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آغاز اکران 
»هفت ماهگی« از ۱۵ دی 

مجلس تصویب کرد:

تعیین سازوکار و 
نقشه تحقق اقتصاد 

دانش بنیان
و  سازوکار  مجلس،  نمایندگان 
دانش  اقتصاد  تحقق  راه  نقشه 
بنیان کشور را با تاکید بر افزایش 
نقش مردم و تنظیم رابطه متقابل 

تحصیل و اشتغال تصویب کردند.

سند ملی آموزش 
2030 قانون 

می شود

خبر

خبر

فرهنگ  و هنر

۱2

روحانی: با بی تدبیری، منافع مردم حراست نمی شود

اعضـای کمیسـیون برنامـه و بودجه مجلس شـورای اسـامی با رییـس  جمهوری دیـدار و گفت وگو کردند 
کـه روحانـی در ایـن دیدار گفـت: با فرافکنـی و بی تدبیری، منافع مردم حراسـت نمی شـود.

در ایـن جلسـه کـه دیـروز برگـزار شـد، رییـس و اعضـای کمیسـیون، نقطه نظـرات خـود را در خصوص 
مسـایل مهـم برنامه ریـزی و مسـایل اقتصـادی کشـور با حجت االسـام والمسـلمین دکتر حسـن روحانی 

در میان گذاشـتند.
ارزیابـی برنامه هـای پنج سـاله کشـور، تقدیـر از تاش هـای دولـت در سیاسـت خارجی و پیشـبرد برجام، 
ضـرورت هماهنگـی بیشـتر وزراء، مدیریـت بـازار ارز، تشـکر از اقدامـات دولـت در خدمـت بـه ایثارگران، 
پیگیـری مصوبـه بدهی هـای بانکـی، حمایـت از دولـت در مقابلـه بـا فسـاد اقتصـادی و توجـه بیشـتر به 
توازن هـای منطقـه ای و توسـعه مناطـق محـروم در تخصیـص امکانات، مهم تریـن محورهای مـورد تأکید 

در سـخنان نماینـدگان مجلس شـورای اسـامی بود.

وزیر نفت: گاز مازندران قطع نمی شود
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رصد دقیق و مستمر 
تحرکات انتخاباتی

خشونت علیه زن، 
نقض حقوق بشر است

ثبت سفارش واردات 
خودرو فعال شد

ضرورت درنظرگرفتن تسهیالت ارزان برای مسکن؛

سرنوشت بـازار ملتهب مسکن
تزریق اعتبار به حوزه مسکن الزم است

۱۱

آخرین وضعیت پرونده 
امالک نجومی 

و فیش های حقوقی
بیست و سومین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع 
اجرای احکام با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای 
تهران سرپرستان دوایر نظارت بر زندان ها و قضات اجرای احکام 7 

ناحیه از دادسرای تهران به ریاست دادستان تهران برگزار شد.

برگزاری مناقصه میادین 
نفتی در اواخر ژانویه

مدیرعامـل شـرکت ملـی نفت ایـران از برگـزاری مناقصه 
میادیـن نفتـی ایـران در اواخـر ژانویـه خبـر داد و گفت: 
نخسـتین میدانـی کـه بـه مناقصه مـی رود، میـدان نفتی 

آزادگان جنوبی اسـت.

خبرخبر

سخنگوی دولت: 
انتظار جامعه همدلی و 

هماهنگی بین سران قوا است
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مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  اعضای 
و  دیدار  جمهوری  رییس   با  اسامی  شورای 
گفت وگو کردند که روحانی در این دیدار گفت: 
منافع مردم حراست  بی تدبیری،  و  فرافکنی  با 

نمی شود.
و  رییس  شد،  برگزار  دیروز  که  جلسه  این  در 
در  را  خود  نظرات  نقطه  کمیسیون،  اعضای 
مسایل  و  برنامه ریزی  مهم  مسایل  خصوص 
والمسلمین  حجت االسام  با  کشور  اقتصادی 

دکتر حسن روحانی در میان گذاشتند.
از  تقدیر  کشور،  پنج ساله  برنامه های  ارزیابی 
تاش های دولت در سیاست خارجی و پیشبرد 
برجام، ضرورت هماهنگی بیشتر وزراء، مدیریت 
بازار ارز، تشکر از اقدامات دولت در خدمت به 
بانکی،  بدهی های  مصوبه  پیگیری  ایثارگران، 
حمایت از دولت در مقابله با فساد اقتصادی و 
توسعه  و  منطقه ای  توازن های  به  بیشتر  توجه 
مناطق محروم در تخصیص امکانات، مهم ترین 
نمایندگان  سخنان  در  تأکید  مورد  محورهای 

مجلس شورای اسامی بود.
نمایندگان همچنین در خصوص مراحل بررسی 
و تصویب برنامه ششم در مجلس و بودجه سال 
96 که به مجلس تقدیم شده است، توضیحاتی 
را ارائه کردند. روحانی در این جلسه با تقدیر از 
اهداف  از  همراهی های مجلس و دولت، گفت: 
اصلی دولت در سه سال گذشته، ایجاد »آرامش« 
در جامعه و اقتصاد بوده است. ایجاد ناآرامی و 

فضای  و  جامعه  در  شکاف ها  کردن  عمیق 
سیاسی کشور زیانبار است. برای گسترش نشاط 
و تاش در جامعه، الزم است مردم در اقتصاد و 
سیاست جامعه، آرامش و ثبات را ببینند و دولت 
است که  آن کرده  را مصروف  توان خود  تمام 
آرامش به اقتصاد کشور برگردد و فضای سیاسی 

جامعه از تنش و التهاب فاصله بگیرد.
وی ادامه داد: هدف دیگر دولت، »گشایش« در 
ارتباطات  و  جامعه  سیاسی  و  اقتصادی  فضای 
نشاط  در  آن  آثار  که  است  بوده  بین المللی 
سیاسی و فرهنگی، شکوفایی و رشد اقتصادی 

نمایان شده است.
الزمه  کرد:  تأکید  همچنین  رئیس جمهور 
و  اقتصادی  فعالیت های  در  مردم  مشارکت 
سیاسی جامعه »شفافیت اطاعات« است. اگر 

مربوط  مردم  به حقوق  آنچه  که  ببینند  مردم 
اطاع  به  پرده پوشی  و  ابهام  بدون  می شود 
بیشتر،  دلگرمی  و  اعتماد  با  می رسد،  آنها 
نظام تاش  از  برای پیشرفت کشور و حمایت 
بیت المال  به  خیانت  موردی  در  اگر  می کنند. 
صورت گرفته است، باید به سواالت مردم پاسخ 
داده شود. در پرونده بابک زنجانی و همکارانش 
که حدود 2.7 میلیارد دالر از بیت المال به یغما 
رفته – و اکنون با سود متعلقه به بیش از 3.5 
میلیارد دالر رسیده است – حق مردم است که 
بدانند در مورد این حجم عظیم از اموال متعلق 
به مردم چه کسانی و چگونه تصمیم گرفته اند و 
این حجم عظیم پول چگونه در اختیار یک فرد 

قرار گرفته و این اموال االن کجاست؟
اد      امه د      ر صفحه 2

از برگزاری  ایران  مدیرعامل شرکت ملی نفت 
مناقصه میادین نفتی ایران در اواخر ژانویه خبر 
مناقصه  به  که  میدانی  نخستین  گفت:  و  داد 

می رود، میدان نفتی آزادگان جنوبی است.
کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  کاردر  علی 
ارسال  برای  بین المللی  شرکت های  مهلت 
مدارک شان جهت بررسی صاحیت آنها برای 
شرکت در مناقصه میادین نفتی به پایان رسید 

و شرکت های صاحب صاحیت تعیین شدند.
با بیان اینکه متن مناقصه در حال آماده  وی 
نخستین  احتماال  کرد:  اظهار  است،  شدن 

مناقصه در اواخر ژانویه برگزار می شود.
مناقصات  دبیرخانه  گزارش،  این  اساس  بر 
از  پس  گاز  و  نفت  باالدستی  قراردادهای 
دریافت اطاعات شرکت های خارجی متقاضی 
 29 اسامی  مستندات،  و  مدارک  ارزیابی  و 
شرکت تعیین صاحیت شده خارجی را اعام 

تعیین  های  شرکت  میان  در  که  است  کرده 
های  شرکت  نام  خارجی،  شده  صاحیت 
ایتالیا،  فرانسه،  آلمان،  کشورهای  از  معتبری 

ژاپن،  تایلند،  اتریش،  روسیه،  مالزی،  نروژ، 
لهستان، هلند، انگلیس، اسپانیا، چین و ... به 

چشم می خورد.

سخنگوی دولت گفت: امروز یکی از ضروری ترین 
انتظاری که جامعه و مردم از مسووالن دارند، داشتن 
یک نوع همدلی، همراهی و هماهنگی است؛ البته 
موضوع  یک  خصوص  در  نیز  نظری  اختاف  اگر 
همین  برای  قوا  سران  جلسه  اساسا  دارد  وجود 

گذاشته می شود که مطالبشان را آنجا بیان کنند.
محمدباقر نوبخت در ادامه نشست خبری خود با 
تریبون  در  که  این سوال  به  پاسخ  در  خبرنگاران 
عمومی به جای تعامل سران قوا شاهد تقابل هستیم، 
تعامل سران قوا چقدر ضرورت داد، اظهار داشت: 
امروز یکی از ضروری ترین انتظاری که جامعه و 
مردم از مسووالن داشتن یک نوع همدلی،همراهی 
و هماهنگی است البته اگر اختاف نظری نیز در 

خصوص یک موضوع وجود دارد اساسا جلسه سران 
قوا برای همین گذاشته می شود که مطالبشان را 

آنجا بیان کنند.
وی ادامه داد: من هم معتقدم که مطالب شبهه ناک 
را در تریبون ها مطرح نکنند، ولی به این معنی 
اگر نظری دارند مطرح نکنند؛ منتهی  نیست که 
و  نظرخواهی  حال  در  که  جایی  در  نظر  اعمال 

تصمیم گیری است باشد نه رسانه های عمومی.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره پرونده 
توسط  پرونده  این  هم  گفت:  فرهنگیان  صندوق 
ضابطین قوه قضاییه در حال رسیدگی است و به 
صورت کامل باید اطاعات الزم را به قوه قضاییه 
بدهند و هم در قوه قضاییه در محاکم قضایی این 

در حال بررسی است و این انتظار را داریم که بدون 
هیچ اغماض در جهت حفظ حقوق فرهنگیان با هر 
داشته  قانونی  برخورد  داد  انجام  تخلف  که  کسی 
این  در  کردند  که کشف  هایی  آن  همه  و  باشند 

پرونده و دیگر پرونده ها اطاع رسانی کنند.
جلسه  این  از  دیگری  بخش  در  دولت  سخنگوی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر این که منتقدان بیان 
می کنند که منشور حقوق شهروندی تنها وجهه 
حقوق  از  خارج  منشور  این  آیا  دارد،  انتخاباتی 
اساسی،  قانون  اصل 113  طبق  گفت:  شهروندی 
رییس جمهور دومین مقام رسمی کشور و یا اولین 
مقام بعد از رهبری به عنوان مسئول اجرای قانون 
اساسی است.                             اد      امه د      ر صفحه 2

روحانی: با بی تدبیری، منافع مردم حراست نمی شود

برگزاری مناقصه میادین نفتی در اواخر ژانویه

سخنگوی دولت: انتظار جامعه همدلی و هماهنگی بین سران قوا است
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کالم  نور

روحانی: با بی تدبیری، منافع 
مردم حراست نمی شود

اد      امه از صفحه1
نفت  وزارت  کار دولت،  آغاز  از  افزود:  روحانی 
و  بوده  مطالبات  این  وصول  پیگیر  و  شاکی 
است.  کرده  دنبال  را  پرونده  اطالعات  وزارت 
برای  بوده است که  این  موضع دولت همواره 
تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار 
وزارت اطالعات قرار می گرفت که با کسب همه 
ابعاد صورت  در همه  پیگیری الزم  اطالعات، 
می پذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع 

قضایی فراهم می شد.
داد:  ادامه  ملی  امنیت  عالی  شورای  رییس 
افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در 
کشور، نیازمند همکاری همه قوا و نهادها است. 
با فرافکنی و بی تدبیری، منافع مردم حراست 
نمی شود و هر دستگاه باید در حیطه اختیارات 
و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخ 
دهد. قوه قضائیه هم در این زمینه مسؤولیت 
بسیار سنگینی را بر دوش دارد و باید پاسخگو 
باشد.الزم است با حفظ آرامش و با همکاری و 
هماهنگی بیشتر قوا، از موانع و مشکالت عبور 

کرد و به مسایل اصلی مردم پرداخت.

مجلس تصویب کرد:

تعیین سازوکار و نقشه تحقق 
اقتصاد دانش بنیان

نمایندگان مجلس، سازوکار و نقشه راه تحقق 
اقتصاد دانش بنیان کشور را با تاکید بر افزایش 
نقش مردم و تنظیم رابطه متقابل تحصیل و 

اشتغال تصویب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه 
ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس 
شورای اسالمی در بررسی جزئیات الیحه برنامه 
با 164  الیحه  این  ماده 80  با  توسعه  ششم 
رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 
مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت 

کردند.

حجت االسالم آل هاشم:

شهدای مدافع حرم سند افتخار 
کشورند

نماینـده ولـی فقیـه در ارتـش گفـت: بقـای 
انقـالب، امنیت و پیشـرفت کشـور از هر جهت 
مرهون خون شـهدا و صبر و اسـتقامت خانواده 

هـای آنان اسـت.
بـه گـزارش مهـر، طـی مراسـمی بـا حضـور 
حجـت االسـالم سـید  محمدعلـی آل هاشـم، 
رئیس سـازمان عقیدتی سیاسـی ارتـش و امیر 
سـرتیپ حیـدری فرمانـده نیروی زمینـی آجا 
از خانـواده هـای شـهدای ارتشـی مدافـع حرم 

تقدیر شـد.
در ایـن مراسـم کـه دیـروز در تـاالر سـتاد 
نیـروی زمینـی ارتـش برگـزار شـد، حجـت 
االسـالم آل هاشـم طـی سـخنانی، شـهدای 
مدافع حرم را سـند افتخار کشـور دانسـت و 
تصریـح کرد: این شـهدای عزیـز در راه دفاع 
اسـالمی  انقـالب  و  دیـن  ملـت،  از کشـور، 
ایـران جـان خود را فـدا کردند و اگـر ایثار و 
از خـود گذشـتگی ایـن شـهدا نبود مـا باید 
و  کرمانشـاه  ماننـد  هایـی  اسـتان  در  االن 
همـدان بـا دشـمنان اسـالم مـی جنگیدیم.

نماینـده ولـی فقیـه در ارتـش بـا بیـان ایـن 
کـه بصیـرت و دور اندیشـی از ویژگـی هـای 
بـارز شـهدای مدافـع حـرم اسـت، افـزود: دفاع 
از حریـم اهـل بیـت)ع( در عـراق و سـوریه و 
شـهادت در ایـن راه از دیگر افتخارات شـهدای 

مدافـع حـرم اسـت.
ارتـش،  سیاسـی  عقیدتـی  سـازمان  رئیـس 
و  امنیـت  انقـالب،  بقـای  کـرد:  خاطرنشـان 
پیشـرفت کشـور از هـر جهـت مرهـون خـون 
شـهدا و صبـر و اسـتقامت خانـواده هـای آنان 
اسـت و اگـر امروز ایـن اقتدار و عـزت در داخل 
کشـور و عرصـه های بین المللی وجـود دارد به 

برکـت خـون همیـن شهداسـت.
حجت االسـالم آل هاشـم در ادامه به سـخنان 
رهبـر فرزانـه انقـالب در جمـع خانـواده هـای 
شـهدای مدافع حـرم که فرمودند »به شـهدای 
ویـژه  بطـور  )ع(  بیـت  اهـل  از حریـم  دفـاع 
افتخارمـی کنیـم« اشـاره و تصریـح کـرد: تک 
تـک این عزیـزان گوهران گرانبهایـی بودند که 
در راه دفـاع از اسـالم جـان خود را فـدا کردند، 
فلـذا هـم این شـهدای واالمقـام و هـم خانواده 
هـای بزرگوارشـان حـق بزرگی به گـردن همه 

ملـت ایـران دارند.
وی درپایـان، تکریم خانواده شـهدا را با ارزش و 
مهـم دانسـت و تأکید کرد: تجلیـل از فداکاری 
و ایثارگـری والدیـن معظم شـهدا، همسـران و 
فرزنـدان آنـان باعـث می شـود تا یـاد و خاطره 

شـهدای سـرافراز اسـالم همواره زنده بماند.
گفتنـی اسـت در پایان ایـن مراسـم از خانواده 
هـای شـهدای مدافع حـرم ارتش تجلیل شـد.
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وزیر نفت: گاز مازندران قطع نمی شود

احتمال قطع  و  با کشورمان  ترکمنستان  گاز  قرارداد  لغو  درپی 
دیروز  مازندران  استان  نمایندگان  مجمع  مازندران،اعضای  گاز 
با زنگنه وزیر نفت دیدار کردند تا دغدغه های مردم مازندران را 

پیگیری و منعکس کنند.
مجمع  سخنگوی  رضیان  عبدا...  گفته  به  ایسنا،  گزارش  به 
و  نظرات  شنیدن  از  پس  نفت  وزیر  مازندران،  نمایندگان 
نگرانی های نمایندگان مازندران با  تشکر از صبوری و همکاری 
مازندران  گاز  کرد  اعالم  قاطعیت  با  مازندران  خونگرم  اهالی 
با  توزیع  مدیریت  اعمال  با  و  شد  نخواهد  قطع  عنوان  هیچ  به 
وجود افت دما، گاز خانگی مازندران و برخی صنایع وابسته به 

کشاورزی مثل گلخانه ها قطع نخواهد شد.
رضیان افزود: وزیر نفت وعده داد حداکثر تا تیرماه خط دامغان 
- ساری  در مدار قرار گیرد و با تمهیداتی که پیش بینی شده 
گاز استان مازندران با تامین از خطوط استان های همجوار قطع 

نمی شود.
در  نفت  وزیر  داد:  ادامه  مازندران  نمایندگان  مجمع  سخنگوی 
این دیدار با تشریح روند قرارداد گاز با ترکمنستان خاطرنشان 
کرد که برای حفظ عزت و اقتدار جمهوری اسالمی ایران زیر بار 
تولید  افزایش  با  و  است  نرفته  ترکمنستان  اصولی  غیر  مطالبه 
داخلی و مدیریت مصرف بیش از پیش بر عزت و عظمت نظام 
مقدس جمهوری اسالمی در عرصه بین المللی افزوده می شود.

