دادن به گوشت خورشتی به طور خالص از جوز هندی استفاده 
می شود. )دقت کنید به هیچ وجه بیشتر از ۴ گرم جوز هندی استفاده 

نکنید، چون باعث فلج شدن عضالت می شود.(

ادویه خورش قیمه :
ترکیب ادویه خورش قیمه : ادویه خاص خورش قیمه پودر لیمو عمانی، 
دارچین و کمی پودر گل محمدی است. بعضی افراد به جای گل محمدی 

از گالب استفاده می کنند که سلیقه ای است.

ها  آشپزی آئین  از  بسیای  پاسداشِت  و  بودن  دورهم 
که در زنده نگه داشتِن این مراسم، تمام سعِی 
کنیم؛  می  ها  برگزاری  بهترین  موقوِف  را  خود 
بر  که  است  اهمیت  و  ارزش  دارای  النفسه  فی 
اعتباِر ایرانی بودنمان می افزاید و با همنشینی 
هایی از جنِس یلدا، سنت هایی را زنده می کنیم 
که از دیرباز با دالیل و قرائِن مشخص و دارای 
هدف های غایی، به یادگار مانده است. اما چند 
سالی است بعضی مراسم و اعیاد، بهانه ای شده 
برای خوردِن نان هایی به نرخ روز تا بر جیرهء 
مشخص شده در روزمان، لقمه ای حرام تر وارد 
کنیم و از حرمِت انسان بودن، مرتبه ای فاصله 

بگیریم.
راه دوری نمی رویم و حکایت از همین هندوانه 
دفتر  کل  مدیر  گفته  به  که  کنیم  می  هایی 
حداکثر  کشاورزی،  وزارت  جالیزی  محصوالت 
قیمت منطقی این محصول برای مردم کیلویی 
در  این محصول  اما  است،  تومان  حدود ۱7۰۰ 
هم  تومان  کیلویی۲۵۰۰  تا  بازار  در  یلدا  شب 
فروخته شد و خیلی از افراد را با همین افزایِش 
قیمت از خرید کردن منصرف کرد. انصرافی که 
شرمندگی را در دِل سرپرست خانوار گذاشت و 

حسرتش را برای فرزندانش خرید.
هر کیلوگرم هندوانه درجه یک که حدود 7۰۰ 
در  شود  می  خریداری  تولیدکنندگان  از  تومان 

شب یلدا با سه برابر قیمت عرضه شد و کسی 
نمیداند کجاِی این دنیا را گرفتیم که یک شب، 
عده ای را از خرید کردن محروم کردیم و فردای 
آن روز، همان هندوانه باقیمت های ۱۵۰۰تومان 

کمترهم، نرخ گذاری شد. 
اگر  که  ایم  شده  هایی  آدم  دسته  آن  از  یعنی 
کیسه  تا  دارد  احتیاج  چیزی  به  کسی  ببینیم 
خود را پُر نکنیم و غش در معامله راه نیندازیم، 
بالشت  بر  راحت  سر  و  شود  نمی  شب  روزمان 

نمی گذاریم.
شب  بلندترین  به  مان  نیاکان  را  یلدا  شب 
نامگذاری کردند و به جهِت غلبهء نور بر تاریکی 
آن  زمستان؛  ابتدای  از  روزها  شدِن  بلندتر  و 
آن  عصرحاضر،  در  ما  اما  و  گرفتند  جشن  را 
به  و  نهیم  می  نام  ها،  گرانی  شِب  بلندترین  را 
و  اجناس  فروختن  گرانتر  تومان  چند  پاِس 

محصوالتمان، جشن می گیریم.
چقدر دور شده ایم از سبک زندگِی اسالمی که 
تأکید  برآن  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  بارها 

اند:  فرموده  بیان  صراحتا  ایشان  که  است  شده 
»در هر نقطه که مشغول کاری هستید این کار، 

آبادانی  به  و  نیاز  بی  بیگانگان  از  را  کشور شما 
کشور کمک می کند«. و ما این روزها چه راحت، 

قیمِت گزاف در محصوالتمان  قراردادِن چند  با 
مورد  را  کشور  متفاوت،  اعیاِد  و  مناسبات  در 
بیگانگان قرار می دهیم که  از سوی  تهاجماتی 
حمیت و غیرِت ایرانیان را به زیر سوال میبرند و 
نادیده می گیرند محبت و مهرورزِی مردان این 
مرز و بوم را که تا حد توان و بضاعت، شادی را 
میهمان خانه های افراد مستمند می کنند و دنیا 

و عقبی را به کام خود گوارا می کنند.
و  کنترل  روزها،  اینگونه  در  رود  می  انتظار 
اداره  و  اصناف  اتاق  سوی  از  صنوف  بازرسی 
و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسی  و  نظارت 
تجارت متمرکزتر در تمام نقاط استان ها صورت 
جدی  برخورد  و  ها  قیمت  کنترل  با  و  بگیرد 
احتمالي  تخلفات  از  امر،  این  در  متخلفین  با 
شود  جلوگیری  پرمصرف،  کاالهاي  درعرضه 
کننده  عرضه  صنفِی  واحدهای  بر  نظارت  که 
و  آجیل  شیرینی،  هندوانه،  چون  کاالهایی 
خشکبار در اولویِت نظارت قرار دارند و شایسته 
کشور والیتمدار ایران نیست که اینگونه با شعوِر 
که  هایی  قیمت  با  و  برخورد شود  جامعه  افراد 
بر اجناس خود می کشند و اجباری که گاه در 
خرید کردن در این شب ها وجود دارد، مردم را 
کاالیی  که  کنند  هایی  هزینه  پرداخت  به  وادار 

که تهیه می کنند ارزِش آن پرداخت را ندارد.
elhamamerkashi@ymail.com

نان خور شده ایم به نرِخ روز...
الهام آمرکاشی

 بعضی وقت ها عادت هایی که ما در زندگی مان 
داریم، آنقدر با همه ابعاد وجودمان گره خورده اند 
که حس می کنیم بدون آنها هرگز نمی توانیم ادامه 
بدهیم و می گوییم ترک عادت موجب مرض است اما 
بیایید باور کنید ترک برخی عادت ها نه تنها موجب 
مرض نیست، بلکه می تواند باعث پیشرفت شما و 
فرزندانتان در زندگی شود. یکی از این عادت های 
بد که در زندگی خیلی از افراد جاری و عادی است، 

مقایسه کردن است.
دائم امکانات، داشته ها و نداشته ها و جز به جز زندگی 
خود را با دیگران مقایسه می کنند. همه دغدغه آنها 
این است که مدل تلفن همراه، ماشین و سرویس 

مبلمانشان در مقایسه با دیگری بهتر باشد.
  نمی خواهم سراغ ریشه یابی و چرایی این رفتار 
بروم؛ شاید هم وجود برخی خالءهای عاطفی و روانی 
باعث شود جوان ها رضایت مندی خودشان را در 
داشتن این وسایل بدانند و حس کنند باید از این 
بابت اقناع شوند اما اتفاقی که می افتد این است 
که این خانم و آقا که عادت کرده اند زندگی خود 

را این طور سپری کنند و شبیه دیگری باشند، نقاب 
به چهره بزنند تا برخی کمبودها و به باور خد ضعف 
هایشان را بپوشانند و در مقایسه با کسی کم نیاورند، 
صاحب بچه می شوند. آنها حاال در نقش والد، الگوی 
بچه ها خواهندشد. این افراد نه تنها این عادت و شیوه 
اشتباه زندگی شان را به نسل بعد منتقل می کنند، 
 بلکه با مقایسه کردن فرزندشان با بچه دیگران، به او

 آسیب های جدی خواهندزد.
ما آدم بزرگ ها با این نگرش نادرست حتی در شغلی 
که داریم هم دچار خطا می شویم. متاسفانه شدت 
این فاجعه در جایی مشاهده می شود که می بینیم 
مدارس ما هم الگوی مقایسه و رقابت را رواج می 
دهند. اصل منحصر به فرد بودن در مدرسه کامال بی 
معنا و فراموش شده است. بچه ها مدام با هم مقایسه 
می شوند، نه با خودشان همه آنها باید به یک شیوه و 
روش درس بخوانند، امتحان بدهند و خالصه به هر 
ترتیبی شده، ضعف یک دانش آموز در درسی خاص 
به روش های درست و نادرست اصالح می شود تا او 

هم مثل بقیه شود.
البته این بحث واقعا مفصل تر از آن است که در این 
چند خط مطرح شود زیرا مثال زمانی که معلم ریاضی 
می بیند کسی در کالسش او را نمی فهمد، حتی اگر 
بخواهد، فشار نیاورد و به دانش آموزی بگوید: »تو که 
زیبا نقاشی می کشی، می توانی خودت را مشغول 
کنی و از این مساله بگذری. اول از همه والدین با 
پرخاش فراوان سراغ معلم خواهندآمد که »تو چرا 
فرزند مرا کنار گذاشتی؟« باید مجبورش می کردی 

ریاضی را انجام دهد ولو با فشار و تنبیه.«

به عالوه، اگر آموزش و پرورش بخواهد به سمت و 
سوی درست حرکت کند باید پیش نیازهایی را داشته 
باشد که هیچ کدام را ندارد؛ مثال امکانات خاص می 
خواهد؛ باید شیوه آموزش تغییر کند و زمینه ادامه 
تحصیل بچه ها فراهم شود و صرفا گرفتن عنوان و 
مدرک مطرح نباشد. باید با فرهنگ سازی به رشته 
های کاربردی بها داده شود و به بچه ها القا نشود 
که مثال این رشته برای بچه های کم توان است. 
اطالع رسانی الزم است و باید آینده شغلی رشته ها 
تعریف شود که حتی بچه های پرتوان و درسخوان 
ارزش  کنند.اگر  پیدا  گرایش  ها  رشته  آن  به  هم 
اجتماعی و جایگاه های مشاغل بسیار مهمی که به 
هنر وابسته است برای خانواده ها معلوم شود، اگر 
هنرمند و نقاش هم مثل یک پزشک و مهندس 
بدانند شغل و امکان زندگی با رفاه مناسب را دارند و 
پایان مشخص و روشنی در انتظار آنهاست، بچه هایی 
که هیچ عالقه ای به ریاضی و فرمول های شیمی 
ندارند و استعدادشان در زمینه هنر شکوفا می شود، 
مجبور نمی شوند زیر بار این تنش در مقایسه نابرابر با 
دوستان خود قرار بگیرند و بهترین سال های کودکی 

خود را پای دفتر مشق اشک بریزند و تحقیر شوند.
 به نظرم، حداقل آموزش پرورش می تواند این ایده 
خوب را در چند مدرسه یا منطقه اجرا کند؛ بچه هایی 
که استعداد هنری خاص دارند، کشف کند، معلمی که 
بچه ها را شبیه هم نمی کند و ضعف و قوت آنها را در 
هم نمی سنجد، تشویق و معرفی کند و  مدیری را که 
فقط به فکر آمار قبولی در ۴ رشته خاص و شناخته 

شده نیست و به سالمت روانی دانش آموزانش می 
اندیشد، برتر بداند و معرفی کند. به هر حال باید از 
جایی شروع کرد زیرا این ایده های خوب نباید نادیده 
گرفته شوند. وجود تئاتر و نمایش در مدرسه خیلی 
مهم است. ما از ایفای نقش به عنوان روش درمانی 
استفاده می کنیم. بچه ای که جرات مندی را نمی 
داند و در مدرسه نمی تواند »نه« بگوید، می تواند در 

نمایش دیالوگ های به خصوصی را تمرین کند.
والدین باید بدانند که  توانمندی، استعدادها، یادگیری 

ها و رفتار کودکان با هم متفاوت است.
 

   هنردرمانی در کودکی و نوجوانی
کودک در سن دبستان هنوز کامال از خودمداری 
رهایی نیافته است. این در حالی است که در همین 
محدوده سنی، میل شدید به ابراز وجود در او بیدار 
و زنده است. دوست دارد همه او را ببینند و در نظر 
بگیرند و برای حضورش احترام قائل شوند. در این 
میان، تئاتر کودک، یکی از وسایل سالم و مطمئنی 
است که می توان به مدد آن و بدون هیچ نگرانی 
خاصی با این دو ویژگی روانی کودک برخورد و آنها 
را در او تعدیل کرد.حضور در گروه تئاتر به کودک 
کمک می کند با سایر همبازی هایش به تعامل و 
ایجاد روابط متقابل بپردازد و ضمن عرضه و اثبات 
خود، کم کم از خودمداری دور شود. با کمی تامل در 
هنر نمایش معلوم می شود که این هنر، هرچند یک 
کار گروهی است و همین ویژگی بارز آن، محققان 
زیادی را شیفته خود کرده، ولی باید به این نکته 
 نیز توجه کرد که فردیت در تئاتر، برخالف بیشتر

 بازی های جمعی محو نمی شود. افراد گروه تئاتر 
کودک صرفا آجرپاره هایی نیستند فقط باید روی هم 
سوار شوند تا بنایی را برپا کنند. هویت هر کودک 
در گروه تئاتر مدرسه به همان اندازه اهمیت دارد که 

هویت گروه در اجتماع بزرگ مدرسه یا شهر.

از خودمان شروع کنیم
کردن مقایسه  حال  در  مدام  شما  کودک   اگر 
 داشته ها و نداشته های خود با دیگران است و جمله 
هایی مانند »لباس من از علی بهتره«، »جنس مداد 
من از مال همه کالس خوب تر بود«، »باید عین گل 
سر مریم برایم بخری« و... می گوید، آن را زنگ خطر 
و هشدار برای خودتان در نظر بگیرید که او از شما 

الگوبرداری کرده است.

کودکان را با همدیگر مقایسه نکنیم 
 این بچه های شاهد و ناظر رفتار شما  هستند و می 
بینند به جای تالش برای بهتر شدن و خوشحالی 
بابت اینکه در حال حاضر نسبت به ۵ سال قبل 
خودتان در نقطه بهتری ایستاده اید )مقایسه با خود 
سبب پیشرفت و تکامل می شود(، مدام کمبودهای 
خود را می پوشانید و حتی گاهی به حسادت و 
رفتارهای دور از اخالق با دیگران دست می زنید تا 
آنها را پایین تر بکشانید. الزم نیست در چنین مواقعی 
پاسخی به فرزندانتان بدهید. کافی است در تربیت 
خود و ترک عادت بدتان بکوشید تا آینده کودکان دور 
از تنش و مقایسه های نادرست رقم بخورد و همیشه 
از آنچه دارند، خوشحال باشند و تالش کنند هر سال 

در مقایسه با سال قبل بهتر شوند.

کودکان را با 
همدیگر مقایسه 

نکنیم

آگهی
خواهان آرزو جلیلی وارث آباد دادخواستی به طرفیت خوانده هدایت اله امیر جاللی 
به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی  شهرستان تهران 
به شعبه ۲۳۰ دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده  نموده که جهت رسیدگی 
نشانی  آتش  نبرد جنوبی جنب  محالتی  اتوبان شهید  تهران  در  واقع  تهران  یک 
و شهرداری ارجاع  و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۲۰۰۰۰۰۲۱۴ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن ۹۵/۱۱/۱۲ و ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید 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.
110/113905 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 230  مجتمع قضایی خانواده یک تهران 

آگهی
به  تقدیمی  دادخواست  شرح  به   ۵۱۲۳ شناسنامه  شماره  به  ضیغمی  علی  آقای 
کالسه ۴۰۱/۲6۰۱/۹۵ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده شده که شادروان خسرو ضیغمی به شماره شناسنامه ۲۹۸ در تاریخ 
الفوت آن مرحوم  و ورثه حین  بدرود زندگی گفته  اقامتگاه دائمی خود   ۹۵/۹/۹

منحصر است به:
۱.علی ضیغمی شماره شناسنامه ۵۱۲۳ صادره از تهران فرزند متوفی 

۲.آرش ضیغمی شماره شناسنامه ۰۰۱۵۵7۸۹۰۹ صادره از تهران فرزند متوفی 
۳.عزت خانم نمازیان تبریزی شماره شناسنامه ۲۸۹ صادره از مشهد مادر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین 

آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
110/113902 قاضی مجتمع 27 شورای حل اختالف شهر تهران 

آگهی 
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای ابراهیم شمشیری فعال مجهول المکان 
ابالغ می شود شکایت وحید سرخی کردکالیی علیه شما دائر بر سرقت بموجب 
بتحمل   ۹۵۰۳6۲ کالسه  پرونده  در   ۹۵۰۹۹7۱۲۹۳۸۰۰۹7۹ شماره  دادنامه 
یکسال حبس تعزیری و سی ضربه شالق تعزیری و استرداد اموال مسروقه و در 
اعالم  مالباخته صادر و  به  یا قیمت مال مسروقع  به رد مثل  صورت فقدان عین 
میگردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 

تجدید نظر استان مازندران می باشد 
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان جویبار مهدیزاده 

آگهی
آبادی  نعیم  به طرفیت ۱-زهرا حیدری ۲-هاجر  بنیاد شهید  در خصوص دعوی 
نعیم  6-مهتا  آبادی  نعیم  ۵-مهسا  آبادی  نعیم  ۴-مهناز  آبادی  نعیم  ۳-مهرگان 
آبادی 7-حسین نعیم آبادی در پرونده کالسه ۹۲۰۲۲۲ با توجه به ارجاع پرونده 
به کارشناس و وصول نظریه کارشناس و با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان 
بدینوسیله نظریه کارشناس به خواندگان ابالغ تا با مراجعه به شعبه ضمن اعالم 

نشانی اعتراض خود را کتبا نفیا یا اثباتا به دفتر دادگاه ارائه نماید.
110/113920 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مفتح تهران 

آگهی
خواهان رحمان هاشمی دادخواستی به طرفیت خوانده قاسم عباس زاده به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه سفته تقدیم 
به شعبه ۲۱7  نموده که جهت رسیدگی  تهران  دادگاه های عمومی  شهرستان 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران واقع در تهران بلوار آیت 
اله کاشانی نرسیده به میدان شهرزیبا خیابان مخابرات جنب کانون اصالح و تربیت 
ارجاع  و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۲۱6۴۲۰۰667 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
۹۵/۱۱/۲۳ و ساعت ۱۱:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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.
110/113912 منشی دادگاه حقوقی شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مفتح تهران 

آگهی
در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرام نعیمی به طرفیت ۱-اسداله کریمی۲-امین 
در  جانی  سی  ۵-شیرین  فروزان  ۴-هوشنگ  تویی  بی  ۳-فریده  متدین  حائری 
پرونده کالسه ۹۴۰۹۲۳ از دادنامه 67۴ مورخ ۹۵/6/۹ صادره از شعبه ۲۱7 دادگاه 
باشند  المکان می  نظرخواندگان مجهول  تجدید  اینکه  به  توجه  با  تهران  حقوقی 
ظرف ده روز پس از چاپ نشر آگهی با مراجعه به شعبه ۲۱7 و ضمن ارائه نشانی 

خود نسبت به ارائه الیحه دفاعیه خود اقدام نمایید. 
110/113915 مدیر دفتر شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

 دادنامه
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۲۰۲۳۰۰7۱۱ شعبه ۲۵۳ دادگاه خانواده مجتمع قضایی 

خانواده یک تهران تصمیم نهایی شماره 
خواهان:آقای حیدر منصور محمد الجواهری فرزند مهدی     

الجواهری ۳.خانم  فرزند مهدی ۲.آقای عصام  الجواهری  خواندگان:۱.آقای عدنان 
ناهده الجواهری ۴.خانم نرجس محمد )مادر( الجواهری ۵.آقای نوال الجواهری 

خواسته :اثبات نسب 
رای دادگاه

بطرفیت  مهدی  فرزند  الجواهری  محمد  منصور  حیدر  دادخواست  خصوص  در 
محمد  ۵-نرجس  مهدی  فرزندان  همگی  ۴-عصام  ۳-نوال  ۲-ناهده  ۱-عدنان 
الجواهری بخواسته اثبات نسب با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی 
و اظهارات خواهان که بیان داشت وی فرزند مرحوم مهدی زرگران اصفهانی فرزند 
برادرش مرحوم  بهمراه  پدرش در سن جوانی  است که  علی محمد  مرحوم حاج 
محمدرضا به عراق رفتند و آنجا با مادرش که اصالتا ایرانی بود ازدواج کرده است و 
در عراق اسمش منصور بود و شهرت او در ایران زرگران بود و در عراق الجواهری 
و  است  آمده  بدنیا  آنجا  نیز  عراقی گرفت که وی  و شناسنامه  است  تعیین شده 
شناسنامه عراقی گرفته است که در حالیکه وی اصالتا ایرانی و فرزند مرحوم مهدی 
است و خواندگان ردیف ۱ الی ۴ برادران و خواهران وی هستند و خوانده ردیف ۵ 
مادرش است که همگی در عراق زندگی میکنند و وی چندسال است که در ایران 
زندگی میکند و فرزاندان عموی وی که در عراق متولد شدند شناسنامه صادره از 
ایران را دارند لذا وی نیز خواهان صدور حکم به اینکه وی فرزند مهدی زرگران 
اصفهانی است و برای وی شناسنامه ایرانی صادر گردد دادگاه با توجه به مراتب 
موصوف از اداره ثبت احوال استان تهران مراتب را استعالم نموده است که مهدی 
زرگران اصفهانی فرزند حاجی علی محمد دارای شماره شناسنامه ۳۰۰7۹ متولد 
۱۳۰۴ صادره از تهران مرکزی می باشد و دادگاه جهت احراز واقعیت از دو تن 
از فرزندان عمومی خواهان باسامی علی و محمد زرگران اصفهان فرزندان مرحوم 
محمدرضا نیز تحقیق نموده است که اظهار داشته خواهان و برادران و خواهرانش 
و  مدارک  و  موصوف  مراتب  به  توجه  با  دادگاه  النهایه  گرفتند  عراقی  شناسنامه 
دالئل استنادی خواهان خواسته را وارد دانسته )با عنایت به اینکه سائر خواندگان 
علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نشدند( و باستناد مواد ۱۱۵۸ و 
۱۲۸۴و ۱۲۸7 از قانون مدنی حکم به اثبات نسب خواهان با مرحوم مهدی زرگران 
اصفهانی فرزند حاجی علی محمد را صادر اعالم مینماید و خواهان میتواند وفق 
مواد ۱ و۴۵ قانون ثبت احوال نسبت به دریافت شناسنامه با هویت ایرانی اقدام 
نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان 

110/113907 رئیس شعبه 253 دادگاه خانواده یک تهران میباشد.

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازدزفول  پدرجعفربشناسنامه۱۴6۱7صادره  کثیرنام  بانوشهنازآل 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که۹۱۳/۱/۹۵ح مرحوم زینب 
درتاریخ۹۳/6/۱7درمشهداقامتگاه  شوش  صادره  تیواربشناسنامه۱۹۹۱۲۲۳۴7۱ 
)مادرمتوفی(۲-حمیدتیواربه  ازباال  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  موقت 
درشوراثبت  کالسه۹۱۳/۱/۹۵ح  شناسنامه۲۴۱دزفول)پدرمتوفیه(والغیر.پرونده 
شد.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس 
ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض 
بدادگاه تقدیم داردواال گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یکم دادگاه عمومی دزفول-محمدرضاعبدی دزفولی

آگهی ابالغ
به طرفیت  دادخواستی  محمد حسن  فرزند  کاظمی  محمد  مهرانه  خانم  خواهان 
های  دادگاه  تقدیم  به خواسته طالق  نوروز  فرزند  آقای محسن محمدی  خوانده 
عمومی شهرستان شهرستان بهشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه 
عمومی )حقوقی( شهرستان بهشهر واقع در شهرستان بهشهر ارجاع و به کالسه 
آن ۹۵/۱۱/۱6 ساعت  ثبت گردیده که وقت رسیدگی   ۹۵۰۹۹۸۱۹۴6۱۰۰۸6۴
۱۲:۳۰ تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده محسن محمدی و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م.الف:۹۵۰7۲۱
ناصر نصری خانه سری مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی بهشهر

احضار متهم
خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
---  ۹۵۰۸۵۱/۱۰۲ کالسه  پرونده  در     ۹۵۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۱۳7۸ شماره 
۹۵۰۹۹۸۲۸۸۲۱۰۰۱۸۵   درمورد اتهام  رضا محمودزاده خلج  به اتهام سرقت 
مستوجب تعزیرباشکایت پاپوراشرفی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
برای مورخه ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ساعت ۰۸:۳۰   و وقت رسیدگی  ارجاع  این شعبه  به 
تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  
ودر اجرای مقررات مواد ۱۱۵و ۱۸۰  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م/الف ۲۱۰۹ 
شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰۸۵۱ 

منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان اسالمشهر )شعبه 102دادگاه جزایی سابق ( 

احضار متهم
خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
---  ۹۵۱۴۴۱/۱۰۲ کالسه  پرونده  در     ۹۵۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۱7۹۰ شماره 
به  رمضانعلی   فرزند  بابایی  اله  آیت  اتهام   درمورد     ۹۵۰۹۹۸۲۸۸۳7۰۰۲۹۴
کیفر  تقاضای  توشمانلوئی  اکبرمرسلی  شکایت  با  محل  بال  چک  صدور  اتهام 
نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۰  تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر اجرای مقررات مواد ۱۱۵و ۱۸۰  قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است 
آمد.م/الف  خواهد  بعمل  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  عدم حضور،  صورت  در 

۲۱۱۰   شماره بایگانی شعبه: ۹۵۱۴۴۱ 
منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان اسالمشهر )شعبه 102دادگاه جزایی سابق (

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
خانم وجیهه عموزاد مهدیرجی فرزند علی اکبربه شرح درخواستی که به شماره 
۲/667/۹۵ این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته که علی اکبر عموزاد فرزند احمد به شماره شناسنامه ۲ صادره از 
گلوگاه در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان گلوگاه فوت نموده 

و ورثه/ وراث حیت الفوت وی عبارتند از/عبارتست از:
۱- سکینه عموزاد مهدیرجی ت ت ۱۳۲۸/۴/۳۰ ش ملی ۵7۹۹66۳۲۴۱ ش.ش 

۸۰۳نسبت)همسر متوفی(
۲- احمد علی عموزاد مهدیرجی ت ت ۱۳۴۴/6/۱ ش ملی ۵7۹۹۸۵۰۴۱6 ش.ش 

۱نسبت)فرزند متوفی(
ملی ۵7۹۹6677۵۱ ش.ش  رقیه عموزاد مهدیرجی ت ت ۱۳۵۰/۱۲/۱ ش   -۳

۱۲۴۹نسبت)فرزند متوفی(
ش.ش   ۵7۹۹66۵۵۵۴ ملی  ش   ۱۳۴6/6/۱ ت  ت  مهدیرجی  عموزاد  زهرا   -۴

۱۰۳۳نسبت)فرزند متوفی(
۵- سلیم عموزاد مهدیرجی ت ت ۱۳۵۴/۱۲/۲۱ ش ملی ۵7۹۹67۰6۵۵ ش.ش 

۱۵۳۳نسبت)فرزند متوفی(
6- حلیم عموزاد مهدیرجی ت ت ۱۳6۲/6/۲۰ ش ملی ۵7۹۹۹۱۴۱۳۹ ش.ش 

۵۰نسبت)فرزند متوفی(
۲۱۸۵۵۹۹۳۳ ش.ش  ملی  ۱۳۵۹/۱/۱ ش  مهدیرجی ت ت  عموزاد  وجیهه   -7

۱۴7۲نسبت)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 

قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف گلوگاهگواهی صادر خواهد شد.