مدیریت  هموطنان جهت  جویی  صرفه  لزوم  بر  دیدار  این  در   
مصرف و توزیع عادالنه تاکید شد.

تکذیب کاندیداتوری خرازی در انتخابات 96

احتمال  خبر  ایرانیان  ندای  حزب  موسس  هیأت  رئیس 
تکذیب  را   96 جمهوری  ریاست  انتخابات  در  کاندیداتوری اش 

کرد.
خبر  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  خرازی  سیدمحمدصادق 
کاندیداتوری اش در انتخابات ریاست جمهوری 96، اظهار کرد: 
حتی  و  هستم  بستری  من  که  چرا  است  شایعه  حرف ها  این 
معلوم نیست زنده بمانم. االن که با شما صحبت می کنم دستگاه 

اکسیژن به من وصل است.
به گزارش ایسنا، برخی از سایت ها از تصمیم صادق خرازی برای 
از  یکی  و حتی  بودند  داده  خبر   96 انتخابات  در  کاندیداتوری 
اعضای شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در این باره به ایسنا 
گفت: این موضوع از طرف بعضی از اعضای حزب مطرح شده و 
در دستور کار شورای سیاست گذاری حزب ندای ایرانیان است. 
برای  برنامه ای  فعاًل  خرازی  آقای  می دانم  من  که  جایی  تا  اما 

انتخابات ندارد.
وی ادامه داد: این مسأله در حد پیشنهاد بوده که ممکن است 
بررسی شود و حتی اگر کل حزب به این نتیجه برسد که آقای 
خرازی کاندیدا شوند آن وقت خود ایشان باید موافقت کنند که 
انتخابات  برای حضور در  برنامه ای  تا جایی که من اطالع دارم 

ندارند.

ادعای انگلیس مبنی برحمالت سایبری 
از سوی ایران به این کشور

مرکز امنیت سایبری ملی انگلیس در ادعایی بی اساس ایران را 
به حمالت سایبری علیه سازمان ها و مراکز مهم این کشور در 

سال 2016 متهم کرد.
امنیت  مرکز  میل،  دیلی  روزنامه  نوشته  به  ایسنا  گزارش  به 
سایبری ملی انگلیس اعالم کرد که روزانه به طور میانگین دو 
حمله سایبری از سوی هکرهای روس، کره شمالی و ایرانی را 

خنثی می کند.
این نهاد در ماه اکتبر 2016 و برای حفظ فضای امنیتی سایبری 
از  جلوگیری  آن  اصلی  مسئولیت  و  شد  تاسیس  انگلیس  در 
چون  مهمی  و  بزرگ  سازمان های  به  هکرها  سایبری  حمالت 
بانک بریتانیا، وزارت دفاع، تاسیسات هسته ای و سازمان امنیت 

ملی این کشور است.
بنابر اعالم مرکز امنیت سایبری ملی انگلیس، این نهاد در یک 

ماه اول فعالیت خود 68 حمله سایبری را خنثی کرده بود.
اصلی چین،  مظنونان  که  است  کرده  ادعا  ادامه  در  میل  دیلی 

ایران، روسیه و کره شمالی هستند.
در  چین  که  می رود  گمان  انگلیسی،  نشریه  این  ادعای  به 
تالش برای دزدیدن تکنولوژی و روسیه در تالش برای امتحان 
شبکه های امنیتی و نظامی است و کره شمالی همه موارد فوق را 

انجام می دهد، ایران نیز برای دیگر کشورها کار می کند.
این نهاد همچنین ادعا کرده است که کره شمالی طی 12 ماه 

آینده به یک تسلیحات هسته ای مجهز خواهد شد.

ادعای آلمان در خصوص جاسوسی 
یک مرد پاکستانی برای ایران

اینکه  ادعای  به  پاکستانی  آلمان علیه یک مرد  مقامات قضایی 
برای ایران جاسوسی می کرده است اعالم جرم کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشتیدپرس، دادستانی 
آلمان اعالم کرد که سید مصطفی اچ ، از سال 2011 تاکنون با 
آژانس های اطالعاتی در ارتباط بوده و برای ایران نیز  جاسوسی 

می کرده  است.
در بیانیه دادستانی  آلمان همچنین آمده است  که این مرد 31 
ساله از ژوئیه 2015 نیز از رئیس پیشین جامعه اسرائیل - آلمان 
که روابط میان این دولت را تقویت می کند  جاسوسی کرده و  

در ازاء ارائه اطالعات خود پول دریافت کرده است.
این  در  شخصی  حریم  قوانین  دلیل  به  که  آلمان   دادستانی  
آورده است  ادامه  نکرده در  را فاش  این متهم  نام کامل  کشور 
تا پنج سال محکوم  به حبس  اتهامات وی  اثبات  که درصورت 

خواهد شد.
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اد      امه از صفحه1
وی افزود: در بحث قانون اساسی حقوق شهروندان 
مورد توجه قرار گرفته و از وظایف رئیس جمهور 
نیز به رسمیت شناختن حقوق شهروندی است. 

وی تاکید کرد: آقای روحانی این موضوع را به همه 
دستگاه های دولتی اعالم و مطالبه کرده که همه 
همت خود را صرف اجرای این منشور و احقاق 
حقوق شهروندان کند به رسمیت شناختن این 
حقوق که برگرفته از اسالم ناب و قانون اساسی 
است سند افتخاری برای نظام محسوب می شود 
و باید همه مطالبه گر آن باشیم، زیرا اکنون در 
جهان گروه های تروریستی و تکفیری، وهابی  و 
داعش چهره خشن و نادرستی را از اسالم معرفی 

می کنند. 
نوبخت افزود: با توجه به اقداماتی که در کشورهای 
همسایه و اروپا به نام اسالم انجام می شود و این 
تصور به وجود می آید که این اقدامات قرائتی از 
اسالم است در حالی که این موضوع هیچ ربطی 

به اسالم ندارد. 
سخنگوی دولت ادامه داد: در این شرایط همه باید 
کمک کنیم که چهره دوست داشتنی و اصیل 
اسالم ناب برگرفته از موازین دینی و قانون اساسی 
را گسترش داده و تالش نشود که این موضوع 

مطرود شود. 
نوبخت همچنین در خصوص بحث ساماندهی 
یکی  را  بحث  این  افزود:  هفته  آخر  تعطیالت 
کمیسیون های دولت در دست بررسی دارد اما 
اینکه چه جمع بندی صورت گرفته اطالعی ندارم.
که  صورتی  در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
روحانی پیروز انتخابات آینده باشد برنامه های 
دولت آینده چه خواهد بود و آیا معتقد به عدالت 
جنسیتی است؟ گفت: حتما عدالت جنسیتی باید 
باشد. برنامه های آقای روحانی نیز به وقت خودش 

اعالم خواهد شد.
اختالفات  خصوص  در  همچنین  نوبخت 
ترکمنستان و ایران برای انتقال گاز اظهارداشت: ما 
سرمایه گذاری وسیعی در طرح های گازی داریم 
و از آن محل همه نیازهای داخلی را در آینده 
نزدیک نه تنها کامل می توانیم پوشش دهیم بلکه 

برحجم صادرات خواهیم افزود.
که  اقدامی  به  توجه  با  گفت:  دولت  سخنگوی 
ترکمنستان انجام داد بیشتر باید شرکت ملی گاز 
جمهوری اسالمی ایران با شرکت گاز ترکمنستان 
موضوع را حل کنند و با به نتیجه رسیدن این 
طرح ها در آینده نزدیک اصال نیازی به واردات گاز 

نیست؛ هر چند واردات گاز سهم کوچکی دارد.
در  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  نوبخت 
اصالحیه الیحه بودجه سال 95 تبصره ای تصویب 
شد مبنی بر اینکه جرایم دیرکرد و سود وام های 
تسهیالت زیر 100 میلیون بخشیده شود اما تا 
کنون آیین نامه اجرایی آن ابالغ نشده است این 
آیین نامه چه زمانی ابالغ می شود؟ افزود: این 
موضوع از سوی نمایندگان مطرح و تصویب شد 
که در آنجا شرطی بود که این اقدام نباید موجب 
افزایش پولی شود، بانک مرکزی مالحظاتی در 
این خصوص دارد منتهی قطعا برای احترام به 
قانون در خصوص اجرایی کردن این تبصره اقدام 

خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت برنامه ای 
برای کنترل نوسانات ارز دارد؟ اظهارداشت: با سازو 
کاری که طراحی شد مقرر است ما دو موضوع را 
از هم تفکیک کنیم که اولین موضوع حوزه نقل 
و انتقاالت تجاری ارزی و بخش دیگر عرضه و 

تقاضای خرد است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: نقل و انتقاالت و 
معامالت بزرگ ارزی و تجاری باید در بانک ها 
انجام شود که این ابالغ به بانک ها صورت گرفت 
که این کار را انجام دهند. این قطعا به بازار ارز 

ثبات خواهد داد.
از  غیر  به  کاملی  مجموعه  یک  افزود:  نوبخت 
رییس  اول  معاون  سوی  از  که  دستورالعملی 
جمهوری ابالغ شد در حال طرح ریزی است و 
مسوولیت های تقسیم شده بین دستگاه های 

مختلف دولتی را شامل می شود که ثبات قطعا 
به بازار ارز باز خواهد گشت.

در  دولت  تمهیدات  در خصوص  همچنین  وی 
برنامه ششم برای زیرساخت های ریلی و ایمنی 
برنامه ششم  اولویت های  از  افزود: یکی  ها  راه 
موضوع حمل و نقل ریلی است؛ به همین جهت 
میلیارد  هزار  دولت 10  بودجه سال 1396  در 
تومان برای چهار اولویت که یکی از آن توسعه 
شبکه حمل و نقل ریلی است اختصاص داده و 
قبل از پایان این دوره حداقل پنج استان کشور را 
در سال 96 به شبکه سراسری و بین المللی وصل 

کنیم و این جزو سیاست های دولت است.
سخنگوی دولت یادآور شد: در خصوص ایمنی راه 
ها نیز یک ردیف ویژه گذاشته شده است به ویژه 
اینکه نقاط پرمخاطره در جاده و ترمیم و بهبود 

شبکه حمل و نقل نیز در دستور کار است.
نوبخت همچنین در خصوص گزارش واگذاری 
امالک شهرداری تهران گفت: تا آخرین جلسه 
هیات دولت وزیر کشور در این زمینه گزارشی 
نداد اما مطالبه می کنم اگر آماده باشد اطالع 

رسانی می کنم.
وی در پاسخ به این سوال که در جریان بررسی 
برنامه ششم توسعه ماده ای در خصوص پاداش 
قضات  از  برخی  شد،  حذف  بازنشستگی  های 
شود  تصویب  اگر  بودند  گفته  نفتی  مدیران  و 
درخواست بازنشستگی می کنند، حداکثر پاداش 
بازنشستگی چقدر است که قضات و هیات علمی 
و مدیران نفتی تهدید به بازنشستگی کرده بودند؟ 
افزود: قانون یک ضابطه ای برای پرداخت پاداش 
بازنشستگی تعریف کرده است و سقف حقوق ها 
برای مقام های سیاسی زیر 10 میلیون تومان و 
برای مقام های بنگاه ها نیز در حد 17 میلیون و 
900 هزار تومان است، به میزان اینکه هر سال 
یک ماه یا هر ماه یک روز قابل محاسبه است، 
ممکن است برخی افراد که سابقه زیادی دارند و 
مشاغل خاصی داشتند رقم آنان بیشتر از این باشد 

و عدد ثابتی نیست.
به سوالی  پاسخ  در  دولت همچنین  سخنگوی 
مینی بر اینکه برخی خبرها حاکی از آن است 
که دولت فعالیت های انتخاباتی خود را شروع 
کرده و ستاد انتخابات به ریاست نجفی و واعظی 
در وزارت ارتباطات تشکیل می شود، آیا دولت 
گفت:  است؟  کرده  شروع  را  انتخاباتی  فعالیت 
هنوز دکتر روحانی اعالم نامزدی نکردند که ستاد 
انتخابات شروع بکار کرده باشد، آقای واعظی نیز 

این موضوع را تکذیب کرده است.
نوبخت در ادامه در پاسخ به سوالی به اینکه آقای 
روحانی در گفت و گوی تلویزیونی گفتند آخرین 
اجرایی  آن  سالروز  در  برجام  تعهدات  قسمت 
می شود، آیا بهتر نیست نیست موضوع نقض 
عهد برجام دنبال و سپس تعهدات اجرایی شود 
و آن بخش که در فردو قرار است اجرایی شود 
چیست؟ افزود: اینکه در فردو چه تعهداتی است 
قطعا سخنگوی سازمان انرژی اتمی آن را توضیح 

خواهد داد. 
وی ادامه داد: صحبت آقای روحانی یک صحبت 
تعهدات  به  باید  طرفین  که  چرا  بود  درستی 
خودشان وفا کنند و آن ها را انجام دهد، این توافق 

نامه پیش بینی کرده که اگر یکی از طرفین به 
تعهد خود عمل نکند به چه ترتیبی با او برخورد 
شود، کارگروهی مشخص شده که آن کارگروه 
بررسی می کند و با کشوری که نقض تعهدات 

کند برخورد خواهد کرد. 
همین  چارچوب  در  گفت:  دولت  سخنگوی 
وزیر  به  جمهوری  رییس  که  بود  نامه  موافقت 
امورخاجه ماموریت دادند که نقض عهد آمریکایی 

ها را طبق توافق برجام پیگیری کند.
نوبخت در ادامه در پاسخ به این سوال که خبری 
مبنی بر دعوت عربستان از ایران برای شرکت در 
اسالمی  اجالس حج منتشر شد که جمهوری 
ایران آن را تکذیب کرد، با توجه به اینکه زمان 
برنامه  است  برای حج سال 96  تصمیم گیری 
کشور برای حج سال آینده چیست؟ افزود: مواضع 
برای  ما  است،  روشن  ایران  اسالمی  جمهوری 
از سرگیری این فریضه با توجه به شرایطی که 
طبیعی است ایرانیان مطالبه کنند ما همچنان آن 
ها را دنبال می کنیم و هر زمان احساس کنیم 
زمینه برای تحقق آن ها فراهم است قطعا اقدام 

مناسب را انجام خواهیم داد.
هفته  که  سوال  این  به  درپاسخ  همچنین  وی 
گذشته مطالبی در مورد جلسه خصوصی آقای 
دکتر ظریف مطرح شد و در ادامه برجام پارلمانی 
حسین  آقای  کمک  همچون  هایی  صحبت  و 
فریدون برای عبور از خطوط قرمز مدنظر رهبر 
معظم انقالب در برجام مطرح شد موضع دولت 
در این زمینه چیست؟ گفت: برخی از مسایل که 
گفتید من بی اطالع هستم. علی الریجانی و آیت 
ا... آملی الریجانی در جایگاه حقوقی عضو شورای 
این  من هم عضو  و  ملی هستند  امنیت  عالی 
شوراها هستم که هر دو شخصیت کمک شایسته 
ای در جهت بررسی و تصویب برجام انجام دادند، 
این  است  ما  ملی  منافع  چون  است  طبیعی 

همکاری صورت گرفته است.
نوبخت افزود: مدیریت علی الریجانی در خصوص 
برجام قابل تقدیر است و انشاا... ادامه خواهد یافت. 
موضوعی که در خصوص خطوط قرمز گفتند من 

بی خبر هستم.
وی ادامه داد: بعد از مطالب مطرح شده پیرامون 
جلسه خصوصی آقای ظریف، نمایندگان با آقای 
ظریف مالقات داشتند و موضع گیری کردند و در 
خصوص شکایت ، سیاست دکتر ظریف است که 

آنچه می داند دنبال کند.
سخنگوی دولت همچنین در خصوص قرارداد 
و  و شهرسازی  راه  وزارت  گفت:  هواپیما  خرید 
شرکت هواپیمایی در حال پیگیری است و باید 

کم کم انتظار فرود هواپیماها را داشته باشیم.
نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس 
آخرین گزارش ها درباره حقوق های نجومی دو 
نفر حاضر نشدند این حقوق ها را بازگردانند این 
دو نفر چه کسانی هستند؟ اظهارداشت: باید این 
پیگیری  محاسبات  دیوان  رییس  از  را  موضوع 
این ها  از  نفر  کنید، آقای عادل آذر گفت یک 

زندان است.
تعطیالت  در خصوص ساماندهی  ادامه  در  وی 
رسمی گفت: فکر می کنم ضرورت داشته باشد 
کمیسیون دولت که این موضوع را رسیدگی می 

کند در کار خود تسریع کند، این موضوع قطعا 
و  اجتماعی   ، سیاسی   ، اداری  بار  کشور  برای 

اقتصادی دارد. 
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که بعد 
از نوسانات ارز شائبه  ای درباره ارتباط تاخیر در 
بازار و  با نوسانات  پرداخت مطالبات فرهنگیان 
کسب درآمدی برای دولت از این طریق مطرح 
شد، گفت: به نظرم این صحبت کم  لطفی و کج  

سلیقگی است.
نوبخت افزود: همانطور که یک ماه پیش گفتم قرار 
بود مطالبات فرهنگیان در آذرماه از محل تبصره 6 
پرداخت شود که همان مسیر نیز انجام شد و این 
صحبت بدان معناست که می  خواهند بگویند اگر 
نسبت به فرهنگیان احقاق حق می  شده به قیمت 
به هم ریختن بازار ارز بوده که این کم  لطفی به 

این قشر شریف و بزرگ است.
وی همچنین درباره پاسخ به این سوال که چه 
بخشودگی  به  مربوط  اجرایی  آیین  نامه  زمانی 
سود تسهیالت وام اجرایی می  شود، اظهارداشت: 
این موضوع مربوط به بخشی از تبصره 35 برای 
بخشودگی سود و تسهیالت کسانی است که 100 
میلیون تومان وام و تسهیالت گرفته اند، آیین  نامه 
اجرایی آن در حال تدوین است اما باید این اقدام 
بانک  که  شود  انجام  پولی  پایه  افزایش  بدون 
مرکزی نظراتی دارد که انشاا... این آیین  نامه در 
کنار همه آنچه تحت عنوان اصالح احکام بودجه 

95 است اجرایی می  شود.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که برخی 
نمی  مناسب  را  اقتصادی  وضعیت  کارشناسان 
 دانند اما آقای روحانی در آخرین گفت  و گوی 
خوشبین  اقتصادی  شرایط  به  گفت  تلویزیونی 
هستم چطور باید به این شرایط خوش  بین بود؟ 
گفت: چرا خوش  بین نباشیم، وقتی شاخص تورم 
در سال 1392 که قدرت خرید مردم را نشان می 
 دهد باالی40 درصد بود و امروز به بیش از هفت 
تا هشت درصد رسیده نشان می  دهد که کار 

دشواری انجام شده است. 
نزدیک  زمان  آن  اقتصادی  رشد  افزود:  نوبخت 
آمار  اساس  بر  امروز  و  بود  درصد  هفت  منفی 
رسمی مرکز آمار 6.5 درصد و بانک مرکزی 7.5 
درصد شده که نشان  دهنده انجام سرمایه  گذاری  

ها و تکمیل طرح  های نیمه تمام است.
وی ادامه داد: تا چندی پیش بازار ارز نیز ثبات 
داشت که در آینده نزدیک نیز به ثبات می  رسد 
و با چنین اقداماتی چرا نباید خوش بین باشیم 
بانک   اساس شاخص  های رسمی  بر  وقتی که 
های جهانی و صندوق بین  المللی پول ایران در 
خاورمیانه از اقتصاد باثبات برخوردار است؟ باید 

حتما به این ظرفیت ملی خوشبین باشیم.
خبرنگاری از سخنگوی دولت پرسید: برخی افراد 
تندرو در محافل و رسانه ها بحث رد صالحیت 
آقای روحانی را مطرح می کنند، از آنجا که آقای 
روحانی در گفت و گوی تلویزیون در پاسخ به 
احتمال نامزدی خود سکوت کردند این نشانه ای 
بر درست بودن گمانه زنی شده است، ارزیابی شما 

در این زمینه چیست؟
سخنگوی دولت پاسخ داد: آقای روحانی سکوت 
نکرد بلکه به سوال درباره نامزدی اش پاسخ داد و 
گفت که در حال حاضر این موضوع از نظر زمانی 
وجهی ندارد که اعالم شود؛ چه اینکه اگر می 
 گفتند می  خواهد در انتخابات نامزد شود آن گاه 
هر صحبتی را مطرح می  کرد در قواره یک نامزد 

ریاست  جمهوری ارزیابی می  شد.
نوبخت افزود: اکنون کار برای کشور زیاد است 
و زمان نام نویسی انتخابات نیز مشخص است 
و حتی می  توان در آخرین روز ثبت  نام،  ثبت 
 نام را انجام داد اما در حال حاضر هیچ چیز جز 
خدمت و کار نیست و انشاا... منتقدان نیز همراهی 

خواهند کرد.
وی ادامه داد: بحث رد صالحیت آقای روحانی نیز 
حرف پوچ و بی  ربطی است و ضرورت ندارد ذهن 

جامعه را درگیر کرد.

سخنگوی دولت:

انتظار جامعه همدلی و هماهنگی بین سران قوا است

اولین  گفت:  کشور  وزارت  سخنگوی 
با  دیروز  کشور،   انتخابات  ستاد  جلسه 

حضور وزیر کشور برگزار شد.
سـید سـلمان سـامانی در این بـاره اظهار 
ایـن جلسـه رحمانـی  ابتـدای  در  کـرد: 
فضلـی وزیـر کشـور بـر اسـتمرار اهتمام 
نسـبت بـه سـالمت، امنیـت، رعایـت بی 
کامـل  هماهنگـی  و  انسـجام  و  طرفـی 
در  کشـور  وزارت  مختلـف  حوزه هـای 
برگـزاری باشـکوه و قانونمنـد انتخابـات 
از  افـزود: یکـی  و  تأکیـد کـرد  پیـش رو 
اصـول کلـی مـا همـکاری و هماهنگـی 
بـا تمامـی دسـتگاه ها و نهادهـای نقـش 

آفریـن در امـر انتخابـات اسـت.
اقدامات  از  گزارشی  ارائه  به  اشاره  با  وی 
تاکنون  تیرماه سال جاری  از  انجام شده 
موجود  تفاوت های  درابتدا  کرد:  تصریح 
ریاست  انتخابات  برگزاری  قوانین  در 
جمهوری، شوراهای اسالمی شهر و روستا 
و میان دوره ای مجلس شورای اسالمی و 
آنها  از  یک  هر  برای  که  اقدامات خاصی 
از زمان صدور دستور  اعم  در حوزه اجرا 
شروع انتخابات، ثبت نام نامزدها و فرصت 

تبلیغات باید انجام شود بررسی شد.

سامانی همچنین با اشاره به ارائه گزارشی 
با پشتیبانی  رابطه  در  تمهید مقدمات  از 
تهیه  از  اعم  نیاز،  مورد  امکانات  تامین  و 
مصرفی  اقالم  سایر  و  رای  تعرفه های 
انتخابات گفت: در این دوره، در بیش از 
انتخابات  روستا   39000 و  شهر   1200
حوزه   4 برای  و  اسالمی  شوراهای 
مجلس  دوره ای  میان  انتخابات  انتخابیه، 
چهار  انتخاب  برای  اسالمی  شورای 
برگزار  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
اخذ  کشور صندوق  در 140  و  شود  می 
مستقر  جمهوری  ریاست  انتخابات  رأی 
می شود که در این رابطه برنامه ریزی های 

الزم انجام شده است.
انتخابات  ستاد  حقوقی  کمیته  رئیس 
گزارش  بررسی  اینکه  بیان  با  کشور 
در  که  مجریان  نیاز  مورد  آموزش های 
سراسر  بخشداران  و  فرمانداران  سطح 
کشور در حال برگزاری است، خاطرنشان 
آزمون  برگزاری  برای  برنامه ریزی  کرد: 
آنها  تسلط  احراز  منظور  به  مجریان  از 
مقررات  و  قوانین  و  حقوقی  موازین  بر 
انتخابات در دستور کار جلسه دیروز ستاد 

انتخابات قرار داشت.

مجلس  امور  در  کشور  وزیر  مقام  قائم 
جلسات  روند  ارائه  استانها  هماهنگی  و 
هیئت  و  نگهبان  شورای  با  شده  برگزار 
و  شوراها  انتخابات  بر  نظارت  مرکزی 
ارزیابی نتایج حاصله را از دیگر موضوعات 
ستاد  دیروز  جلسه  در  بررسی  مورد 

انتخابات دانست.
ارایه  بر  تاکید ستاد  به  اشاره  با   سامانی 
آمار  مرکز  سوی  از  جمعیتی  آمارهای 
از  کشور  احوال  ثبت  سازمان  و  ایران 
منظور  به  شده  انجام  برنامه ریزی های 
به  ستاد  اقدامات  رسانی  اطالع  ارتقاء 
کلی  چارچوب  بررسی  و  عمومی  افکار 

این برنامه ریزی ها در جلسه دیروز ستاد 
انتخابات کشور خبر داد.

روند  یادآوری  با  کشور  وزارت  سخنگوی 
متناظر ستاد  تدریجی ستادهای  تشکیل 
انتخابات کشور در تمامی استان ها گفت: 
گزارشی از رصد دقیق و مستمر تحرکات 
در  کشور  مختلف  مناطق  در  انتخاباتی 
تدابیر الزم  و  ارائه  انتخابات  جلسه ستاد 

در این خصوص اتخاذ شد.
وی در پایان گفت: آخرین وضعیت سامانه 
شده  برداشته  گام های  و  انتخابات  جامع 
برگزاری  شدن  الکترونیکی  جهت  در 

انتخابات در این جلسه مطرح شد.

در اولین جلسه ستاد انتخابات کشور مطرح شد:

رصد دقیق و مستمر تحرکات انتخاباتی
استقرار صندوق رای در 140 کشور
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بیانیه 191 نماینده مجلس
 در سالروز شهادت شیخ نمر

191 نماینده مجلس با صدور بیانیه ای در سالگرد شهادت آیت ا... شیخ 
نمر خواستار برخورد سازمان ها و نهادهای حقوق بشر با این جنایت 

شدند.
به گزارش ایسنا، متن این بیانیه که در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت 

شد، به شرح زیر است:
»دوازدهم دی ماه سال گذشته دولت عربستان در اقدامی غیرانسانی و 
مغایر با موازین بین المللی آیت ا... شیخ نمر،  روحانی برجسته و عالیقدر 
جهان اسالم را به شهادت رسانید. اعدام و شهادت آیت ا... شیخ نمر در 
شرایطی که تروریست های افراطی و تکفیری آسایش و امنیت منطقه و 
جهان را سلب نموده و ثبات و آرامش را در منطقه تهدید کرده اند حاکی 

از عمق بی تدبیری و بی مسئولیتی حاکمان دولت عربستان بود.
از  پنهان  و  پیدا  حمایت  با  اخیر  سال های  در  که  سعودی  عربستان 
تروریسم در منطقه و حمله و تجاوز به خاک یمن و کشتار مردم بی گناه 
آن و حمایت از سرکوب شهروندان دیگر کشورها نقش غیرسازنده ای 
در ثبات منطقه پیش گرفته عمالً در جهت تشدید تفرقه در منطقه 

گام برمی دارد.
بار دیگر ضمن محکومیت اعدام آیت ا... شیخ نمر توسط دولت عربستان 
از سازمان ها و نهادهای حقوق بشر می خواهیم از رفتارهای دوگانه و 
متناقض با اینگونه جنایات ضدبشری عربستان خودداری نموده و با 

محکومیت این اقدامات به وظیفه قانونی و اخالقی خود عمل نمایند.«

پاسخ دولت ترکمنستان به قطعی گاز ایران!

ترکمنستان عدم پرداخت هزینه گاز را علت محدودیت ارسال آن به 
ایران دانست.

به گزارش ایسنا از وستی، وزارت امور خارجه ترکمنستان مدعی شد: 
عدم وجود پاسخ مثبت توسط شرکت ملی گاز ایران در طرح های سازنده 
ترکمنستان و انفعال این کشور برای ایجاد راه حلی قابل قبول برای دو 
طرف، محدودیت اجباری عرضه گاز ترکمنستان به ایران را از ابتدای 

سال 2017 میالدی به همراه داشته است.
وزارت امور خارجه ترکمنستان تاکید کرد، هرگونه تالش برای سیاسی 
کردن این موضوع بدون در نظر گرفتن شخص اظهار کننده به عنوان 
عملی غیر دوستانه نسبت به ترکمنستان در نظر گرفته شده و بالفاصله 
با واکنش طرف ترکمن همراه خواهد بود. ایران از دسامبر 1997 میالدی 

تا کنون مشتری گاز ترکمنستان بوده است.
دو کشور از سال 2013 میالدی به دلیل عدم پرداخت هزینه گاز مورد 

درخواست ترکمنستان از سوی ایران ،با یکدیگر اختالف نظر دارند.
کنار  در  گاز  ذخایر  دارنده  عمده  کشور  چهار  میان  در  ترکمنستان 
روسیه،ایران و قطر قرار دارد که گاز خود را به ایران و چین صادر می کند.

۲016؛ بدترین سال برای دیپلماسی عربستان

عربستان سعودی بدترین سال دیپلماتیک را برای خود در سال 2016 
به نظر  برای عربستان منفی  نیز  رقم زد و شاخص های سال 2017 
می رسد چراکه عربستان کم کم هم پیمانان خود را از دست می دهد 
و در شکل گیری روابط به دور از »بذل و بخشش های نفتی« دچار 

مشکل شده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه مستقل رای الیوم، در سال 2015، 
توافق مشهور هسته ای میان ایران و گروه 5+1 منعقد شد اما عملی 
تا  غربی تالش کردند  قدرت های  آغاز شد.  از سال 2016  آن  کردن 
نظر ایران را جلب کنند، چراکه معتقد بودند که بازار ایران برای آنها در 
آینده سودهایی را به همراه خواهد داشت. ایران موفق شد تا دو قرارداد 
از بزرگ ترین قراردادها در تاریخ هواپیمایی را با ایرباس و بویینگ که 

ارزشش بیش از 36 میلیارد دالر در سال 2016 بود، منعقد کند.
این توافق به منزله خالی کردن زیر پای عربستان بود که قراردادهای 
کردن  شدید  جهت  غربی  کشورهای  بر  فشار  اعمال  برای  را  بزرگی 
سیاست هایشان در قبال تهران به کار می گرفت. کشورهای غربی نه تنها 
به این امر بسنده نکردند که به سخن عربستان گوش دهند، بلکه ریاض 
کم کم جای ایران را به عنوان یک »کشور سرکش و از دین خارج شده« 

در تحلیل های سازمان های اطالعاتی می گیرد.
آلمان کم کم اتهام هایی را علیه عربستان مبنی بر دست داشتن در 
رادیکالیسم در جهان مطرح می کند و از عربستان خواسته است تا مراکز 
فرهنگی خود در آلمان را ببندد و این امر عمال در شهرهایی انجام شد که 

عربستان برای گشودن مراکز جدید در آنها برنامه ریزی می کرد.
اما ضربه های بزرگی هم از سوی آمریکا به عربستان وارد شد. گزارش های 
ایاالت متحده عربستان را به حمایت از تندروها در سوریه متهم کرد و 
عالوه بر آن، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا در کمپین 
انتخاباتی اش از عربستان خواست تا هزینه های هرگونه حمایت نظامی 
آمریکا از عربستان در آینده را تقبل کند. اما ضربه سهمگین این بود که 
کنگره و مجلس نمایندگان آمریکا قانون جاستا را تصویب کردند که این 
امکان را به آمریکایی ها می دهد تا علیه عربستان به دلیل دست داشتن 

شهروندان عربستانی در حمالت 11 سپتامبر اقامه دعوی کنند.
دلیل جنگ  به  دیپلماتیک شدیدی  از سوی غرب، ضربات  مشخصا 
عربستان علیه یمن وارد شد و انگلیس نسبت به این حمالت هشدار داده 
و پارلمان اروپا این حمالت را محکوم کرده و کانادا قراردادهای بزرگ 

سالح را به دلیل کشتار غیرنظامیان در جنگ متوقف کرد.
عربستان سعودی جهت گیری نهایی در جنگ سوریه را نیز از دست داد. 
در گذشته عربستان رهبری جبهه نظامی و دیپلماتیک ضد نظام سوریه 
را برعهده داشت اما دیری نپایید که پس از مداخله روسیه در سوریه، این 

نفوذ عربستان از بین رفت.
در سال 2016، عربستان، ترکیه و مصر را که دو شاخه مسلح خود به 
شمار می آورد، از دست داد. مصر در تصمیم گیری سیاسی به استقالل 
دست یافت و به سوریه روی باز نشان داد و با جنگ در یمن مخالفت 
کرد. این در حالی است که ترکیه با اقداماتش در پرونده سوریه، عربستان 
را به حاشیه راند. اگر فردا روزی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه عربستان را به حمایت مالی از داعش متهم کند افکار عمومی 
متعجب نخواهد شد، همانند کاری که هفته گذشته به دلیل حمالت 
تروریستی در کشورش ایاالت  متحده را به دست داشتن در این حمالت 

متهم کرد.
همچنان در سلسله شکست های دیپلماتیک عربستان باید گفت که 
سفارت عربستان در بیروت دیگر مرجع سیاسی برای اهل تسنن و 
به  عون  میشل  تعیین  مورد  در  لبنانی ها  نیست چراکه  مسیحی ها 
عنوان رئیس جمهور کشورشان توافق کردند و این چیزی بود که 
ایران و حزب ا... می خواستند و سعد حریری نیز از جرگه هم پیمانان 

ریاض خارج شد.
ارائه داد که  ریاض در سال 2016 طرح های دیپلماتیک و نظامی را 
در نظر برخی از کارشناسان، این طرح ها کاریکاتوری بود که از جمله 
این طرح ها، کنفرانسی در زمینه تشکیل ائتالفی نظامی از کشورهای 
اسالمی در ریاض در مارس گذشته بود. محمد بن سلمان، جانشین 
ولیعهد عربستان و وزیر دفاع سعودی تمایل داشت تا ائتالفی اسالمی را 
از میان کشورهایی ایجاد کند که بیشتر آنها از لحاظ نظامی به تحلیل 
رفته اند و از کشورهایی که از دستورکارهای نظامی عربستان دور هستند. 
بیشتر ناظران تاکید دارند که نشست موسسان اولین و آخرین نشست 
بود چراکه این کنفرانس یک نشست بیهوده بود و همچون آرزوهای یک 

نوجوان بر باد رفته بود.