آگهی ابالغ
خواهان خانم مهرانه محمد کاظمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محسن 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  طالق  خواسته  به  نوروز،  فرزند  محمدی 
شهرستان بهشهر نموده که به کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۹۸۴6۱۰۰۸6۴ ثبت گردیده و 
بدلیل مجهول المکان بودن خوانده، آقای محسن محمدی ظرف مهلت 7 روز از 
تاریخ ابالغ جهت معرفی داور واجد الشرایط )مسلمان- حداقل ۳۰ سال سن- عدم 
اشتهار به فسق- آشنایی با مسائل داوری و خانوادگی( اقدام و در این شعبه حاضر 

شوید. م.الف:۹۵۰7۲۲
ناصر نصری خانه سری مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی بهشهر

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۹۵ /۵۱6  شعبه چهارم شورای حل اختالف جوانرود آقای 
ابراهیم دشتی  درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
اقامتگاه دائمی خود فوت  تاریخ ۱۱/۲۲ / ۱۳۸۸  در  شادروان احمد دشتی  در 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱. ابراهیم دشتی  :  ش ش : ۹6-۱۳۴6  کد ملی: ۵۹۵۹7۸۰۲۱6  پسر  متوفی
۲.علی دشتی   :  ش ش :۹۳-۱۳۳7    کد ملی: ۵۹۵۹7۸۰۱۸6     پسرمتوفی

۳. رستم دشتی  :  ش ش : ۹۴ -۱۳۴۱     کد ملی: ۵۹۵۹7۸۰۱۹۴  پسر  متوفی
۴.داوود دشتی   : ش ش : ۲۹ -۱۳۵۵   کد ملی :۵۹۵۹7۸۱۴۲۵     پسر  متوفی
۵. مومن دشتی   :  ش ش :  6 -۱۳۵۳   کد ملی: ۵۹۵۹7۸۰۹۳۳   پسر  متوفی

6. اقبال دشتی   :  ش ش : ۱۳۵۸   کد ملی :۵۹۵۹7۸۱۱۲۳    پسر  متوفی
7.آسیه دشتی : ش ش  : ۱۳۳6 کدملی ۵۹۵۹7۸۰۱7۸  دختر متوفی
۸.عطیه دشتی : ش ش : ۱۳۴۳  کدملی ۵۹۵۹7۸۰۲۰۸  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 

متن آگهی 
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن خوانده جواد جهانشیری وقت رسیدگی 
۹۵/۱۱/۱6 ساعت ۹ صبح تعیین شده در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار نشر 

تا در موعد مقرر جهت رسیدگی در شعبه حاضر گردد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد – سروگل بارانی بیرانوند. 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
درخواستی  شرح  به   7۸ شناسنامه  شماره  دارای  دواسی  محمدپور  فاطمه  خانم 
که به کالسه ۹۵/۵۵۴از این دادگاه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
تاریخ  در   ۲۸۴ شناسنامه  شماره  به  بازیاری  خضز  شادروان  که  داشته  اعالم  و 
۱۳۹۴/۲/۱۰ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از :

۱-حسین بازیاری به شماره شناسنامه ۱۴۱6 صادره بوشهر )پسر متوفی(
۲-محمد بازیاری به شماره شناسنامه ۵۱۵۵ صادره بوشهر )پسر متوفی(

۳-مرضیه بازیاری به شماره شناسنامه ۲6۲۹ صادره بوشهر )دختر متوفی(
۴-معصومه بازیاری به شماره شناسنامه ۲۸6 صادره بوشهر )دختر متوفی(

۵-فاطمه محمدپور دواسی به شماره شناسنامه 7۸ صادره بوشهر )همسر متوفی(
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید  با  اینک 
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 دادگاه مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی شورای حل اختالف بوشهر
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پرسپولیس برانکو در مسیر جاوادانگی

پرسپولیس در حالی قهرمان نیم فصل نخست لیگ شانزدهم شد که 
از  را  ارقام جدیدی  و  آمار  و  را جابه جا کند  توانسته چندین رکورد 

خود به جای بگذارد.
برانکو  شاگردان  قهرمانی  با  شانزدهم  برتر  لیگ  نخست  فصل  نیم   
ایوانکوویچ به پایان رسید تا پرسپولیسی ها در فصلی که امید زیادی 
به قهرمانی دارند، بتوانند نیمی از راه رسیدن به جام را کسب کنند.

سرخپوشان پایتخت به گواه آمار و ارقام یکی از بهترین فصول خود 
توانسته اند رکوردهای  تاکنون  و  را سپری می کنند  ایران  فوتبال  در 
زیادی را بشکنند. آنها با دریافت ۵ گل در ۱۵ بازی رکورددار کم ترین 
طرفی  از  و  هستند  برتر  لیگ  در  خود  تاریخ حضور  در  خورده  گل 
کسب ۹ پیروزی، یک باخت و ۳۲ امتیاز در تاریخ لیگ های ۱6 تیمی 

برای سرخپوشان بی سابقه بوده است.
برگشت  دور  در  را  امتیاز  تعداد  همین  بتوانند  برانکو  شاگردان  اگر 
لیگ  قهرمان  امتیاز   6۴ با  شک  بدون  کنند  کسب  شانزدهم  لیگ 
جاودانه  هم  امتیاز  بیشترین  کسب  حیث  از  حتی  و  می شوند  برتر 

خواهند شد.
توانسته اند  واقع  در  بازی  هر  از  امتیاز   ۲.۱ کسب  با  پرسپولیسی ها 

حدود 7۱ درصد از امتیازات نیم فصل نخست را کسب کنند.

تجلیل از نایب قهرمان جهان با پتو!

عضو تیم ملی کامپوند مردان که در رقابت های جام جهانی شانگهای 
چین، کاپ آسیایی تایلند و قهرمانی آسیا موفق به کسب مدال نقره، 
طال و برنز شده بود، توسط مسووالن ورزش شهرستان تاکستان با یک 

پتو مورد تجلیل قرار گرفت.
هر چند قرار بود از یاسر عموئی، عضو تیم ملی کامپوند مردان که 
برای اولین بار در رقابت های جام جهانی شانگهای چین، کاپ آسیایی 
تایلند و قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۵ موفق به کسب مدال نقره، طال 
و برنز این رقابت ها شده بود با دادن قطعه زمینی معادل ۴۰ تا ۵۰ 
شهرستان  ورزش  مسووالن  سوی  از  ویژه ای  تجلیل  تومان  میلیون 
تاکستان با حضور فرماندار، نمایندگان و مسووالن شورای شهر این 
شهرستان، شود، اما در کمال ناباوری این پاداش تنها با دادن یک پتو 

به این کماندار خالصه شد.
عموئی می گوید؛ واقعا از این که مسووالن شهرستان تاکستان با دادن 
چنین پاداشی از کماندار خود تجلیل به عمل می آورند، جای تاسف 

دارد و با این کار انگیزه ورزشکار را از بین می برند.

آغاز دور برگشت لیگ واترپلو از 9 دی ماه

دور برگشت رقابت های لیگ برتر واترپلو کشور از تاریخ پنج شنبه ۹ 
دی ماه آغاز خواهد شد.

با  واترپلو  برتر  لیگ  مسابقات  از  دوره  و ششمین  بیست  رفت  دور   
قهرمانی دانشگاه آزاد به پایان رسید و دور برگشت این مسابقات از 

پنج شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۵ آغاز می شود.
گاز  و  نفت  و  سایپا  امیدیه،  نفت  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  تیم های 
گچساران به ترتیب در دور رفت لیگ برتر واترپلو اول تا چهارم شدند. 
پیگیری  دیدار  با سه  و جمعه  پنجشنبه  مسابقات  این  برگشت  دور 
در  رقابت ها  این  برگشت  دور  اول  هفته  یا  هشتم  شد.هفته  خواهد 
حالی پیگیری خواهد شد ک تیم دانشگاه آزاد تهران با ۱۱ امتیاز در 
صدر جدول پیشتازی می کند و تیم نماینده اصفهان بدون برد و صفر 

امتیاز تیم قعر نشین این رقابت ها است.

ارزیابی قهرمان سابق کاراته جهان
 از آینده فدراسیون

قهرمان سابق کاراته جهان گفت: چنانچه تراز مالی فدراسیون کاراته 
آینده  رئیس  نشود،  مشخص  انتخاباتی  مجمع  برگزاری  از  پیش  تا 

فدراسیون با مشکالت مالی عدیده ای روبرو خواهد شد.
مجمع انتخاباتی فدراسیون کاراته ۲۸ دی ماه با حضور اعضای مجمع 
فدراسیون  رئیس  انتخاب  برای  جوانان  و  ورزش  وزارت  مسئوالن  و 

برگزار می شود.
در  کاراته  فدراسیون  ایرنا گفت:  با  وگو  فر« در گفت  بهنام  »مهران 
حال حاضر با بدهی های انباشته زیادی روبرو است و باید تا پیش 

از برگزاری مجمع انتخاباتی وضعیت مالی فدراسیون مشخص شود.
برگزاری مجمع  از  پیش  تا  ها  بدهی  این  که  در صورتی  افزود:  وی 
انتخاباتی مشخص نشود، رئیس بعدی با بدهی سنگین روبرو خواهد 
خواهد  خود  های  برنامه  شدن  عملی  برای  زیادی  مشکالت  و  شد 
آینده  رئیس  کرد  امیداری  ابراز  جهان  کاراته  سابق  داشت.قهرمان 

فدراسیون کاراته بتواند برای این رشته مفید باشد. 
شود،  کاراته  فدراسیون  سکاندار  فردی  چه  اینکه  افزود:  فر  بهنام 

اهمیت ندارد، بلکه تحقق وعده های داده شده دارای اهمیت است.
وی افزود: اکنون شرایط به گونه ای است که هر فردی به ریاست می 
رسد، وعده های خود را فراموش می کند و این نکته که وعده های 
داده شده باید به واقعیت تبدیل شود باید جزو مطالبات عمومی باشد.
بهنام فر با تاکید براینکه در کاراته نظرات مختلفی وجود دارد، گفت: 
سهم خواهی در این رشته بسیار زیاد است که اگر وعده های داده شد 

محقق نشود، انتقادات و حاشیه سازی ها زیاد خواهد شد.
شعار  به  اشاره  با  ایران  کاراته  ملی  تیم  گذشته  های  سال  سرمربی 
این  سکان  که  فردی  هر  گفت:  کاراته«  »خانه  تاسیس  ای  کلیشه 
فدراسیون را عهده دار می شود، از احداث و یا در اختیار گرفتن خانه 

کاراته خبر می دهد، وعده ای که تاکنون هیچگاه عملی نشد.
وی در خصوص جذب حامی مالی در رشته کاراته نیز گفت: باید با 
تشکیل کمیته بازاریابی قوی در فدراسیون شرایط را برای استقالل 

مالی فراهم شود تا حقوق کاراته کاها نیز تامین شود.
با اشاره به ضعف های موجود در سوپر لیگ کاراته گفت:  بهنام فر 
شود،  برگزار  تکلیف  رفع  برای  و  سال  پایان  های  ماه  در  که  لیگی 
سودی نخواهد داشت. لیگ باید در جهت منافع تیم ملی باشد و از 

ابتدای سال آغاز به کار کند.
قهرمان سابق جهان گفت: لیگ پویا باعث می شود تیم ملی پشتوانه 

قوی داشته باشد و قهرمانان بزرگی را به جامعه کاراته معرفی کند.

وضعیت پژمان منتظری در هاله ای از ابهام

این  و  است  ابهام  از  هاله ای  در  قطر  األهلی  ایرانی  بازیکن  وضعیت 
احتمال وجود دارد که او هم مانند جباری از تیمش جدا شود.

 فصل جابجایی زمستانی در لیگ ستارگان قطر شروع شده است و 
باشگاه های این کشور به دنبال جذب بازیکنان جدید هستند تا در 

ادامه فصل عملکرد خوبی از خود نشان دهند.
باشگاه األهلی در نیم فصل نخست عملکرد خوبی از خود نشان نداد 
و به همین خاطر سران این باشگاه به دنبال تغییر و تحول اساسی 
اعالم کرد  الرای قطری  زمستانی هستند.روزنامه  در فصل جابجایی 
که مجتبی جباری از این تیم قطری جدا خواهد شد و این تصمیم 
قطعی سران باشگاه األهلی است اما وضعیت پژمان منتظری هنوز در 
آسیب  به خاطر  را  نخست  نیم فصل  است.منتظری  ابهام  از  هاله ای 
او شد. ستاره  بازیکن بحرینی جایگزین  از دست داد و یک  دیدگی 
سابق استقالل به شرایط بازی رسیده است اما هنوز وضعیت او معلوم 
به  و  او هم فسخ شود  قرارداد  دارد که  احتمال وجود  این  و  نیست 

فوتبال ایران برگردد.

ترین  اسکار رکورد گران 
شکست را  آسیا  بازیکنان 

با خرید  تیم شانگهای اس آی پی جی چین 
میلیون   7۰.۵ با  چلسی  برزیلی  ستاره  اسکار 
انتقاالت  و  نقل  ترین  گران  رکورد  یورو، 

آسیا شکست. در  را  بازیکنان 
 این رقم گران ترین مبلغی است که تاکنون 
بازیکن  خرید  برای  آسیایی  باشگاه  یک 
بازیکن  ترین  گران  رکورد  است.  پرداخته 
گذشته  سال  دو  از  کمتر  مدت  در  آسیا  در 
هشت بار و در سال گذشته شش بار شکسته 

است. شده 
 ۲۵ با  جونیور  امبوآبا  سانتوز  دوس  اسکار 
سال سن بازیکن تیم ملی برزیل است که به 

است. ملحق شده  تیم چینی  این  به  تازگی 
انتقاالت  و  نقل  گرانترین  فهرست 
به  گذشته  سال  دو  در  آسیایی  باشگاههای 

شرح زیر است:
اورتون ریبیرو از کروزیرو به االهلی امارات با 

یورو میلیون   ۱۵ مبلغ 
با  امارات  االهلی  به  فنرباغچه  از  سو  موسی 

یورو میلیون   ۱6
الکسون از گوانگژو اورگراند به شانگهای اس 

۱۸.۵ میلیون یورو با  آی پی جی 
رامیرز از چلسی به جیانگسو سونینگ با ۲۸ 

یورو میلیون 
به  مادرید  اتلتیکو  از  مارتینز  جکسون 

یورو میلیون   ۴۲ با  اورگراند  گوانگژو 
به  دونتسک  شاختار  از  تکسیرا  الکس 

یورو میلیون   ۵۰ با  سونینگ  جیانگسو 
شانگهای  به  پترزبورگ  سن  زنیت  از  هالک 

اس آی پی جی با ۵۵.۸ میلیون یورو
اسکار از چلسی به شانگهای اس آی پی جی 

یورو میلیون   7۰.۵ با 
ژانویه  در  عربی  متحده  امارات  االهلی  تیم 
 ۱۵ اورتون  هافبک  ریبیرو  برای   ۲۰۱۵
با  بعد  ماه   7 و  کرد  پرداخت  یورو  میلیون 
باغچه  فنر  سنگالی  بازیکن  سو  موسی  خرید 
را  جدیدی  رکورد  یورو  میلیون   ۱6 مبلغ  با 
در  آسیا  در  بازیکنان  خرید  کرد.رکورد  ثبت 
چهار  هفته،  دو  مدت  در   ۲۰۱6 سال  اوایل 
در  خبرها  این  که  شد  شکسته  چین  در  بار 
صدر اخبار جهان قرار گرفت و شاهد عزیمت 
برخی از بزرگترین ستاره های دنیای فوتبال 

به سوی شرق بود. 
دارنده  اورگراند  گوانگژو  تیم  ژانویه   ۲۱ از 
الکسون  برتر چین،  پنج عنوان قهرمانی لیگ 
میلیون   ۱۸.۵ با  را  آسیا  قهرمانان  لیگ  فاتح 
جی  پی  آی  اس  شانگهای  تیم  به  یورو 
سونینگ  جیانگسو  بعد  روز  شش  فروخت. 
برزیلی  رامیرز هافبک  برای  یورو  میلیون   ۲۸
اورگراند  گوانگژو  کرد.سپس  پرداخت  چلسی 
میلیون   ۴۲ آسیا  وانتقاالت  نقل  فصل  در 
ستاره  مارتینز  جکسون  خرید  برای  یورو 
و  کرد  پرداخت  مادرید  اتلتیکو  کلمبیایی 
رکورد  این  اما  کرد.  ثبت  را  جدیدی  رکورد 
باز هم جابجا شد. جیانگسو سونینگ  دو روز 
تکسیرا  الکس   ، یورو  میلیون   ۵۰ پرداخت  با 
این  تبدیل کرد.  آسیا  بازیکن  به گرانترین  را 
برابر رکورد قبلی بود که دو  مبلغ حدود سه 
هفته پیش از آن در آسیا ثبت شده بود. در 
از  یورو  میلیون   ۵۵.۸ با  هالک  ژوئن،  ماه 
آی  اس  شانگهای  به  پترزبورگ  سن  زنیت 
گرفت.  پیشی  تکسیرا  از  و  پیوست  جی  پی 
ملحق  هالک  به  اسکار  نیز  آن  از  بعد  ماه 
در  را  آسیا  بازیکن  گرانترین  عنوان  و  شد 

گرفت. اختیار 

ملی  تیم  کار  برنز حاصل  چهار 
جوانان بوکس 

آقاالرف  رقابت های  از  روز  سومین  در 
تیم  کار  حاصل  برنز  مدال  چهار  آذربایجان 

بود. جوانان  بوکس  ملی 
که  آقاالرف  بوکس  بین المللی  رقابت های 
پیش  روز  سه  از  آذربایجان  میزبانی  به 
بین  رقابت هایی  برگزاری  با  بود،  شده  آغاز 
شد.  پیگیری  حاضر  کشورهای  بوکسورهای 
این رقابت ها سومین روز خود را سپری کرد 
به  ایران  ملی  تیم  بوکسورهای  پایان  در  که 

یافتند. دست  برنز  مدال  چهار 
میزبانی  به  که  رقابت ها  این  ادامه  در 
 ۴۹ وزن  در  می شود،  برگزار  آذربایجان 
مبارزه ای  انجام  با  شاه پری  پیمان  کیلوگرم 
انجام  ناداوری های  با  راند  سه  در  خوب 
کشور  از  نماینده ای  به  را  نتیجه  شده 
کرد.  بسنده  برنز  مدال  به  و  واگذار  میزبان 
تیم  فنی  کادر  بازی  این  نتیجه  مورد  در 
جایی  به  که  داد  انجام  اعتراض هایی  ملی 
اشکان  رقابت ها  ادامه  در  نرسید.همچنین 
به  کیلوگرم   ۵۲ وزن  نماینده  رضایی 
در  که  رفت  گرجستان  از  بوکسوری  مصاف 
واگذار  را  نتیجه  نزدیک  و  سخت  مبارزه ای 
این  در  خود  کار  به  برنز  مدال  با  و  کرده 

داد. پایان  تورنمنت 
نیز  کیلوگرم   +۹۱ و   6۴ اوزان  در  همچنین 
ترتیب  به  نورشاد  امیرمحمد  و  رشید  اشکان 
آذربایجان  و  قزاقستان  از  رقبایی  مقابل 
واگذار  را  نتیجه  نیز  آنها  متأسفانه  که  رفتند 
به  ایران  برای  را  برنز دیگر  کرده و دو مدال 
بوکس  ملی  تیم  ترتیب  این  آوردند.به  دست 
این  در  برنز  مدال   ۴ کسب  با  ایران  جوانان 
دوره از رقابت های بین المللی آقاالرف به کار 

پایان داد. خود 

خبرخبر

وزیر ورزش و جوانان از تشکیل ستاد مسابقات 
این  سوی  از   ۲۰۲۰ پارالمپیک  و  المپیک 

وزارتخانه خبر داد.
تجلیل  مراسم  حاشیه  در  فر  سلطانی  مسعود 
در  تهران  استان  آوران  مدال  ورزشکاران  از 
که   ۲۰۱6 پارالمپیک  و  المپیک  های  بازی 
جمع  در  شد،  برگزار  تهران  استانداری  در 
توکیو   ۲۰۲۰ المپیک  ستاد  افزود:  خبرنگاران 
در حال حاضر از سوی وزارت ورزش و جوانان 
تشکیل شده است و ادارات کل استانها در این 

زمینه ستادهای خود را تشکیل می دهند.
آوران  مدال  تجلیل  مراسم  از  همچنین  وی 
ریاست  حضور  با  کشور  پارالمپیک  و  المپیک 
محترم جمهوری خبر داد و گفت: این مراسم 
می  برگزار  سران  اجالس  سالن  در  اسفندماه 

شود.
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: یکی از برنامه 
های جدی این وزارتخانه تجلیل از ورزشکاران 
از  بتوانیم  امیدواریم  است که  و جانباز  معلول 

این ورزشکاران قدردانی کنیم.
همچنین مسعود سلطانی فر در مراسم تجلیل 
در  تهران  استان  آوران  مدال  ورزشکاران  از 
بازی های المپیک و پارالمپیک ۲۰۱6 که در 
استانداری تهران برگزار شد، گفت: ورزشکاران 
ایرانی از ۱۸ دوره المپیک برگزار شده در ۱6 
دوره آن شرکت کرده اند که ۸ دوره آن مربوط 
انقالب و ۸ دوره آن مربوط به بعد  از  به قبل 

از انقالب است.

ورزشکاران  حضور  دستاورد  کرد:  تصریح  وی 
ایرانی در تاریخ المپیک کسب ۱۸ مدال طال، 
که ۱۴ طالی  است  بوده  برنز  و ۲۹  نقره   ۲۱
آن بعد از انقالب بدست آمده که نشان دهنده 
عرصه  در  اسالمی  جمهوری  پررنگ  کارنامه 

ورزش است.
اینکه  به  اشاره  با  جوانان  و  ورزش  وزیر 
ورزشکاران ۳ مدالی، ۲ مدالی و تک مدالی در 
دارند،  حضور  ایران  المپیک  آوران  مدال  بین 
مدال  دو  کسب  با  ساعی  هادی  کرد:  اظهار 
طال و یک مدال برنز پر افتخار ترین ورزشکار 

المپیکی ایران است.
وی یادآور شد: تمام این مدال ها تنها در چهار 

رشته ورزشی ذکر شده بدست آمده و تاکنون 
مدال  پر  های  رشته  در  موفقیت  کسب  از 
المپیک،  در  مدال   ۴۵ با  تیراندازی  همچون 
 ۹۰ با  قایقرانی  و  مدال   ۳6 با  بازی  شمشیر 

مدال محروم بوده ایم.
سلطانی فر تاکید کرد که اکنون زمان آن فرا 
رسیده که با برنامه ریزی گسترده تر و زیربنایی 
همگانی،  ورزش  توسعه  و  رشد  بر  عالوه  تر 
زمینه جهش قابل توجه ورزش قهرمانی را نیز 

در کشور فراهم کنیم.
عرصه  مهمترین  را  المپیک  آوردگاه  وی 
رویارویی قهرمانان ورزشی عنوان کرد و افزود: 
از هم اکنون ستاد المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ 

را در وزارتخانه تشکیل داده ایم که این ستاد 
ورزشکاران  موفقیت  برای  ریزی  برنامه  وظیفه 
اسالمی،  کشورهای  های  بازی  در  ایرانی 
المپیک زمستانی، بازی های ۲۰۱۸ جاکارتا و 
در نهایت المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو را 

بر عهده دارد.
سلطانی فر ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی 
انجام  آتی  اقداماتی که در طول سالهای  و  ها 
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو،  و  المپیک  می شود، 
اسالمی  جمهوری  برای  المپیک  ترین  طالیی 

ایران باشد.
خود  سخنان  پایان  در  جوانان  و  ورزش  وزیر 
کشتی  رحیمی  حسن  حق  اینکه  به  اشاره  با 
گیر تهرانی برنده مدال برنز المپیک ۲۰۱6 ریو 
رحیمی  که  کرد  تاکید  بود،  طال  مدال  کسب 
با شایستگی کشتی گرفت و لیاقت مدال طال 

را داشت.
به گزارش ایرنا، سید حسین هاشمی استاندار 
تهران در همین مورد اعالم کرد که به حسن 

رحیمی پاداش مدال طال داده خواهد شد.
گیر  کشتی  رحیمی  حسن  از  مراسم  این  در 
دارنده مدال المپیک، سارا خادم الشریعه بانوی 
پوریان  علی  داود  بیگدلی،  صادق  باز،  شطرنج 
رنجبر  ابراهیم  پارالمپیکی،  نشسته  والیبال 
داود  کمان،  و  تیر  رشته  المپیکی  ورزشکار 
احسانی شکیب و علی صادق زاده وزنه برداران 
پارالمپیکی و همچنین مربیان استان تهران در 

مسابقات المپیک و پارالمپیک تقدیر شد.

سلطانی فر: 

ستاد المپیک 2020 در وزارت ورزش تشکیل شد

تجلیل  مراسم  حاشیه  در  رحیمی  حسن 
و  المپیکی  تهران  استان  ورزشکاران  از 
دارم  ایده آلی  شرایط  گفت:  ریو  پارالمپیکی 
در  بتوانم  تا  کرد  خواهم  را  تالشم  تمام  و 
خوش رنگی  مدال  توکیو   ۲۰۲۰ المپیک 

کسب کنم.
آور  مدال  ورزشکاران  از  تجلیل  مراسم  در 
و  وزش  وزیر  حضور  با  که  تهران  استان 
جوانان برگزار شد، از حسن رحیمی ، دارنده 
ورزشکار  تنها  و  ریو  آزاد  کشتی  برنز  مدال 
مدال آور تهرانی در المپیک ریو تجلیل شد.

درباره  ایسنا  با  گفت وگو  در  رحیمی  حسن 
ایران  آزاد  کشتی  ملی  تیم  وضعیت  آخرین 
اظهار کرد: در حال  حاضر با مدیریت رسول 
خادم شرایط کشتی در وضعیت خیلی خوبی 

است و همه چیز خوب پیش می رود.
خاطرنشان  ریو،  المپیک  برنز  مدال  دارنده   
جهانی،  جام  پیش روی  مسابقات  برای  کرد: 

المپیک  هم  آن  از  بعد  و  جهانی  مسابقات 
و  سعی  تمام  دارم.  ایده آلی  شرایط   ۲۰۲۰
المپیک  در  بتوانم  تا  کرد  خواهم  را  تالشم 

آینده مدال خوش رنگی را کسب کنم.
اضافه  پیش رویش  برنامه های  مورد  در  او 
نخواهم  تشک  روی  به  تختی  جام  در  کرد: 
رفت اما در جام جهانی کشتی می گیرم. بعد 
از آن انتخابی تیم ملی در پیش است و در 
نهایت نیز مسابقات جهانی ۲۰۱7 فرانسه را 

در برنامه خود خواهم داشت.
و  طالیی  محمد  کرد:  خاطرنشان  رحیمی 
تیم   ملی  خوب  مربی های  از  دودانگه  اکبر 
است  خوب  چیز  همه  هستند.  آزاد  کشتی 
و امیدوارم بتوانیم بهترین نتیجه  را بگیریم. 
فقط همه ما کشتی گیران باید خوب تمرین 
مسابقات  در  خوب  روحیه  یک  با  تا  کنیم 
جهانی ظاهر شویم و با مدال های خوش رنگ 

دل مردم را شاد کنیم.

حسن رحیمی:

 به دنبال دومین مدال المپیک هستم
برتر  لیگ  رقابت های  برگزاری  مسوول 
نکردن  حمایت  دلیل  به  گفت:  تیروکمان 
نبود  و  رقابت ها  این  پخش  برای  صداوسیما 
اسپانسر قوی، متاسفانه هر سال شاهد کاهش 
برتر  تیم های ریکرو و کامپوند زنان در لیگ 

تیروکمان هستیم.
در  ایسنا  با  گفت وگو  در  شهریاری  محبوبه 
لیگ  رقابت های  دوره  هشتمین  از  ارزیابی 
امسال  افزود:  تیروکمان  سالن  خارج  برتر 
بانوان  شاهد کاهش تیم ها به ویژه در بخش 
بودیم که علت آن هم به خاطر عدم حمایت 
تیروکمان  برتر  لیگ  از  قوی  اسپانسرهای 

است.
او افزود: امسال برای این که تیم ها را راغب 
کنیم تا در بخش ریکرو و کامپوند زنان اقدام 
کردیم  اعالم  آن ها  به  کنند،  تیم داری  به 
این  با  اما  نکنند،  پرداخت  را  لیگ  ورودیه 

تیم ها  تعداد  کاهش  شاهد  هم  باز  وجود 
کامپوند زنان بودیم. حتی سعی کردیم اکثر 
رقابت ها را در تهران برگزار کنیم، تا هزینه ای 
به  اما  باشد.  نداشته  دنبال  به  اسپانسر  برای 
خاطر نبود پخش تلویزیونی، اسپانسرها زیاد 
تمایلی برای تیم داری در بخش بانوان ندارند.

رشته  یک  ریکرو  کرد:  خاطرنشان  شهریاری 
رقابت های  برگزاری  با  ما  و  است  المپیکی 
برتر  استعدادهای  شناسایی  دنبال  به  لیگ 
برای تیم های ملی هستیم، اما متاسفانه این 
امسال  ما  نمی شود.  فراهم  لیگ  در  شرایط 
بانوان سعی  تیم های  تعداد  کاهش  به خاطر 
کردیم از کمانداران نوجوان و جوان استفاده 
برای  خوبی  فرصت  مساله  همین  که  کنیم 
تیم های  برای  جوان تر  چهره های  شناسایی 

ملی بود.