آغاز بررسی جزئیات بودجه 96 از 
یکشنبه آینده در کمیسیون تلفیق

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 96 
از آغاز بررسی جزئیات این الیحه در جلسه 

یکشنبه آینده این کمیسیون خبر داد.
ایسنا  با  گفت وگو  در  مفتح  مهدی  محمد 
کمیسیون  اعضای  پیشنهاد  به  کرد:  اظهار 
هیأت  موافقت  و   96 بودجه  الیحه  تلفیق 
یکشنبه  از  کمیسیون  این  جلسات  رئیسه، 
آینده هر روز 6:30 تا 9 صبح برگزار خواهد 

شد.
وی افزود:  اعضای کمیسیون تلفیق بودجه به 
موازات بررسی برنامه ششم در صحن علنی 
می  قرار  بررسی  مورد  را   96 بودجه  الیحه 
دهند و مصوبات برنامه ششم را در بودجه نیز 

لحاظ خواهند کرد.

ادعای بی اساس و تکراری یمن 
درباره ایران

که  شد  مدعی  یمنی  خبرگزاری  یک 
یمن  در  ا...  حزب  و  ایران  از  کارشناسانی 

حضور دارند.
به گزارش ایسنا خبرگزاری یمن 24 مدعی 
شد که کارشناسانی از ایران و حزب ا... لبنان 
برای برنامه ریزی و مشخص کردن پایگاه های 
نظامی برای حوثی ها در ساختان امنیت ملی 
صنعاء  شرقی  شمال  صرف  منطقه  در  واقع 
حضور یافتند و جنگنده های ائتالف متجازوز 
عربی به رهبری عربستان در پنج مرحله پی 
قرار  هوایی  بمباران  مورد  را  ساختمان  این 

دادند.
یمن 24 در ادامه نوشت:  جنگنده های ائتالف 
متجاوز عربی به رهبری عربستان طی چند 
بمباران هوایی پایگاه های حوثی ها در مناطق 
حراز،  نهم،  غیالن،  بن  نقیل  سوره،  صنعاء، 

حیمه و صعفان را مورد هدف قرار دادند.
که  است  حالی  در  این  ایسنا،  گزارش  به 
بی  بارها  را  ادعاها  این  کشورمان  مقامات 
هیچ  که  کردند  تاکید  و  خوانده اند  اساس 
وجود  یمن  در  ایرانی  کارشناس  و  نظامی 
ندارد و مردم مظلوم یمن و سوریه تاوان بازی 
مخرب سیاسی برخی کشورهای عصبانی در 

منطقه را می پردازند
دادن  پایان  لزوم  بر  همواره  ایران  مقامات 
لزوم  و  یمن  و  سوریه  داخلی  جنگ های  به 
دستیابی به یک راه حل سیاسی که از طریق 
به  کشورها  این  در  طرف ها  تمام  مشارکت 
نکردن  دخالت  و  کرده  تاکید  می آید  دست 
کشورهای  داخلی  امور  در  دیگر  کشورهای 

منطقه را خواستار شده است.

اذعان یک مقام صهیونیست به 
تقویت قدرت منطقه ای ایران

مرکـز پژوهـش هـای امنیـت داخلـی رژیـم 
بـی  ادامـه گـزارش هـای  در  صهیونیسـتی 
اسـاس و تکـراری ایـن رژیـم علیـه ایـران، 
در جدیدتریـن گـزارش خود ایـران، حزب ا... 
بزرگتریـن  را  حمـاس  جنبـش  و  لبنـان 

تهدیدهـا علیـه اسـرائیل خوانـد.
بـه گـزارش ایسـنا، به نقـل از العهـد، آموس 
یادلیـن، رئیـس مرکـز پژوهشـهای امنیـت 
یـک  طـی  صهیونیسـتی،  رژیـم   داخلـی 
گـزارش کـه آن را بـه روون ریولیـن، رئیـس 
رژیم صهیونیسـتی فرسـتاده اسـت، نوشـت: 
مـا  بـه  هسـته ای  توافـق  اینکـه  علی رغـم 
امنیـت کوتـاه مدتـی مـی دهـد امـا ایـران 
قدرت هـای سـنتی خـود را تقویـت خواهـد 
کـرد و در زمانـی نـه چنـدان دور بزرگتریـن 

تهدیـد علیـه اسـرائیل خواهـد شـد.
آینـده شـاهد  در  ادامـه گفـت:  در  یادلیـن 
چالـش بسـیار بزرگی خواهید بـود  و آن باال 
رفتـن توان هسـته ای کشـوری  کـه خواهان 

نابـودی  رژیم صهیونیسـتی اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، در گـزارش ارائه شـده به 
رییـس رژیـم صهیونیسـتی آمـده اسـت کـه 
نیروهـای  حـزب ا... می تواننـد  شـهرک های 
موجـود  در مرزهـای شـمالی را بـه اشـغال 
خود در آورده و حمالت  موشـکی شـدیدی را 
علیـه مناطق حسـاس ایـن رژیم اجـرا کنند.

در ادامـه این گـزارش،  به ضعـف ارتش های 
آورده  و  شـده  اشـاره  عربـی  کشـورهای 
اسـت: ایـن ارتش هـا در مقایسـه بـا گـروه 
هـای مسـلح دیگـر، تهدیـدی بـرای  امنیت 

نمی شـوند. محسـوب  اسـرائیل 
وی در پایـان ایـن گـزارش با اشـاره به اینکه 
جنبـش حماس سـومین تهدید بـزرگ علیه 
آمادگـی  حفـظ  لـزوم  بـر  اسـت،  اسـرائیل 
و  احتمالـی  درگیری هـای  بـرای  نظامـی 
عبـرت گرفتـن از جنـگ هـای قبلـی تاکید 

اسـت. کرده 

خبرخبر

مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
تشخیص مصلحت روابط جمهوری اسالمی 

ایران و روسیه را راهبردی دانست.
نوری  با  دیدار  از  پس  والیتی  اکبر  علی 
به  پاسخ  در  خبرنگاران  جمع  در  مالکی 
 ، مسکو   - تهران  روابط  گفت:  پرسشی  
بر  مبتنی  دوستانه  و  راهبردی  روابطی 
با  کشور  دو  هر  و  است  همجواری  حسن 
و  ملت  به  سوریه  در  یکدیگر  هماهنگی 
دولت این کشور کمک کردند و می کنند.

وی افزود: آینده سوریه و گفتگوهای صلح 
و  سوریه  دولت  محوریت  با  کشور  این  در 
دوستانش خواهد بود و هر کشوری بخواهد 
این کشور در  اراده دولت و ملت  از  خارج 
جایی  قطعا  کند  دخالت  صلح  برقراری 
ایران و  اما هماهنگی میان  نخواهد داشت 
روسیه در این زمینه همچنان برقرار است.

والیتی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری 
تاکید کرد: مواضع جمهوری اسالمی ایران 
و  ثابت  سوریه،  از  حمایت  خصوص  در 
از خط  مستمر  و  کامل  بر حمایت  مبتنی 
مقاومت است که از کشورمان آغاز می شود 
از عراق عبور می کند و به سوریه ، لبنان و 

فلسطین می رسد.
مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
به  توجه  با  افزود:  نظام  تشخیص مصلحت 
اینکه سوریه حلقه مهم از زنجیره مقاومت 

ابتدای  از  ایران  اسالمی  جمهوری  است 
این  علیه  المللی  بین  و  ای  منطقه  توطئه 
کشور در کنار دولت و ملت سوریه ایستاد و 

همچنان این ایستادگی ادامه دارد.
و  دانست  کاذب  را  تبلیغات  نوع  این  وی 
تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران به هیچ 
عنوان از مواضع اصولی اش که حمایت از 
خط و عناصر مقاومت است و ملت و دولت 
این خط تلقی می شوند  از  سوریه بخشی 

عقب نشینی نخواهد کرد.
مخرب  نقش  که  دیگرانی  گفت:  والیتی 
خواهند  می  اکنون  و  داشتند  سوریه  در 
جنگ  از  بعد  شرایط  و  آشتی  و  صلح  در 

بدانند  باید  کنند  دخالت  کشور  این  علیه 
که پرونده شان نزد ملت و دولت این کشور 
سوریه  ارضی  تمامیت  حفظ  و  است  سیاه 
همچنان هدف اصلی مردم و حکومت این 

کشور است.
و  سوریه  قانونی  حکومت  از  حمایت  وی 
حفاظت از حق تعیین سرنوشت برای ملت 
مردم سوریه  اهداف  دیگر  از  را  این کشور 
حق  کشوری  هیچ  کرد:  تاکید  و  دانست 
؛  ندارد  را  سوریه  داخلی  امور  در  دخالت 
دعوت  به  نیز  سوریه  در  کشورمان  حضور 

دولت این کشور ، حضوری قانونی است.
در  ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  والیتی 

از  ای  حلقه  عنوان  به  سوریه  ملت  پیروزی 
زنجیره مقاومت شریک و از آن خرسند است.

مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
درباره  همچنین  نظام  مصلحت  تشخیص 
برخی ادعاها مبنی بر لزوم خروج نیروهای 
حزب ا... لبنان از سوریه در پی آتش بس 
اخیر در این کشور ، آن را ادعای دشمنان 

سوریه دانست .
وی گفت: حزب ا... تاکنون بیشترین کمک 
شمار  و  کرده  سوریه  ملت  و  دولت  به  را 
زیادی از نیروهایش در این راه به شهادت 
کماکان  نیز  سوریه  دولت  ؛  اند  رسیده 
نصرا...  سیدحسن  آقای  جناب  و  ا...  حزب 
را دوست بسیار نزدیک خود می داند و این 

تبلیغات دشمنان است.
نوری  هشدار  درباره  همچنین  والیتی 
جدید  های  فتنه  بروز  درباره  المالکی 
در  مالکی  آقای  گفت:  عراق  و  منطقه  در 
با  گران  فتنه  برخی  توطئه  از  سخنانش 
مرتجع  کشورهای  برخی  و  امریکا  حمایت 
اما  گفت  سخن  عراق  تجزیه  برای  منطقه 
شکست  با  نیز  توطئه  این  تردید  بدون 

مواجه خواهد شد.
در  بعدی  گام  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
و  موصل  آزادی  مقاومت،  جبهه  پیروزی 
بازگشت این شهر راهبردی به آغوش ملت 

و دولت عراق باشد .

والیتی خبر داد:

استمرار هماهنگی ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم

دادستانی  معاونان  شورای  نشست  سومین  و  بیست 
تهران با موضوع اجرای احکام با حضور معاونان دادستان، 
سرپرستان نواحی دادسرای تهران سرپرستان دوایر نظارت 
بر زندان ها و قضات اجرای احکام 7 ناحیه از دادسرای 

تهران به ریاست دادستان تهران برگزار شد.
عباس جعفری دولت آبادی طی سخنانی در این نشست، 
تهدیدهای دشمنان علیه ایران بعد از پیروزی انقالب را به 
6 دسته نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و 
سیاسی تقسیم و اظهار کرد: دشمنان انقالب فکر می کنند 
اگر هر چه بیشتر در بخش اقتصادی و معیشت مردم 
فشار وارد نمایند با تغییر مواضع و رفتار جمهوری اسالمی 
ایران مواجه می شوند؛ بنابراین تهدیدهای اقتصادی از اول 
انقالب وجود داشته اما در سال های اخیر به خصوص قبل 
از برجام تشدید شد، در واقع استکبار جهانی امیدوار است 
که وضعیت کشور در حوزه اقتصادی فلج گردد که تاکنون 

ناکام مانده است.
وی نقش بانک ها در وقوع فساد اقتصادی را مؤثر دانست 
و گفت: تا زمانی که در حوزه بانک ها مشکل داشته باشد 
جرایم مرتبط با فساد اقتصادی کماکان باز تولید می شود، 
اعطای  دادن  سوق  و  رفتار  تغییر  را  بانک ها  نجات  راه 
تسهیالت به حوزه های تولید و اشتغال است. بانک ها در 
پرداخت تسهیالت باید از شیوه های گذشته دست بردارند، 
افزایش مطالبات بانک ها از بدهکاران که بیش از 100 هزار 
میلیارد تومان است و نشان می دهد بانک ها باید این شیوه 

را تغییر دهند.
دادستان تهران بر لزوم نقش آفرینی بانک ها در حوزه تولید 
و اشتغال تأکید کرد و افزود: تا زمانی که بانک ها به عنوان 
بنگاه های تجاری مشغول به فعالیت هستند نمی توانند در 

حوزه تولید ایفای نقش نمایند.
جعفری دولت آبادی که هفته گذشته در جلسه شورای 
معاونین از بازداشت یکی از بدهکاران بزرگ بانکی خبر 
داده بود در این جلسه به واکاوی ابعاد پرونده این فرد اشاره 
کرد افزود: مطابق تحقیقاتی که از متهم )م. ج( انجام شده 
مشخص شد اکثر شرکت های این فرد صوری بوده و به 
اذعان وی با همراهی اقوامش چندین شرکت صوری ایجاد 
کرده و در پوشش این شرکت ها از بانک سرمایه وام دریافته 
کرده بود این بدهکار بانکی هم چنین مدعی است تمام 
وام هایی که در پوشش شرکت های صوری از بانک گرفته 
در واردات فرآورده های گوشتی و دامی هزینه کرده و با 

ضرر همراه بوده است.  
دادستان تهران تصریح کرد: این بدهکار بانکی از طریق 
ارتباط برادرش با مدیر عامل وقت بانک سرمایه موفق به 
دریافت این وام ها شده است، در واقع اصل وام، نوع وام 
و شیوه پرداخت وام زمینه ساز شکل گیری فساد است، 

بنابراین بانک ها باید از شیوه های گذشته دست بردارند.
جعفری  دولت آبادی ضمن هشدار نسبت به شکل گیری 
یک فساد پنهان از طریق سوءاستفاده از فرزندان برخی 
از  همچنین  بانکی  بدهکار  این  کرد:  تصریح  مسؤوالن 
نفوذ فرزندان برخی مسؤوالن استفاده می کرده و حداقل 

فرزندان 4 مسؤول را در شرکت های خود به کار گرفته و با 
استفاده از نفوذ آن ها مرتکب جرم شده است.