شهریاری:

 لیگ پویایی در تیروکمان بانوان نداریم

میان  در  مجازی  اجتماعی  شبکه های  گسترش 
فوتبالیست های ایرانی و جمع آوری فالوئر و الیک به 
یک جدال جدید تبدیل شده که تلفاتی به مراتب 
بیشتر از داخل زمین برای بازیکنان فوتبال داشته 

است.
نفوذ شبکه های اجتماعی مجازی در جوامع، موجب 
با  آن ها  حد  از  بیش  ارتباط  افزایش  و  نزدیکی 
چهره های معروف نظیر سیاست مداران، هنرمندان، 
ورزشکاران و ... شده و هواداران به طور مستقیم با 
چهره های محبوب خود در ارتباط قرار گرفته اند و 
چهره های برجسته از وجود چنین امکانی استقبال 
کرده اند و آن ها هم بدون هیچ واسطه ای طرفداران 
خود را در جریان جزئی ترین کارهای روزانه خود 

قرار می دهند.
در کنار تمامی مزیت های فراوان این ارتباط مجازی، 
فوتبالیست ها به عنوان بخش کوچکی از چهره های 
برجسته هر جامعه ای، در صورت ناآشنایی و نابلد 
از این پدیده همه گیر، موجب  بودن در استفاده 
ایجاد حاشیه هایی می شوند و این اتفاقات را عالوه 
بر فضای مجازی، به زندگی واقع و دنیای فوتبال 
هم بسط می دهند. تمامی این اتفاقات در نهایت 
در  فوتبالیست  یک  بازی  کیفیت  روی  می تواند 

زمین فوتبال هم تاثیر بگذارد.

فوتبالیست های ایرانی و معضلی
 به نام فضای مجازی

در ایران نیز هواداران و چهره های ورزشی و فوتبالی 
از  خود  عالقه مندان  و  هواداران  با  برای صحبت 
قافله تکنولوژی و فضای مجازی عقب نمانده اند و 
هر فوتبالیست نسبتا پر طرفداری روزانه بخشی از 
زمان خود را – معموال – به ارتباط با طرفدارانش 

صرف می کند.
نکته قابل توجه درباره مطالب منتشر شده این 
عالقه   و  به عشق  این سخنان   عمده  که  است 
درباره  حتی  و  هوادارانش  به  نظر  مورد  بازیکن 
عملکرد تیم مورد نظرش، شرایطش و حتی تیم 
رقیب و هوادارانش تیم رقیب اختصاص می یابد که 

بازیکنان ایرانی را با یک مشکل تبدیل می کند.
برای اشاره به نسنجیده عمل کردن فوتبالیست های 
بازیکنی  به  می توان  مجازی  فضای  در  ایرانی 
میلیاردی  اشاره کرد که در فصل جاری با انتقاد 

هواداران و باشگاه خود مواجه شده – حتی به ناحق 
– و به جای تالش برای کاهش انتقادها به یک 
باره سخنانی را در واکنش به این اتفاقات منتشر 
می کند و خشم هواداران و کاربران ایرانی را هم 
بر می انگیزد و در نهایت همین صحبت ها به یک 

شوخی در بین هواداران تبدیل می شود.
حال در شرایطی کامال مشابه، بازیکنی مانند شواین 
اشتایگر، کاپیتان تیم ملی آلمان که در ابتدای فصل 
جاری به خواست ژوزه مورینیو کامال سکونشین 
شده بود اما هیچ گاه در فضای مجازی صحبتی از 
این اتفاقات نکرد و حتی در اکثر بازی ها هم برای 

تیم خود آرزوی موفقیت داشت.
ساعت و زمان حضور بازیکنان ایرانی در شبکه های 
مجازی به ویژه اینستاگرام هم همواره جزو موارد 
فاصله ۲۴  در  بازیکنی  و حتی  بوده  بحث  مورد 
ساعت مانده به بازی تیمش در یک دیدار حساس، 
تا پاسی از صبح در این شبکه های اجتماعی به سر 
می برد و با جا گذاشتن اثری از حضورش، چوب 
از  انتقادات را هم به جان می خرد و شاید یکی 
عوامل افت فنی در بازی بعد هم نداشتن تمرکز و 
استراحت کافی بازیکن به دلیل سرگرمی در فضای 

مجازی باشد.
اما در فوتبال اروپا، باشگاه ها و تیم های اروپایی البته 

در کنار توجیه بازیکنان خود، جرایمی را هم برای 
بازیکنانی که بعد از ساعات خاصی در شبکه های 
مجازی مشغول شوند، در نظر می گیرند و هواداران 
کمتر شاهد »وب گردی« بازیکنان اروپایی بعد از 
ارتباط جمعی مجازی  نیمه شب در شبکه های 

هستند..
برانگیختن  منظور  به  که  بازیکنی  دیگر  مورد 
احساسات هواداران خودش و تیمش، به ابراز عالقه 
برای تیم خود می پردازد و طوری وانمود می کند 
که زندگی بدون تیم فعلی اش معنی ندارد. زمانی 
هم که هوس جدایی را در سر می پروراند، برای 
پاسخ به اعمال گذشته اش در فضای مجازی اقدام 
به متهم کردن افراد مختلف می کند که این هم از 

دیگر تبعات فضای مجازی است.
اشتباه های امالیی و ساختاری در نگارش مطالب 
توسط ورزشکاران ایرانی در فضای مجازی هم به 
تبدیل  اجتماعی  شبکه های  در  روزمره  امر  یک 
شده است و عمدتا دست مایه شوخی و خنده و 
هواداران و کاربران می شود. وجود چنین اشتباهاتی 
در یک متن چند کلمه ای از این نظر عجیب است 
نمی گذرند  اشتباهی  از کوچک ترین  کاربران  که 
اما باز هم ورزشکاران ایرانی این اشتباه را مرتکب 
می شوند. شاید به خاطر همین اشتباه های روزانه 

است که تعدادی از ورزشکاران ترجیح می دهند به 
جای استفاده از زبان فارسی از زبان من درآوردی 
استفاده  مطالبشان  نوشتن  در  »فینگلیش« 

می کنند.
از دیگر صحبت های جالب توجه فوتبالیست های 
ایرانی به صحبت درباره جدایی از تیم مورد عالقه 
خود باز می گردد که در هیچ کجای دنیا مرسوم 
ناراضی  هافبک  رودریگس  نیست. جتی خامس 
رئال مادرید که هواداران و خودش خواهان جدایی 
از این تیم هستند و زیدان تا به حال این اجازه را 
به او نداده، کلمه ای را در این باره در شبکه های 
اجتماعی منتشر نکرده و به حمایت از تیم خود 

می پردازد.

بازیکنان خارجی چه می کنند؟
رونالدو،  مانند  بازیکنانی  حضور  ساده  بررسی  با 
حضور  متوجه  می توان   ... و  ابراهیموویچ  مسی، 
متفاوت این بازیکنان در شبکه های اجتماعی در 
مقایسه با بازیکنان شاغل در ایران شد. برای مثال 
کریستیانو رونالدو به طور معمول، روزانه حتی تا 
چهار  پیام هم در فضای مجازی منتشر می کند اما 
به طور میانگین درصد باالیی از این نتایج متعلق به 
تمریناتش است که تنها در یک یا دو کلمه هواداران 
خود را در جریان وضعیت خود می گذارند که آن ها 

معموال پیش پا افتاده ترین اتفاقات است.
دیگر ستاره جهان فوتبال یعنی، لیونل مسی که 
رقیب  به  نسبت  کمرنگ تری  حضور  مراتب  به 
خود یعنی رونالدو در فضای مجازی دارد، نهایتا به 
پیروزی تیم خود در فالن بازی اشاره کند که هیچ 

گاه هم به تیم رقیب بی احترامی نمی کند.

ایرانی های عالقه مند چه کنند؟

چه بسا که اگر فوتبالیست های ایرانی در کنار تقلید 
از ورزشکاران حرفه ای برای نزدیکی به طرفداران 
خود، نحوه استفاده و ارتباط این ورزشکاران را هم 
آموزش می دیدند، خیلی کمتر از شرایط فعلی 
دچار حاشیه ها و اتفاقات فضای  مجازی می شدند.
الزم  افزار  سخت  کاربرد  با  آشنایی  تنها  گویا 
و  نیست  کافی  مجازی  فضای  در  حضور  برای 
فوتبالیست های ایرانی ابتدا باید با نحوه فعالیت در 
آن آشنا شوند تا هم خود و هم دیگران را درگیر 

اتفاقات عجیب نکنند.

»اینستاگرام« بالی جان فوتبال ایرانی
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معاون رییس کل دادگستری لرستان تاکید کرد: 
نیروی انسانی مهمترین ثروت سازمانی

آموزشی  کارگاه  خبرنگارزمان؛  گزارش  به 
زندانیان  سازماندهی  دستورالعمل  »تبیین 
حضور  با  زندانها«  کیفری  جمعیت  کاهش  و 
۱۱6 نفر از قضات مجموعه های قضایی استان 
خّرم  دادگستری  کنفرانس  سالن  در  لرستان 
منابع  معاون  قاضی عزیزی  برگزار گردید.  آباد 
انسانی و مدیر اداره آموزش دادگستری لرستان 
در ابتدای این جلسه بیان داشت:  برنامه ریزی 
گام نخست دستیابی به اهداف سازمانی است، 
امکانات  بر  مبتنی  ریزی  برنامه  هرگاه  قطعا« 
حیطه  و  وظایف  شرح  براساس  و  موجود 
اختیارات سازمانی و دربازه های زمانی موثر به 
اجرا درآید می تواند نتایج وآثار ارزشمندی را 
درپی داشته باشد، رضایت شغلی و ارتقاء بهره 
وری و بهره گیری از هم افزایی در حوزه های 
وتعامالت  همکاری  هماهنگی،  اندیشی،  هم 
مستمر و سازنده ازجمله شاخصهای اجرایی در 

برنامه ریزی های مدیریتی است.
معاون رییس کل دادگستری لرستان در ادامه 
ثروت  مهمترین  انسانی  نیروی  کرد:  تاکید 
از  انسانی  منابع  مدیریت  و  است  سازمانی 
محسوب  هرسازمانی  ارکان  کارآمدترین  جمله 
سازماندهی،  ریزی،  برنامه  نقشهای  شود،  می 
تحلیلگربازخورد  و  کنترل  نظارت،  هدایت، 
پرسنل  مدیریت  نقشهای  از  دیگر  وبسیاری 
همگی گویای اهمیت و جایگاه مدیریت منابع 
انسانی در تحقق اهداف می باشد، این نقش در 
دستگاه قضایی به دلیل پیچیدگی های خاص 
فنی، نقش محوری را در تعیین خط مشی ها، 
راهبردها و برنامه های دستگاه قضایی داراست.
شایسته  نمود:  نشان  خاطر  عزیزی  قاضی 
بردن  باال  تعهد،  و  تخصص  اساس  بر  ساالری 
ادارکی  انسانی،  توانمدیهای  اساس  بر  انگیزه 
نهایتا«  و  اثربخشی  و  کارایی  ارتقاء  فنی،  و 
بهبود بهره بروری مبتنی بر خالقیت از جمله 
اجرای  در  انسانی  منابع  مدیریت  سیاستهای 
هرگاه  قطعا«  باشد،  می  مدیریتی  نقشهای 
این رویه به نحو شایسته اعمال شود، رضایت 
شغلی و بهبود فضای کار برای تمامی پرسنل 
خدماتی  نیروهای  کارمندان،  قضات،  از  اعم 
اختالف  حل  شورای  سختکوش  پرسنل  و 
محقق می گردد، رضایت مندی حاصل برنامه 
ریزهای مدیریتی در حوزه های مختلف منابع 
از  استفاده  و  امکانات  و  انسانی  منابع  مالی، 
در  خوشبختانه  و  باشد  می  نوین  فناوریهای 
برگزاری  با  لرستان،  استان  قضایی  مجموعه 
کمیته  انتصاب،  و  ارتقاء  ارزشیابی،  جلسات 
رشدی  به  رو  روند  شاهد   ... و  فرعی  های 
وری  بهره  و  انگیزه  ارتقاء  و  رضایتمندی  در 

کارکنان برداشته شده است.

بازداشت اکیپ ایجاد انشعاب غیرمجاز در نظرآباد
دادستان عمومی و انقالب نظرآباد از بازداشت یک اکیپ ایجاد انشعاب 

غیرمجاز در بخش تَنکمان این شهرستان خبر داد.
محمد قیومی، دادستان عمومی و انقالب نظرآباد گفت که یک اکیپ 
این  تَنَکمان  گاز در بخش  راه اندازی علمک های  و  غیرقانونی نصب 

شهرستان شناسایی و بازداشت شدهاند.
وی افزود: شناسایی این اکیپ پس از آن اتفاق افتاد که اداره گاز شهر 
تَنَکمان، شکایتی را مبنی بر نصب علمک غیرمجاز توسط دو نفر به 

دادسرا تحویل داد.
دادستان عمومی و انقالب نظرآباد با اشاره به تعقیب قضایی دو نفر 
از  پس  دو،  این  داشت:  اظهار  غیرمجاز،  انشعاب  از  کننده  استفاده 
بازداشت گفتند که فردی با نام »م.هـ« با یک اکیپ کامل در لباس 
اداره گاز، با وسایل و تجهیزات حفاری و دیگر ادوات الزم اقدام به 
ایجاد انشعاب کرده  و به آن ها گفته اند با اداره گاز هماهنگ هستند 

و مشکلی نیست.
وی ادامه داد: پس از این اظهارات، دستور شناسایی متهم و همدستان 
عملیات  از  پس  که  شد  صادر  شهرستان  انتظامی  نیروی  به  وی 

شناسایی، متهم اصلی به همراه دو نفر دیگر بازداشت شدند.
قیومی از در جریان بودن رسیدگی به این پرونده در دادسرای نظرآباد 
خبر داده و گفت: تاکنون 6 نفر شاکی با مراجعه به دادسرای نظرآباد 
اعالم کرده اند که متهمان مجموعا ۱۰۰ میلیون تومان از آن ها برای 
و  شناسایی  کرده اند؛  اخذ  چندواحدی  و  واحدی  تک  گاز  انشعاب 

بازداشت دیگر همدستان متهمان همچنان در دستور کار است.

برگزاری آئین عشای ربانی میالد مسیح )ع( در ارومیه

همزمان با ۲۵ دسامبر، آئین عشای ربانی میالد مسیح )ع( با حضور 
این  مریم  ننه  کلیسای  در  ارومیه  آشور  شرق  کلیسای  کشیش 

شهرستان برگزار شد.
داریاووش  کشیش  توسط  نیایش  و  دعا  ذکر  با  آشوری  هموطنان 
عزیزیان این آیین ویژه زاد روز میالد حضرت عیسی )ع( را برگزار 

کردند.
نشانه  به  کندر  سوزاندن  )ع(،  مسیح  عیسی  میالد  احترام  به  قیام 
نیایش، دعای خیر و تطهیر مراسم، پخش نان مقدس توسط کشیش 
کلیسای شرق آشور ارومیه برای روزه داران، تبرک آب و جمع آوری 
کمک های نقدی برای نیازمندان از جمله برنامه های این مراسم بود.

همچنین در این آئین کشیش کلیسای شرق آشور ارومیه پس از دعا 
ادای احترام به ساحت مقدس حضرت مسیح )ع( طی  نیایش و  و 
سخنانی میالد حضرت عیسی )ع( را به آشوریان تبریک گفت و برای 

آنان آرزوی سالمتی و موفقیت کرد.
به گزارش ایرنا، سالروز میالد حضرت عیسی )ع( از ۲۵ دسامبر برابر 

با پنجم دی ماه آغاز و تا ۱7 دی ماه ادامه دارد.
آشوریان پنجم دی ماه را به عنوان سالروز میالد حضرت عیسی )ع( 

و ارامنه نیز ۱7 دی ماه را به عنوان جشن میالد برگزار می کنند.
همچنین در سالروز میالد مسیح )ع( ضمن دیدار با خانواده شهدا 
هدایایی نیز توسط انجمن خیریه زنان به افراد بی بضاعت اهدا می 
شود. کریسمس یکی از روزهای مقدس سال است که به سالروز میالد 

حضرت عیسی بن مریم)ع( اشاره دارد.
مسیح،  تولد  سنتی  تصویر  نصب  دربرگیرنده  کریسمس  سنتهای 
تزئین درخت کریسمس و تبادل هدیه و حضور بابانوئل در شب عید 
کریسمس است و محورهای این عید بر ترویج حسن نیت، بخشندگی، 

مهربانی و گردهمایی های خانوادگی استوار است.

خبر خبر

ورزشي  خوابگاه  فونداسیون  ریزي  بتن  عملیات 
صد تختخوابي کارگران در استان البرز با حضور 
مهندس خلیلي مدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعي 
استان البرز در مجموعه فرهنگي ورزشي کارگران 

امام خمیني)ره( کرج آغاز گردید.
به گزارش روابط عمومي اداره کل تعاون،کارورفاه 
اجتماعي استان البرز؛ مهندس خلیلي در بازدید 
از این پروژه اظهار داشت: با تکمیل وبهره برداری 
در  کارگران  ورزشی  خوابگاه  احداث  ازپروژه 
شهرستان کرج ،امکان استفاده ازاین محل برای 
ورزشکاران بویژه کارگران در این شهرستان بزودی 

فراهم می شود.
وي در خصوص اهمیت احداث این خوابگاه ورزشي 
صدتختخوابي گفت : شهرستان کرج تاکنون  فاقد 
ورزشي  خوابگاه  واحداث  بوده  ورزشي  خوابگاه 
صدتختخوابي در مجموعه ورزشي کارگران امام 
اسکان  امکانات  ایجاد  با  تواند  مي  خمیني)ره( 
مسابقات  ومیزبانی  کارگري  ورزشي  تیمهاي 
کارگران کشور خدمات دهی الزم را ارائه داده و 
در جهت توسعه وگسترش ورزش استان نیز قرار 

گیرد.

مهندس خلیلي  با بیان اینکه توسعه و تکمیل اماکن 
ورزشی کارگري از اهداف اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان البرز است اظهار داشت: با توجه به 
تهدید سالمت کارگران به دلیل آسیب های ناشی 
از مشاغل سخت و یا بیماریهاي ناشی از کار، توجه 
به امر ورزش می تواند به سالم سازی محیط کار و 

برخی مشکالت و آسیب های  بروز  از  جلوگیری 
جسمی، روحی و روانی کارگران کمک نماید.

با وجود امکانات ورزشي  وي خاطر نشان کرد:  
کارگري در استان ومجموعه ورزشي کارگران امام 
میزبانی مسابقات  آمادگی  ما  )ره( کرج  خمیني 
ورزشی در حد ملی و حتی بین المللی را داریم  
اما  برای میزبانی مسابقات نیازمند فراهم سازی 

زیرساخت ها هستیم که وجود خوابگاه اختصاصی 
یکی  کارگري  ورزشي  تیمهاي  جهت  کارگري 
از آن زیرساخت هاست که با ایجاد خوابگاه صد 

تختخوابي میسر خواهد شد.
به  ادامه  در  اجتماعي  تعاون،کارورفاه  کل  مدیر 
مشخصات این پروژه اشاره کرد و گفت : عملیات 
ساخت واحداث  این خوابگاه ورزشي صد تختخوابي 
درمجموعه ورزشي فرهنگي کارگران امام خمیني 
)ره( در منطقه کالک کرج  با سطح اشغال ۵7۰ 
متر مربع وزیربناي کل پروژه به میزان ۱7۸۰ متر 
در چهار طبقه همراه با رستوران، البي وامکانات 
آدرماه  از  ورزشي  تیمهاي  اسکان  جهت  رفاهي 
سالجاري آغاز و امروز نیز بتن ریزي فونداسیون آن 
شروع گردید . وي در خصوص اعتبار ساخت این 
پروژه اظهار داشت : این پروژه با اعتباري بالغ بر 
۲۰ میلیارد ریال )معادل ۲ میلیارد تومان( در حال 
احداث مي باشد همچنین با تکمیل اتوبان همت و 
گذر این بزرگراه از میان مجموعه ورزشي کارگران 
امام خمیني )ره( کرج سهولت دسترسي به امکانات 
ورزشي این مجموعه را براي شهروندان وکارگران 

استان فراهم خواهد آورد. 

در مجموعه فرهنگي ورزشي کارگران امام خمیني)ره( کرج صورت گرفت؛

 آغاز احداث خوابگاه ورزشي کارگران

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۲۲7۰۰۰۱۴۸ شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۰۲۲7۰۰۰۹۹۴ 
خواهان: آقای محمدرضا بیات فرزند نصرت اله 

خوانده: آقای محمدرضا جمالی زاده فرزند عبدالرضا 
خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 

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

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:
رای دادگاه 

در خصوص دادخواست آقای محمدرضا بیات به طرفیت محمدرضا جمالی زاده به 
خواسته صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در کالسه ۹۵۰۱۵۰ 
مطروحه در این دادگاه نظر به اینکه مندرجات استشهادیه پیوست دادخواست و 
مودای اظهارات شهود در جلسه دادرسی همگی داللت بر صحت ادعای نامبرده 
پرونده  دادرسی  هزینه  پرداخت  جهت  در  کافی  مالی  استطاعت  عدم  بر  مبنی 
موصوف دارد و در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاعی از جانب مدعی علیه به عمل 
نیامده تا موجبات بطالن و بی اعتباری آنرا فراهم آورد و دلیلی که حاکی از تمکن 
و توانائی مالی مدعی اعسار باشد به دادگاه ارائه نشده و در پرونده موجود نیست لذا 
دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر و مقررات مواد ۵۰۴ و ۵۰۸ و ۵۱۳ قانون آئین 
دادرسی مدنی ضمن احراز صحت ادعای معنونه و اعسار خواهان حکم بر معافیت 
موقت خواهان از تادیه دو سوم هزینه دادرسی در تمام مراحل رسیدگی مربوط به 
این دعوی را صادر و اعالم می نماید. خواهان مکلف به پرداخت یک سوم مابقی 
واقع  له  اصلی محکوم  در دعوای  اعسار  باشد چنانچه مدعی  دادرسی می  هزینه 
گردد به محض وصول محکوم به مکلف به پرداخت دو سوم دیگر هزینه دادرسی به 
خزانه دولت می باشد. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر 

خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. 
110/114368 رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران 

آگهی تغییرات شرکت
 نشاط آوران عصر جدید با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۳7۰۵ و شناسه 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۳۲۰6۴۳7۴۰ ملی 
: - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر  اتخاذ شد  ۰۸/۰7/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: خرید و فروش و واردات و صادرات 
و  داخلی  معتبر  های  شرکت  نمایندگی  اعطای  و  اخذ  بازرگانی،  کاالهای  کلیه 
خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، طراحی و محاسبه 
ارائه خدمات  ایجاد کلیه پروژه های فضای سبز و محوطه سازی،  نظارت فنی و 
انفورماتیکی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های خصوصی، انجام کلیه 
امور فنی و صنعتی مرتبط با صنعت ریخته گری آهن آالت و انجام امور ذوب ریزی 
و کلیه امور مربوط به تراشکاری و پرسکاری و تولید قطعات مومی، انجام کلیه امور 
خدمات فنی و تولیدی، کنترل کیفیت کاال و کنترل قطعات در صورت نیاز با اخذ 
مجوز از مراجع ذیصالح، تامین و نگهداری کلیه دستگاه های فنی و مهندسی و 
حق العمل کاری مجاز در ارتباط با موضوع شرکت)درصورت ضرورت قانونی انجام 
موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم( - نام شرکت به » مهرشید جوان » 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)10915(

آگهی تغییرات مؤسسه
ملی  شناسه  و   77۹۱ ثبت  شماره  به  شایستگان  راه  آموزشی  فرهنگی   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۱۰۰۳۴۴۱۴۲
۰۵/۰7/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده ۱۰ اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
با تعداد ۱۰  گردید: هیئت امناء عالی ترین رکن مؤسسه است و در حال حاضر 
نفر افراد مشروحه زیر تشکیل می شود : آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی 
ملی ۰۰۳۲6۹۸۹6۸  شماره  به  دوست  رفیق  جواد  محمد  آقای   ۰۰۳۸۸۳67۸۵
محمد  میر  عالء  آقای  ملی ۲667۹7۲۹۵۳  شماره  به  الدینی  عالء  عزیزاله  آقای 
ملی  شماره  به  حریری  مهدی  آقای   ۱۲۸۰767۳۹۱ ملی  شماره  به  صادقی 
سید  آقای   ۱۲۸۵۲۵۹۱۳۰ ملی  شماره  به  خندان  محمد  آقای   ۰7۹۰۰۲۲۳۳۸
جمال ساداتیان به شماره ملی ۰۰۴7۱۳۲۴۲6 آقای محمد رضا توحیدی طهرانی 
به شماره ملی ۰۰۳۸۹۱۴۴76 خانم فاطمه حریری به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۵۸۱۹ 
و خانم سکینه مجیدی طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۳۱۲۴۴۰۲ ماده ۲۱ اساسنامه 
به شرح ذیل اصالح گردید: به منظور اداره و اجرای وظایف و اعمال اختیاراتی که 
طبق این اساسنامه ، صریحاً ، و یا بعداً از طریق هیئت امناء ، بعضاً به هیئت مدیره 
واگذار شده یا خواهد شد ، هیئت مدیره ای متشکل از پنج عضو اصلی و یک عضو 
علی البدل ، برای مدت سه سال ، انتخاب می شوند. انتخاب مجدد ایشان بالمانع 
است . ماده ۳۱ اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: هیئت امناء یک بازرس ، برای 

مدت یک سال ، انتخاب می نماید. انتخاب مجدد ایشان بالمانع است . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)10914(

آگهی انحالل شرکت 
کیان مهر روشن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۴۲۱۲ و شناسه 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۴۰۰۳۲۱6۱۵۲ ملی 
۰۴/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم 
تصفیه  مدیر  بعنوان   ۳۲۵۱6۴76۲۸ ملی  شماره  به  حقیقی  فریبرز  گردیدآقای 
رودباری  –خ  شرقی  گلبرگ  –خ  تهران  آدرس  به  تصفیه  محل  و  شدند  تعیین 

شمالی –نبش اخالقی –پ ۳۹7 کدپستی : ۱6۴۹77۸۳۱۵تعیین شد 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)10916(

حصر وراثت 
آقای حمیدرضا حق ویردی لو فرزند رحمت اله به شرح دادخواست تقدیمی ثبت 
گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  به کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۰۴۰7۰۰۲۰۹  شده 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم گوهر زندی در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-امیر حق ویردی لو- ش.ش ۲۴۳۵- ت.ت ۱۳۴۱- صادره از تهران- نسبت با 

متوفی پسر
۲-سیروس حق ویردی لو- ش.ش ۴۱۳۰- ت.ت ۱۳۴۳- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی پسر
۳-حمیدرضا حق ویردی لو- ش.ش ۲۸7۰- ت.ت ۱۳۴۸- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی پسر
۴-صغری حق ویردی لو- ش.ش ۲۲۲۹- ت.ت ۱۳۳۸- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی دختر 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳6۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/114377 منشی دادگاه حقوقی شعبه 407 شورای حل اختالف
 مجتمع شماره 10 تهران

آگهی
خواهان مژگان سادات ابوطالبی دادخواستی به طرفیت خوانده سلیمان مرادیان به 
خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ۴۰7 مجتمع شماره ده شورای حل اختالف شهر تهران 
واقع در تهران- خیابان قزوین- خیابان شهید سبحانی )۱6 متری امیری(- نبش 
به  و  ارجاع  تهران  اختالف  حل  شورای   ۱۰ شماره  مجتمع  مقدم-  شهید  کوچه 
کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۰۴۰7۰۰۱76 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ 
و ساعت ۱6/۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/114371 شعبه 407 مجتمع شماره نه شورای حل اختالف تهران 

اجراییه 
شماره پرونده: ۹۵۰۹۹۸۱۰۴۰7۰۰۰۳۵

محکوم له: محمد پاک طینت پشتیری فرزند غالم
محکوم علیه: هادی توحیدی بسطامی 

محکوم به: 
به شماره ۹۵۱۰۰۹۱۰۴۰7۰۰۲67 و  اجرای حکم مربوطه  به موجب درخواست 
محکوم   ۹۵/۴/۲۸ مورخ   ۹۵۰۹۹7۱۰۴۰7۰۰۱۰۸ مربوطه  غیابی  دادنامه  شماره 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
هفتصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی 

در حق صندوق دولت. 
110/114375 قاضی شعبه 407 شورای حل اختالف مجتمع شماره 9 تهران 

اجراییه 
شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۱۹۰۴۰۰۳۴۸

محکوم له: شرکت بازرگانی توسعه برنا با وکالت اصغر احسانی فرزند باب علی و 
کیومرث قلعه بانی و محمدعلی ترحمی

محکوم علیه: محمد صادقی دولویی فرزند حسین 
محکوم به:

به شماره ۹۵۱۰۰۹۲۱۹۰۴۰۱7۱6 و  اجرای حکم مربوطه  به موجب درخواست 
مبلغ  پرداخت  به  علیه  محکوم  مربوطه ۹۵۰۹۹7۲۱۹۰۴۰۰۲7۹  دادنامه  شماره 
یک میلیارد و نهصد میلیون ریال )۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( بابت اصل خواسته و 
مبلغ ۵7/۱۲۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس 
الوکاله  نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم و نیز حق 
وکیل طبق تعرفه مرحله بدوی در حق شرکت خواهان و نیز به پرداخت نیم عشر 

دولتی محکوم می نماید. 
110/114369 مدیر دفتر شعبه 1029 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران

مفقودی
 سند کمپانی خودروی سواری هیوندای وراکروز مدل ۲۰۱۱ به رنگ سفید روغنی 
G6DABA7۴7۸7۰و  به شماره انتظامی ۹7۵ه۱۳ ایران 7۲ با شماره موتور  
شفیعی  علیرضا  مالکیت  KMHNU۸۱CDBU۱۸۱۱۵6به  شاسی  شماره 

آستانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و نسخه ثانی دادخواست و ضائم

انتقال سند  به خواسته  دادخواستی  قیاسی  یوسفی  ا...  روح  آقای  اینکه   به  نظر 
اختالف  حل  شورای  هشتم  شعبه  به  که  تقدیم  مرادی  سیروس  آقای  بطرفیت 
ارجاع و به کالسه 6۹۱/۹۵/۸ ثبت و برای روز ۹۵/۱۱/6 ساعت ۱6:۳۰ تعیین وقت 
به  المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور  به لحاظ مجهول  گردیده 
تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیر االنتشار نشر تا خوانده مذکور قبل از وقت رسیدگی در دفتر دادگاه حاضر و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 

شود در غیر این صورت دادگاه غیابأ رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه هشتم شورای حل اختالف ایالم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص دعوی اعتراض اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر بطرفیت آقایان 
محمد وعلی وعباس شهرت نیکوکار مبنی به تصرف عدوانی اراضی واقع در تنگک 
شنبه  تاریخ  برای  که  دولت   ۳۹۰7 پالک  شماره  به  مربع  متر   ۴۰۰ متراژ  ۳به 
مشروح  افراد  اینکه  به  نظر  خواهد شد  برگزار  جلسه  ۹ صبح  ساعت   ۹۵/۱۱/۱6
 ۱۱۵ ماده  تجویز  به  بنا  ندارند  دقیقی  آدرس  و  باشند  می  المکان  مجهول  فوق 
قانون آیین دادرسی کیفری به نامبردگان اخطار می شود تا در جلسه مقرر در این 
دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایند درغیراینصورت دادگاه رسیدگی نموده و اتخاذ 

تصمیم می نماید.
تاریخ انتشار: ۹۵/۱۰/6

دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر- بوشهر

متن آگهی 
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن خوانده جواد جهانشیری وقت رسیدگی 
۹۵/۱۱/۱۱۲ ساعت ۹ صبح تعیین شده در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار در 

یک نوبت نشر گردد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 

)ره( شهرستان خرم آباد – سروگل بارانی بیرانوند.

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 ۱۳۹۵6۰۳۰۱۰۵7۰۰۱۴۲۰مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ هیات اول / دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
شناسنامه  بشماره  حسین  محمد  فرزند  شمس  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض 
۴۹۴  کد ملی ۴۵7۸76۲۵۴۸ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۱۲۰ مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱6۴۲ فرعی از 
از مالک رسمی حسن  ناحیه دو کرج خریداری  البرز  ۳6۱ اصلی واقع در استان 
هاشم پور گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج ایرج فهیمیشد.  ۳۵7 م/الف

آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای قربان مدانلو  فعال مجهول المکان ابالغ 
می شود شکایت شبکه بهداشت جویبار  علیه شما دائر بر تهدید علیه بهداشت 
کالسه  پرونده  در   ۹۵۰۹۹7۱۲۹۳۸۰۰۸۸۱ شماره  دادنامه  بموجب  عمومی  
۹۵۰۴۴۱ بتحمل شش ماه حبس تعزیری بابت بزه تهدید علیه بهداشت عمومی 
صادر و اعالم میگردد  رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
نظر  تجدید  قابل  روز  بیست  مهلت  و سپس ظرف  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل 

خواهی در دادگاه تجدید نظر استان مازندران می باشد 
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان جویبار مهدیزاده 

آگهی متهم 
در پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۲۹۵۱۰۰۴۹۵ این شعبه فرزاد کاویانی فرزند حیدر 
به اتهام مشارکت در معرض فروش قرار دادن مشروبات الکلی تحت تعقیب قرار 
گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده ۱7۴ 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ 
میگردد تا ظرف ۳۰ روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این 
شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی بعمل خواهد 

آمد م. الف ۱۰۲۰
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار مهدی بی نیاز 

دادنامه 
 پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۲۹۵۵۰۰7۵6 شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان 

جویبار ۱۰۲ جزایی سابق تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۱۲۹۳۹۰۱۰۲۸
شاکی : خانم زهرا صادقی ترک محله فرزند رمضان به نشانی مازندران – جویبار 

کوچه شهید سر پرست کوچه کوهی منزل پدری 
متهم : آقای هادی خانجانی فرزند عباسعلی به نشانی مازندران – جویبار 

اتهام : ترک انفاق 
تصمیم دادگاه : دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت بصدور رای  از خداوند متعال و  با استعانت  و 

مینماید 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای هادی خانجانی فرزند عباسعلی دایر بر ترک 
انفاق همسر دائمی اش خانم زهرا صادقی با توجه به شکایت نامبرده گواهی گواهان 
ابالغ  علیرغم  مشارالیه  اینکه  و  دادستان  جانشین  ناحیه  از  کیفر خواست صادره 
اخطاریه از طریق نشر آگهی هم در دادسرا و هم در دادگاه حاضر نشده و نسبت به 
اتهام خود دفاعی بعمل نیاورده علیهذا بدین نحو بزهکاری اش محرز است باستناد 
ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده نامبرده را به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم 
مینماید رای صادره غیابی است ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و ظرف بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدید نظر در یکی از محاکم 

تجدید نظر استان مازندران میباشد 
رییس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار – سید محمد اسداله پور

فرمانده دریابانی استان بوشهر گفت: با تالش 
ماه  یک  در  بوشهر  استان  دریابانی  ماموران 
گذشته به ارزش ۹۸.۹ میلیارد تومان کاالی 

قاچاق در آب های  بوشهر کشف شد. 
اینکه  به  اشاره  با  لشکری،  قلندر  سردار 
کاالی  با  مبارزه  در  بوشهر  استان  دریابانی 
داده  تشکیل  تخصصی  تیم های  قاچاق 
بوشهر  استان  دریابانی  داشت:  اظهار  است، 
پست های  و  پاسگاه  شناوری،  ناوگروه های 
ورود  از  پیشگیری  برای  مرزی  کنترل 
فارس  از طریق آب های خلیج  قاچاق  کاالی 

راه اندازی کرده است.
راداری  سایت های  فعال بودن  از  وی 
بوشهر  استان  دریابانی  حوزه  در  الکترونیکی 
دریایی  مرزهای  از  مراقبت  و  حفاظت  برای 
داشتن  با  دریابانی  این  افزود:  و  داد  خبر 
شناورهای پرقدرت و تجهیزات الزم در حوزه 
حفاظت مرزی توانایی باالیی برای حضور در 

عمق های باالی دریا دارد.
برخورد  بر  بوشهر  استان  دریابانی  فرمانده 
قاطع با قاچاقچیان تاکید کرد و گفت: برخورد 
با قاچاقچیان در آب های خلیج فارس یکی از 
آنان  با  که  است  دریابانی  مهم  ماموریت های 

به طور قاطع برخورد می شود.
لشکری از کشف ۹۸.۹ میلیارد تومان کاالی 
و  خبرداد  بوشهر  استان  آب های  در  قاچاق 

فروند   ۱۸ توقیف  با  کاال  میزان  این  گفت: 
قاچاقچی   ۴۸ دستگیری  و  خودرو  و  شناور 

کشف و ضبط شده است.
تلفن همراه،  و گوشی  تبلت  برقی،  لوازم  وی، 
خوراکی  مواد  بهداشتی،  و  آرایشی  لوازم 
قطعات یدکی خودرو و ابزارهای صنعتی را از 
جمله کاالهای قاچاق کشف شده عنوان کرد.
به  اشاره  با  بوشهر  استان  دریابانی  فرمانده 
اینکه در ماه گذشته ۱۱هزار و ۸۹۸ دستگاه 
لوازم برقی خانگی و لوازم صوتی و تصویری از 
قاچاقچیان کشف شد، خاطر نشان کرد: در این 
مدت ۲6هزار و ۹۸۸ دستگاه تبلت و گوشی 
تلفن همراه و لوازم جانبی آن، ۳7۲هزار عدد 
و  ۴۸۸هزار  از  بیش  آشپزخانه،  ظرف های 
 ۳۱۰ و  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  قلم   ۲۰۰
کشف  قاچاقچیان  از  برنج  خوراکی  مواد  تن 

شده است.
کشف، ۱۳دستگاه ماشین سنگین و بیش از 
دو هزار قطعه لوازم یدکی خودرو را از دیگر 
تصریح  و  دانست  امسال  آذرماه  در  کشفیات 
ماه  در  بوشهر  استان  دریابانی  ماموران  کرد: 
دستگاه   ۵۰۰ و  ۱۹هزار  از  بیش  گذشته 
 6۲۳ و  یک هزار  کارگاهی،  و  صنعتی  لوازم 
عدد لوازم جانبی رایانه، دو هزار و 6۲۴عدد 
پتو، ۱۵۱هزار و ۳۴۴بطری انواع نوشیدنی از 

قاچاقچیان کشف کردند.

کشف 98.9 میلیارد تومان کاالی قاچاق در بوشهر

نفت  پاالیش  شرکت  بهادری-اصفهان: 
گواهینامه  تمدید  و  ارتقاء  به  موفق  اصفهان 
براساس  کیفیت  مدیریت  هاي  سیستم 
زیست   ،۹۰۰۱:۲۰۱۵-ISO استاندارد 
و  ایمني  و   ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵-ISO محیطي  
 HSE MS .OHSAS بهداشت حرفه اي

شد.
پیرو برنامه ریزي هاي به عمل آمده و انجام 
سازماني  اهداف  راستاي  در  الزم  اقدامات 
ممیزان  توسط  شرکت  این  نهائي  ممیزي 
شده  انجام  اقدامات  و  انجام   IMQ شرکت 

مورد تائید قرار گرفت.
جدید  ویرایش  در  گزارش  بنابرهمین    
به  فوق  مدیریت  هاي  سیستم  استاندارد 
اهمیت و نقش ذینفعان، شناسایي و ارزیابي 
ریسک و فرصتهاي فرآیندي، تحلیل شرایط 
ضرورت  و  سازمان  وخارج  داخل  محیط 
راستاي  در  استراتژیک  ریزي  برنامه  تدوین 

پاسخگویي به ذینفعان تأکید شده است. 
در مراسم اختتامیه اي که به همین منظور 
طي  شرکت  مدیرعامل  گردید،   برگزار 
سخناني ضمن تشکر از همکاري و مساعدت 
کارکنان به منظور موفقیت به دست آمده به 
بین  استانداردهاي  جایگاه  و  نقش   ، اهمیت 

المللي در بهبود فضاي کسب و کار و ضرورت 
از  و  نمود  اشاره  مربوطه  اقدامات  اجراي 
کارکنان خواست که اجراي الزامات استاندارد 
سیستم هاي مدیریت را بیش از پیش مورد 

توجه قرار دهند.
ممیزي  گزارش  نیز   IMQ شرکت  سرممیز 
را ارائه کرد. وي در بخشي از این گزارش به 
مورد  شده  انجام  اقدامات  اهم  و  قوت  نقاط 
تائید، از جمله : دقت در انجام ممیزي هاي 
داخلي به منظور شناسائي فرصت هاي بهبود 
برنامه  انطباق  الزم.  اقدامات  گیري  پي  و 
هاي شرکت  برنامه  و  اهداف  با  هاي شرکت 
و  ایران  نفتي  هاي  فرآورده  و پخش  پاالیش 
نیاز جامعه  تأمین  اهداف در خصوص  تحقق 
تائید  مشتریان.  خواسته  به  پاسخگویي  و 
فعالیتها و پروژه هاي انجام شده در خصوص 
محیطي.  زیست  مدیریت  سیستم  اجراي 
موفقیت هاي به دست آمده در حوزه ایمني 
گرفت،اشاره  قرار  تائید  مورد  نیز  بهداشت  و 

نمود.
شده  انجام  اقدامات   IMQ شرکت  سرممیز 
مسئولین  از  گفت:  و  دانسته  تقدیر  قابل  را 
انتظار مي رود،  موفقیتهاي به دست آمده را 
به منظور تنویر افکارعمومي بیش از پیش در 

سطح جامعه اطالع رساني نمایند.

 موفقیت شرکت پاالیش نفت اصفهان در  ارتقاء گواهینامه سیستم هاي 
مدیریت کیفیت
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در اداره کل استاندارد استان البرز صورت گرفت:

صدور 9 گواهي تایید صالحیت 
آزمایشگاه همکار

البرز  استان  استاندارد  مدیر کل  فتانه شکرالهي، 
گفت: از ابتداي سال جاري تعداد ۹ گواهي تایید 
صالحیت آزمایشگاه همکار صادر و بالغ بر  ۵۲ 
گواهي تمدید شدند. همچنین بیش از ۱۰ پرونده 
صدور گواهي تایید صالحیت در دست بررسي مي 
باشد. انجام بیش از ۱۰۰ مورد ارزیابي از آزمایشگاه 
همکار در سال جاري،  منجر به صدور، تمدید، 
شده  گواهي  تعلیق  یا  دامنه  کاهش  افزایش- 
است. وي افزود: آزمایشگاه هاي همکار مستقر در 
استان البرز با توجه به توانمندي هاي علمي، فني 
و تخصصي به منظور ارائه خدمات آزمایشگاهي 
انجام  در  خود  فعالیت هاي  دامنه هاي شمول  در 
آزمون هاي مورد نیاز و مرتبط با ماموریت هاي محوله 
این اداره کل از اهمیت ویژه اي برخوردار هستند. 
مدیرکل استاندارد استان البرز اظهار داشت: یکي از 
وظایف مهم سازمان ملي استاندارد ایران در اجراي 
اصل ۴۴ قانون اساسي و برون سپاري فعالیت هاي 
آزمایشگاه هایي  صالحیت  تائید   ، تصدي گري 
است که توانمندي انجام آزمون کاالها را بر اساس 
استانداردهاي ملي مربوطه دارند و  همکار سازمان 

ملي استاندارد ایران محسوب مي شوند.
 ۸۰ حاضر   حال  در  اینکه  بیان  با  شکرالهي 
آزمایشگاه همکار تائید صالحیت شده در استان 
البرز وجود دارد، خاطرنشان کرد: این آزمایشگاه ها 
در زمینه هاي مختلف صنایع ساختماني، غذایي 
و کشاورزي، برق و الکترونیک، صنایع شیمیایي، 
مکانیک و فلزشناسي و اوزان و مقیاس ها فعالیت 
دارند که در صورت تامین الزامات مدیریتي و فني، 

در مقاطع زماني یک ساله تمدید اعتبار مي شوند.

بازدید دانشجویان   شهرکرد 
از نمایشگاه الکامپ

دانشجویان دانشگاه شهرکرد از نمایشگاه بین المللي 
الکامپ بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه شهرکرد، به همت 
معاونت پژوهش و فناوري و دفتر ارتباط با صنعت 
و جامعه دانشگاه شهرکرد، ۹۵ نفراز دانشجویان 
دختر و پسر ازبیست و دومین نمایشگاه بین المللي 
الکامپ )الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک( 
بازدید کردند. در این برنامه، دانشجویان ازغرفه هاي 
شرکت هاي داخلي، خارجي و سالن ویژه ي مراکز 

شتاب دهي،کارآفریني بازدید نمودند. 
گفتني است، نمایشگاه الکامپ، بزرگترین رویداد 
و  محصوالت  عرضه  و  تولید  عرصه  در  تجاری 
خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کشور است 
که همه ساله با حضور گسترده و چشمگیر دست 
اندرکاران این حوزه و مخاطبان آنها در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد. 

صرفه جویی 340 مگاوات انرژی برق در تابستان 1395

رضا غضنفری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، با بیان این 
مطلب گفت: اقدامات هماهنگ و از پیش برنامه ریزی شده شرکت در 
جهت اجرای پروژه های پیک سایی در سه بخش بهره برداری، مدیریت 
مصرف و مشترکین، این شرکت توانست تا باالتر از میزان مصوب و تعیین 
شده در دستورالعمل های شرکت توانیر نسبت به صرفه جویی برق عمل 

نماید.
وی با اشاره به اجرای ۲۳ پروژه در بخش های بهره برداری، مدیریت 
مصرف و مشترکین افزود: در همه این واحد ها عملکرد شرکت باالتر از 
میزان مصوب شرکت توانیر بوده و افزایش چشمگیری در درصد عملکرد 

امسال نسبت به سال قبل ایجاد گردیده است.
غضنفری میزان موفقیت و عملکرد شرکت در اجرای طرح های پیک 
سایی در 7 ماه نخست سال ۱۳۹۵ را ۲۰۰ درصد ذکر کرد و بیان داشت: 
علیرغم افزایش ۳.۹ درصد پیک بار شبکه در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال 
۱۳۹۴ که به علت افزایش مشترکین در سطح استان می باشد، اجرای 
موفق طرح های پیک سایی به ما این مکان را داد تا عالوه بر عرضه برق 

بیشتر، پایداری شبکه را در ایام گرم سال تامین کنیم.
وی پیک بار واقعی سال ۹۴ همزامان با پیک بار سراسری که در دمای ۵۰ 
درجه ثبت گردید را ۳7۹۱ مگاوات ذکر کرد و گفت: در تاریخ ۳۰ تیر ماه 
۱۳۹۵ این پیک بار به ۳۹۴۰ مگاوات رسید و این در حالی بود که گرمای 
بی سابقه در تمامی شهرهای استان، مردم را به استفاده هرچه بیشتر از 

لوازم برقی خنک کننده وادار کرد.
از همکاری  با تقدیر  مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 
صمیمانه استانداری خوزستان در تغییر ساعات اداری و کاهش مصرف 
برق در سازمان ها و ادارات استان تصریح کرد: این اقدام باعث گردید تا 
میزان قابل توجهی از مصرف برق در ساختمان های اداری استان کاهش 
یافته و این امکان فراهم آید تا ضریب پایداری برق را در شبکه شهرهای 

استان افزایش دهیم.
وی همچنین به همکاری صنایع و شرکت های بزرگ در سطح استان 
اشاره کرد و افزود: نتایج همکاری صمیمانه ادارات وصنایع استان، عالوه بر 
پایداری بیشتر شبکه در استان به عبور موفقیت آمیز صنعت برق کشور در 

تابستان امسال نیز کمک کرد.

معرفی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان سازمان برتر 
در زمینه کاهش مصرف برق

شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب از سوي شرکت توزیع نیروي 
برق اهواز به عنوان سازمان برتر در زمینه کاهش مصرف برق در 

ساختمان هاي اداري و مسکوني معرفي شد.
به گزارش روابط عمومي مناطق نفت خیز جنوب، به این منظور لوح 
و تندیس یادبود شرکت توزیع نیروي برق اهواز براي کاهش۱7.۵۴ 
درصدي مصرف برق در 6 ماه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت 

مشابه سال قبل، به شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب اهدا شد.
و  انرژي  مدیریت  منظور  به  جنوب  نفتخیز  مناطق  ملّي  شرکت 
را در  پروژه هاي متعددي  انرژي،  اتالف و هدر رفت  از  جلوگیري 
سطح حوزه عملیاتي خود اجرا مي کند که منجر به کاهش مصرف 

شده است.
از جمله این پروژه ها، امکان سنجی تدوین و اجرای سند راهبردی 
به کار گیري مناسب انرژی های  تجدید پذیر و فناوري هاي نوین 
در شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب و ممیزي جامع انرژي شرکت 
هاي بهره برداري نفت و گاز کارون، گچساران، مسجد سلیمان و 

آغاجاري است.

خبر خبر

 معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش 
استان بوشهر  گفت: بیش از ۹6درصد جمعیت 
باسواد  بوشهر  استان  سال   ۴۹ تا   ۱۰ سنین 
کوتاه ترین  در  باقی  مانده  ۴درصد  که  هستند 

زمان باسواد می شوند. 
سالروز  گرامیداشت  ضمن  دانش فر  غالمرضا 
امام  فرمان  به  سوادآموزی  نهضت  تاسیس 
خمینی)ره( در سال ۵۸ اظهار داشت: در پی 
و  مهم  اقدامات  سوادآموزی  نهضت  تاسیس 
انجام  بی سوادی  با  مبارزه  راستای  در  موثری 
در  بی سوادی  ریشه کنی  که  به گونه ای  شد 

دستور کار قرار گرفت.
زمینه  در  خوبی  اقدامات  اینکه  بیان  با  وی 
است  گرفته  صورت  بی سوادی  ریشه کنی 
اقشار  بین  سوادآموزی  توسعه  کرد:  تصریح 
و  است  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  جامعه 
قشر  شده  انجام  تالش های  با  اساس  این  بر 
باسواد جامعه، افزایش چشمگیری یافته است.
و  آموزش  کل  اداره  آموزی  سواد   معاون 
مشارکت  بر  تاکید  با  بوشهر  استان  پرورش 
همگانی در ریشه کنی بی سوادی افزود: مبارزه 
است  نیازمند مشارکت عمومی  بی  سوادی  با 

که این امر نیز نیاز به فرهنگ سازی دارد.
دانش فر با تاکید بر برنامه ریزی هدفمند برای 
کرد:  تصریح  سوادآموزان  تشویق  و  شناسایی 
بزرگی  نعمت  و  برکت  سوادآموزی  نهضت 
برای نظام اسالمی است که نقش بسزایی در 

حوزه آموزش وپرورش ایفا کرده است.
استان  جمعیت  درصد   ۹6 اینکه  بیان  با  وی 
 ۹6 از  بیش  گفت:  هستند  باسواد  بوشهر 
استان  تا ۴۹ سال  درصد جمعیت سنین ۱۰ 
می شود  تالش  در  که  هستند  باسواد  بوشهر 

در کوتاه ترین فرصت چهار درصد باقی مانده 
با سواد شوند.

 معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش 
استان بوشهر با بیان اینکه در استان 7 هزار و 
۵۰۰ نفر بی سواد مطلق هستند افزود: با توجه 
دشتستان  جمعیت،  پراکندگی  و  وسعت  به 
بیشترین آمار بی سوادی را به خود اختصاص 
داده ولی در مجموع در استان بوشهر 7 هزار و 
۵۰۰ نفر بی سواد مطلق شناسایی شده است.

و  هزار   ۵ تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  دانش فر 

۳۰۰ نفر در استان بوشهر با سواد شدند خاطر 
بی سواد  افراد  کردن  باسواد  برای  کرد:  نشان 
تاکنون ۳ هزار و 7۰۰ نفر تحت پوشش قرار 
این  شده  انجام  برنامه ریزی  با  که  گرفته اند 

تعداد به ۵ هزار و ۳۰۰ نفر رسیده است.
در  محلی  یادگیری  مراکز  اندازی  راه  از  وی 
افرادی  کرد:  تصریح  و  خبرداد  بوشهر  استان 
یادگیری محلی جذب کالس ها  مراکز  که در 
آموزش های  سوادآموزی،  بر  عالوه  می شوند 
محیط  حفاظت  شهروندی،  حقوق  بهزیستی، 
فرا  جمعی  و  فردی  بهداشت  و  زیست 

می گیرند.
 معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش 
کالس های  اینکه  به  اشاره  با  بوشهر  استان 
بوشهر  استان  در  دی ماه  اول  از  سوادآموزی 
آغاز شده گفت:یک هزار و 7۸۸ افراد بی سواد 
سوادآموزی  کالس های  در  دی ماه  اول  از 
شرکت کرده اند. دانش فر با بیان اینکه در حال 
حاضر بیشترین افراد بی سواد در رده سنی ۳۵ 
تا ۴۹ سال قرار دارند افزود: سوادآموزانی که 
موفق به اخذ گواهینامه قبولی می شوند مورد 

تشویق قرار می گیرند.

۹۶ درصد جمعیت استان بوشهر با سواد هستند

مزایده
قابل توجه فرهنگیان عزیز و سازمانها  و 

ارگانهای محترم و اشخاص حقیقی و حقوقی

این شرکت تعاونی قصد فروش سه قطعه زمین 
کمالشهر  در  اقع  و  متری   513 و  متری   4۲۰
طریق  از  را  ورزشی  آموزشی  کاربری  با  کرج 
مزایده دارد. لذا متقاضیان تا تاریخ 95/1۰/1۰ 
در ساعات اداری به آدرس- کرج- خیابان بهار 

ساختمان طلوع مراجعه نمایند.
تلفن: 3۲۲4131۲

هیات مدیره

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

۱-عظیم اکبری ورمزیار فرزند محمد به نشانی :لرستان – خرم آباد شهرک آذربایجان 
–خ آذربایجان کوچه ۴ آذربایجان ۰۹۱6۳6۳۱۲۱۰ 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
–شهرستان خرم  :لرستان  نشانی  به  محمود  سید  فرزند  مطلق  موسوی  ۱-صفورا 

آباد –میدان ۲۲ بهمن –خ صبا –خ خرداد یک نرسیده به ۴ راه دوم 
۲-خدیجه جهانیان فرزند ... به نشانی :لرستان –شهرستان خرم آباد –میدان ۲۲ 

بهمن –خ صبا –خ خرداد یک نرسیده به ۴ راه دوم
آباد مجهول  –خرم  :لرستان  نشانی  به  فرزند سید محمود  ۳-سارا موسوی مطلق 

المکان 
–شهرستان خرم  :لرستان  نشانی  به  محمود  فرزند سید  مطلق  موسوی  ۴-مهران 

آباد –میدان ۲۲ بهمن –خ صبا –خ خرداد یک نرسیده به ۴ راه دوم
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
۹۵۰۹۹766۱۰۴۰۰۵۳۴ محکوم علیهم ملزم به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی 
و تنظیم و انتقال شش دانگ سند مالکیت پالک ۹۰6 فرعی از ۱ فرعی از ۵ اصلی 
بخش یک خرم آباد  )قطعه شماره ۱۱۳( مورد ترافع را بنام محکوم له هستند و 
همچنین از باب تسبیب در طرح دعوی محکوم به پرداخت هزینه دادرسی برابر تعرفه 

های قانونی می باشند و هزینه اجرا بر عهده محکوم علیهم می باشد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد – محمد حسن غالمزاده. 