وی یکی از راه کارهای مبارزه با فساد اقتصادی را بررسی 
وضعیت شرکت های متقاضی وام اعالم کرد و گفت: بانک ها 
باید وضعیت شرکت ها را بررسی کنند تا به شرکت های 

صوری وام پرداخت نکنند.
دادستان تهران از بازداشت تعقیب قضایی دو بدهکار کالن 
خبر داد و با اعالم این که یکی از این بدهکاران در حوزه 
ورزش و دیگری در حوزه واردات کاال فعالیت داشته است، 
افزود: سیاست دادستانی در مورد بدهکاران کالن بانکی 

وصول وجوه بانک ها می باشد.
جعفری دولت آبادی به بانک ها هشدار داد که اگر بانکی به 
نحو غیرمتعارف نسبت به پرداخت وام اقدام کند مسؤوالن 

بانک تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
دادستان تهران از توافق بانک مرکزی با دادستانی تهران 
برای معرفی ابر بدهکاران به دادسرا خبر داد و تصریح کرد: 
در جلسه ای که هفته پیش با رئیس کل بانک مرکزی 
در دادستانی تهران برگزار شد از رئیس کل بانک مرکزی 
خواسته شد بدهکاران کالن بانکی که باالی هزار میلیارد 

تومان بدهی دارند به دادستانی معرفی شوند
وی سیاست دادستانی در قبال بدهکاران کالن بانکی را 
تعقیب قضایی این افراد تا استرداد وجوه بانک ها اعالم کرد.
جعفری دولت آبادی عدم اعطای وام غیر واقعی و مطالبه 
را مورد  بانک مرکزی  از سوی  وام ها  برای وصول  گری 
تأکید قرار داد و با نامطلوب دانستن رویه برخی بانک ها 
در مماشات با بدهکاران بانکی تصریح کرد: بانک سرمایه به 
یکی از بدهکاران بانکی برای تسویه حساب 5 سال مهلت 
داده در حالی که همه اسناد ارائه شده از سوی این فرد 
برای دریافت وام صوری بوده است و این گونه می شود که 

فساد گسترش می یابد.
پرونده  وضعیت  آخرین  تشریح  در  تهران  دادستان 
حقوق های نجومی از احضار 67 نفر مدیران خبر داد و 
گفت: امیدواریم تا پایان دی ماه تحقیقات به سرانجام برسد 

و بتوانیم در این زمینه تصمیم گیری کنیم.
وی همچنین از احضار 65 نفر در پرونده واگذاری امالک 
شهرداری خبر داد و به بیان برخی مصادیق این پرونده ها 
پرداخت و گفت: حسب تحقیقات صورت گرفته فردی 
عنوان کرده است ملکی از شهرداری به او واگذار نشده 
است. هم چنین فرد دیگری که فاقد شغل است اعالم 
کرده که اقدامی برای واگذاری ملک به وی صورت نگرفته 
است. فرد دیگری که بازنشسته است عنوان کرده ملکی در 
شهرک غرب خریداری کرده که در این زمینه 20 درصد 
تخفیف به او اعطا شده است که بعد از دو سال آن را فروخته 
و واحد کوچک تری خریداری کرده است. فرد دیگری که 
کارمند شهرداری است بیان کرده ملک استیجاری اش را 
تحویل گرفتند و مقرر شد که ملک  دیگری تحویل دهند 
که به علت باال بودن قیمت کارشناسی از تحویل ملک 
خودداری کرد و هنوز هم در ملک استیجاری سکونت 

داشته و از شهرداری هم پولی دریافت نکرده است.

دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان اینکه سند ملی آموزش از سوی 
دولت برای تبدیل شدن به قانون،  به مجلس ارائه می شود،  گفت: سند ملی 
آموزش به هیچ وجه محرمانه نبوده و 30 کارگروه در تدوین این سند مشارکت 

داشته اند.
سعدا... نصیری قیداری درخصوص روند قانونی تشکیل کمیسیون ملی یونسکو 
با اشاره به تشکیل سازمان جهانی یونسکو پس از جنگ جهانی دوم اظهار 
کرد: از دالیل تشکیل سازمان جهانی یونسکو می توان به پناه آوردن مردم به 
فرهنگ، آموزش و علم به عنوان سه عنصر اصلی جهت دستیابی به صلح و 
عدالت اشاره کرد. البته این سه عنصر در نظام دینی ما نیز از اولویت برخوردار 
است؛ به گونه ای که می توان گفت بسیاری از مصوبات کنونی در سطح جهان، 

1400 سال پیش در آموزه های دینی ما مورد تاکید قرار گرفته بوده است.
دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران ضمن بیان اینکه کمیسیون ملی یونسکو 
در ایران قبل از انقالب و بر اساس مصوبه مجلس تشکیل شد، افزود: پس 
از انقالب و در 29 شهریور ماه سال 66 اساسنامه این کمیسیون اصالح و 
متناسب با اصول و موازین اسالمی در کنار پیگیری اهداف سازمان یونسکو 

شکل تازه ای به خود گرفت.
وی به برخی از ماده های اساسنامه این کمیسیون اشاره کرد و گفت: به عنوان 
مثال طبق ماده یک اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو، این کمیسیون مرکز 
عمل و اداره برنامه های سازمان یونسکو در ایران است. همچنین بندهای یک 
و دو ماده 2 نیز مشارکت در فعالیت های یونسکو با الهام از اصول اسالمی و 
اهداف یونسکو از طریق همکاری با سازمان جهانی یونسکو را مورد تاکید قرار 

داده است.
نصیری ادامه داد: بند 6 ماده 2 اساسنامه نیز تعمیم آموزش و مبارزه با 
بی سوادی از طریق همکاری با یونسکو را مورد اشاره قرار داده است و از 
طرفی بند 8 ماده 2، بند6 ماده 8 و بند 3 ماده 13 ارتباط بین یونسکو و 
سازمان های دولتی و غیردولتی را به عهده کمیسیون ملی یونسکو گذارده 
که البته این موضوع همواره در دولت های مختلف قبل و بعد از انقالب مورد 

تاکید بوده است.
وی همچنین بند 10 ماده 2 اساسنامه مبنی بر همکاری در اجرای طرحها و 
برنامه های دولت در چارچوب فعالیت های یونسکو را نیز مورد اشاره قرار داد و 
از وظایف شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو به عنوان رکن اول کمیسیون، 
تصویب برنامه های اصولی در قالب برنامه های فعالیت های عمومی یونسکو 

عنوان کرد.
دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران افزود: همچنین بند 3 ماده 10 اساسنامه 
نیز بر طرح و تعقیب نظرات و پیشنهادهای ایران در کنفرانس عمومی و سایر 

مجامع یونسکو تاکید کرده است.
نصیری ضمن اشاره به بندهای یک و 2 ماده 10 اساسنامه مبنی بر کسب 
نظر از دولت درخصوص مشارکت در برنامه ریزی و اجرا یا ارزیابی برنامه ها و 
فعالیت های بین المللی، منطقه ای و ملی یونسکو اظهار کرد: پیگیری نظرها و 
پیشنهادهای دولت در مورد اجرای تصمیمات و توصیه های سازمان یونسکو 
از دیگر الزامات است همچنین اقدامات مربوط به طرح های مناسب با نیازهای 
کشور در مورد تعلیم و تربیت و علوم و فرهنگ و ارتباطات در بند 5 ماده 13 

مورد تاکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: تاکنون 13 کمیته تخصصی در گروه های آموزش، علوم طبیعی، 
علوم انسانی، ارتباطات و فرهنگ در رابطه با تهیه و مطالعه طرح های مناسب 

با نیازهای کشور در کمیسیون تشکیل شده است.
وی بند 6 ماده 13 مبنی بر تهیه اسناد بر اجرای برنامه های یونسکو و نظارت 
بر آنها را مورد اشاره قرار داد و گفت: بند 2 ماده 13، گزارش دهی در رابطه با 
فعالیت های کمیسیون ملی یونسکو به صورت ساالنه را مورد تاکید قرار داده 
است که البته در گذشته نیز اقدامات متعددی در این زمینه انجام شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه 5 گروه فعال در کمیسیون ملی یونسکو وجود دارد 
که هر کدام از آنها تعدادی کمیسیون تخصصی دارند و براساس آیین نامه های 
مصوب شورای اجرایی کمیسیون اعضای حقیقی و حقوقی همچون چهره های 
ماندگار، کارشناسان زبده، معاونان وزرا و وزرا در این کمیسیون ها عضویت 
دارند که انواع فعالیت ها را در حوزه های آموزش، فرهنگ، علوم انسانی، علوم 

اجتماعی، اطالعات و ارتباطات انجام می دهند.
نصیری اظهار کرد: به عنوان مثال یکی از وظایف گروه فرهنگ، ثبت مواریث 
فرهنگی در فهرست جهانی یونسکو است که تاکنون حدود 33 نفر از مشاهیر، 
10 میراث مکتوب، 20 میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی را در فهرست جهانی 

یونسکو به ثبت رسانده ایم.
به گفته نصیری علی رغم محدودیت های یونسکو برای کشورها، ایران تقریبا 

برای 40 سال آینده لیست برای ثبت در فهرست جهانی دارد.

»حق تشکل، تجمع و راهپیمایی« دهمین 
که  است  شهروندی  حقوق  منشور  از  بند 
و  خصوصی«  حریم  »حق  بند  دو  از  پس 
آمده  مجازی«  فضای  به  دسترسی  »حق 

است.
به گزارش ایسنا، در دهمین بند از منشور 
تشکل،  »حق  عنوان  با  شهروندی  حقوق 

تجمع و راهپیمایی« چنین عنوان است:
تشکیل،  حق  از  شهروندان   -43 ماده 
جمعیت ها،  احزاب،  در  فعالیت  و  عضویت 
علمی،  فرهنگی،  اجتماعی،  انجمن های 

سیاسی و صنفی و سازمان های مردم نهاد، 
را  هیچ کس  برخوردارند.  قانون،  رعایت  با 
یا  کرد  منع  آن ها  در  شرکت  از  نمی توان 
به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت. 
عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب 
موجب  یا  شهروندی  حقوق  محدودیت  یا 

تبعیض ناروا شود.
ماده 44- حق شهروندان است که در قالب 
اتحادیه ها، انجمن ها و نظام های صنفی در 
سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها و اجرای 

قانون مشارکت مؤثر داشته باشند.
ماده 45- فعالیت های مدنی در حوزه های 

است.  شهروند  هر  حق  شهروندی  حقوق 
دسترسی  حق  باید  مردم نهاد  سازمان های 
برای  را  صالح  دادگاه  و  اطالعات  به 
دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی 

داشته باشند.
کـه  اسـت  شـهروندان  حـق   -46 مـاده 
بـه  نسـبت  قانـون  رعایـت  بـا  و  آزادانـه 
راهپیمایی هـا  و  اجتماعـات  تشـکیل 
از  و  کننـد  اقـدام  آن هـا  در  شـرکت  و 
بی طرفـی دسـتگاه های مسـئول و حفاظت 
شـوند. برخـوردار  اجتماعـات  امنیـت  از 

منشور حقوق شهروندی را بیشتر بشناسیم

حق تشکل، تجمع و راهپیمایی

دادستان تهران تشریح کرد:

آخرین وضعیت پرونده امالک نجومی 
و فیش های حقوقی

سند ملی آموزش ۲030 قانون می شود
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مي گفت به برنامه هاي خبري سیما که طنزگونه 
برنامه  ویژه  به  عالقمندم  خیلي  است  انتقادي  و 
خبر  خبري،  مجله  سي،  و  بیست  نظیر  هایي 
بیست که هر کدام با عناوین باالتر از خبر، خارج 
جذب  در  سعي  غیره  و  نشو  حساس  و  گود  از 
یکي  در  قبل  مدتي  دارند.  را  مخاطب  بیشترین 
نسخه  یک  از  رونمایي  هنگام  ها  برنامه  این  از 
به همین  همایشي  با  و همزمان  نفیس شاهنامه 
از مسئوالن  از چند تن  مناسبت، خبرنگار سیما 
رده باالي کشورکه در این همایش حضور داشتند 
سوال کرد که آیا از شاهنامه فردوسي شعري در 
خاطر دارند؟ اولین مسئول »به نام خداوند جان 
و خرد« را خواند و دومي با کلمات طنزگونه خود 
با لکنت  نیز  این مهلکه رها ساخت. سومي  از  را 
زبان به بهانه نداشن فرصت و ضعف حافظه محل 
بزرگان  و  اساتید  از  که  چهارمي  کرد.  ترک  را 
ابراز  با  را  ناصرخسرو  شعر  دوم  مصراع  بود  هم 
تأسف از اینکه مصراع اولش را از یاد برده اینگونه 
را«  نیلوفري  زیرآوري چرخ  »به  فرمودند:  قرائت 
تو گر  اول »درخت  با قرائت مصراع  که خبرنگار 

بار دانش بگیرد« از ادامه مصاحبه منصرف شد.
گفت با دیدن و شنیدن این صحنه ها برگشتم به 
دوران دبیرستان خودم! یادم آمد که معلم دوران 
ما مناظره مي گذاشت. در یکي  براي  دبیرستان 
از این برنامه هاي مناظره، فردوسي و شاهنامه را 
براي من و اسدي طوسي و گرشاسبنامه را براي 
دیگري انتخاب کرد تا ما با تمام توان و شواهد و 
قرائن به برتري یکي از این دو حکیم بر دیگري 
اما  داشتم  خدادادي  شعري  طبع  من  بپردازیم. 
سایر  و  قافیه  و  عروض  علم  و  بدیعي  صنایع  به 
به  بودم.  نکرده  پیدا  آگاهي  هنوز  شعري  صنایع 
فکر افتادم تا در قالب اشعار حماسي فردوسي او 
را معرفي کنم. به نظرم آمد که دبیر ادبیاتم حتما 
از این کار خوشش مي آید و این خوش آمدن در 
نمره اي که براي مناظره در نظر گرفته بي تأثیر 

نیست و این گونه شروع کردم:
حکیمي که فردوسي اش نام بود

به سي سال زحمت عجم زنده کرد
همو شهره تا بابل و شام بود

سخن گفتن پارس پاینده کرد
را  فردوسي  ابوالقاسم  حکیم  سروده  اینگونه  و 
به  بودم  سروده  که  آنچه  براي  شاهد  عنوان  به 

شهادت طلبیدم:
»بسي رنج بردم در این سال سي«

عجم زنده کردم بدین پارسي«
ناحیه  از  باژ  قریه  در  فردوسي  که  بودم  خوانده 
من  باز  و  آمده  دنیا  به  بلوک طوس  ودر  طابران 

اینگونه سرودم:
حکیمي که باژي بد از طابران

به شهنامه اش بر دل و جان نشست

زاطراف طوس و دیار مهان
نمرد و نمیرد تو گویي که هست
و شاهدش را نیز اینگونه آوردم:

»نمیرم از این پس که من زنده ام
که تخم سخن را پراکنده ام«

سرانجام با بندها و شواهد آن و همچنین دالیل 
در  را  فردوسي  برتري  توانستم  متقن  و  منطقي 
گرشاسب  و  طوسي  اسدي  بر  شاهنامه  سرودن 
نامه اش به اثبات برسانم البته همه مي دانند که 
لکن  نظیر است  ادبي فردوسي بي  و  مقام شامخ 
از  یکي  نیز  اسدي طوسي  که  داشت  اذعان  باید 
شاعران گرانقدر عرصه ادب ایران زمین است که 
با منظومه گرشاسب نامه اش از بزرگان حماسي 
کشور به شمار مي رود. امروز با مشاهده آنچه در 
برنامه بیست و سي شبکه دوم سیما دیدم مکلفم 
فراگیري  موجبات  که  آموزگاراني  خاطره  و  یاد 
را  ها  المثل  ضرب  و  ها  نوشته  و  شاعران  اشعار 
نشسته  رویم  و  سر  بر  پیري  گرد  که  من  براي 
امروز  من  که  چرا  بدارم  گرامي  کردند  فراهم 
ناصرخسرو  الحمد... شعر  نمي شوم.  لکنت  دچار 
صحبتها  در  خوانم.  نمي  فردوسي  جاي  به  را 
خوبي  به  شاعران  اشعار  از  هایم  سخنراني  و 
استفاده مي کنم و هنگام پند و اندرز به فرزندانم 
دل  صندوقچه  در  که  داستانهایي  و  حکایات  از 
شعر  و  ادبیات  به  امروز  کنم.  مي  استفاده  دارم 
و شاعراني افتخار مي کنم که اشعارشان جهاني 
آن  از  المللي  بین  نهادهاي  و  ها  و سازمان  شده 
بار است  این بسیار تأسف  ها استفاده مي کنند. 
از  قبل  متحد  ملل  سازمان  منشور  ندانیم  که 
و مدون گردد در  آمده  تحریر در  به رشته  آنکه 
پدید  ما  گرانقدر  شاعر  سعدي  پندار  و  اندیشه 
آمده و در قالب »بني آدم اعضاي یک دیگرند« 

به منصه ظهور رسیده و امروز جایگاه بین المللي 
تفکر  و  سروده  این  مقابل  در  نیز  دنیا  و  یافته 
سراینده اش سر تعظیم فرود آورده است. بسیار 
تأسف بار است اگر ندانیم که این تفکر و پندار و 
اندیشه قرنها قبل از کشف قاره آمریکا و دستیابي 
اروپاییان به تمدني که امروز بر آن مي بالند در 
ادبیات ما و توسط شعرا و نویسندگان و استادان 
و نوابغ ایراني در این زمینه ها مطرح و به تحریر 
مواردي  چنین  در  بالندگي  پس  است!  درآمده 

چگونه و کي! بایستي عینیت پیدا کند؟
آموخته  ماند  در ذهن مي  آنچه  که  نیست  شک 
هاي دوران خردسالي و جواني است. دوران میان 
سالي و کهن سالي دوراني نیست که بتوان آنطور 
کرد  حفظ  و  خواند  را  مطالبي  شاید  و  باید  که 
به  داشت.  تسلط  و  احاطه  محفوظات  این  بر  و 
بایستي  ما  فرهنگي  مسئوالن  که  رسد  مي  نظر 
ادبیاتي  فرهنگ  اشاعه  با  رابطه  در  تمهیداتي 
آن  شدن  اجرایي  منظور  به  و  بیاندیشند  ما 
صحیح  این  کنند.  اتخاذ  را  مناسبي  راهکارهاي 
حروف  تعداد  ما  هموطنان  از  برخي  که  نیست 
در زبان فارسي را ندانند! تقدم و تأخر آن را هم 
آگاهي  عدم  این  بر  چنانچه  است  واجبات  از  که 
اضافه کنیم نمي دانم مي توانیم مدعي باشیم که 
ایراني هستیم و زبانمان فارسي است؟! نوشته ها 
و سروده هاي تاریخ ادبیات ما سراسر پند و اندرز 
مفاهیم  و  معاوني  تفهیم  جهت  روشهایي  است. 
نهفته دارد که وقتي در وادي فراگیري  در خود 
آن گام بگذاریم خود به خود به درک و یادگیري 
آنها خواهیم رسید. مهم رساندن این نوشته ها و 
سروده ها در روش هاي مطلوب است که انگیزه 
ویژه در زمان خردسالي که  به  باشد  برانگیز هم 
این امر بدون توجه و خواست مسئوالن فرهنگي 

کشور امکان پذیر نیست.