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم  ۹۵۰۹۹۸66۱۰۳۰۰6۰۰شعبه  کالسه  پرونده 
 ۹۵۰۹۹766۱۰۳۰۱۰۸۰ شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
خواهان :خانم معصومه غالم پور ثابت فرزند صحبت اله با وکالت خانم زهرا سلطانی 
فرد فرزند اکبر به نشانی لرستان – شهرستان خرم آباد خیابان مطهری روبروی 
کوچه انتقال خون )دکتر فاطمی (موبایل ۰۹۱6۳6۰۴۲7۴ – خوانده :آقای حمید 
رضا پازوکی فرزند قاسم به نشانی تهران – خیابان شهید رجایی مجتمع کهریزک 
ارغوان۲ )فعال مجهول المکان (- خواسته ها :۱-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 

۲-مطالبه مهریه 
ثابت فرزند صحبت  : در خصوص دادخواست خانم معصومه غالم پور  رای دادگاه 
اله با وکالت خانم زهرا سلطانی فرد فرزند اکبر به طرفیت آقای حمید رضا پازوکی 
فرزند قاسم دائر بر مطالبه مهریه به میزان ۱۱۴ قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
بدوا  و  دادرسی  از  ناشی  ها و خسارات  کلیه هزینه  انضمام  به  عندالمطالبه  جدید 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دادگاه توجها به مجموع اوراق و محتویات پرونده 
مندرجات سند رسمی نکاحیه به شماره ترتیب ۱۰76- ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ دفتر ثبت 
از تعیین سکه های فوق  ازدواج رسمی شماره ۴۲۳ حوزه ثبتی تهران که حاکی 
الذکر بعنوان مهریه زوجه و وجود علقه زوجیت دائم میان متداعیین است بررسی 
درآمد  فاقد  و  دار  –خانه  دادگاه  رسیدگی  در جلسه  خواهان  مدافعات  و  اظهارات 
ارائه  –استشهادیه محلی مودای گواهی گواهان خواهان عدم  معین بودن خواهان 
دفاع موثر از ناحیه خوانده علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه مربوطه نشر آگهی و عدم 
حضور حضور در جلسه دادرسی و عدم ارسال یا تقدیم هر گونه الیحه دفاعیه یا 
اعتذاریه یا ارائه دالیل و مدارک الزم دال بر تمکن مالی خواهان با تادیه مهریه و 
برائت ذمه خویش ماال دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته و مستندا به ماده ۵ 
قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲/۱۲/۱ و مواد ۱۰۸۲ و ۱۲۵7 قانون مدنی و مواد 
۱۹۸- ۵۰۴-۵۰6-۵۱۱-۵۱۹قانون آیین دادرس مدنی حکم به اعسار موقت خواهان 
از پرداخت هزینه ها و خسارات ناشی از دادرسی )با رعایت ماده ۵۱۱ فوق (و ایضا 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه مزبور و پرداخت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق وله خواهان را صادر واعالم میدارد رای صادره 
غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
سپس ظرف مهلت بیست روز بعد از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدنظر خواهی در 

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

آگهی حصر وراثت
شرح  به   ۱۳۲7 متولد   ۴۸ شماره  شناسنامه  دارنده  لطفی  طال  شیرین  خانم 
گواهی  درخواست  شورا  این  از   ۹۵۰۹۹۸67۳۵۱۰۰۴۵۸ کالسه  به  دادخواست 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صید اسد محمودی افرینه 
اقامتگاه  فرزند شدید بشناسنامه شماره ۵ متولد ۱۳۱۵ در تاریخ ۱۳۹۵/7/۳ در 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به : 
همسر   ۱۳۲7/۰۲/۱۰ متولد   ۴۸ شماره  شناسنامه  دارنده  لطفی  طال  ۱-شیرین 

متوفی وال غیر 
تا  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می نماید  با  اینک 
هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند. 

متن آگهی 
به  ملکیان  باباعلی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نیا  علی  الدین  روح  خواهان 
شهرستان  اختالف  حل  شوراهای  تقدیم  معامله  ثمن  بابت  وجه  مطالبه  خواسته 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ویژه مخابرات شورای حل اختالف  خرم 
راه  چهار  آباد  خرم  شهرستان  لرستان  استان  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان 
کالسه  به  و  ارجاع  آباد  خرم  شهرستان  مخابرات  اداره  استانداری  میدان  بانک 
و   ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۵۰۹۹۸66۹۹۸۰۰۰۰۳
ساعت ۰۹:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده 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.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ویژه مخابرات شورای حل اختالف شهرستان 

خرم آباد – معصومه مرادی مطلق.

متن آگهی 
خواهان حامد کشوری دادخواستی به طرفیت خوانده سعید رازانی به خواسته اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد واقع در استان لرستان – خرم آباد خیابان امام خمینی )ره( میدان 
عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸66۱۲۰۰۱۳۱7 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ و ساعت ۱۲:۰۰ تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 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.
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – حمید 
گوهری سراب .  

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 ۱۳۹۵6۰۳۳۱۰۵7۰۰۱۴۲۳مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ هیات اول / دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
اله بشماره شناسنامه  آقای حسین مهدی خانی فرزند فرض  بالمعارض متقاضی 
7۴۸۴ کد ملی ۱67۱۲۵۱۸۸۱ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۱6۰/۸۸ مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۱۸ فرعی 
از ۳6۰ اصلی واقع در ولد آباد کوچک ناحیه ۲ کرج استان البرز خریداری از مالک 
رسمی علی اکبر رمضانی بدیع اکبری محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
 رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج ایرج فهیمی

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸66۱۳۱۰۰۹۸۰ در خصوص شکایت آقای حسین پاپی 
فرزند کریم علیه آقای ناصر خالقی زاده مدیر شرکت فریدون استار دائر بر عدم 
اجرای رای هیات اختالف اداره کار به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در 
راستای ماده ۱7۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نامبرده از تاریخ نشر 
آگاهی تا ظرف ۳۰ روز در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر 
گردد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر به عمل می آید. 
دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – نوشین حاجیوند. 

آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای علی محمد نعمتی  فعال مجهول المکان ابالغ 
می شود شکایت خانم فاطمه زهرا مهدوی واسوکالیی  علیه شما دائر بر ترک انفاق 
بموجب  دادنامه شماره ۹۵۰۹۹7۱۲۹۳۸۰۰۸۸۵ در پرونده کالسه ۹۵۰۴۲7 بتحمل 
یکسال حبس تعزیری بابت بزه ترک انفاق رای صادر می گردد  رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 

بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان مازندران می باشد 
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان جویبار مهدیزاده 

آگهی تغییرات شرکت
 توسعه و تجهیز آوا نگار با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۸۳۵۸ و شناسه 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۴۰۰6۱7۱۱۰۲ ملی 
۰۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس به: تهران، جنت آباد شمالی، گلزار شرقی، ۲۰ متری فردوسی، کوچه حافظ 
شرقی، پالک ۲۱، واحد 7 کدپستی۱۴77۹۳۵۴۴6 تغییر یافت و ماده مربوطه به 

شرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)10917(

آگهی
خواهان  محمد فتحی  دادخواستی به طرفیت خوانده  علی فرزام و زهرا طاهری 
و زینت فیض آبادی فراهانی  به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  تقدیم 
 ۱۴۹ شعبه   به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
تهران  در  واقع  تهران  محالتی  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه 
بزرگراه شهید محالتی خ ابوذر جنوبی مجتمع شهید محالتی ارجاع و به کالسه 
۹۵۰۹۹۸۰۲۳۱۴۰۰۳66 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  ۹۵/۱۱/۲۳ و ساعت  
۹ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای 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.
 110/113411 منشی دادگاه حقوقی شعبه 149دادگاه عمومی حقوقی محالتی تهران

آگهی
به طرفیت خواند ه محسن حسینی  خواهان  سید علیرضا کریمی  دادخواستی 
تهران  دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  موقت    به خواسته دستور  شیرازی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱77  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
قدس  مسجد  جنب  جنوب  ل  ترمینا  شمالی  ضلع  تهران  در  واقع  تهران  بعثت 
۹۵۰۹۹۸۰۲۱۰۲۰۰6۲۰ثبت  کالسه   به  و  ارجاع  تهران   بعثت  قضایی  مجتمع 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۵/۱۱/۲۰  و ساعت ۸:۳۰  تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون 
آیین دادرسی دادگاههای 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.
 110/113412 مدیر دفتر شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت    تهران

آگهی
خواهان   علی اکبر رضایت   دادخواستی به طرفیت خوانده  داود لک و علیرضا 
دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  داور   رای  ابطال  به خواسته  نژاد    رسایی 
به شعبه  ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  تهران نموده که جهت رسیدگی 
قضایی شهید محالتی تهران واقع در تهران بزرگراه شهید محالتی خ ابوذر جنوبی 
مجتمع شهید محالتی ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۲۳۱۴۰۰۵۲7 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن  ۹۵/۱۱/۲۰ و ساعت ۹  تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاههای 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.
 110/113410    منشی دادگاه حقوقی شعبه 149دادگاه عمومی حقوقی محالتی تهران

از  مرکزی  استان  زیست  محیط  مدیرکل 
آلومینیوم  در  احیا   ۴ خط  کامل  تعطیلی 
سهم  شهر  این  آلودگی  در  که  اراک  سازی 

داشت خبر داد.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیرکل محیط 
احیا   ۴ خط  تعطیلی  از  استانمرکزی  زیست 
در آلومینیوم سازی اراک که در آلودگی این 

شهر سهم داشت خبر داد.
 کارنامی توضیح داد: یکی  از منابع آالینده 
استان  در  سوخت  احتراق  از  ناشی  اصلی 
یا  ایرالکو  کارخانه  اراک،  خاصه  و  مرکزی 
بخش  دو  به  مساله  این  که  بود  آلومینیوم 

آندسازی و احیا برمی گشت.
خط  سه  احیا  در  مجموعه  این  افزود:  وی   
تقریباً ۱۴۸۸ دیگ  فعال داشت که هر خط 
آن  فناوری  چون  و  است  قدیمی  که  دارد 
متمرکزی  دودکش  متأسفانه  است  قدیمی 
که بتواند این آالیندگی ها را جمع کند و از 

جایی بیرون بدهد و فیلتر شود وجود ندارد.
 مدیرکل محیط زیست استان مرکزی تصریح 
کرد: به همین خاطر و به دلیل تداوم آلودگی 
ها، پیگیر شدیم که به هر صورتی که هست 

این بخش باید تعیین تکلیف شده و از مدار 
خارج شود. خط ۳ احیا با همان  ۱۴۸ دیگ 
و ۵  مدار خارج شد. خط ۴  از  در سال ۹۳ 
ماه  دو  یکی   ۴ خط  از  نیمی  که  بود  مانده 
پیش خارج شد و مابقی آن با 7۲ دیگ دیروز 
خارج شد. یعنی همه ۱۴۸ دیگ خط ۴، روز 
گذشته به طور کامل از مدار تولید خارج شد 
پایان  تا  که  اند  داده  تعهد  هم  را   ۵ خط  و 
اسفند همین امسال از مدار تولید خارج کنند.
حسن  چند  اتفاق  این  کرد:  تأکید  کارنامی   
اولین مساله بحث زیست  محیطی آن  دارد 
است و این اتفاق در بهبود کیفیت هوا بسیار 
مؤثر است. از طرف دیگر به لحاظ اقتصادی به 
نفع خودشان هم هست و این اتفاق می تواند 

مصداق بارز اقتصاد مقاومتی باشد.
در  درصد   ۱۴ کار  این  داد:با  توضیح  وی   
یعنی  شود.  می  جویی  صرفه  انرژی  مصرف 
 ۱۹ تقریباً  آلومینیوم  کیلو  یک  برای  قباًل 
کیلووات برق مصرف می شد و با این سیستم 
شود.  می  مصرف  برق  ساعت  کیلووات   ۱66
از طرف دیگر در مواد اولیه هم صرفه جویی 

می شود.

دومین خط احیاء آلومینیوم سای اراک
 تعطیل شد

و  اجتماعی  امور  مدیر  بهادری-اصفهان: 
از  اصفهان  شهرداری  مردمی  مشارکتهای 
سازمان  با  خود  مدیریتی  مجموعه  همکاری 
خدمات اجتماعی شهرداری تهران خبر داده و 
گفت: تالش می کنیم از تجربیات تهران به عنوان 
کالن شهری که در زمینه پیشگیری از آسیب 
های اجتماعی اقدامات قابل توجهی را انجام داده 

است در برنامه ریزی های خود استفاده کنیم.
زمینه  در  اینکه  بیان  با  فر  مهدویان  مسعود 
پیشگیری  اجتماعی  آسیب های  و  موضوعات 
همیشه بهتر و باصرفه تر از درمان است گفت: 
دنبال  به  شهری  مدیریت  امروز،  دنیای  در 
پیشگیری از وقوع آسیب های اجتماعی است. 
مهم ترین ابزار پیشگیری، آموزش های جمعی 
شهروندان است .وی ادامه داد: هزینه و زمانی که 
صرف اقدامات پیشگیرانه می شود بسیار کمتر از 

اقدامات درمانی این آسیب هاست.
مردمی  مشارکتهای  و  اجتماعی  امور  مدیر 
شهرداری اصفهان با اشاره به بازدید اخیر هیئتی 
متشکل از معاونین فرهنگی اجتماعی مناطق 
۱۵ گانه شهرداری اصفهان و کارشناسان امور 
اجتماعی از مراکز اجتماعی شهر تهران گفت: 

شهر تهران با توجه به ویژگی های کثرت جمعیت 
و مهاجرت پذیری از اقسی نقاط کشور همواره 
با موضوع آسیب های اجتماعی در ابعاد گسترده 
مواجه بوده است. سامان دهی معتادین متجاهر، 
تکدی گری، کودکان کار و خیابان، سامان دهی 
از  نشینی  حاشیه  و  شهری  دفاع  بی  فضاهای 
های  آسیب  حوزه  در  توجه  مورد  موضوعات 
اجتماعی است که نه تنها در پایتخت بلکه در 
تمامی کالن شهرها از جمله شهر اصفهان مورد 
تالش  است.  گرفته  قرار  شهری  مدیران  توجه 
کرده ایم تا به واسطه این بازدیدها و برگزاری 
نشست های هم اندیشی با مسئولین این حوزه در 
شهرداری تهران، طرفین از تجارب یکدیگر بهره 
برده و برنامه ریزی ها منطبق با اطالعات و تجارب 
موفق در این حوزه تنظیم گردد. وی ادامه داد: 
بازدید از سامان سرای لویزان، کمپ ترک اعتیاد 
آفاق جاجرود، مرکز خدمات اجتماعی منطقه ۱۵ 
شهرداری تهران، مرکز کودکان کار پرتو، مرکز 
توانمند سازی بهاران و بازدید از خیریه صدیقین 
ویژه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار تنها 
بخش هایی از بازدیدهایی است که انجام شده 

است.

تعامل شهرداری اصفهان و تهران در زمینه پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی

شرکت تعاونی مسکن  
فرهنگیان  منطقه 5 کرج 

)مهرشهر(
شماره ثبت 588
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آگهی مفقودی
-۳۳ ایران  انتظامی  شماره  به   ۱۳۸7 مدل  نیسان  ون  کامیونت  کمپانی  سند 
۱۵۸ع67 به شماره موتور ۴۵۹6۰۵ به شماره شاسی L ۱7۰6۵۹ به نام مجتبی 

بابلیوسفی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
–روغنی  سفید  رنگ  ۱6۰۰iبه  پیکان  وانت  خودرو  سبز  برگ  و  مالکیت  سند 
۱۱۲۸۵۰۲۲۱۳۰و  موتور  شماره  انتظامی۳۴-6۴۴د۱۱و  شماره  ۱۳۸۵به  مدل 
شماره شاسی۱۲۱۸766۹به نام علی قنواتی نژاد بشناسنامه ۸۵6۹،نام پدرمحمد 
از  و  گردیده  6۳۵۹۱6۴7۸7مفقود  پستی  66۱۹۴7۵7۱۱،کد  ملی  کاظم،شماره 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان هندیجان

آگهی مفقودی
HARTFORDTK۱۲۵به  تکتازموتور  سبزموتورسیکلت  وبرگ  سندکمپانی 
رنگ مشکی مدل ۱۳۸۹به شماره موتور۱۲۵A***NEJ*۰۰۹۳۹۵۴۱و شماره 
تنه ۱۲۵A۸۹۰۴۹6۸***NEJبه شماره پالک ۵6۳-۵۲۲۲۹به نام امید اسالمی 
فرزند ماندنی شماره ملی 66۱۹۸۴۱۹۳7متولد –صادره هندیجان مفقود گردیده 

و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
 شهرستان شادگان 

مفقودی
انتظامی  شماره  به   ۲۰۱۳ مدل  هیوندای  سانتا  سواری  سبز  برگ   
شاسی  شماره  G۴KECA۲۲۲۴۹۱با  موتور  شماره  ۹۹با  ایران  ۱6۸ب۴۳ 
از درجه  و  مفقود گردیده  رهام حبیبی  نام  به   KMHEC۴۱C۴DA۵۱۸۴6۱

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز ماشین ام وی ام با شماره شهربانی ۲۴۹ص7۲ ایران ۸۲ و شماره موتور 
MVM۴۸۴FAFE۰۳۰۸6۴ و شماره شاسی NATGBAXK۹E۱۰۳۰۹۱۹به 

نام زهرا اصغری کله بستی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز موتور  سیکلت نامی ۱۲۵ مدل ۸۴ با شماره تنه ۱۲۵BA۴۱۵۰۱و 
شماره موتور CE۰۲۰۱۹۳7و شماره پالک ۵۵۵6۹/۵۸6مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز خودرو سواری تویوتا کرسیدا ایکس . ال به رنگ قرمزصدفی  متالیک مدل 
۱۹۹۲ با شماره پالک ۵۹7ه۲۱ ایران 7۲ با شماره موتور ۵۸۱۳۲۹۸ و شماره شاسی 
۰۲6۲۱۸ به مالکیت نبی عباسی آبلوئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بهنوش بهرامی فرزند شکر اله به شماره شناسنامه 
۳۰۸۳ صادره از دوره چگنی در مقطع لیسانس رشته زبان و ادبیات فارسی صادره 
از واحد دانشگاهی بروجرد با شماره ۸۲۱۱۲۵۴۰۹۲۰ )۸۴/۲/۱۳( مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد بروجرد به نشانی مجتمع امام خمینی ارسال نماید. 
لرستان – خرم آباد .

متن آگهی
خواهان رونوشت حصروراثت آقای امراله عالی پورمرغملکی فرزند روح اله به شرح 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه ۹۵۰۴۸۱ ازاین شعبه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان روح اله عالی پورمرغملکی به 
شماره شناسنامه ۹۰۳ درمورخ ۹۵/7/۸ دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 

و ورثه حین الفوت آن منحصراست به :
۱- نصراله عالی پورمرغملکی ۴6۲۲۰۴۹۸۳۱ فرزند متوفی

۲- امراله عالی پورمرغملکی ش.ش ۳۴ فرزند متوفی
۳- عبداله عالی پورمرغملکی ش.ش ۲۲۹۲ فرزند متوفی 

۴- علیرضاعالی پورمرغملکی ۴6۱۰۰۲۲۴6۱ فرزند متوفی
۵- عباس عالی پورمرغملکی ش.ش ۴6۱۰۴۸۹۰۳۱فرزند متوفی

6- پروانه عالی پورمرغملکی ش.ش ۱۹۹6فرزند متوفی
7- صدیقه عالی پورمرغملکی ش.ش ۲۲ فرزند متوفی

۸- فاطمه عالی پورمرغملکی ش.ش ۴6۲۳۴۹6۳۸۴ فرزند متوفی
۹- مریم عالی پورمرغملکی ش . ش ۴6۱۰۲6۴۱۴۵ فرزند متوفی

۱۰- مرضیه عالی پورمرغملکی ش.ش ۴6۱۰۵۹۹۲۳6 فرزند متوفی
۱۱- صدری گل عالی پورش.ش ۳۴همسرمتوفی

۱۲- زرین تاج نژند۲۰6۸۴ همسرمتوفی
تا  گردد  می  آگهی  نوبت  مزبوریک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومی باشد ازتاریخ 
گواهی  درغیراینصورت  دارد  تقدیم  شعبه  این  به  یکماه  مدت  ظرف  نشرآگهی 

صادرخواهد شد.
براتعلی کریمزاده - رئیس شورای حل اختالف شماره 1سورشجان 

آگهی ابالغ
خواهان اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر بطرفیت خانم عصمت راوردشیری 
فرزند: غالمعلی با موضوع اعتراض به رای ۱۳6 صادره از هیئت تعیین تکلیف اراضی 
اختالفی موضوع ماده ۵6 و اعالم ملی بودن تسلیم دادگاه نموده که به شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی بوشهر ارجاع و به کالسه ۹۳۰۲۳۰ ثبت و وقت رسیدگی 
مورخه ۹6/۰۲/۱۲ ساعت ۱۱ صبح تعیین گردیده است وعلیهذا با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده و طبق درخواست خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده 7۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روز نامه های کثیراالنتشار 
آگهی خواندگان مجهول المکان می تواند جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و یا آدرس دقیق خود را جهت ابالغ اوراق اعالم نماید. 

در غیر اینصورت دادگاه غیابأ رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود.
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان بوشهر- الهام هاشمی

احضار متهم
)مریوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
برای     ۹۴۰۹۹۸۲۸۸۲۵۰۱76۹ کالسه  پرونده  در    ۹۵۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۲6۱۴
به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای  غیر  مال  فروش  اتهام  به  صفرزاده  رسول 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ساعت 
۰۹:۰۰  تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم  ودر اجرای مقررات مواد ۱۱۵و ۱۸۰  قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م/الف۲۱۱۱
شماره بایگانی شعبه : ۹۵۱۳۹۰ 

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 103 دادگاه کیفری دوشهرستان  اسالمشهر ) 103جزایی 
سابق( میرزائی

احضار متهم
)مریوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
۹۵۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۲6۲۳  در پرونده کالسه ۹۳۰۹۹۸۲۸۸۲۵۰۰۹۰۹   برای علی 
تقاضای  وفحاشی  عمدی  وجرح  تعزیروضرب  مستوجب  اتهام سرقت  به  محمدی 
برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر 
مورخه  ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ساعت ۰۹:۰۰  تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر اجرای مقررات مواد ۱۱۵و ۱۸۰  قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م/

الف۲۱۱۲
شماره بایگانی شعبه : ۹۵۱۳۹6 

 متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 103 دادگاه کیفری 
دوشهرستان  اسالمشهر ) 103جزایی سابق( میرزائی 

مصرف برق افزایش یافت
پیک مصرف برق با ثبت عدد ۳۴ هزار و ۹۴6 مگاوات در مقایسه 

با مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۵۲۰۰ مگاواتی روبرو شد.
به گزارش ایسنا، براساس آمارها پیک شبانه مصرف برق روزشنبه 
با ثبت عدد ۳۴ هزار و ۹۴6 مگاوات نسبت به روز گذشته ۳ هزار 
و ۱7۱ مگاوات افزایش نشان داد. همچنین آمارها نشان می دهد 
پیک مصرف برق در این روز نسبت مدت مشابه سال گذشته با 

افزایش ۵ هزار و ۲۰۰ مگاواتی روبرو بوده است.
در این روز پیک مبادالت روزانه برق با کشورهای همسایه یک 
هزار و ۸۰۳ مگاوات گزارش شد، که یک هزار و ۴۳۱ مگاوات آن 
صادر، و ۳7۲ مگاوات آن وارد شده است. گزارش ها حاکی از این 
است، ذخیره نیروگاهی نیز در این روز معادل ۸۳۰۸ مگاوات بوده 
است. بر اساس اعالم وزارت نیرو، مصرف برق صنایع در این روز 
با ثبت عدد۳676 مگاوات، نسبت به مدت مشابه روز گذشته با 

کاهش ۲۵۰ مگاواتی روبرو شد.

ساخت کوره زباله سوز در مرکز انتقال 
نفت شهید کریمی ترکمانچای 

رئیس مرکز انتقال نفت شهید کریمی ترکمانچای از ساخت کوره 
زباله سوز در این مرکز خبرداد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله 
ومخابرات نفت ایران منطقه شمالغرب، فرهاد نامی در این باره 
اظهارداشت: با توجه به اینکه محل زباله سوزی قدیمی این مرکز 
در محل مناسبی قرار نداشته و دود حاصل از آن به سمت خانه 
های سازمانی و باعث آلودگی می شد و همچنین با توجه به اینکه 
در گذر زمان نیز تخریب و مستعمل شده وکارایی خود را نیز از 
دست داده بود کوره زباله سوز جدید بدین منظور ساخته  شد.   

وی افزود: نظر به اینکه حمل زباله توسط شهرداری ترکمانچای 
با توجه به خارج از محدوده بودن این مرکز هزینه سنگینی  بر 
دوش شرکت قرار میداد لذا تصمیم به ساخت یک دستگاه کوره 
زباله سوز با ضایعات فلزی موجود، با در نظر گرفتن کلیه موارد 
زیست محیطی دراین مرکز انتقال نفت گرفته شد که خوشبختانه 
درمحل مناسبی نصب و کارایی بسیار باالیی نسبت به محل زباله 

سوز قبل را نیز دارا می باشد.  

سه پایه و عرشه مشعل نخستین سکوی 
فاز 1٣ پارس جنوبی نصب شد

سرپرست طرح توسعه فاز۱۳ پارس جنوبی گفت: سه پایه و عرشه 
مشعل سکوی ۱۳ بی در موقعیت فراساحل این فاز نصب شد.

پیام معتمد افزود: این سه پایه و عرشه مشعل ۵۲۳ تن وزن دارد و 
کار ساخت آن اوایل تیرماه امسال در یارد شرکت صنعتی دریایی 

ایران)صدرا( آغاز و در مدت چهار ماه تکمیل شده است. 
وی اضافه کرد: این سازه فلزی ۲۱ آبان ماه سال جاری از اسکله 
بارج، به  از مهاربندی روی  بارگیری و پس  یارد شرکت صدرا 
موقعیت دریایی فاز ۱۳ انتقال یافت.  سرپرست طرح توسعه فاز 
۱۳ ادامه داد: برای نصب این سه پایه مشعل، بدون در نظر گرفتن 

شرایط نامساعد آب و هوایی، ۹ روز زمان صرف شده است. 
و  سکوها  ساخت  های  فعالیت  روند  ادامه  به  اشاره  با  معتمد 
تجهیزات بخش فراساحل فاز۱۳ اظهار کرد: کار ساخت سه پایه 
دوم این طرح در مراحل پایانی قرار گرفته و تا پیش از پایان 
 )D( بهمن ماه امسال بر ای نصب در موقعیت دریایی ۱۳دی

آماده می شود. 
سرپرست طرح توسعه فاز ۱۳ یادآروشد: با توجه به تامین منابع 
مالی مناسب توسط شرکت ملی نفت ایران و نظارت دقیق شرکت 
نفت و گاز پارس، ساخت سکوها و تجهیزات جانبی آنها در یارد 
صدرا از سرعت مناسبی برخوردار شده و این چرخه بتدریج با ورود 
کاالهای بیشتر در ماه های آتی شاهد پیشرفت بهتری خواهد بود. 
معتمد با اشاره به اینکه عرشه های بی و دی فاز ۱۳ ، اردیبهشت 
ماه سال ۹6 آماده بارگیری و نصب در موقعیت مخزن خواهد شد، 
گفت: با توجه به پایان عملیات حفاری تا قبل از عملیات نصب، 
مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی، حداکثر ظرف مدت پنج ماه 
به پایان رسیده و این سکوها آماده ارسال گاز به پاالیشگاه خشکی 

فاز۱۳ واقع در سایت اختر خواهند بود. 

بیشترین مصرف گاز طبیعی کشور 
در بخش خانگی است

آمار ترازنامه انرژی کشور نشان می دهد، بخش خانگی با میانگین 
مصرف سالیانه ۴۱ میلیارد و ۳۸7 میلیون مترمکعب در سال های 
۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ بیشترین مصرف گاز طبیعی را در کشور به خود 

اختصاص داده است.
ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۳ کشور اعالم کرده است، مصرف گاز 
طبیعی در بخش خانگی کشور از ۳6 میلیارد و ۸۹6 میلیون 
مترمکعب در سال ۱۳۸۵ با میانگین رشد سالیانه نزدیک به سه 
درصد به ۴۵ میلیارد و ۳6۳ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۳ با 

سهم ۴۱ درصد از کل مصرف گاز طبیعی، افزایش یافته است.
انرژی  احمدرضا توکلی مجری طرح های بهینه سازی مصرف 
-۹۳( دوره  این  در  گوید:  می  ایران  انرژی  وری  بهره  سازمان 
۱۳۸۵(، مصرف گاز طبیعی فقط در سال های ۱۳۸7، ۱۳۸۹ و 

۱۳۹۱ کاهش داشته است. 

ریتم کاری پیمانکاران ناهماهنگ شد 
é سمیه مهدوی

دوهـوای  و  بام  یک  ماجـرای 
پتانسیل  و  توان  از  اسـتفاده 
در  و  پیمانکاران  تولیدکنندگان، 
یک کالم بخش خصوصی داخلی، 
تمامی ندارد. در بخشـی از صنعـت 
داخلـی  ظرفیت  کارگیری  به 
تبدیل به یک ضرورت می شـود و در جـای دیگر، مبـدل به 
یک شـعار؛ این امر به کرات از زبـان منتقدین اقتصادی بیان 
شده است. برای این قاعده، دو حالت کلی را می توان متصور 
شـد؛ یا بازار داخلی قادر به سـرانجام رساندن یک پروژه صنعتی 
هسـت یا نیست؛ بنابراین تکلیف در این دو حالت مشخص است. 
اما حالت سـومی نیز وجـود دارد که براسـاس شـرایط موجود 
در هالـه ای از ابهام پنهان شـده و آن هم این اسـت که یک 
شـرکت می توانـد بازاری رقابتـی را ایجـاد کند ولی بـه صرف 
داشـتن یک سـابقه بدعهدی در رزومه خود، مهـر عدم کارایی 
در پیشـانی اش ثبت وضبط می شـود و در بایکوت می مانـد. 
در این شـرایط اسـت که حتی بـا وجود عزم جزم آن مجموعه 
در عرض اندام اجرای طرح ها از سـایر رقبای خارجی خود جا 
می ماند و به دسـت آوردن فرصـت دوبـاره برایش حکم یک 
سـراب را پیدا می کند. داشتن »منابع مالی کافی« و برقراری 
»مدیریت صحیـح« دو عاملی اسـت که باعث می شـود نبض 
حیات یک مجموعـه خصوصی و پیمانکاری از ریتم اقتصـادی 
نیفتد. زمانی که دو فاکتـور مذکور به هر دلیلی وجود خارجی 
نداشته باشـند، در گذر زمان و به تدریج، آن مجموعه به خـط 
پایان تجارت خود نزدیک می شود. در واقـع زمانی کـه پیمانـکار 
نتوانـد از عهده تعهدات خود در قبال خواسته های کارفرما بربیاید 
و نتوانـد مطابق با مفـاد قرارداد منعقد شـده پیش برود، طبیعی 
است که با به تأخیر افتادن زمان اجرای پروژه و صرف هزینه های 
هنگفت و به بار آوردن کوه عظیمی از بدهی ها، اعتماد مابین 
پیمانکار و کارفرما را از بین می برد. به عبارت دیگر دوران طالیی 
کاری پیمانکار به واسطه فقدان اعتبار از بین خواهد رفت. در 
شـرایط موجود که تمـام هم وغـم فعاالن و مدیـران اقتصـادی، 
اسـتفاده از تـوان داخلی در پروژه هـای صنعتی اسـت و بعضا در 
سـپردن این پروژه هـا بـه شـرکت های خارجـی مـورد انتقاد و 
سـرزنش نیز قرار می گیـرد؛ باید جوانـب و زوایای دیگـری را نیـز 
از الک انتقـاد عبور داد تـا بتوان به نتیجه گیری منصفانه تری 
رسید. بدیهـی اسـت از بیـن رفتـن اعتبـار و اعتماد فی مابیـن 
کارفرما و پیمانکار در یک پروسـه کاری منجـر به خوابیـدن بـازار 
تولیدکننـدگان داخلی می شـود؛ از آنجایی که حفظ منافـع مالی 
یک اصل مهم در رویکردهای بازرگانی محسـوب می شـود؛ باید 
دید شـعار حمایـت از تولیدکننـدگان داخلی به هر شکل و در 
هر شـرایطی قابلیت اجرایی شدن دارد؟ آیا باید با چشـم بستن 
از واقعیت های موجود حتـی به قیمـت از دسـت دادن میلیارد 
هـا تومان هزینه و فوت چند سال سرمایه زمانی، به انجام این کار 
مصرانه پافشاری کرد یا خیر؟! این پروسه دقیقا همان اتفاقی است 
که برای چند پیمانکار دریایی طی یک دهه اخیر رخ داده است. 
ماجرای خرید ۱۰ فروند کشتی از هیوندای کره از سروصدای 
جمله همان قراردادهایی است که اخیرا زیادی به راه انداخته 
است. یک قرارداد 6۵۰ میلیون دالری که به مذاق پیمانکاران 
و فعاالن خصوصی در عرصه تولید و ساخت کشتی خوش 
نیامده است. فرمانده قرارگاه خاتم در واکنش به این جریان از 
تولیدکنندگان داخلـی حمایت می کند و با مثالی از یک پیمانکار 
دریایی همچون شرکت صدرا، نقطه ای بر دفاعیه خود می گذارد 
اما زنگنه سـال گذشته از بدقولی همان شرکت گفته بود. این امر 
نشان دهنده یک تناقض است؛ در یک جا بر طبل حمایت کوبیده 
می شـود و در جـای دیگر از بدعهدی هـای تجاری سخن رانده 
می شود. صنعت کشتی سازی در ایران طی دو دهه گذشته 
نمره قابل قبولی را کسب نکرده است. چه شد که کره در این 
صنعت از ما پیشـی گرفته و ما را جا گذاشـته است؟ آن هم 
با علم به این که ظرفیت و پتانسیل الزم قطعا در شرکت های 
داخلی وجود دارد! نمونـه دیگـر ایـن جریـان، شـرکت ایزوایکو 
اسـت؛ هرچند این شـرکت در کارنامـه کاری خود در یاردهای 
سکوسـازی توانسـته رکوردهایی در فازهای متعدد پارس جنوبی 
به ثبت برسـاند و حتی چشـم رسـانه های خارجی را به سـمت 
خود خیره کند اما متأسـفانه در زمینه کشتی سازی نتوانست 
خودی نشان بدهد. ماجرای سـاخت کشـتی ۳۲ هزار تنی که 
روی دست ایزوایکو مانده تبدیل به پیراهن عثمانی شده اسـت 
که به دلیل کم کاری، دیگر کارفرما _شرکت کشـتیرانی و 
نفتکـش_ تمایـل و اعتمـادی برای سـپردن یک پروژه دیگر به 
دسـت این پیمانکار را ندارد و ترجیح می دهد پول و زمان خود 
را به دسـت یک پیمانکار قوی البته از نوع خارجی که از پس 
کار به خوبی بربیاید، بسپارد. به گفته مدیرعامـل این شـرکت، 
حمایت تنها عاملی اسـت که می تواند به عنـوان غریق نجات 
به کمک این صنعت بیاید. اما آیا دولـت توان کمـک و تأمیـن 
بودجه این صنعـت را دارد تـا بتواند از این شـرکت و امثال آن 
حمایت مالـی کنـد؟ آن هم بـا توجه بـه ۴۰۰هزار میلیـارد تومان 
پـروژه سـرگردانی که در کشـور سوخت مالی برای حرکت ندارد؟ 
نکته دیگری که باید به آن اشـاره کرد این است که اگر حمایتی 
در این خصوص صورت نگیرد، درب صنعت کشتی سازی را باید 
برای همیشه تخته کرد و منتظر بیکار شـدن هزاران تن از نیروی 
انسـانی شرکت های موجود بود و دور خودکفایی را ال اقل در این 

زمینه، یک خط قرمز کشید

خبریادداشت

عرضه  آغاز  به  اشاره  با  مسئول  مقام  یک 
برند از اول بهمن ماه با قیمت هرلیتر هزار 
نفت  بزرگ  پاالیشگاه  سه  گفت:  تومان، 
کشور  بنزین  کنندگان  عرضه  جمع  به 

پیوستند.
نشست  در  دیروز  مظلومی  محمدرضا 
بنزین  عرضه  طرح  جزئیات  درباره  خبری 
از نهم آذرماه امسال  برند در کشور گفت: 
و  بنزین  فروش  و  عرضه  دستورالعمل 
های  شرکت  قالب  در  نفتی  های  فرآورده 

برند ابالغ شد.
پخش  ملی  شرکت  بازرگانی  مدیر 
فرآورده های نفتی ایران با اعالم اینکه بیش 
از ۵۰ شرکت پس از ابالغ بخشنامه عرضه 
برند به منظور مشارکت در این پروژه ثبت 
نام و اعالم آمادگی کرده اند، تصریح کرد: 
پس از انجام بررسی صالحیت شرکت ها، 
ملی  از سوی شرکت  مجوز   ۲6 نهایت  در 
پخش فرآورده های نفتی برای شرکت های 

صاحب برند صادر شد.
پیش  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
عرضه  ماه  بهمن  ابتدای  از  می شود  بینی 
در  برند  های  شرکت  پوشش  تحت  بنزین 
آغاز  کشور  سوخت  های  جایگاه  تمامی 
پروژه هرچند  اجرای  با  اظهارداشت:  شود، 

در  برند  های  شرکت  فعالیت  تحت  بنزین 
در  تغییری  اما  شد،  خواهد  عرضه  کشور 
قیمت های مصوب فعلی اعمال نمی شود 
و فعاًل برنامه ای برای گرانی قیمت بنزین 

نداریم.
تاکنون هیچ شرکت  اینکه  یادآوری  با  وی 
خارجی به صورت مستقیم برای مشارکت 
در پروژه عرضه برند بنزین ثبت نام و اعالم 
راه  با  کرد:  تاکید  است،  نکرده  آمادگی 
برند  صورت  به  بنزین  عرضه  طرح  اندازی 
نظارت  مسئولیت  برند  های  شرکت  عماًل 

بر نحوه عرضه بنزین و سوخت در جایگاه 
دارند و شرکت ملی پخش  بر عهده  را  ها 
فرآورده های نفتی هم بر فعالیت و عملکرد 

شرکت های برند نظارت خواهد کرد.
بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده  مدیر 
اکنون حدود  اینکه هم  بیان  با  نفتی  های 
کل  در  سوخت  جایگاه   6۰۰ و  هزار   ۳
کشور در مدار بهره برداری قرار دارند، بیان 
 ۱۹۱ مالکیت  جایگاه،  تعداد  این  از  کرد: 
جایگاه سوخت در اختیار دولت بوده که با 
مشارکت سازمان خصوصی سازی واگذاری 

انجام  جایگاه های دولتی سوخت در حال 
است.

های  شرکت  اینکه  اعالم  با  همچنین  وی 
بر مشارکت  توانند عالوه  برند می  صاحب 
های  جایگاه  ساخت  به  نسبت  خرید،  در 
جدید سوخت هم اقدام کنند، یادآور شد: 
تاکنون ۳ پاالیشگاه نفت اصفهان، شیراز و 
عرضه  طرح  در  مشارکت  برای  هم  تبریز 
برند بنزین ثبت نام و مجوزهای قانونی را 

اخذ کرده اند.
مظلومی با بیان اینکه با اجرای طرح عرضه 
به صورت هزار  بنزین کماکان  برند قیمت 
تومان در جایگاه ها عرضه می شود، گفت: 
با اجرای این پروژه، هزینه حمل و نقل و 
صاحب  شرکت های  عهده  بر  بنزین  توزیع 
برند بوده و عماًل در این بخش هزینه های 

دولت کاهش می یابد.
پخش  ملی  شرکت  بازرگانی  مدیر 
واگذاری  از  همچنین  نفتی  فرآورده های 
در  هواپیماها  سوخت  تامین  عملیات 
فرودگاه های کشور به بخش خصوصی خبر 
داد و خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود 
از ابتدای بهمن ماه امسال، صدور مجوزها 
برای  صالحیت  صاحب  شرکت های  به 

عرضه سوخت در فرودگاه ها آغاز شود.

آغازعرضه بنزین برند از اول بهمن

با امضای اولین قرارداد حفاری، فعالیت های 
جدید اکتشاف نفت و گاز ایران در آب های 

خلیج فارس آغاز شد. 
فعالیت های  جدید  دور  مهر،  گزارش  به 
اکتشاف نفت و گاز ایران در آب های خلیج 
فارس پس از چند سال توقف عملیاتی با 
امضای یک قرارداد جدید حفاری اکتشافی 

آغاز شد.
بر این اساس شرکت ملی نفت ایران قصد 
دارد در مدت زمان دو سال، چهار حلقه 
آب های  در  اکتشافی  بلوک های  در  چاه 

خلیج فارس حفاری کند.
شرکت  اکتشاف  مدیر  هندی  سیدصالح 
ملی نفت ایران در تشریح جزئیات برنامه 
فارس،  خلیج  در  ایران  اکتشافی  جدید 
شرکت  با  که  حفاری  قرارداد  در  گفت: 
منعقد شد، سقف حفاری  حفاری شمال 
۴ حلقه چاه لحاظ شده که این تعداد چاه 
آب های  در  و  سال  مدت ۲  در  اکتشافی 

خلیج فارس حفر خواهد شد.
یک  حفر  اول  گام  در  اینکه  اعالم  با  وی 
حلقه چاه در یکی از مناطق مشترک نفتی 
در آب های خلیج فارس مدنظر بوده و به 
تدریج اولویت های اکتشافی در این منطقه 
بر  عالوه  کرد:  تصریح  شد،  خواهد  اعالم 
خلیج فارس، به زودی فعالیت های جدید 
اکتشاف نفت و گاز کشور در آب های دریای 

عمان هم آغاز خواهد شد.
این مقام مسئول از برنامه برای حفاری های 
اکتشافی در حوزه آب های دریای عمان 
ششم  برنامه  پایان  در  افزود:  و  داد  خبر 
این  در  اکتشافی  چاه  حلقه  یک  حفاری 

حوزه پیش بینی شده که فصل جدیدی 
در فعالیت های اکتشافی شرکت ملی نفت 

ایران خواهد بود.
ایران  نفت  ملی  شرکت  اکتشاف  مدیر 
در  نفت  اکتشاف  کرد:  تاکید  همچنین 
خلیج فارس به عنوان یکی از برنامه های 
بر  و  بوده  مطرح  نفت  شرکت  اولویت دار 
دکل  اجاره  ساله   ۲ قرارداد  مبنا  همین 

حفاری دریایی امضا شده است.
هندی درباره سیاست گذاری های اکتشافی 
شرکت ملی نفت هم توضیح داد: رویکرد 
جدید مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 
ایران در کاهش فعالیت های تصدی گری 
و ارائه پروژه های اکتشافی به شرکت های 

پیمانکار است.
فعالیت ها  سازی  یکپارچه  وی  گفته  به 
و  حفاری  و  ژئوفیزیک  عملیات  حوزه  در 
برون سپاری فعالیت هایی از این دست به 
پیمانکاران ذیصالح از جمله سیاست های 
جدید در مدیریت اکتشاف به شمار می آید.

راهبرد مدیریت  اینکه  بر  تاکید  با  هندی 
سازی  یکپارچه  راستای  در  اکتشاف 
قرارداد  در  افزود:  است،  حفاری  خدمات 
حفاری اکتشافی در آب های خلیج فارس 
۱۵ نوع خدمات حفاری معرفی شده و به 

پیمانکار ابالغ شده است.
وی همچنین در خصوص میانگین حفاری 
اکتشافی در قرارداد جدید حفاری اکتشافی 
کرد:  خاطرنشان  فارس  خلیج  در  ایران 
 ۳۵۰ و  یک هزار  حدود  حفاری  میانگین 
متر خواهد بود که در نهایت به ۲ هزار متر 

خواهد رسید.

شرکت های چینی در جلساتی مشترک 
توتال،  و  نمایندگان شرکت های شل  با 
تشکیل  با  تا  کردند  آمادگی  اعالم 
این  با  مشترکی  های  کنسرسیوم 
شرکت های اروپایی، در مناقصات جدید 

نفتی ایران حضور یابند.
اینکه شرکت  از  به گزارش تسنیم، پس 
شل  های  شرکت  با  ایران  نفت  ملی 
انگلیس و توتال فرانسه تفاهم نامه هایی 
ای  توسعه  مطالعات  انجام  منظور  به  را 
برخی میادین نفتی و گازی کشور امضا 
جلساتی  در  چینی  های  شرکت  کردند، 
های  شرکت  نمایندگان  با  مشترک 
با  تا  کردند  آمادگی  اعالم  توتال،  و  شل 
تشکیل کنسرسیوم های مشترکی با این 
شرکت های اروپایی، در مناقصات جدید 

نفتی ایران حضور یابند.
مهندسی  معاون  منوچهری  غالمرضا 
در  ایران  نفت  ملی  شرکت  توسعه  و 
چینی  های  شرکت  گفت:  خصوص  این 
و  دارند  دسترس  در  خوبی  مالی  منابع 
این موضوع می تواند همواره مورد توجه 
شرکت های دیگر برای ایجاد کنسرسیوم 

ها باشد.
رسیده  که  اخباری  اساس  بر  افزود:  وی 
شرکت سینوپک چین پیشنهاد مشارکت 
سی ان پی سی  شرکت  و  شل  شرکت  به 
چین پیشنهاد مشارکت به شرکت توتال 
نفتی  جدید  مناقصات  در  تا  است  داده 

ایران به صورت مشارکتی حضور یابند.
مدیران شرکت شل، شرکت سینوپک را 
یکی از شرکت های عظیم نفتی آسیا و 

شرکتی موفق در گرفتن پروژه های نفتی 
در  پیش  روز   6 شل  شرکت  دانند.  می 
گزارشی که از توافق جدید با شرکت ملی 
نفتی و  برای مطالعه میادین  ایران  نفت 
نفتی  »غول  نوشت:  کرد،  منتشر  گازی 
در  حاضر  حال  در   - سینوپک   - چین 
میادین آزادگان و یادآوران در حال تولید 
فعالیت  توسعه  دنبال  به  و  است  نفت 
دو  این  است.  منطقه  آن  در  خود  های 
میدان همراه با هم، حدود ۱۵ درصد از 
ذخایر درجای نفت امریکا را در دل خود 

دارند.«
نفت  ملی  مدیرعامل شرکت  کاردر  علی 
ایران نیز در پاسخ به اینکه »آیا ایران از 
اروپایی  و  چینی  های  شرکت  مشارکت 
استقبال  کشور  نفتی  های  پروژه  در 
از  ایران  به طور قطع  می کند؟« گفت: 
جهان  نفتی  های  شرکت  تمامی  حضور 
در مناقصات نفتی و همچنین ارائه طرح 
هایشان برای توسعه میادین نفتی کشور 
برای هیچ  ورود  راه  و  استقبال می کند 

کس بسته نیست.
های  شرکت  که  صورتی  در  افزود:  وی 
مشترک  صورت  به  اروپایی  و  چینی 
کنسرسیوم هایی تشکیل دهند که طرح 
و  اقتصادی  نظر  از  توجیهی  قابل  های 
کشور  نفتی  میادین  توسعه  برای  فنی 
ارائه کنند، می تواند همکاری مفیدی را 
ایران  با شرکت ملی نفت  این زمینه  در 
کنسرسیوم  تشکیل  با  و  باشند  داشته 
در  مالی،  و  فنی  نظر  از  قدرتمند  های 

مناقصات نفتی ایران نیز برنده شوند.

مذاکرات چینی ها با توتال و شل برای 
حضور مشترک در ایران 

فعالیت اکتشاف نفت و گاز ایران در خلیج 
فارس آغاز شد
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فروش سنگ خام در کشور باید متوقف شود
باید متوقف  با بیان اینکه فروش سنگ خام در کشور  وزیر صنعت 
به  قبل  ماه  یک  که  انقالب  معظم  رهبر  فرموده  طبق  گفت:  شود، 
به  تبدیل  را  ماده  این  داریم  سعی  و  اقدام  بودند  کرده  اعالم  بنده 
فرآورده های مورد نیاز کنیم.امید فالح مجری طرح زغال سنگ طبس 
در نشست فعاالن حوزه زغال سنگ و کک که با حضور وزیر صنعت 
مزینو،  پروده،  محدوده  چهار  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  طبس  در 
از حوزه های زغال دار طبس است که وسعت آن  آبدوغی  و  نای بند 
به حدود ۳۰ هزار کیلومتر مربع می رسد و بیش از ۵۸ درصد تولید 
زغال سنگ کشور را تامین می کند.وی ذخایر این چهار محدوده را 
کرد  عنوان  حرارتی  و  زغال سنگ کک شو  تن  میلیارد  حدود ۲.7۵ 
به لحاظ کیفی و کمی در  و گفت: وجود ذخایر عظیم زغال سنگ 
حوزه طبس برای واحدهای کک سازی کشور، هزینه سرمایه گذاری 
و  زیرساخت ها، حفظ  تکمیل  و  تجهیز  و  اکتشاف  زمینه  در  پایین 
توجه به منابع طبیعی و محیط زیست، امکان مکانیزاسیون معادن 
و ایجاد معادن با ظرفیت مناسب و دسترسی آسان به صنایع پایین 
است.وزیر صنعت،  ویژگی های طبس  از جمله  فوالد  و  دستی کک 
معدن و تجارت نیز در این نشست گفت: امروز بحث اصلی معادن، 
بحث اقتصاد مقاومتی است و رهبر معظم انقالب نیز این موضوع را 
ابالغ کردند.نعمت زاده با اشاره به تنوع محصوالت معدنی در خراسان 
جنوبی، گفت: بیش از 6۰ نوع مواد اولیه در خراسان جنوبی وجود 
افزوده  ارزش  که  است  این  مقاومتی  اقتصاد  مصداق  بنابراین  دارد، 
ایجاد کنیم و مواد خام صادر نکنیم.وی در خصوص فروش سنگ خام 
در کشور افزود: فروش سنگ خام در کشور باید متوقف می شد که این 
کار علی رغم جبهه گیری های برخی دالالن انجام شد و در واقع طبق 
فرموده رهبر معظم انقالب که یک ماه قبل به بنده اعالم کرده بودند 
اقدام و سعی داریم این ماده را تبدیل به فرآورده های مورد نیاز کنیم.

 
 سکه و ارز

سکه 12 هزار تومان گران شد
در بازار یکشنبه  سکه تمام طرح جدید با افزایش حدود ۱۲ هزار 
تومانی قیمت نسبت به شنبه به حدود یک میلیون و ۱6۴ هزار تومان 
رسید و دالر آمریکا نیز ۴۰7۰ تومان فروخته می شود. هر گرم طالی 
۱۸ عیار با روند افزایشی قیمت، ۱۱۳ هزار و 6۵6تومان داد و ستد می 
شود.همچنین نیم سکه و ربع سکه با افزایش ۲۰۰۰ تومانی قیمت، به 
ترتیب 6۰7 و ۳۲۴ هزار تومان فروخته می شوند.هر اونس طال بدون 
تغییر قیمت نسبت به روز شنبه، برای معامالت در بازارهای جهانی 
۱۱۳۴ دالر و ۵۰ سنت قیمت دارد.در بازار ارز نیز، یورو ۴۳۰۰ تومان، 
پوند انگلستان ۴۹۵۸ تومان و لیر ترکیه ۱۱۸۵ تومان عرضه می شود.

 
 بانک

برگزاری دومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد  
دومین جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای پاسارگاد، به ابتکار بانک پاسارگاد، در 
سه محور اصلی و یک بخش جنبی برگزار خواهد شد.به گزارش روابط  
عمومی بانک  پاسارگاد، خسرو رفیعی دبیر اجرایی این جشنواره، ضمن 
اعالم این خبر گفت: دومین جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای پاسارگاد، به 
ابتکار بانک پاسارگاد و به منظور ایجاد فرصت برای ارائه ایده ها و نگاه های 
مختلف به حفظ محیط  زیست و منابع طبیعی، تکریم خانواده و حقوق 
اجتماعی و همچنین اهدای عضو برگزار می شود. وی ادامه داد: در بخش 
جنبی جشنواره، به ۴ ایده برتر در هر بخش که امکان ساخت پیدا 
نکرده اند نیز جوایزی اهداء خواهد شد.مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد 
در خصوص اهداف این جشنواره افزود: این جشنواره با هدف کشف 
استعدادها و توانمندی های جوانان عالقمند به حوزه های فیلمسازی، 
حمایت از هنرمندان و همچنین جلب افکار عمومی به موضوعات فوق 
در  می شود.وی  برگزار  در جشنواره  مردم  مختلف  اقشار  مشارکت  و 
خصوص شرایط شرکت در این جشنواره خاطرنشان کرد: سازندگان آثار 
حداکثر تا پایان تیر سال ۱۳۹6 فرصت دارند تا نسخه نهایی فیلم خود 
را همراه با عکس کارگردان برای دبیرخانه ارسال کنند. زمان آثار ارائه 
شده نباید بیش از ۱۸۰ ثانیه باشد. همچنین طرح و ایده اثر باید در یک 
صفحه A۴  ارائه شود.رفیعی در خصوص جوایز این جشنواره تصریح 
کرد: به نفرات اول تا چهارم در هر بخش این جشنواره به ترتیب تندیس 
تندیس  ریال،  میلیون  مبلغ ۸۰  و  افتخار  دیپلم  همراه  به  جشنواره 
تندیس  ریال،  میلیون  مبلغ 6۰  و  افتخار  دیپلم  همراه  به  جشنواره 
جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۴۰ میلیون ریال و تندیس 
جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۲۰ میلیون ریال اهداء می شود. 
همچنین در بخش جنبی، به ۴ ایده برتر در هر بخش که امکان ساخت 
پیدا نکرده اند، تندیس جشنواره به همراه لوح سپاس و مبلغ ۱۰ میلیون 
ریال پرداخت خواهد شد.وی همچنین با اشاره به استقبال بسیار خوب 
عالقمندان از دوره نخست این جشنواره خاطرنشان کرد: در نخستین 
دوره این جشنواره، بیش از ۵ هزار نفر ثبت  نام کردند که در نهایت 
۱۸۹۴ فیلم و ۵۰۰ ایده به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. در ارزیابی این 
آثار که توسط فیلمسازان و هنرشناسان بنام کشور صورت گرفت، ۳۰۰ 
اثر و ۵۲ ایده انتخاب شد و از میان آثار منتخب در هر بخش، تعداد ۱۰ 
اثر برگزیده شدند که در مراسم اختتامیه، جوایز ایشان توسط معاون 
رییس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیرعامل بانک پاسارگاد 
اهدا شد.گفتنی است عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر، 
با دبیرخانه و همچنین ثبت نام به سایت جشنواره به آدرس  تماس 

www.pasargadfilmfest.ir مراجعه کنند.

راه اندازی سامانه پارس بانک پارسیان
با توجه به توسعه روز افزون قابلیت های بانکداری الکترونیک و ضرورت 
بهره برداری از این قابلیت ها در تسهیل مدیریت امور حساب های 
بانکی اشخاص حقوقی VIP، بانک پارسیان از سامانه پارس رونمایی 
با  که  سامانه  این   ، پارسیان  بانک  عمومی  روابط  گزارش  .به  کرد 
همکاری شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین راه 
به  می توانند   VIP حقوقی  اشخاص  که  است  ابزاری  شده   اندازی 
کمک آن گردش وجوه حساب های بانکی در بانک  پارسیان را در 
بانکی  اطالعات   ، آن  گوناگون  های  گزارش  از  استفاده  با  و  پایش 
مورد نیاز را استخراج کنند . این سامانه به گونه ای طراحی شده که 
امکاناتی برای مشتریان حقوقیVIP  صاحب حساب های چندگانه در 
پارسیان را فراهم می کند تا بتوانند به صورت محدود وکنترل شده 
امکان استفاده از برخی امکانات اینترنت بانک شرکت را در اختیار 
کارکنان خود )با توجه به حدود اختیارات( قرار داده و صاحبان امضا یا 
افرادی که توسط ایشان معرفی می شوند، به تناسب سطح دسترسی 
مصوب هیئت مدیره شرکت، از خدمات بهره مند شوند.از جمله دیگر 
قابلیت های سامانه پارس دریافت صورت حساب توسط افراد مجاز با 
جزئیات مربوطه است .نحوه دسترسی به سامانه پارس مشابه اینترنت 
بانک اشخاص حقیقی از طریق تارنمای بانک امکان پذیر خواهد بود.
تا  با سامانه پارس می توان گزارش چک های واگذارشده  همچنین 
مشاهده نتیجه وصول چک ها را پیگیری کرده  و مشخصات چک را با 
در سیستم تعریف کرد که در صورت مغایرت به کاربر بانک اخطارداده 
می شود. مواردی از جمله امکان پایش وجوه نقد سازمان به همراه 
از آخرین وضعیت میزان وجوه  دپارتمان های زیر مجموعه، اطالع 
نقد و گردش سپرده ها امکان مشاهده صورتحساب بدون محدودیت 
زمانی، مدیریت چک ها واگذار شده، امکان ثبت چک، مدیریت دسته 
چک ها، ارائه گزارش های آنی در خصوص واریز برداشت از حساب ها 
در سازمان هاو دپارتمان های زیر مجموعه، ایجاد سهولت در کشف و 
بر طرف نمودن موارد مغایرت احتمالی، کاهش هزینه و حذف برخی 
از عملیات دفتری غیرمتمرکز نیز در این سیستم قابل استفاده برای 

مشتریانVIP است.