کارشناس مسایل آموزش و پرورش گفت: خاستگاه 
اجرای منشور حقوق شهروندی باید مدرسه و آن 

هم از سنین پیش دبستانی و دبستان باشد.
علی پورسلیمان در گفت و گو با ایرنا افزود: الزام 
عنوان  به  ›مدرسه‹  بازتعریف  گزینه  این  منطقی 
جایگاه  و  نقش  نیز  و  ها  ریزی  برنامه  ثقل  نقطه 
›معلم‹ در چرخه آموزشی است، موضوعی که در 

این منشور مغفول مانده است.
در   1395 آذر   29 شهروندی  حقوق  ›منشور 
همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رییس 
جمهوری و جمعی از وکال، حقوق دانان، استادان 
روحانی  دکتر  امضای  به  و  رونمایی  کارشناسان  و 
مهم  و  است  ماده  شامل 120  منشور  این  رسید. 
قانون   « منشور  این  قانونی  ارجاعات  منبع  ترین 

اساسی جمهوری اسالمی ایران« است.
کارشناس مسایل آموزش و پرورش اظهار داشت: 
در بخش ›ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای 
جمهور  رییس   که  است  آمده  شهروندی‹  حقوق 
برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب 
را  ویژه ای  دستیار  منشور،  این  در  دولت  تعهدات 

تعیین می  کند.
از این بخش ،  پورسلیمان افزود: مطابق بند سوم 
دستگاه های تابع قوه مجریه موظف اند برنامه اصالح 
و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را در مدت 6 
ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار 

ویژه ریاست جمهوری قرار دهند.
وی تصریح کرد: همچنین مطابق بند چهارم این 
علوم،  پرورش،  و  آموزش   وزارتخانه های   ، بخش 
تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و 
دانشجویان با آموزه های حقوق شهروندی، ترتیبات 

الزم را اتخاذ می  کنند.
یادآورشد:  پرورش  و  آموزش  کارشناس حوزه  این 
مورد  در  جلو  به  گامی  شهروندی  حقوق  منشور 
توجه به حقوق و مسوولیت های متقابل حاکمیت و 
مردم و سندی فرهنگی در راستای شناخت هر چه 
بیشتر مردم و جامعه درباره حقوق و جایگاه آنان 

بوده و اقدامی قابل تقدیر است.
پورسلیمان اضافه کرد: نکته مهم در این منشور آن 
ارتقای حقوق شهروندی،  و  استیفا  برای  است که 
مردم،  مشارکت  و  نهادها  قوا،  سایر  همکاری 
مردم  سازمان های  صنفی،  اتحادیه های  تشکل ها، 
 نهاد و بخش خصوصی را ضروری دانسته است و 
این مهم وجهه فرهنگی این منشور را بیش از پیش 

تقویت می کند.
برای  مهم  ای  نکته  مساله،  این  اینکه  بیان  با  وی 
هم  منظور  به  جامعه  افراد  همه  مشارکت  جلب 
خویش  های  مسوولیت  و  حقوق  برابر  در  افزایی 
است، بیان داشت: افراد جامعه با آگاهی از حقوق و 
وظایف خویش و با تکیه بر اصل ›کنش گری‹ می 

توانند و باید مطالبه گر این حقوق باشند.
مدیر صدای معلم، با اشاره به اینکه یک بخش از 
منشور حقوق شهروندی ) ظ ( به ›حق آموزش و 
پژوهش › اختصاص یافته است،  افزود: از 12 موردی 
حقوق  به  است  یافته  اختصاص  بخش  این  به  که 

استادان، دانشجویان، دانش آموزان و توان خواهان 
) معلوالن ( اشاره شده است اما نامی از معلمان به 

میان آورده نشده است.
پورسلیمان ادامه داد: به عنوان مثال در ماده 106 
آمده است که ›جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی 
استادان،  برخوردارند،  علمی  استقالل  و  آزادی  از 
طالب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آن ها را 
نمی توان به  صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط  
از  یا  داد  قرار  مواخذه  و  تعرض  مورد  علمی  های 
تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویان 
صنفی،  تشکل های  تاسیس  به  نسبت  دارند  حق 
سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آن ها 

اقدام کنند.‹
وی با طرح این سوال که چرا آموزش و پرورش و 
جامعه یک میلیونی فرهنگیان و معلمان از این بند 
مستثنی شده اند؟ اظهار داشت: مگر نه این است 
که درون دادهای محیط های دانشگاهی و حوزوی 
و علمی همان برون دادهای نظام آموزشی ) مدرسه 

( هستند ؟
این کارشناس مسایل آموزش و پرورش ادامه داد: 
همچنین در ماده 105 این منشور آمده است که 
از  بهره مندی  حق  دانشجویان  و  استادان  ›همه 
ارتقا را دارند.  مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله 
جمله  از  علمی  حمایت های  و  تسهیالت  اعطای 
بر  باید  صرفا  غیره  و  بورسیه  مطالعاتی،  فرصت 
از  فارغ  شایستگی،  علمی،  توانمندی های  اساس 

گرایش های جناحی و حزبی و مانند این ها باشد.‹
عنوان  به  معلمان  آیا  یادآورشد:  پورسلیمان 
دارند  آموزشی چنین حقی  نظام  اصلی  کارگزاران 
؟ آیا ›ارتقای حرفه ای‹ آنان در جهت ›تربیت معلم 

حرفه ای‹ به رسمیت شناخته می شود ؟
وی خاطرنشان کرد: با وجود تاکید اسناد باالدستی 
مانند سند تحول بنیادین در زمینه ارتقای توانمندی 
های معلمان و توجه به ›هویت حرفه ای‹ که در 
›راهکار 6 - 11 - این سند مورد توجه قرار گرفته 
است؛ هنوز وزارت آموزش و پرورش قادر به طراحی 
و اجرای آموزش ضمن خدمت فراگیر در این زمینه 

و متناسب با نیازهای حرفه ای آنان نیست.
مدیر صدای معلم بیان داشت: نکته مهم تر آنکه 
با وجود ضعف مفرط وزارت آموزش و پرورش در 
زمینه ارتقای حرفه ای معلمان، بخشنامه بیست و 

چهارم اسفند سال 1393 سازمان مدیریت و برنامه 
تحصیل  ادامه  برابر  در  مانع  یک  به  کشور  ریزی 

معلمان مبدل شده است.
این  اساس  بر  که  مطلب  این  بیان  با  پورسلیمان 
تنها یک مدرک  استخدام  از  ، پس  العمل  دستور 
باالتر اعمال خواهد شد، تصریح کرد: اخیرا برخی 
از افراد و نیز نمایندگان مجلس گفته اند که این 
منشور در مدارس تدریس شود گر چه این کار در 
فلسفه خویش قابل دفاع است اما به دالیل مختلف 
که مهم ترین آن ناکارآمدی برنامه ریزی آموزشی و 

درسی است ناکام خواهد ماند.
یادآورشد:  پرورش  و  آموزش  کارشناس حوزه  این 
حجم باالی مواد درسی و نیز فقدان تناسب میان 
مواد درسی و زمان آموزش به عنوان دو عامل مهم 
زاید  و  حجیم  ترافیک  یک  تا  است  شده  موجب 
در تقویم آموزشی و تربیتی مدرسه شکل گیرد و 
افزودن مواد دیگر به این برنامه با توجه به امکانات و 
شرایط موجود نظام آموزشی فارغ از جنبه تبلیغاتی 

و نمایشی آن ، سودی برای آن نخواهد داشت.
پورسلیمان اضافه کرد: این یک واقعیت است که در 
زمان حاضر، ›مدرسه › فاقد توان و ظرفیت الزم و 
کافی برای آموزش مهارت های شهروندی و تربیت 
ای  به عنوان ›شهروند‹ است و مساله  آموز  دانش 
که اکنون مدارس را مشغول کرده، ارایه پاره ای از 
محفوظات و مکررات به دانش آموزان است که به 

درد آنان نمی خورد.
حقوق  آموزش  کردن  محدود  داشت:  بیان  وی 
کتاب  یک  قالب  در  آموزان  دانش  به  شهروندی 
بسترسازی  آنکه  بدون  نمره  اختصاص  و  درسی 
الزم صورت گیرد به نوعی اشتغال فکری بیشتر و 

طوالنی تر کردن برنامه امتحانی مدارس است.
یادآورشد:  پرورش  و  آموزش  مسایل  کارشناس 
در  محوری‹  ›نمره  بیماری  عبارتی  به  و  معضل 
آموزشی - تجاری  نقشی که موسسات  با  مدارس 
به عنوان ›مافیای آموزش‹ در تشدید این وضعیت 
دارند به هیچ وجه با کیفی سازی آموزش قابل جمع 
نیست. پورسلیمان ادامه داد: در سایه سیاست ها و 
از  ناشی  نادرست و غیرعلمی و  برنامه ریزی های 
آزمون و خطا، مدرسه از نقش اصلی خود تهی شده 
و به مکانی برای کاسبی و تجارت عوامل مختلف 

تبدیل شده است.

اهمیت دادن به زبان و ادبیات فارسي را بیاموزیم
رضا مهربانی

خاستگاه اجرای منشور حقوق شهروندی در مدرسه است

شرایط شناسایی و انتخاب پیمانکار تامین نیرو
سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی

 شهرداری کرج

آگهی مناقصه عمومی
نیروی  تامین  دارد  نظر  در  کرج  شهرداری  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان 

انسانی موردنیاز جهت خدمات و نظافت به میادین و بازارها و ستاد مرکز را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی 
)شرکتهای واجد صالحیت( واگذار نماید از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت میگردد جهت دریافت و عودت اسناد 
مناقصه از تاریخ چاپ و انتشار آگهی حداکثر به مدت 10 روز کاری به نشانی البرز- کرج عظیمیه- شهرک اداری- جنب 
بهداشت و درمان- سازمان میادین میوه و تره بار- دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با شماره 2-32532221 تماس حاصل 

نمایند.
شرایط و مدارک موردنیاز جهت شرکت در مناقصه:

1-رعایت الیحه قانونی راجع به منع مداخله کارمندان دولت
2-ارائه یک برگ معرفی نامه کتبی ممهور به مهر شرکت جهت دریافت اسناد مناقصه بانضمام اصل فیش واریزی مبلغ 
500/000 ریال معادل پنجاه هزار تومان به حساب 700794501026 بانک شهر شعبه میدان توحید به نام سازمان میادین 
شهرداری کرج بابت خرید اسناد مناقصه )با همراه داشتن کارت اعتباری امکان واریز وجه در محل نیز میسر می باشد( 

همراه داشتن مهر شرکت جهت دریافت اسناد الزامی میباشد.
3-سپرده شرکت در مناقصه عبارت است از 1/000/000/000 ریال )معادل صد میلیون تومان( بصورت ضمانتنامه معتبر 
بانکی یا اصل فیش واریزی بشماره حساب 700794501026 بانک شهر شعبه میدان توحید به نام سازمان میادین میوه و 

تره بار شهرداری کرج اقدام نمایند.
4-تاریخ و محل تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز دهم از تاریخ آگهی و محل تحویل اسناد دبیرخانه سازمان میباشد.
5-ارائه برگ تایید صالحیت )کلیه شرکتها می بایست از کمیته صالحیت استانی مستقر در اداره کل تعاون و کار و رفاه 

اجتماعی البرز گواهینامه صالحیت اخذ کنند.
-مطابق دستورالعمل شماره 10333 مورخ 95/4/23 و الزامات مربوط به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل سازمان امور 
اداری حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط، بانضمام کلیه مدارک ثبتی مرتبط شرکت با موضوع مناقصه دارای اعتبار قانونی 
و رضایت نامه های اخذ شده و گواهی حسن انجام کسر 5 مورد با موضوع مرتبط و کلیه قراردادهای منعقده حداقل 5 
قرارداد مشابه که دو قرارداد از آنها باالی 50 نفر نیرو و یا مبلغ ریالی قرارداد باالی 12 میلیارد ریال باشد، با ارگان های 
طرف قرارداد ممهور به مهر و تائیدیه شرکت مدارک مربوط به استقرار دفتر مرکزی در شهر کرج - در پاکت )ب( الزامی 

است.
ارائه مفاصا حساب ارزش افزوده و عملکرد دارایی و گزارش حسابرسی سال 1394 الزامی است.

6-کلیه حقوق و مزایای پرداختی به نیروهای شاغل بکار طی مصوبات هیات دولت وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.
7-مسئولیت صحت کلیه اسنادی که از طرف اشخاص حقوقی ارائه میگردد با شرکت کننده در مناقصه بوده و در صورت 

عدم صحت اسناد سازمان میادین هیچ مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.
بدیهی است کمیسیون عالی معامالت سازمان میادین هیچ مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.

بدیهی است کمیسیون عالی معامالت سازمان میادین در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیشنهادات واصله مختار بوده و 
هزینه چاپ آگهی دو روزنامه بصورت توام برعهده برنده مناقصه میباشد.

روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج

آگهی
خواهان فرخ صدقیانی  دادخواستی به طرفیت خوانده علی محمد فاطمی یگانه 
و بهزاد نیلوفری و نوید آریا زاد به خواسته  ابطال مبایعه نامه تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 185   دادگاه  خانواده 
مجتمع قضایی شهید مطهری تهران واقع در تهران یافت آباد کوی ولیعصر مجتمع 
قضایی شهید مطهری   ارجاع و به کالسه 9509980213600701  ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن   95/11/20  و ساعت  9:30  تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 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.
  110/117559 منشی دادگاه حقوقی شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مطهری   تهران

اجرائیه 
محکوم له –محمد باقر مرادی فرزند قربانعلی

محکوم علیه –حسین صمدیان 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  –به  به  محکوم 
 9509970213500860 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9510090213502873
بابت اصل خواسته و  محکوم علیه محکوم است به پرداخت 500000000 ریال 
خسارات دادرسی وفق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت 
اجرای حکم وفق شاخص بانک مرکزی د ر حق محکوم له و هزینه ی اجرای حکم 

در حق دولت.
110/117556  مدیر دفتر شعبه 184 مجتمع قضایی شهید مطهری تهران 

آگهی
به خواسته  نعناعی  به طرفیت خوانده حبیب  دادخواستی  بهار  مرتضی  خواهان  
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم 
  185 شعبه   به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
دادگاه  خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری تهران واقع در تهران یافت آباد کوی 
ولیعصر مجتمع قضایی شهید مطهری   ارجاع و به کالسه 9509980213600513  
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/11/27    و ساعت  10:15  تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب 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.
110/117558    منشی دادگاه حقوقی شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مطهری   تهران

آگهی
خواهان فریدون قراگوزلو   دادخواستی به طرفیت خوانده سمیه هاشملو به خواسته 
امکان سازش به درخواست زوج   تقدیم دادگاههای عمومی  صدور گواهی عدم 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه  251  دادگاه  خانواده مجتمع 
قضایی شهید مطهری تهران واقع در تهران یافت آباد کوی ولیعصر مجتمع قضایی 
شهید مطهری   ارجاع و به کالسه  9509980215300287 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن95/12/7 و ساعت 9   تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 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.
  110/117555    منشی دادگاه حقوقی شعبه 251  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 

شهید مطهری   تهران

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
سید رسول سیف اله پور لداری فرزند سید شجاع  به شرح دادخواست به کالسه 2/324/95این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید شجاع سیف اله پور لداری فرزند سید موسی     به ش ش 2059صادره از بابل در تاریخ 95/8/30اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به
 1-سید روح اله سیف اله پور لداری ش ش 254متولد 1365فرزند متوفی  2-سید رسول سیف اله پور لداری ش ش 7110038130 متولد 1372فرزند متوفی  3-سید 

رویا سیف اله پور لداری2050171986متولد 1369فرزند متوفی 4-انسیه طاهری لداری ش ش 2متولد 1344همسر متوفی          
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شعبه دوم حکمی  شورای حل اختالف بندپی شرقی 

آگهی ابالغ اجرائیه 
در پرونده  اجرایی 9505601159 صادره از شعبه 27 آقای کیهان مهدی آبادی 
محکوم به  16/000/000 ریال وفسخ عقد اجاره وتخلیه یک واحد منزل مسکونی 
به نشانی کرمانشاه مسکن مهر دولت آباد پارت C  زون 4 طبقه 2 واحد یک بلوک 
E  بلحاظ عدم پرداخت اجاره بها در حق محکوم له . الزم به ذکر است اجرای حکم 
تخلیه منوط به استرداد وجه الرهانه به مبلغ 12/000/000 ریال از ناحیه موجه تا 
سقف میزان دین تهاتی وپرداخت مبلغ  بابت هزینه اجرا ء درحق دولت محکوم 
است بنابراین باتوجه به مجهول المکان بودن اقامتگاه محکوم علیه در اجرای ماده 
9 قانون اجرای احکام مدنی مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مواد 118 
و119 قانون یاد شده آگهی وبه نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ انتشار آگهی مفاد وموضوع اجرائیه را اجرا نماید واال اجراء احکام مدنی نسبت 
به اجرای حکم و وصول هزینه اجرا ء اقدام می نماید در این صورت  برای عملیات 
اجرایی به محکوم علیه ابالغ یا اخطار دیگری نخواهد شد مگر اینکه محکوم علیه 

محل اقامت خود را کتبا به این اجرا ء اعالم نماید 
اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف دادگستری کرمانشاه

دادنامه
پرونده کالسه 9509981295100003 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 

جویبار )102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509971293901132 
شاکی: آقای صابر گلدوست فرزند نقی به نشانی مازندران – جویبار پمپ بنزین 

ورشویی داخل کوچه منزل پدری
متهم: آقای امیر کارگران فرزند عباس به نشانی مازندران – جویبار درودگران رو 
از طریق فروش  اتهام: کالهبرداری  به روی شرکت سایپا منزل عباس کارگران  

یکدستگاه موتور سیکلت که وجود خارجی نداشت
تصمیم دادگاه: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت بصدور رای مینماید.