اختالف آماری تا 1.4 درصد پیش رفت؛
تورم متوقف شد

گزارش بانک مرکزی از ثابت شدن تورم ساالنه 
خبر  ساالنه  و  ماهانه  در شاخص  رشد  البته  و 
می دهد. با این اوصاف اختالف نرخ های اعالمی 
درصد   ۱.۴ تا  آمار  مرکز  و  مرکزی  بانک  بین 
مرکز  اعالم  از  روز  چند  فاصله  رفت.به  پیش 
آمار مبنی بر کاهش تورم ساالنه تا 7.۲، بانک 
کرده  اعالم  خود  گزارش  تازه ترین  در  مرکزی 
است که تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه به ۸.6 
رسید. این نرخ در مقایسه با آبان ماه تغییری 
نکرده و ثابت مانده است.اما تغییر شاخص بهای 
کاال و خدمات در ماه گذشته نشان از رسیدن 
آن به ۲۵۲.۹ دارد که بیانگر تورم ماهانه ۱.۴ 
آذر  ماهانه  تورم  حالت  این  در  است.  درصدی 
ماه نسبت به نرخ ۰.6 درصدی ثبت شده برای 
است. یافته  افزایش  درصد   ۰.۸ حدود  تا  آبان 
یعنی  تورمی  دیگر  شاخص  که  حال  عین  در 
تغییرات آذر نسبت به ماه مشابه سال قبل هر 
که  گونه ای  به  دارد،  رشد  هم  باز  اندک  چند 
تورم نقطه به نقطه ماه گذشته ۹.۲ ثبت شده، 
ولی در آبان ماه این نرخ حدود ۹.۱ درصد بوده 
بانک  اعالمی  تورم  نرخ  ماندن  ثابت  است.با 
مرکز  در  نرخ  کاهش  دیگر  از سوی  و  مرکزی 
آمار باز هم فاصله بین نرخ های اعالمی این دو 
به  توجه  با  اکنون  است.  یافته  افزایش  مرجع 
تورم ساالنه 7.۲ درصدی، ماهانه ۰.۸ درصدی 
آمار  مرکز  که  درصدی   ۵.7 نقطه  به  نقطه  و 
برای آذر ماه اعالم کرده بود، اختالف در تورم 
آمار  مرکز  و  مرکزی  بانک  بین  اعالمی  ساالنه 
نقطه  به  نقطه  و   ۰.6 تا  ماهانه   ،۱.۴ به حدود 
و رشدی که  است.توقف  تا ۳.۵ درصد رسیده 
آن  از  مرکزی  بانک  تورمی،  شاخص های  در 
خبر داده خود تاییدی بر اظهارات تازه مدیران 
شاخص  این  رسیدن  بر  مبنی  دولت  اقتصادی 
که  روندی  باشد.  تواند  می  سخت  هسته  به 
و گفته  داشته  اشاره  آن  به  اقتصاد  وزیر  اخیرا 
که با رسیدن تورم به هسته سخت اکنون کار 
برای ممانعت از افزایش آن سخت شده است. 
پایانی صندوق  این در حالی است که گزارش 
بین المللی پول در سال ۲۰۱6،   درباره اوضاع 
آینده  آن در سال  و پیش بینی  ایران  قتصادی 
حاکی از آن بود که احتماال نرخ تورم تا انتهای 
سال جاری تا ۹ درصد خواهد رسید و در سال 
آینده هم با توجه به رشدی که اخیرا دالر و ارز 
در بازار ایران تجربه می کند، می تواند تا ۱۱ 

درصد افزایش یابد.
 

صنعت
90 هزار میلیارد ریال تسهیالت 

 به بنگاه های کوچک و متوسط اعطا شد
بیش از ۱۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط برای 
ثبت نام  بهین یاب  سامانه  در  تسهیالت  اخذ 
میلیارد  هزار   ۹۰ از  بیش  تاکنون  و  اند  کرده 
است. شده  اعطا  آنها  به  بانکی  تسهیالت  ریال 
مقدار  این  کرد:  اظهار  سنندج  در  یزدانی  علی 
تولید  موانع  رفع  راستای  در  بانکی  تسهیالت 
بنگاه  به  تولید  با تصویب کارگروه رفع موانع  و 
های کوچک و متوسط کشور اعطا شده است.
وی افزود: برای حمایت از این بنگاه ها عالوه بر 
مالیاتی،  بانکی، معافیت های  اعطای تسهیالت 
تامین اجتماعی و تسهیل در صدور ضمانت های 
موانع  رفع  کارگروه  مصوبه  به  توجه  با  بانکی 
سازمان  عامل  است.مدیر  گرفته  صورت  تولید 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: 
بانک  کشور،  بانکی  نظام  در  بار  نخستین  برای 
که  تولیدی  واحدهای  به  که  شدند  موظف  ها 
معرفی  با  دارند  معوقه  اقساط  و  برگشتی  چک 
کارگروه رفع موانع تولید تسهیالت بانکی اعطا 
کنند.با تسهیل در صدور ضمانت نامه ها تا مبلغ 
۳۰ میلیارد ریال بدون مراجعه به بانک ها، برای 
سرمایه در گردش و سرمایه ثابت صادر می شود.

 خودرو
تولید 13 خودروی سنگین متوقف شد

ماه  آبان  در  سنگین  خودروی  مدل   ۱۳ تولید 
امسال متوقف شد.به گزارش ایسنا،   در این مدت 
بنز LK۲6۲۴ شرکت  تولید کامیون کمپرسی 
ایران خودرو دیزل با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه 
آبان ماه سال گذشته  از دو دستگاه در  و  بوده 
به صفر رسید.همچنین تولید کامیون باری بنز 
خودرو  ایران  محصول  دیگر  عنوان  به   L۲6۲۴
دیزل نیز ۱۰۰ درصد کاهش داشته و از شش 
یافت. کاهش  صفر  به   ۱۳۹۴ آبان  در  دستگاه 

در این مدت تولید سه محصول شرکت زامیاد 
شامل کامیون کشنده تک محور ۲*۴، کامیون 
کامیون کمپرسی دو  و  کشنده دو محور 6*۴ 
با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه  نیز  محور 6*۴ 
بوده و به ترتیب از یک، یک و یک دستگاه در 

آبان ماه سال گذشته به صفر رسید.
 

 جزئیات و نحوه نوسازی 15 هزار وانت 
بار فرسوده

جزئیات  به  اشاره  با  صنفی  مسئول  مقام  یک 
گفت:  فرسوده،  بار  وانت  هزار   ۱۵ نوسازی 
متقاضیان با ۲۰ میلیون وام، اقساط ۴ ساله، سود 
۱6 درصد وپرداخت۱۰ میلیون تومان وجه نقد، 

خودروی جایگزین دریافت می کنند.
محسن طاقدار با اشاره به اجرای طرح نوسازی 
۱۵ هزار وانت بار فرسوده درسراسر کشور، گفت: 
هزینه های باالی سوخت و استهالک این خودرو 
ها عامل تعویض آنها است و متقاضیان پس از 
ونقل  حمل  اتحادیه  به  مراجعه  با  پالک  فک 
کاالی سبک شهری و دریافت گواهی، می توانند 

خودرو فرسوده را تعویض کنند.
وی با بیان اینکه مرحله اول این طرح مختص 
فاز  ادامه داد: در  بود  این صنف خواهد  اعضای 
می  نیستند  اتحادیه  عضو  که  متقاضیانی  دوم 
گواهی  دریافت  و  اتحادیه  به  مراجعه  با  توانند 
خودرو  ایران  شرکت  به  خودرو،  تعویض  برای 

مراجعه کنند.

خبر خبر

مصوبه مجلس شورای اسالمی  گروه اقتصاد: 
سودبانکی  و  دیرکرد  جرایم  بربخشش  مبنی 
تومان  میلیون   ۱۰۰ سقف  تا  معوق  وام های 
که  است  حالی  در  نشده،این  اجرایی  تاکنون 
اجرای این مصوبه می تواند نقش مهمی در روند 
نمایندگان  باشد.  داشته  بانکی  معوقات  وصول 
بخشش  برای  ای  ملت،مصوبه  خانه  در  مردم 
جریمه های دیرکرد و نرخ سود بانکی داشتند 
دیرکرد  های  جریمه  و  سود  آن  براساس  که 
وام های معوق تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از 
مسئله  شود،اما  بخشیده  ارز  نرخ  تسعیر  محل 
این است این مصوبه علی رغم تاکیدات فراوان 
اجرایی نشده است.مراجع عالیقدر تقلید، بارها 
انتقاداتی به عملکرد سیستم بانکی کشور داشته 
اند که باید به این موضوعات رسیدگی شود،اخذ 
باعث  بانکی  کالن  سودهای  و  دیرکرد  جریمه 
شده بسیاری از مردم و تولیدکنندگان با مشکل 
اسالمی  شورای  مجلس  شوند.رئیس  روبرو 
بخشش  مصوبه  موضوع  شدن  اجرایی  روی 
تاکید  بانکی  سود  نرخ  و  دیرکرد  جریمه های 
به  را  موضوع  این  پیگیری  موضوع  و  دارند 

کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.
تاکید ویژه بر اجرایی شدن مصوبه

براساس  گفت:  داورانی  محمدرضاپورابراهیمی 
مصوبه مجلس شورای اسالمی مقرر شده سود 
تا  کشاورزی  معوق  های  وام  دیرکرد  جرایم  و 
۱۰۰ میلیون تومان بخشیده شود.نماینده مردم 
اسالمی،ادامه  شورای  درمجلس  راور  و  کرمان 
بودجه،  اصالح  قانون   ۳۵ ماده  براساس  داد: 
منابع الزم برای بخشش سود و جرایم دیرکرد 
وام های معوق کشاورزی تا سقف ۱۰۰ میلیون 
تومان از محل تسعیر نرخ ارز تامین می شود.
افزود:  دهم،  درمجلس  مردم  نماینده  این 
رئیس  به  ای  نامه  در  مجلس  ۱6۰نماینده 
و  سود  بخشش  مصوبه  شدن  اجرایی  جمهور 
درخواست  را  معوق  های  وام  دیرکرد  جرایم 
کردند همچنین در رابطه با این موضوع نشستی 
با دکتر الریجانی برگزار شد.وی بااشاره به ارجاع 
موضوع پیگیری اجرای بخشش جرایم دیرکرد 
اقتصادی  و سود وام های معوق به کمیسیون 
مبنی  ویژه  تاکید  مجلس  افزود:رئیس  مجلس 
وام  پیگیری بخشش سود و جرایم دیرکرد  بر 
میلیون   ۱۰۰ سقف  تا  کشاورزی  معوق  های 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سوی  از  تومان 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  داشتند.رئیس 
شورای اسالمی یادآور شد:به دلیل اینکه بحث 
بخشش سود و جرایم دیرکرد در قانون بودجه 
این  اجرای  برای  ماه   ۳ از  کمتر  آمده،بنابراین 
مصوبه مجلس زمان وجود دارد و باید آیین نامه 

مصوبه مذکور به بانک های کشور ابالغ شود.
ابزارنظارتی برای اجرای مصوبه بخشش جرایم

بخشش  تصویب  به  اشاره  با  اکبرکریمی  علی 
جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه زیر۱۰۰ 
گفت:دولت   ۹۵ بودجه  اصالحیه  در  میلیونی 
مکلف است قوانین مصوب مجلس را اجرا کند و 
اگر دلیلی برای عدم امکان اجرای قانون داشته 
به  مستند  صورت  به  را  دالیل  این  باشد،باید 
مجلس ارائه کند و این دالیل باید برای مجلس 
قانع کننده باشد، درغیر اینصورت این به معنای 
گزارشات  در  و  بوده  قانون  به  تمکین  عدم 
دیوان محاسبات لحاظ می شود.نماینده مردم 
شورای  درمجلس  کمیجان  و  اراک،خنداب 
برای  مجلس  مصوبه  اینکه  بیان  اسالمی،با 
بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه 
زیر ۱۰۰ میلیونی در اصالحیه بودجه ۹۵ برای 
جامعه  ضعیف  اقشار  ویژه  به  مردم  کارگشایی 
دلیل  این  به  را  قانون  این  است،افزود:مجلس 
کمی  بدهی  که  ضعیفی  افراد  تا  کرد  تصویب 
به سیستم بانکی دارند،اما به علت گذشت زمان 
جرایم و سودهای زیادی به آنها تعلق گرفته و 
مواجه  مشکل  با  را  زیادی  های  خانواده  عمال 
کرده از قید و بند بخشی از این مشکالت رها 

شوند.
سریعتر  هرچه  باید  داد:دولت  ادامه  کریمی   

بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه 
زیر ۱۰۰ میلیونی را اجرا کند و این مصوبه به 
هیچ آیین نامه اجرایی وقت گیر که نیازمند به 
و  ندارد  باشد،احتیاج  دولت  هیئت  در  تصویب 
بخشنامه  یک  یا  و  اجرایی  دستورالعمل  بایک 
به بانک ها قابلیت اجرا دارد.وی با بیان اینکه 
مکانیزم اجرایی بخشش جرایم دیرکرد و سود 
وام های معوقه زیر ۱۰۰ میلیونی باید ازسوی 
سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به بانک 
به  نسبت  شد:نمایندگان  شود،یادآور  ابالغ  ها 
پرداخت سود وام های معوق زیر ۱۰۰ میلیونی 
از سوی دولت و بخشش جریمه از سوی بانک 
هستند.عضوکمیسیون  پیگیر  و  حساس  ها 
به  اشاره  اسالمی،با  شورای  مجلس  اقتصادی 
رییس  به  نماینده   ۱۵۰ از  بیش  نامه  ارسال 
بخشش  شدن  اجرایی  درخصوص  جمهور 
جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه زیر ۱۰۰ 
میلیونی،تصریح کرد:اگر دولت قانون مذکور را 
برای  خود  نظارتی  ابزار  از  نکند،مجلس  اجرا 
اجرای این قانون استفاده می کند،که سوال از 
نظارتی  ابزار  این  جزء  جمهور  رییس  یا  وزراء 

است.
 بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق 

کشاورزی تا 100 میلیون تومان
علی قربانی گفت:درکمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس موضوع بخشش سود و جرایم دیرکرد 
وام های معوق کشاورزی تا ۱۰۰ میلیون تومان 
مطرح و در صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
درمجلس  بجنورد  مردم  شود.نماینده  مصوب 
شورای اسالمی،ادامه داد:با وجود ابالغ  موضوع 
بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق 
کشاورزی تا ۱۰۰ میلیون تومان  به دولت،این 
نماینده  است.این  نشده  اجرایی  تاکنون  مهم 
عدم  دهم،افزود:درخصوص  درمجلس  مردم 
اجرای مصوبه مجلس در زمینه بخشش سود و 
جرایم دیرکرد،از وزیراقتصاد و رئیس کل بانک 
مرکزی درخواست شد تا با حضور در کمیسیون 
توضیح  رابطه  این  در  مجلس  بودجه  و  برنامه 
اظهار  مرکزی  بانک  گفت:رئیس  بدهند.قربانی 
بر  از مصوبه مجلس مبنی  بندی  در  کرده که 
بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق 
آمده است که اجرای مصوبه نباید به رشد پایه 
پولی منتهی شود این در حالی است که دولت 
در زمان تصویب این قانون، این موضوع را قبول 
این  اجرای  عدم  برای  دلیلی  بنابراین  کرده 
مصوبه وجود ندارد.قربانی افزود:بخشش سود و 
جرایم دیرکرد وام های معوق،این فرصت را می 
دهد که انگیزه ایجاد شود تا بخش قابل توجهی 
که  اشخاصی  و  شود  وصول  بانکی  معوقات  از 
به صورت غیرعمد مانند خشکسالی، در زمان 
تسویه  را  خود  های  وام  اند  نتوانسته  مقرر 
قانون،وام خود  این  از  استفاده  با  بتوانند  کنند 
،وی  ملت  خانه  گزارش  کنند.به  بازپرداخت  را 
گفت:اگر مصوبه قانونی مجلس شورای اسالمی 
مبنی بر بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های 
اجرایی  تومان  میلیون   ۱۰۰ سقف  تا  معوق 
نشود،در این رابطه از وزیر اقتصاد سوال خواهد 
شد و حتی امکان دارد بحث استیضاح وزیر نیز 
و  برنامه،بودجه  شود.عضوکمیسیون  پیگیری 

شد:  یادآور  اسالمی  شورای  مجلس  محاسبات 
رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید شرایط 
را برای اجرای بخشش سود و جرایم دیرکرد وام 
های معوق فراهم کنند و دراین رابطه پاسخگو 
باشند به دلیل اینکه درزمان تصویب این مصوبه 
اجرایی  قابلیت  پیشنهاد  این  که  ندادند  اطالع 

شدن ندارد.
پرداخت  قسط های بانکی بیش ازسال گذشته 

با مشکل روبرو می شود
مجلس  مصوبه  وضعیت  درباره  اصغرسلیمی 
وام  دیرکرد  جرایم  و  سود  بخشش  درباره  
میلیون   ۱۰۰ زیر  سقف   تا  کشاورزی  های 
در  کشاورزی  وضعیت  که  تومان،گفت:زمانی 
شرایط بهینه ای در اثر سرمازدگی و خشکسالی 
در طی چندسال اخیر قرار ندارد؛بدیهی است 
پرداخت  قسط  در   به سال  که کشاورز سال 
های بانکی بیش ازسال گذشته با مشکل روبرو 
این  در  باید  مجلس  مصوبه  شود،بنابراین  می 
مردم  نماینده  شود.  محقق  حتم  بطور  راستا 
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  سمیرم 
حکم  تاکنون  متاسفانه  اقتصادی  وزارت  اینکه 
به  را  میلیون   ۱۰۰ زیر  های  وام  بخشودگی 
است،  نکرده  ابالغ   اجرا  برای  کشاورزی  بانک 
گفت:ضامن های کشاورزان نیز در راستای عدم 
مشکل  با  بانکی  دیرکردهای  و  قسط  پرداخت 
کمیسیون  رییسه  شدند.عضوهیئت  روبرو 
امور داخلی مجلس،یادآورشد:کاهش  شوراها و 
یا  و  خشکسالی  دراثر  کشاورزی   تولیدات 
با مشکالت بیشماری  سرمازدگی کشاورزان را 
مواجه می کند و آنها در این موقعیت قطعا نیاز 
به بخشش جرایم دیرکرد وام های بانکی خود 

دارند.
 دولت باید سازوکار ابالغ کند

بخشش  تصویب  به  اشاره  با  خانی  قره  اسدا... 
جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه زیر ۱۰۰ 
میلیونی در اصالحیه بودجه ۹۵ گفت:در زمان 
بررسی اصالحیه بودجه ۹۵،کمیسیون اقتصادی 
محاسبات مجلس  و  برنامه،بودجه  و کمیسیون 
بخشش  درخصوص  محاسباتی  اسالمی  شورای 
جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه زیر ۱۰۰ 
این  نیز  نگهبان  و شورای  دادند  انجام  میلیونی 
اصالحیه را تایید کرد و اگر ایرادی قانونی براین 
اصالحیه وجود داشت شورای نگهبان این الیحه 
را به مجلس عودت می داد.نماینده مردم علی 
آبادکتول درمجلس شورای اسالمی،با بیان اینکه 
دولت باید سازوکار اجرای بخشش جرایم دیرکرد 
و سود وام های معوق زیر ۱۰۰ میلیونی را ابالغ 
کند، افزود:دولت باید شیوه نامه، مقررات و آیین 
نامه اجرای بخشودگی جرایم دیرکرد را تدوین و 
ابالغ کند، نه اینکه این قانون مجلس را به دیده 
فراموشی بسپارد.دامنه شمول دریافت کنندگان 
پایین  اقشار  میلیونی  زیر ۱۰۰  معوق  های  وام 
جامعه هستند.قره خانی با اشاره به اینکه دامنه 
زیر  معوق  های  وام  کنندگان  دریافت  شمول 
۱۰۰ میلیونی اقشار پایین جامعه هستند، ادامه 
کشاورزان  و  ساختمانی  داد:کارمندان،کارگران 
جزء دریافت کنندگان وام های زیر ۱۰۰ میلیونی 
هستند، که با توجه به شرایط رکودی از کار بیکار 
اشتغال  ایجاد  و  گذاری  سرمایه  شرایط  و  شده 

فراهم نشده که بتوانند بخشی از اقساط وام خود 
را پرداخت کنند.وی با بیان اینکه اقتصاد کشور 
پولی بوده و تاکنون بیشتر مصوبات در راستای 
حمایت از سیستم بانکی بوده است،یادآور شد:با 
وجود تعداد فراوان کارخانجات ورشکسته شده و 
خیل عظیم بیکاران،بانک ها هیچ آسیبی ندیدند 
و اگر بانک مرکزی فضا را برای مجوزهای جدید 
باز بگذارد، جمع کثیری تقاضای ایجاد موسسات 

مالی و اعتباری دارند.
دولت باید مصوبه مجلس را اجرا کند

قره خانی افزود:مصوبه مجلس در راستای این 
بوده که اقشار ضعیف جامعه از زیر ُدیون بانک 
ها خارج  شوند و دولت باید به این مصوبه عمل 
کند و سازوکار اجرایی شدن آن را فراهم کند.
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
بخشش  مصوبه  اگر  کرد:دولت  اسالمی،تصریح 
جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه زیر ۱۰۰ 
میلیونی را اجرا نکند،سوال از وزیراقتصاد مطرح 
می شود، تا وزیر توضیح دهد که مصوبه ای که 
مربوط به اقشار پایین جامعه است،چرا اجرایی 

نشده است.
پرداخت اصل ِدین توسط بدهکاران، نقدینگی 

بانک ها را باال می برد
تصویب  به  اشاره  با  مال  یوسفیان  ا...  عزت 
بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه 
بند  این  بودجه ۹۵ گفت:تصویب  اصالحیه  در 
با موافقت دولت و تفاهم بین مجلس و دولت 
را  قانون  این  یکطرفه  و مجلس  گرفت  صورت 
تصویب نکرد.نماینده مردم آمل و الریجان در 
مجلس شورای اسالمی،با بیان اینکه  بخشش 
کشور  نفع  به  لحاظ  هر  از  دیرکرد  جرایم 
بود،افزود:رقم بدهی بدهکاران زیر۱۰۰ میلیونی 
به  مبالغ  این  بازگشت  که  است  کالنی  رقم 
کشور می تواند به نفع کشور باشد و تنها مقرر 
شد که درهنگام تسویه حساب جرایم دیرکرد 
مال  شود.یوسفیان  بخشوده  ها  بانک  سوی  از 
بودجه مقرر شده  اینکه دراصالحیه  به  بااشاره 
بود که سود وام های زیر ۱۰۰ میلیونی ازسوی 
دولت پرداخت شود،ادامه داد:سود وام زیر۱۰۰ 
پرداخت  و  نیست  دولت  باالیی  رقم  میلیونی 
ها  بانک  بدهکاران،نقدینگی  توسط  ِدین  اصل 
ها  بانک  و  برد  می  باال  ناگهانی  صورت  به  را 
درپرداخت  ضعف  و  بودن  زمینگیر  حالت  از 
تسهیالت بانکی به واحدهای تولیدی و ... خارج 
می شدند.وی یادآور شد:در شرایط کنونی بانک 
وام  سود  که  زمانی  تا  که  کنند  می  اظهار  ها 
اقدام  نشود،امکان  پرداخت  دولت  توسط  ها 
زیر  های  وام  دیرکرد  جرایم  بخشش  برای 
۱۰۰ میلیون تومان فراهم نیست و متاسفانه با 
بدهکاران وارد مذاکره نشده و حساب و کتاب 
را  آنها  دولت سود  اگر  نکردند،تا  بررسی  را  ها 
پرداخت کرد،زمان را با توجه به نزدیک بودن به 

پایان سال از دست ندهند.
دولت پیش از  تصمیم نمایندگان به سوال از 

وزیر ،مصوبه مجلس را اجرایی کند
کمیسیون  جلسات  به  بااشاره  مال  یوسفیان 
برنامه،بودجه و محاسبات و کمیسیون اقتصادی 
اقتصادی  مدیران  با  اسالمی  شورای  مجلس 
مدیران،افزود:اگر  این  از  ها  پیگیری  و  کشور 
در مدت دو تا سه ماه آینده جرایم دیرکرد و 
سود وام های معوقه زیر ۱۰۰ میلیونی بخشوده 
نشود، احتماال در قانون بودجه ۹6 بار دیگر این 
قانون تصویب شود و درحال حاضر نمایندگان 
میلیون  زیر ۱۰۰  بانکی  بدهکاران  فشار  تحت 
برنامه،بودجه  هستند.عضوکمیسیون  تومان 
اسالمی،تصریح  شورای  مجلس  محاسبات  و 
تصمیم  نمایندگان  اینکه  از  پیش  کرد:دولت 
کنند،مصوبه  مطرح  را  وزیر  از  بگیرند،سوال 
است؛براساس  کند.گفتنی  اجرایی  را  مجلس 
تبصره ۳۵ اصالحیه بودجه سال ۹۵ به دولت 
هزارمیلیارد   ۴۵ سقف  تا  که  می دهد  اجازه 
به  خود  ارز،بدهی  نرخ  تسعیر  ازمحل  تومان 
بانک ها را بپردازد یا نسبت به افزایش سرمایه 

خود در بانک ها اقدام کند.

انتقاد نمایندگان مجلس از مصوبه ای که هنوز اجرایی نشده؛

بی توجهی بانک ها به بخشودگی جرایم دیرکرد وام ها

شاید گران شدن کاالهای اساسی تأثیر 
مرفه   زندگی طبقه  بر روی  چندانی 
خانواده های  سفره  اما  باشد  نداشته 
کرده  کوچکتر  را  پایین  به  متوسط 
گران  شاید  گفت:  اسحاق  است.آل 
شدن کاالهای اساسی تأثیر چندانی 
بر روی زندگی طبقه مرفه تر جامعه 
نداشته اما سفره خانواده های متوسط 
کرده  کوچکتر  را  جامعه  پایین  به 
اتاق  عضو  اسحاق،  آل  است.یحیی 

کاالهای  شدن  گران  با  رابطه  در  بازرگانی 
اساسی و کاهش قدرت خرید مردم بیان داشت: 
طبقات متوسط به پایین جامعه باالی ۵۰ درصد 
از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و این ها 
از نظر درآمد و کیفیت زندگی متوسط به پایین 
هستند و از آن سو 7۵ درصد هزینه های این 
خانواده ها در ۵  مقوله قرار دارد.وی افزود: این 
مسکن،  خوراک،  و  معیشت  شامل  رشته   ۵
پوشاک، بهداشت و آموزش است و در این میان 
رده  مهمترین  در  اساسی  کاالهای  و  خوراک 
اهمیت برای هر خانواده قرار دارد. متأسفانه علی 
رغم این که دولت توانسته تورم را کنترل کند 
و از دو رقمی به یک رقمی آن را تبدیل کند و 
این موضوع در کالن اقتصاد نیز درست است، 
اما به گفته خود بانک مرکزی کاالهای اساسی 
که هزینه عمده زندگی مردم است افزایش ۴۸ 
شاید  گفت:  اسحاق  است.آل  داشته  درصدی 
بر  تأثیر چندانی  گران شدن کاالهای اساسی 
اما  نداشته  جامعه  مرفه تر  طبقه  زندگی  روی 
سفره خانواده های متوسط به پایین جامعه را 
کوچکتر کرده است مسکن نیز به همین ترتیب. 
شاید مسکن تغیی چندانی نکرده باشد اما اجاره 

های آن باالتر رفته است.وی اظهار داشت: در 
گونه  به  جامعه  طبقه  این  وضعیت  حقیقت 
هزینه هایشان  با  درآمدهایشان  که  شده  ای 
همخوانی ندارد یعنی نمی توانند زندگی خود 
بیشترین  از آن طرف  بچرخانند  راحتی  به  را 
بیکاری ها نیز مربوط به این خانواده هاست و 
این موضوع نیز مشکالت را بیشتر می کند.این 
عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد: در دوران جنگ با 
این که مشکالت فراوانی داشتیم اما همت دولت 
این بود که این کاالهای اساسی را به هر قیمت 
شده است هم از لحاظ میزان به وفور و هم از 
لحاظ قیمت کنترل شده باشد.آل اسحاق در 
پایان گفت: االن که طبق گزارش بانک مرکزی 
گران  اساسی  کاالهای  از  برخی  درصد   ۴۸
شده است دولت باید دقت کند که این طبقه 
متوسط با توجه به درآمدهای کم خود بتوانند 
این کاالهای اساسی را تهیه کنند زیرا  مردم 
برای تهیه کاالهای اساسی در فشار هستند و 
سابقه کار دولت های قبل نیز نشان می دهد که 
تمامی آن ها بر روی این موضوع حساس بودند 
و اجازه نمی دادند که یک دفعه برنج به کیلویی 

۱۳، ۱۴ هزار تومان برسد.