رای دادگاه- در خصوص اتهام آقای امیر کارگران، فرزند عباس که بلحاظ متواری 
بودن مشخصات کاملتری از وی بدست نیامده دایر بر کالهبرداری از طریق فروش 
یکدستگاه موتورسیکلت که بر اساس مشخصات در مبایعه نامه وجود خارجی ندارد 
دادگاه با توجه به شکایت آقای صابر گلدوست، فرزند تقی و فروشنامه ارائه شده 
از ناحیه ایشان گزارش کالنتری جویبار مبنی بر اینکه بعد از استعالم از سیستم 
راهنمایی و رانندگی موتورسیکلت مزبور وجود خارجی ندارد اظهارات گواه کیفر 
خواست جانشین دادستان و اینکه متهم علیرغم ابالغ اخطاریه هم در دادسرا و هم 
در دادگاه حاضر نشده و نسبت به اتهام مذکور دفاعی بعمل نیاورده علیهذا بدین 
نحو بزهکاری ایشان محرز است باستناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین 
حبس  یکسال  تحمل  به  نامبرده   1367 مصوب  کالهبرداری  و  ارتشاء  اختالس 
تعزیری و رد وجه دریافتی به شاکی و همچنین پرداخت جزای نقدی بمبلغ چهار 
میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم مینماید رای صادره غیابی است و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر 

بعد از آن قابل تجدیدنظر در یکی از محاکم تجدیدنظر استان مازندران میباشد.
م الف: 1027 رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی کیفری دو شهرستان جویبار – سید محمد اسداله پور

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم / اقای علی افضلی دارای شناسنامه شماره 890 به شرح درخواست به کالسه 
6/975/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زینب مجیدی  بشناسنامه 24 در تاریخ 1395/9/30 اقامتگاه دائمی 

خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1 متقاضی با مشخصات فوق ش ش 890 همسر متوفی

2 امیر حسین افضلی کله بنی  به ش ش 573 فرزند متوفی
3 اشکان افضل کله بنی  ش ش 2080023357 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد
رئیس شعبه ششم دادگاه قائمشهر م الف 951049
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راه اندازی سامانه پیامکی 
»معبر« ویژه معلوالن

رئیس سازمان بهزیستی کشور از راه اندازی سامانه 
این  از طریق  و گفت:  داد  پیامکی »معبر« خبر 
سامانه، معابر، اماکن عمومی و اجتماعی برای رفاه 
حال معلوالن، سالمندان و جانبازان مناسب سازی 

می شود.
به گزارش خبرنگار پیام زمان ، انوشیروان محسنی 
بندپی در نشست خبری گفت: از موضوعاتی که 
جهانی  سازمان  معلوالن،  حقوق  کنوانسیون  در 
بهداشت و قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن 
و همچنین الیحه حمایت از حقوق این افراد وجود 
دارد، افزایش توان دسترسی آنها در تمام امکانات 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. 
را  معابر  مناسب سازی  فقط  ما  داد:  ادامه  وی 
این  پذیرش  عام تر،  مفهوم  در  بلکه  نمی خواهیم 
افراد و حضور مناسب آنها در محیط های مختلف 
است، چرا که در ارتقای روحیه آنها هم اثرگذار 

است. 
دبیرخانه  راه اندازی  به  اشاره  با  محسنی 
گزارش  گفت:  سازمان  این  مناسب سازی 
عملکرد دستگاه های مختلف هر ساله در زمینه 
مناسب سازی به دولت ارائه می شود تا نشان دهد 
خود  اماکن  مناسب سازی  در  دستگاه ها  چقدر 

تالش کرده اند. 
وی ادامه داد: در این رابطه متأسفانه آمار و ارقام 
خوبی از وضعیت مناسب سازی توسط دستگاه ها 
و  درصد   65 بهزیستی  سازمان  ندارد،  وجود 
 30 از  کمتر  متوسط  طور  به  دستگاه ها  سایر 
را  مناسب سازی  قانونی  موارد  توانسته اند  درصد 

پیاده سازی کنند. 
بهزیستی کشور گفت: همچنین  رئیس سازمان 
مناسب سازی و تهیه وسایل مورد نیاز معلوالن و 
سالمندان در منازل در حوزه توانبخشی نیز از سال 

آینده در دستورکار قرار گرفته است. 
بحث  در  را  ملی  عزم  اینکه  برای  افزود:  وی 
آحاد  همه  باشیم،  داشته  اماکن  مناسب سازی 
ورود  موضوع  این  در  که  است  ضروری  جامعه 
کنند، از طرفی در بند اول الیحه حمایت از حقوق 
معلوالن، مناسب سازی، تردد و تحرک پذیری آثار 
این افراد در محیط های عمومی تأکید شده است 
و همه دستگاه ها و حتی دهیاری ها در محیط های 

عمومی به رعایت این موارد موظف شده اند. 
 3 اشتغال  بحث  در  متأسفانه  گفت:  محسنی 
درصدی معلوالن در دستگاه های دولتی، سازمان 
بهزیستی مطالبه گری مناسبی نداشت، چون در 
الیحه بر آن تأکید نشده بود، اما به دلیل اینکه 
حقوق  از  حمایت  الیحه  در  مناسب سازی  بحث 
بهتر  تأکید شده، می توانیم  آن  الزام  بر  معلوالن 

ورود کنیم.
وی افزود: در این ماده قانونی حتی تأکید شده پایان 
کار برای ساختمان هایی که این مناسب سازی را 

رعایت نکرده اند، صادر نشود. 
ارتقای  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
آگاهی مردم و نهادینه کردن فرهنگ مناسب سازی 
است  ضروری  بهتر  شرایط  کردن  فراهم  برای 
دنبال  را  اجتماع محور  مباحث   اینکه  وجود  با  و 
اجتماعی  محیط  از  که  معلولی  افراد  می کنیم، 
محروم شوند، در معرض آسیب های روانی نیز قرار 
می گیرند، بنابراین باید شرایط مناسب را برایشان 

فراهم کنیم. 
محسنی با اشاره به سامانه پیامکی معبر، گفت: این 
سامانه ارزیابی و رصد خوبی از سازمان های دولتی 
تا چه میزان در  تا مشخص شود  خواهد داشت 
مناسب سازی اماکن موفق بوده اند. در این زمینه در 
حوزه حمل و نقل عمومی، مناسب سازی خودروها 
دانشگاه ها،  در  درسی  واحد   2 عنوان  به  حتی 

اقدامات پژوهشی در دست اجراست. 
معلوالن، جانبازان،  وی گفت: جامعه سالمندی، 
زنان  و  دارند  موقتی  آسیب های  که  افرادی 
اقدامات  باید  که  هستند  باالیی  جمعیت  باردار، 
مناسب سازی و تحرک پذیری آنها فراهم شود تا 
به دور کردن استرس و اضطراب در این جامعه 

کمک شود. 

سونامی مواد مخدر در راه است

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی 
گفت: در 9 ماه امسال حدود 510 تن انواع مخدر 
کشف شد و به صورت روزانه دو تن انواع مخدر 

کشف می شود.
سردار محمد مسعود زاهدیان در نشست خبری با 
خبرنگاران افزود: انسجام بخشی به اقدامات پلیس 
در نقاط آسیب زا و ورودی از برنامه های اصلی 
 75 از  بیش  شرقی  مرزهای  اکنون  هم  و  است 
کشفیات را داریم که استان های شرق و حاشیه 
شرق و همچنین سیستان بلوچستان، هرمزگان، 
بالغ بر  یزد شامل می شود و در 9 ماه امسال 
مخدر کشف  مواد  انواع  کیلو  و 500  تن   482
طور  به  و  رسیده  تن   510 به  نزدیک  و  شده 
متوسط هر روز حدود دو تن کشفیات در کشور 

داریم.
طرفدار  همچنان  مخدر سنتی  مواد  افزود:  وی 
دارد و اخیرا استفاده گل و ماری جوانا افزایش 
یافته است. زاهدیان ادامه داد: مواد مخدر امروز 
به عنوان یکی از پنج تهدید اصلی جامعه بشری 
تلقی می شود و امروز در مجاورت همسایگانی 
مخدر  مواد  اصلی  کننده  تولید  که  هستیم 

هستند.
زاهدیان افزود: در سنوات گذشته تولید مواد در 
افغانستان تصاعدی افزایش یافته و پیس بینی 
می شود و بیش از هفت هزار تن را شاهد باشیم 

که سونامی مواد مخدر است
وی با اشاره به اعتیاد در مدارس گفت: آموزش 
به دانش آموزان و اولیا و مربیان باید افزایش یابد 

و در دستور کار آموزش و پرورش قرار گیرد.
وی افزود: جمع آوری معتادان متجاهر با پلیس 
است اما در مورد معتادان منزل باید با حکم قضایی 
ورود کرده و خانواده ها با مراجعه به مراجع قضائی 
خواسته خود را مطرح کنند که به مرکز درمانی 

مجاز بروند و این مساله ارتباطی با پلیس ندارد.

انتشار تلفیقی کتب درسی

الکترونیکی شدن محتوای آموزشی  به  با اشاره  وزیر آموزش وپرورش 
گفت: هر چند انتشار محتوای کتب درسی به صورت الکترونیکی عالوه بر 
سرعت در فرآیند تعلیم وتربیت، ما را به تحقق عدالت آموزشی نزدیکتر 
می کند، اما در این خصوص باید به صورت تلفیقی عمل کنیم و توزیع 

کتب درسی از طریق کتاب فروشی ها نیز ادامه یابد.
به گزارش پیام زمان ،فخرالدین دانش آشتیانی در هجدهمین جلسه 
هیئت امنای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به بازدید 
اخیر از مناطق محروم دو زبانه کشور اظهارکرد: وجود دانش آموزان دو 
زبانه در برخی مناطق محروم، ضرورت ایجاد مراکز پیش دبستانی در این 
مناطق را مضاعف می کند، که در این باره کارگروهی برای بررسی و پی 

گیری موضوع تشکیل شده است.
وی افزود: تغییر سیاست تألیف کتب درسی از تک تألیفی به چند تألیفی، 
نیازمند تدوین  آیین نامه و شیوه نامه ای است که در دستورکار سازمان 

پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرار دارد.
وی با اشاره به دشواری های اعزام معلم زن به مناطق دور افتاده و صعب 
العبورکشور تصریح کرد: در بررسی های به عمل آمده؛ به دلیل فرهنگ 
غالب بر بعضی از روستاهای محروم، والدین از تحصیل فرزندان دختر خود 
در کالس هایی که معلم مرد وجود دارد، جلوگیری می کنند و این امر 

باعث ترک تحصیل برخی از دختران دانش آموز شده است.
وزیرآموزش وپرورش خاطرنشان کرد: سلطه آموزش  بر پرورش، نظام 
تعلیم و تربیت کشور را با مشکل روبرو ساخته و دروسی مانند ادبیات، 
انشاء، امال، جغرافیا، تاریخ و علوم اجتماعی کمتر موردتوجه دانش آموزان 
واقع شده است، زیرا محتوای آزمون هایی که برای ورود دانش آموزان 
به مدارس استعدادهای درخشان و نمونه برگزار می شود اغلب تکیه اش 

بر دروس پایه است.
دانش آشتیانی به نقش رسانه ها در تبیین و تغییر نگرش اولیا و دانش 
آموزان نسبت به برنامه های آموزش و پرورش به ویژه »مدرسه محوری« 
اشاره کرد و گفت : اگر معلم، دانش آموز و اولیای دانش آموز نسبت به 
مدرسه تعلق خاطر داشته باشند و همین ویژگی موجب هویت مستقل 
خواهدشد و در این قالب فرآیند یاددهی – یادگیری با کیفیت مطلوبی 

صورت خواهد گرفت.
وی اظهار کرد : در فرآیندگفتمان سازی برنامه های آموزش وپرورش 
به ویژه »مدرسه محوری« نزد خانواده هاو دانش آموزان باید از ظرفیت 
رسانه ها، تشکل های معلمی، صاحب نظران تعلیم وتربیت و معلمان 
اهل قلم استفاده کرد، در این صورت است که گفتمان آموزش و پرورش 
تبدیل به مسئله ملی می شود و می توان با کمک همه بخش های 

آموزش و پرورش ، به ارتقای کیفیت دست یافت.
وی با اشاره به ورود کتاب های کمک درسی به دوره ابتدایی و اعتراض 
های  آزمون  برگزاری  دلیل  به  توصیفی  ارزشیابی  به  والدین  از  برخی 
مختلف ادامه داد: وقتی دانش آموز برای یک آزمون باید چندین کتاب را 
مطالعه کند، مسلما زمانی برای مطالعه کتب غیردرسی نخواهد داشت و 

این امر به تضعیف فرهنگ مطالعه کمک خواهد کرد.

تصویب ایمنی آب آشامیدنی
 در شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

رئیس گروه بهداشت آب و فاضالب مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت گفت: آئین نامه اجرایی برنامه ایمنی آب آشامیدنی به منظور 
یکسان سازی و تسهیل در روند اجرای برنامه، تهیه و به دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و امنیت غذایی جهت تصویب ارائه خواهد شد.
مهندس غالمرضا شقاقی در کمیته راهبری برنامه ایمنی آب آشامیدنی 
که به منظور  بررسی روند پیشرفت برنامه در سطح کشور و بررسی 
چالش های پیش رو برگزار شد، گفت: وضعیت برنامه در کشور توسط 

اعضای کمیته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
وی با اشاره به کارگاه های منطقه ای آموزشی برگزار شده در شهرهای 
اراک و یزد، بر عزم جدی کمیته راهبری در توسعه برنامه در کلیه استان 
های کشور تاکید کرد و افزود: به منظور پوشش کامل استان ها، سه کارگاه 
منطقه ای توسط کمیته راهبری تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد و 
ارزیابی روند اجرای برنامه ها در 19 استان مجری برنامه از طریق خود 
اظهاری، تشکیل جلسات مشترک با کمیته های فنی و ممیزی برنامه، 

تداوم خواهد داشت.
در ادامه، دبیر کمیته راهبری برنامه ایمنی آب ضمن تاکید بر اجرای 
برنامه توسط نمایندگان دستگاه های ذیربط خاطر نشان کرد: مقرر شد 
به منظور  ایمنی آب آشامیدنی  برنامه  اجرایی  نامه  آئین  نویس  پیش 
یکسان سازی و تسهیل در روند اجرای برنامه تهیه شود و به دبیرخانه 

شورای عالی سالمت و امنیت غذایی جهت تصویب ارائه شود.
بهداشت، همچنین  بهداشت وزارت  اعالم روابط عمومی معاونت  بنابر 
نماینده کمیته فنی برنامه ایمنی آب شهر تهران نیز به ارائه گزارش 

پیشرفت برنامه در این استان پرداخت.