تجارت  زمینه  در  ایران  رتبه 
گذشته  سال های  طی  الکترونیکی 
رتبه چندان جالبی نبوده اما در سال 
جاری میالدی اینگونه گفته می شود 
که در این بخش جزو ۱۰ کشور اول 
می رویم. شمار  به  اقیانوسیه  و  آسیا 

تا سال ۱۳۹۳ اینگونه عنوان می شد 
که ایران در فضای اقتصاد دیجیتالی 
از میان 7۰ کشور رتبه 6۹ را به خود 
به  که  آماری  است  داده  اختصاص 

گواهی آن می شد نتیجه گرفت برای کسب و 
الکترونیکی اقدامی  کارهای مبتنی بر تجارت 
طی  است.اما  نگرفته  صورت  جدی  چندان 
ارائه  مجوز  صدور  دنبال  به  اخیر  سال های 
 ۳G خدمات پهن باند اینترنت موبایل یا همان
و ۴G دسترسی شهروندان به اینترنت افزایشی 
قابل توجه یافته و بر همین اساس در حوزه های 
مختلف بهره بیشتری از این فضا گرفته می شود.

بدین ترتیب در زمینه تجارت الکترونیک نیز 
به  بوده ایم  کاربران  بهره گیری  افزایش  شاهد 
 UNCTAD شاخص  براساس  که  گونه ای 
 ۲۰۱6  B۲C E-Commerce Index
که توسط آنکتاد محاسبه می شود، جمهوری 
با رتبه 77 در میان ۱۰ کشور  ایران  اسالمی 
برتر آسیا و اقیانوسیه قرار گرفته است.شاخص 
B۲C E-commerce Index ۲۰۱6 که 
میزان آمادگی برای تجارت الکترونیکی در هر 
کشور را نشان می دهد، از چهار نشانگر ضریب 
دهنده  سرویس  تعداد  اینترنت،  کاربران  نفوذ 
های امن به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، 
قابلیت  امتیاز  و  اعتباری  کارت  نفوذ  ضریب 
است.  شده  ترکیب  پستی  خدمات  اطمینان 

در سال ۲۰۱6، این شاخص برای ۱۳7 کشور 
جهان که نماینده ۹6 درصد جمعیت جهان و 
۹۹ درصد GDP جهان هستند، محاسبه شده 
است.براساس رده بندی صورت گرفته توسط 
آنکتاد، لوکزامبورگ در این شاخص رتبه اول 
نیز  اول جهان  بین ۱۰ کشور  در  داراست.  را 
شش کشور اروپایی، سه کشور از منطقه آسیا-
اقیانوسیه و یک کشور از آمریکای شمالی قرار 
گرفته و در میان کشورهای درحال توسعه، سه 
کشور با درآمد باال، یعنی کره جنوبی، چین و 
سنگاپور پیشتاز هستند. ایران نیز با کسب امتیاز 
۴۲.6 رتبه 77 را کسب کرده و در میان ۱۰ 
کشور برتر منطقه آسیا-اقیانوسیه قرار گرفته 
است.طبق آمارهای موسسه »این وست« حجم 
جهان  سطح  در  الکترونیک  تجارت  مبادالت 
از 6۸۰میلیارد  بیش  میالدی  در سال ۲۰۱۳ 
دالر بوده که سهم ایران از این درآمد کمتر از 
۱.۵درصد بوده است. حال طی این سال ها به 
نظر می رسد حجم این مبادالت افزایشی قابل 
توجه داشته به گونه ای که در آمارها نیز این 
رشد مشهود است البته اینکه رتبه ۱۰ در آسیا 
و اقیانوسیه تا چه اندازه مناسب ارزیابی می شود 

نیز موضوعی است که جای بحث دارد.

آل اسحاق : درآمد مردم با هزینه هایشان همخوانی ندارد

کاالهای اساسی 48 درصد گران شد
طی سال های گذشته رتبه چندان جالبی نداشتیم

رتبه تک رقمی ایران در تجارت الکترونیکی



آگهی  تجدید مزایده عمومی
شهرداری پاوه در اجرای بند2 صورت جلسه مورخ5 / 8  / 95 شماره 125 شورای محترم اسالمی شهر 
پاوه و با استناد به ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها جهت انجام امور تبلیغاتی قصد اجاره عرصه 
محل نصب تابلو ها یا استند های تبلیغاتی و همچنین طرفین پل عابر پیاده رو را به مدت یکسال 
شمسی به كانون ها وشركت های تبلیغاتی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از طریق 

مزایده كتبی به باالترین قیمت پیشنهادی با شرایط ذیل دارد.
لذا ازكلیه متقاضیان مورد صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد بارعایت شرایط وجدول ذیل درساعات 
اداری غیر ازایام تعطیل جهت شركت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء خیابان امام 
محمد غزالی مراجعه  ودر موعد مقرر نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام وپس ازتکمیل وثبت در دبیرخانه شهرداری آن 

رابه واحد حراست تحویل یا جهت كسب اطالعات بیشترباشماره تلفن 46122819-083 تماس حاصل نمایند.

شهرداری پاوه

 نوبت اول

شرایط: 1-مزایده گذار: شهرداری پاوه.
2-نوع سپرده: متقاضیان برای شركت در تجدید مزایده بایستی مبلغی را به شرح جدول فوق الذكر به عنوان سپرده به صورت 
ضمانت نامه بانکی یافیش واریز وجه به حساب سپرده شهرداری راهمراه باسایر اسناد مزایده به حراست شهرداری پاوه تحویل 

نمایند.
3-محل دریافت اسناد:پاوه-میدان شهداء-خیابان امام محمد غزالی –واحدامور قراردادهای شهرداری پاوه.

4-مهلت دریافت اسناد: ازتاریخ 95/10/6 تاتاریخ 95/10/12  ازساعت 7/30 الی 13/30 .
5-محل تسلیم پیشنهادات: پاوه-میدان شهداء-خیابان امام محمدغزالی –واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه.

6-مهلت قبول پیشنهادات: ازتاریخ10/13 /95 تاتاریخ 95/10/22 ازساعت 7/30 الی 13/30 .
7-بازگشایی پاكت ها: روز پنج شنبه مورخ 95/10/23 راس ساعت 15 درمحل شهرداری پاوه جلسه كمیسیون برگزار می گردد.

8-شرایط شركت در مزایده: متقاضیانی می توانند دراین تجدید مزایده شركت نمایندكه دارای مجوزكانون از وزارت فرهنگ 
وارشاداسالمی باشند.

9-نوع مزایده: اجاره عرصه استندها یاتابلوهای تبلیغاتی وهمچنین طرفین پل عابر پیاده رو.
10- مدت اجاره: اجاره به مدت 12 ماه یا یک سال شمسی می باشد.

11-سایر اطالعات وجزئیات مربوط به معامله دراسناد مزایده طبق مقررات وآئین نامه مالی شهرداری هامندرج است.
12-پیشنهادات بایستی به طور صریح وروشن وبدون الک گرفتگی وخط خوردگی درپاكت ها باشد.

13- برندگان اول ودوم تجدید مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
14-شهرداری در رد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاروبه درخواست های فاقد ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده 

شهرداری ترتیب اثرداده نخواهد شد.
15-هزینه چاپ آگهی وكارشناسی اجاره برعهده برنده تجدید   مزایده می باشد.

16-آگهی مزایده در پایگاه اطالع رسانی شهرداری پاوه به نشانیwww.pavehcitv.ir قابل رویت ودستیابی می باشد.
17- برنده تجدید مزایده موظف است مبلغی رابه عنوان تضمین حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرار داد به امور مالی شهرداری 

پاوه تحویل نمایند.
18- برنده تجدید مزایده موظف است در مدت زمان قرار داددر هرماه 3 عددبنر شهرداری پاوه رابدون هیچ گونه قیدو شرطی به 

صورت رایگان برروی استندهای تبلیغاتی درنقاط مختلف شهر نصب نماید.
19- محل تعیین نصب استندهای تبلیغاتی درنقاط مختلف شهر از اختیارات شهرداری پاوه می باشد.

روابط عمومی شهرداری پاوه

ردیف

1

نام واحد

اجاره عرصه محل نصب تابلوها یا 
استندهای تبلیغاتی درنقاط مختلف شهر 

وپل عابر پیاده رو در بلوار جانبازان

تعداد

26 محل 1پل عابر 
پیاده رو

مبلغ پایه اجاره 
ماهیانه )ریال(

20/002/000

مبلغ 
سپرده)ریال(

12/001/200

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/43   طلوع آفتاب 7/13 
اذان ظهر 12/05  اذان مغرب 17/18

در  استرالیا  و  ایران  دوستی  هفته  جشنواره 
شهر ملبورن و سیدنی استرالیا بر آن شده تا 
چهره های فرهنگی ایران در آن سوی مرزها 
را پررنگ تر کند  وگرد بی اعتمادی که به 
افکنده  ناحق بر روابط میان دو کشور سایه 
فرهنگ  ایرانی،  هنر  دادن  نشان  با  را  است 
ایران  منابع  تولیدی  های  پتانسیل  و  ایرانی 
از طریق دیپلماسی از چهره ایران بزدایید. با 
توجه به اینکه این هفته به نام هفته دوستی 
نامگذاری شده است؛ اما برنامه هایی در دیگر 
حوزه ها نیز این جشنواره را غنی تر ساخته 
که در جهت پیشبرد اهداف روابط میان دو 

کشور مثمر ثمر خواهد بود.
سعید  دکتر  با  کوتاهی  گفتگوی  زمان  پیام 
محمدزاد اکبری، مدیرمسئول برگزاری هفته 
دوستی ایران و استرالیا انجام داد و به واکاوی 

این رویداد فرهنگی  و هنری پرداخت.
مکان  و  زمان  با  رابطه  در  اکبری  دکتر 
هفته  داشت:  اظهار  دوستی  هفته  برگزاری 
دیپلماسی  با هدف  استرالیا  و  ایران  دوستی 
ورزش  و  اقتصاد  فرهنگ  طریق  از  عمومی 
قراراست در دو زمان اسفند ماه و اردیبهشت 
استرالیا  سیدنی  و  ملبورن  شهر  دو  در  ماه 
این  اینکه  به  اشاره  با  اکبری  شود.  برگزار 
جشنواره در چهار بخش حائز اهمیت است 
غرفه  آن شامل 1۰۰  اقتصادی  بخش  گفت 
شامل صاحبان  غرفه  این صد  که  باشد  می 
بتوانند حضور پیدا کنند و  ایران که  صنایع 
استرالیا  تجارت  سازمان  اعضای  با  تعامالتی 

داشته باشند.
و  کشاورزی   تا  گرفته  دامپرویی  ازصنایع 
حتی  و  آهن  صنایع  ماهیگیری،  و  شیالت 
تمام صنایعی  که در سال  و  صنایع دستی 
های اخیر در صادرات و واردات دخیل بودند.
اکبری با اشاره بر اینکه سال گذشته برجام 
به مرحله امضا رسید و روابط اقتصادی سیر 
دالر   25 قبل  سال  ما  گفت:  داشت  نزولی 
صادرات داشتیم و 167 میلیون دالر واردات 
تراز  دالر  152میلیون  ما  پایان  در  داشتیم 
منفی تجاری با کشور استرالیا داشتیم؛ باید 
در این زمینه اقدامات مفیدی صورت بگیرد. 
امیدواریم در این بخش بتوانیم موانع بانکی و 
بحث بیمه و انتقال شیبمنت کاال مورد توجه 
قرار بگیرید .وی بیان کرد این جشنواره در 
مساحتی به وسعت 6۰۰۰ متر مربع در شهر 

ملبورن برگزار می گردد.
اکبری عنوان کرد که بخش بعدی جشنواره 
در  که  باشد  می  هنر  و  فرهنگ  به  مربوط 
بخش هنری هفته دوستی برگزاری کنسرت 
بخش  در  موسیقی  بزرگ  استادان  از  هایی 
همچنین  و  داشت  خواهیم  مدرن  و  سنتی 
با  سیدنی  سمفونیک  ارکستر  مکاتباتی 
است  قرار  اندکه  داشته  ایرانی  هنرمندان 
آهنگ های ایرانی توسط ارکستر سمفونیک 

سیدنی به اجرا دربیایید.

برگزاری مسابقه چوگان بانوان
 در استرالیا 

ایران  دوستی  هفته  دوستی  جشنواره  دبیر 
این  ورزشی  بخش  به  اشاره  با  استرالیا  و 
ما  ورزشی  قسمت  در  گفت:  جشنواره 
مسابقه چوگان بانوان را خواهیم داشت  که 
ملی  تیم  و  ایران  ملی  تیم  بین  مسابقه  این 
نه  مسابقه  این  که  میشود؛  برگزار  استرالیا 
قرار می  بررسی  مورد  از جنبه ورزشی  تنها 
در  راهم  هنری  و  سیاسی  جنبه  بلکه  گیرد 
مورد توجه قرار می دهد. اکبری عنوان کرد 
ورزش چوگان ورزشی است که چند کشور 

خودشان  نام  به  آن  جهانی   ثبت  خواستار 
را   وزرش  این  یونسکو  خوشبختانه  و  بودند 
به نام ایران ثبت جهانی کرد و همچنین این 
محمد  همچون  هنرمندانی  آثار  در  ورزش 
می  دیده  هم  فرشچیان  محمود  و  تبریزی 

شود.
با اجرای این مسابقه توسط تیم ملی بانوان 
مطرح  ایرانی  بانوان  بشری  حقوق  بحث 
میشود و حضور بانوان در بخش های مختلف 
می  قرار  توجه  مورد  المللی  بین  سطوح  در 

گیرد.
اشاره  مذاکرات  های  سالن  به  اکبری  دکتر 
کرد و گفت این سالن ها  زمینه ساز روابط 

مستقیم صنایع ایران و استرالیا می شود.

خواهر خواندگی  تهران و ملبورن
و  ایران  دوستی  هفته  برگزاری  مدیرمسئول 
استرالیا اظهار داشت در هفته دوستی ایران و 
استرالیا توجه ویژه ای به مذاکرات شهرداری 
تهران و شهرداری ملبورن شده است با هدف 
خواهر خواندگی تهران و ملبورن، ملبورن در 
رنکینگ جهانی جزء اولین شهرهاست هم به 
لحاظ محیط زیست و هم به لحاظ ترافیک 
دوستی  هفته  در  امیدواریم  و...  فرودگاه  و 

خواهر خواندگی تهران و ملبورن امضاء شود.
دکتراکبری با بیان اینکه شباهت های زیادی 
میان کشور ما ایران و کشور استرالیا از جهت 
دارد  وجود  زیستی  محیط  و  اکوسیستمی 
تبادل کارشناسان در زمینه محیط  با  گفت 
زیست می توانیم تبادالت محیط زیستی با 

کشور استرالیا داشته باشیم.
اکبری در پاسخ به خبرنگار پیام زمان مبنی 
اینکه  مورد  در  شما  تحلیل  است  اینکه  بر 
تحریم  های  کشور  اولین  از  یکی  استرالیا 
کننده ایران بوده چیست؛ پاسخ داد: استرالیا 
تجاری  تعامالت  است  کاری  محافظه  کشور 
ایران و استرالیا  در دوران تحریم با واسطه 
صورت می گرفت .وی در پاسخ به اینکه این 

جشنواره بر روی تحریم های اعمال شده بر 
روی ایران تاثیری خواهد داشت گفت: چهره 
مدخوش  ناحق  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
ایران  و  اعتمادی  بی  گرد  و یک  است  شده 
اسالمی  جمهوری  چهره   روی  بر  هراسی 
حرکت  تواند  می  دوستی  هفته  هست،این 
خوبی برای زدودن گرد بی اعتمادی از چهره 

ایران باشد.

مشکل مهاجران در استرالیا 
حلص می شود 

اکبری در پاسخ به این سوال در مورد عدم 
مهاجران  الخصوص  علی  مهاجران  پذیرش 
 : تاثیر آن بر روی جشنواره گفت  ایرانی  و 
مشکل پذیرش مهاجران توسط استرالیا تنها 
سراسر  از  نیست  ایرانی  مهاجران  به  مربوط 
جهان بحث پناهندگی  و ورود غیر قانونی را 
داریم و با درایتی که سفیر جمهوری اسالمی 
در استرالیا دارند بحث مهاجران و مهاجران 
غیر قانونی کانالیزه شده  و طبق برنامه ریزی 
می  خوبی  نتایج  به  نزدیک  ای  آینده  در 
رسیم با این حال مشکل پناهندگان تاثیری 

در برگزاری جشنواره ندارد.

در پسا برجام استرالیا در زمره    
 هم پیمانان ایران؟

اکبری  در پاسخ به این سوال که  درشرایط 
پیمانان  هم  زمره  در  استرالیا  آیا  پسابرجام 
ایران قرار گرفت گفت:سفر سه وزیر استرالیا 
با هیئت های همراه از نظر بین المللی نشان 
دهنده تعامالت در دوران پسا برجام می دهد 
و استرالیا جزء معدود کشورهای بود که سه 
ایران سفر  به  برجام  وزیر آن در دوران پسا 

کردند.
کنسرت شجریان در ملبورن

و  سینما  حضور  زمینه  در  اکبری  دکتر 
زمان گفت  پیام  به  ایران در جشنواره  تئاتر 
ارشاد  وزارت  سینمایی  قسمت  با  مکاتباتی 
استقبال  ورازتخانه  و  است  گرفته  صورت 
تربیت  ای  برنامه  است  قرار  و  کرده  خوبی 
تاکنون  که  های  فیلم  اکران  برای  بدهیم 
در استرالیا اکران نشده است و همچنین از 
ناظری،  شهرام  همچون  هنرمندانی  حضور 
مهران  علیزاده،  حسین  شجریان،  همایون 
به  مردم  که  هنرمندان   دیگر  و   مدیری 
برگزاری  حین  در  هستند  عالقمند  ها  آن 
این جشنواره  با این هنرمندان دیدار داشته 

باشند.
و  نتایج  و  جشنواره  برآورد  مورد  در  اکبری 
اندیشیده شده  تمهیداتی  خروجی جشنواره 
است به پیام زمان گفت : ما در مورد اینکه 
بوده  مردم  قبول  مورد  چقدر  جشنواره  این 
حین  هم  جشنواره  شروع  از  قبل  هم  است 
جشنواره  پایان  در  هم  جشنواره  برگزاری 
صورت  به  که  ایم  کرده  های  ریزی  برنامه 
پایان  در  جشنواره  خروجی  نامه  پرسش 

بسنجیم.
این  که  سوال  این  به  پاسخ  در  اکبری 
جشنواره به سبک زندگی و فرهنگ ایرانیان 
برگزاری  داشت:  اظهار  است؛  پرداخته  هم 
نمایشگاه مد ولباس یا فشن شو یکی از برنامه 
های ما در این هفته است نمایش لباس اقوام 
ایرانیان را خواهیم داشت امیدوارم با برپایی 
این جشنواره بتوانیم چهره تاریخی ایران را 

در جهان نشان دهیم.

زدودن گرد بی اعتمادی
 از چهره ایران

اکبری درپایان گفت  یکی  دیگر از هدف  ما 
از برگزاری این جشنواره این است که بتوانیم 
هفته  هم  آنها  که  کنیم  ترغیب  را  استرالیا 
دوستی با حضور منابع گردشگری و صاحبان 
گردشگری  در ایران ایجاد کنند  تا بتوانیم 
گرد بی اعتباری که به ناحق بر چهره ایران 
پاشیده شده است با نشان دادن هنر ایرانی 
فرهنگ ایرانی و پتانسیل های تولیدی منابع 
دوستی  هفته  در  دیپلماسی  طریق  از  ایران 

ایران و استرالیا بزداییم.

به بهانه برگزاری هفته دوستی ایران و استرالیا

زدودن گرد بی اعتمادی از چهره ایران و نشاندن درخت دوستی
 محبوبه اشرفی پیمان

شماره 169 »فیلم نگار« منتشر شد

نگار«  »فیلم  فیلمنامه نویسی  تخصصی  ماهنامه  جدید  شماره 
زیر نظر بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد.

بنیاد سینمایی فارابی،  از روابط عمومی  به گزارش پیام زمان 
نگار«  »فیلم  فیلمنامه نویسی  تخصصی  ماهنامه  شماره169 
در  پرونده  یک موضوع )شخصت  ایران،  در 4 بخش سینمای 
رسیده  چاپ  به  کامل  فیلمنامه  و  جهان  سینمای  فیلمنامه(، 

است.
درباره  فیلمنامه،  بانک  درآمد،  پیش  ایران  سینمای  بخش  در 
قرمز«،  »الک  فیلمنامه  به  نگاهی  قرمز«،  »الک  فیلمنامه 
تیپولوژی طبقه در فیلمنامه »الک قرمز«، بررسی »یتیم خانه 
اردو«، »تمرین  از  فیلمنامه »فرار  ژانر، درباره  از منظر  ایران« 
برای اجرا« از منظر فضای گفتمانی در داستان منثور، گفت و 
گو با امیرمحمد عبدی، فیلمنامه نویس »الک قرمز«، معرفی 
به چاپ  و »روانی«  نقد دو مجموعه کتاب »پنجره عقبی«  و 

رسیده است. 

 خبر 

دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد 
 که چو سر و پای بند است و چو الله داغ دارد

سر ما فرو نیاید به کمان ابروی کس 
 که درون گوشه گیران ز جهان فراغ دارد

امروز با حافظ

سیلوستر استالونه پیشنهاد کاری ترامپ
 را رد کرد

سیلوستر استالونه بازیگر مشهور نقش های اکشن با انتشار بیانیه ای 
رسمی پیشنهاد کاری ترامپ را نپذیرفت.

 به نقل از نیویورک تایمز، استالونه ساعتی پیش با صدور بیانیه ای  
ریاست  دستگاه  در  کلیدی  نقش  که  ندارد  عالقه ای  کرد  اعالم 
جمهوری ترامپ داشته باشد. او به نوعی اشاره به ریاست موسسه 
فدرال »وقف ملی برای هنر« دارد.در حالی که پیشنهاد کار ترامپ 
به راکی به صورت رسمی منتشر نشده بود و از جانب فردی مطلع 
درباره آن خبر داده شده بود استالونه با صدور بیانیه رسمی گفت: 
به طرزی باورنکردنی از پیشنهاد همکاری با موسسه فدرال »وقف 
جلب  برای  تالش  با  معتقدم  اما  هنر« خوشحال شدم  برای  ملی 
و  اشتغال  برای  و تالش  نظامی کهنه کار  نیروهای  به  توجه مردم 

تأمین مسکن مناسب به این قهرمانان بیشتر تاثیرگذار باشم.
خبر پیشنهاد کاری به استالونه به صورت غیررسمی از سوی دو 
تن از مشاوران ترامپ به استالونه عرضه شد و اکنون گفته شده 
که این بازیگر روز جمعه این پیشنهاد را دریافت کرده است. با این 
حال پیشنهادی رسمی از سوی ترامپ به استالونه ارایه نشده بود 
و این دو گفتگو یا دیدار مستقیمی در این باره و برای پیوستن به 

مدیران ترامپ نداشتند.

شاهرخ خان خبر اهدای جوایز سینمایی 
هند در آمریکا را اعالم کرد

با  ستاره بالیوود با اعالم خبر تاسیس یک جایزه بین المللی فیلم 
عنوان »جوایز آکادمی هند« گفت عاشق جوایز است و آنها را نشان 

دهنده موفقیت جمعی در کار می داند.
توسط   که  هند  آکادمی  جوایز  اکسپرس،  ایندین  از  نقل  به 
اهدا می شود  کالیفرنیا  در  ایجاد شده  انترتینمنت«  »برین استورم 
بالیوود،  یعنی  فیلمسازی  مهم  صنعت  سه  جهانی  سینمای  از  تا 

تالیوود و هالیوود تقدیر کند.
این  تاسیس  اعالم  خان ضمن  شاهرخ  خبر  این  اعالم  مراسم  در 
جوایز گفت: من عشق بازیگر بودن هستم و عاشق جوایز سینمایی. 
پس از مدت ها کار کردن در این صنعت، ما به جایی رسیده ایم که 
نیاز به نوعی تشویق و به رسمیت شناخته شدن داریم. جوایزی که 
من دریافت کرده ام نشان دهنده یک تشویق جمعی برای کار در 

یک فیلم در یک سال مشخص است.
وی افزود: اگر جایزه ای را نگرفته ام حتما شایسته اش نبوده ام. به 
عنوان یک بازیگر، گرفتن جایزه ای را در ذهنم تصور نمی کنم، این 

اتفاقی است که خودش باید بیفتد.
در این مراسم که در بمبئی برگزار شد به جز شاهرخ خان، واندانا 
کریشنا، سهراب پندی از کمپانی موسس جایزه، تام وجدا کنسول 

آمریکا و جمعی دیگر از چهره های سینمایی حضور داشتند.

آن سوی آبها

با  كه  چرا   ، ندارد  ترتیبي  عاشق  نماز 
دیگر   ، گذاردن  خاک  بر  سر  نخستین 

برخواستني نیست. 
 حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

»ما همیشه در قصر زندگی 
کرده ایم« به چاپ دوم رسید

زندگی  قصر  در  همیشه  »ما  رمان  ترجمه 
کرده ایم« نوشته شرلی جکسون توسط انتشارات 
کتابسرای تندیس به چاپ دوم رسید.به گزارش 
»ما  رمان  از  شکاری  محمدرضا  ترجمه  مهر، 
همیشه در قصر زندگی کرده ایم« نوشته شرلی 
جکسون توسط انتشارات کتابسرای تندیس به 
زندگی  قصر  در  همیشه  رسید.»ما  دوم  چاپ 
کرده ایم« آخرین رمان شرلی جکسون و رمان 
محبوب جویس کرول اوتس و نیل گیمن است 
که در سال 1962 توسط مجله تایم به عنوان 

یکی از ده رمان برتر سال انتخاب شد.

در بازار کتاب

ایفای  برای  که  بازیگری  فیشر  کری 
در مجموعه »جنگ  لیا  پرنسس  نقش 
ستارگان« شهرت جهانی دارد در پرواز 
رو  روبه  قلبی  با حمله  لندن-کالیفرنیا 
و  هالیوودی  بازیگر  فیشر  کری  شد. 
نویسنده که بیش از  همه برای ایفای 
شود  می  شناخته  لیا  پرنسس  نقش 
حمله  دچار  هواپیما  در  جمعه  دیروز 
قلبی شد. او که از لندن در حال پرواز 
رو  روبه  مشکل  با  بود  آنجلس  لس  به 
شد و بالفاصله پس از فرود هواپیما به 

بیمارستان انتقال یافت.
مداوا  تحت  بالفاصله  ساله   6۰ فیشر 

قرار گرفت.
گفت  نمی توان  هنوز  گفت:  وی  برادر 
نمی توانم  و حتی  است  باثبات  او  حال 
بگویم حال او خوب است، یا نیست. او 

اکنون در آی سی یو بستری است.
از فرود  او 15 دقیقه پیش  گفته شده 
قلبی  وسیع  حمله  یک  دچار  هواپیما 
اورژانس  تکنسین های  و  است  شده 
فرود  از  پس  بالفاصله  تا  بودند  آماده 

هواپیما به او کمک کنند.
گفته شد هواپیما خبر وجود یک بیمار 
اورژانس  برای  اما  کرد،  اعالم  را  قلبی 

هویت وی را تعیین نکرد.

بازیگر »جنگ ستارگان« در هواپیما سکته کرد
کوتاه از جهان

»برگ جان؛ یک تعبیر عاشقانه« به کارگردانی ابراهیم مختاری به مرحله صداگذاری 
رسید.

با به پایان رسیدن تدوین فیلم سینمایی »برگ جان؛ یک تعبیر عاشقانه« به کارگردانی 
ابراهیم مختاری، صداگذاری آن توسط امیرحسین قاسمی آغاز شد.

سعید پورصمیمی، مهدی احمدی، مریم مقدم، سجاد تابش، سحر سلحشور، محمدرضا 
زینب  سعادت،  مجتبی  گنجی،  جواد  گل صباحی،  علی  ناصری،  محمدحسین  فرزاد، 

زیرک در »برگ جان؛ یک تعبیر عاشقانه« به ایفای نقش می پردازند.
تدوین این فیلم سینمایی بر عهده میثم موالیی است و مجید گرجیان مدیر فیلمبرداری 
»برگ جان؛ یک  نویسندگی  و  تهیه کنندگی  کارگردانی،  بر  مختاری عالوه  است.  آن 

تعبیر عاشقانه« را بر عهده دارد.
»برگ جان، یک تعبیر عاشقانه« دومین فیلم سینمایی ابراهیم مختاری پس از فیلم 
»زینت« است. طی روزهای آینده نسخه ای از این فیلم سینمایی به دبیرخانه جشنواره 

فجر ارسال می شود.

برگ جان؛ یک تعبیر عاشقانه
کوتاه از ایران