مصرف الکل، مرگ تدریجی را به دنبال دارد

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد با اشاره به اینکه مصرف الکل، 
مرگ تدریجی را به دنبال دارد، گفت: کبد چرب، اولین تغییر ایجاد شده 

توسط الکل در بدن است.
محسن نصیری، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد سالمت کبد 
را یک پاالیشگاه بزرگ در بدن دانست و گفت: این پاالیشگاه در بدن 
مواد غذایی اصلی خورده شده مانند قند، چربی و پروتئین ها را مدیریت 

می کند.
وی افزود: کبد عضوی است که در قسمت باالی راست شکم و بر سر 
راه خونی که از دستگاه گوارش عبور می کند قرار گرفته است. در نتیجه 
تمام مواد غذایی که انسان مصرف می کند بعد از این که جذب دستگاه 
گوارش شد از طریق خون، نخستین عضوی که آن ها را جذب می کند، 

کبد است.
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد در ادامه افزود: بنابراین مواد 
غذایی خورده شده، داروها یا مواد شیمیایی اول از همه از کبد رد می 
شوند و در کبد بر روی آنها فعل و انفعاالت شیمیایی انجام می شود؛ که 
مواد قندی، چربی و پروتیئن یا ذخیره می شوند و یا به مواد دیگری 

تبدیل خواهند شد تا دیگر اندام های بدن از آن ها استفاده کنند.
این فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد کار دیگر پاالیشگاه کبد را 
دفع مواد غیر ضروری، زائد و شیمیایی عنوان و بیان کرد: یکی از ارگان 
های اصلی بدن که وظیفه دفع مواد زائد را بر هر چه بهتر زندگی کردن 
بدن دارد، کبد است که این مواد را از طریق صفرا دفع می کند و در داخل 

روده برای خارج شدن آماده می کند.
وی افزود: کار دیگر کبد در بدن تولید صفرا است که این صفرا برای هضم 
چربی، جذب چربی و ویتامین های محلول در چربی الزم و ضروری است. 
بنابراین انسان در بدن خود یک کبد دارد که باید تمام سعی و تالش 

خودمان را برای سالمتی کبد به عمل آوریم.
نصیری الکل را یک ماده شیمیایی دانست که دارای اثرات سوء بسیار 
زیاد در بدن است و گفت: با مصرف الکل که به صورت خوراکی انجام 
می شود دستگاه گوارش بدن بالفاصله تحت تاثیر الکل دچار عوارض می 
شود بخصوص در معده؛ بسیاری از عوارضی که در معده مشاهده می شود 
یکی از دالیل ان ممکن است مصرف مواد شیمیایی، سمی و مضر  برای 

بدن باشد که یکی از این مواد الکل است.
این فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد با بیان اینکه الکل یک سم 
رسمی برای بدن است، افزود:سمی بودن الکل برای تمام جوامع و منابع 
علمی مورد تایید است. این سم بعد از اینکه ممکن است معده را تحت 
تاثیر قرار دهد دارای جذب بسیار باالیی است و زمانی که جذب شد با 

جریان خون به کبد می رود.

خبرخبر

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: 
در مورد مسئله گورخواب ها هر فردی مشکل 
را به گردن دیگری می اندازد و سیاسی برخورد 
رفاه  این است که در حوزه  واقعیت  می کنند 

اجتماعی غفلت داشته ایم.
معاونان  نشست  در  هاشمی  حسن  سید 
در  پزشکی  علوم  دانشگاههای  اجتماعی 
افزود:  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  کتابخانه 
معرفی  متجاهر  معتادان  را  ها  گورخواب 
کرده ایم. از کجا معلوم که به خاطر سو مدیریت 

ما مسئوالن این افراد به وجود نیامده باشند.
وی ادامه داد: ما مسئوالن نباید سهم خودمان 
را در این مسائل کمرنگ جلوه دهیم. تعداد این 
معتادان متجاهر از 50 هزار نفر بیشتر نیست 
افراد را ساماندهی  این  آیا حکومت نمی تواند 

کند.
و  رفاه  وزارت  شهرداری،  گفت:  هاشمی 
به  را  مسئولیت  کدام  هر  دیگر  دستگاههای 

از  اگر  اندازند در حالی که  گردن یکدیگر می 
روز اول این کار را به دست مردم داده بودیم 

تاکنون رفع شده بود.

به  را  کارها  که  ترسیم  می  گاهی  افزود:  وی 
مردم واگذار کنیم. فکر می کنیم برای رضای 
که  هستند  این  دنبال  و  کنند  نمی  کار  خدا 

نیز  ها  دولتی  ما  خود  اما  شوند  وکیل  و  وزیر 
نتوانسته ایم رفاه اجتماعی را حل کنیم.

هاشمی ادامه داد: در خیلی کشورها بهداشت 
اما  شوند  می  تعریف  مجموعه  یک  در  رفاه  و 
نیز چند  بهداشت و درمان  در کشور ما حتی 

پاره است.
ظرفیت  از  بتوانیم  اگر  گفت:  بهداشت  وزیر 
اصناف، خیرین  پرورش،  و  آموزش  مردمی در 
مشکالت  از  خیلی  کنیم  رنگ  پر  را  زنان  و 
در  که  حالی  در  شود  می  رفع  مردم  رفاهی 
زمینه خصوصی سازی هم قانون را دور زدیم و 
تشکیالت شبه دولتی ایجاد کردیم که از دولتی 

هم بدتر است.
در  اجتماعی  معاونت  ایجاد  به  اشاره  با  وی 
وزارت بهداشت ادامه داد: به علت نبود چنین 
مشکالت  سالها  بهداشت  وزارت  در  ساختاری 
زیادی روی هم انباشته شده است که حل همه 

آنها نیازمند همکاری هر سه قوه است .

وزیر بهداشت:

برخی می خواهند مسئله گورخواب ها را سیاسی کنند

توقف همیشگی فروش طرح ترافیک 
ممکن نیست

گفت:  تهران  شهر  اسالمی  شورای  رئیسه  هیئت  عضو 
شهرداری تهران سالیانه اقدام به فروش 100 هزار مجوز 
طرح ترافیک می کند و به دنبال این هستیم که این آمار 

افزایش پیدا نکند.
طرح  نهایی  نرخ  با  رابطه  در  گفت:  قناعتی  ابوالفضل 
ترافیک در سال 96 در جلسه آینده کمیسیون عمران و 
حمل و نقل شورای شهر تهران تصمیم گیری خواهد شد.
وی افزود: میزان پیشنهاد افزایش بهای نرخ طرح در سال 
جاری 10 درصد است و این میزان طی سال های گذشته 

ثابت بوده است.
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر تهران در خصوص 
سالیانه  ترافیک  طرح  فروش  برای  شده  تعریف  مبنای 
شهرداری  اظهارکرد:  طرح  خرید  متقاضی  شهروندان  به 
ترافیک،  طرح  محدوده  در  خودروها  تردد  برای  تهران 
با  این آمار  سالیانه 100 هزار طرح را واگذار می کند و 
احتساب افرادی است که به صورت دائم در محدوده طرح 

ترافیک تردد ندارند.
ترافیک  طرح  فروش  موقت  توقف  به  اشاره  با  قناعتی 
بدون  کرد:  خاطرنشان  تهران  شهرداری  سوی  از  روزانه 
شک شهرداری تهران طرح فروش طرح ترافیک روزانه را 
در ایامی که با مشکل آلودگی هوا مواجه نباشیم متوقف 
مواقع  از  برخی  در  که  هستند  افرادی  زیرا  کرد  نخواهد 
جلو  توان  نمی  و  بوده  محدوده طرح  در  تردد  به  ناگزیر 

آنها را گرفت.

تولیدات داخلی اولویت تامین 
تجهیزات پزشکی و درمانی 

رئیس سازمان غذا و دارو با ابالغ بخشنامه ای به دانشگاه 
های علوم پزشکی از آنها خواست تا در تامین نیازهای 
تجهیزات پزشکی مراکز درمانی، تولیدات داخلی را در 

اولویت قرار دهند.
قرارگرفتن  اولویت  در  »الزام  موضوع  با  بخشنامه  این 
تامین نیازهای مراکز درمانی از تولیدات داخلی« ابالغ 
این  در  دارو  و  رئیس سازمان غذا  دیناورند،  شد.رسول 
بخشنامه تاکید کرد: بر اساس ابالغیه ریاست جمهوری 
و مقررات هیات وزیران و سیاست های کلی تولید ملی، 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی مطرح 
شده از سوی رهبر معظم انقالب ، تامین نیاز های مراکز 
درمانی از تولیدات داخلی با کیفیت در اولویت قرار دارد.
دیناروند در این بخشنامه تصریح کرد: الزم است همه 
به  نسبت  پزشکی  علوم  دانشگاه  تابعه  درمانی  مراکز 
خرید کاالهای تولید داخل دارای پروانه ساخت معتبر 
از این سازمان اقدام کنند و صرفا کاالهایی که براساس 
ملزومات  و  تجهیزات  کل  اداره  سایت  وب  مندرجات 
پروانه  دارای   www.imed.ir آدرس  به  پزشکی 

ساخت معتبر است، خریداری کنند.
تمام  است  بدیهی  افزود:  شده  یاد  بخشنامه  در  وی 
مستقر  پزشکی  ملزومات  کننده  عرضه  های  داروخانه 
این دستورالعمل  نیز مشمول  دولتی  درمانی  مراکز  در 

هستند.

جریمه 100هزارتومانی صحبت
 با تلفن همراه

رئیس پلیس ترافیک شهری گفت: میزان جریمه صحبت 
کردن با تلفن همراه در کالنشهرها 100 هزارتومان است 
که در همین راستا استفاده از تجهیزات مشابه تلفن همراه 

مثل هندزفری هم تخلف محسوب می شود.
شهری  ترافیک  پلیس  رئیس  قاسمیان  داوود  سرهنگ 
همراه  تلفن  با  کردن  میزان جریمه صحبت  با  رابطه  در 
با  کردن  صحبت  جریمه  میزان  گفت:  کالنشهرها  در 
در  است که  هزارتومان  تلفن همراه در کالنشهرها 100 
همین راستا استفاده از تجهیزات مشابه تلفن همراه مثل 

هندزفری هم تخلف محسوب می شود.
تلفن  با  : صحبت  فارس گفت  به  مورد  این  در  قاسمیان 
همراه یکی از شایع ترین عوامل بروز تصادفات ناگوار، تلخ 
و شدید است که جزو مهم ترین علل تصادفات ناشی از 

توجه نداشتن راننده به جلو است.
وی با اشاره به اینکه توجه نداشتن راننده به جلو به دالیل 
مختلف مثل رعایت نکردن مقررات، خوردن و آشامیدن، 
صحبت کردن با همراهان و صحبت کردن با تلفن همراه 

است، گفت: مهم تر از همه صحبت با تلفن همراه است.
وی در رابطه با میزان مبلغ جریمه استفاده از تلفن همراه 
در دیگر شهرها و روستاها تصریح کرد: پلیس برای این 
عده ای از رانندگان قانون گریز جرائمی در نظر گرفته که 
در  تومان،  هزار  کالنشهرها 100  در  جریمه ها  این  مبلغ 
سایر شهرها 80 هزار تومان و  در راه های روستایی 40 

هزار تومان است.

مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده معاونت 
جوانان وزارت ورزش و جوانان با اعالم این که 
الزم  های  مهارت  جوان  های  زوج  و  جوانان 
ارتباطی را آموزش ندیده اند، گفت: به همین 
رخ کشور  در  طالق   19 ساعت  هر  در   دلیل 
 می دهد.ناصر صبحی در همایش ترویج ازدواج 
سالم، افزود: در هر ساعت 19 طالق و در یک 
شبانه روز 450 طالق در کشور روی می دهد 
مهارت  که جوانان  دارد  مهم  این  از  نشان  که 

ارتباطی را آموزش ندیده اند.
این مسایل  رفع  برای  این که  بر  تاکید  با  وی 
باید از روش علمی بهره برد، اظهار کرد: نباید 
شخصی  های  یافته  با  را  زندگی  مسایل  تنها 

رفع کنیم و نیاز است از مشاوران بهره گرفت.

روی  بر  ازدواج  که  این  بر  تاکید  با  صبحی 
سالمت انسان تاثیر گذار است، گفت: افزایش 
طول عمر، بهبود سالمت روان از اثرات ازدواج 
موفق است. وی افزود: اگر خانواده ها سالمت 
بحران دچار  نیز  جامعه  باشند  نداشته   روان 
در  جوانان  که  این  اعالم  با  شود.صبحی  می   
مهارتی  هیچ  مشترک  زندگی  به  ورود  هنگام 
با مسایل زندگی ندارند،  از نظر شیوه برخورد 
ازدواج،  از  پیش  های  مهارت  از  آگاهی  گفت: 

حین و پس از ازدواج ضروری است.
وی با اعالم این که مالک زنان و مردان برای 
گفت:  است،  متفاوت  بایکدیگر  همسر  انتخاب 
همسر،  انتخاب  در  مردان  اصلی  های  مالک 
همسرشان  شخصیت  زنان  و  ظاهری  زیبایی 

برای ازدواج است.این روانشناس با 
اشاره به باور این اشتباه که برخی 
تصور می کنند با کسی که ازدواج 
می کند صد در صد خوشبخت و 
بدبخت می شوند، گفت: این تصور 
کامال اشتباه است.وی با تاکید بر 
این که دختران و پسران پیش از 
چه  یکدیگر  از  بدانند  باید  ازدواج 

به  باید  ها  مهارت  این  گفت:  بپرسند،  سوالی 
جوانان آموزش داده شود.

امر  در  مهم  موضوعات  از  دیگر  یکی  صبحی 
اعالم  وظایفشان  از  طرفین  آگاهی  را  ازدواج 
کرد و گفت: برخی از جوانان وقتی به زندگی 
مشترک وارد می شوند هیچ اطالعات و آگاهی 

از وظایفشان در زندگی مشترک ندارند.
شناخت،  یکدیگر،  به  طرفین  عالقه  صبحی 
را  جنسی  روابط  همچنین  و  خانواده  اقتصاد 
گفت:  و  کرد  اعالم  ازدواج  در  مهم  مسایل  از 
اعتیاد، خیانت زناشویی  از  بر اساس آمار پس 

بیشترین عامل طالق است.

آمار هر ساعت 19 طالق در کشور پابرجاست 

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 
مسئولیتی  را  زنان  علیه  خشونت  با  مبارزه 
دیواری  کرد:چهار  تاکید  و  دانست  همگانی 
زنان،  علیه  خشونت  رفع  قوانین  حوزه  در 

اختیاری نیست.
رفع  ملی  همایش  در  موالوردی،  شهیندخت 
خشونت علیه زنان افزود: خشونت علیه زنان، 
موضوعی پیچیده و چند عاملی است و اینکه 

الگوی خشونت تغییر کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت قوانین مبارزه 
به  قوانین  این  باید  گفت:  زنان  علیه خشونت 
مقابل  در  همه  اینکه  شود؛ ضمن  رسانی  روز 

خشونت علیه زنان مسئولیم.
موالوردی، خشونت علیه زنان را نقض حقوق 
خشونت،  این  پیامد  افزود:  و  دانست  بشر 
از  برخی  که  است  عمل  و  قانون  در  تبعیض 

این تبعیض ها نانوشته است.
اشاره  با  جمهوری  رئیس  زنان  امور  معاون 
بیان  زنان  علیه  خشونت  مختلف  عوامل  به 
و  زیستی  عوامل  پزشکی،  اندیشمندان  کرد: 
را  روانی  اختالالت  رفتارشناسان،  و  هورمونی 

در بروز خشونت علیه زنان مطرح می کنند.
وی در مورد علل اجتماعی خشونت هم گفت: 
و  متفاوت  زنان  علیه  خشونت  اجتماعی  علل 

در هم تنیده است.
بین  تواند  می  قانون  اظهارکرد:  موالوردی 
البته  که  کند  برقرار  توازن  مرد  و  زن  حقوق 
خشونت  با  مبارزه  جهت  در  قوانینی  نیز  ما 
علیه زنان داریم که البته این قوانین در حوزه 
تعزیرات  و  اسالمی  مجازات  مدنی،  قوانین 

پراکنده است.
وی در خصوص رویکرد موثر قانون در مبارزه 
اجازه  زمانی  گفت:  زنان  علیه  خشونت  با 
شد  نمی  داده  زنان  علیه  بر خشونت  مداخله 
که باید در قوانین مدنظر قرارگیرد و همچنین 
تدوین  دیده،  بزه  فرد  از  مراقبت  برای  قانونی 

شود. 
مجازات  دیگر،  مورد  داد:  ادامه  موالوردی 
سزای  به  معنای  به  این  که  است  خشن  فرد 
زنان  علیه  مبارزه  است.  رسیدن  خود  عمل 

وظیفه  به  نباید  که  است  همگانی  مسئولیت 
یک قوا و دستگاه محدود شود.

پیشگیری  با  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
یکی  گفت:  و  کرد  اشاره  زنان  علیه  خشونت 
از برنامه های نهاد زنان ملل متحد تمرکز بر 
برای آن  راه حل واحدی  پیشگیری است که 
در جوامع مختلف نمی توان ارائه داد بنابراین 
قرار  مدنظر  را  اقدامات  از  وسیعی  طیف  باید 
کنترل  وقوع  از  قبل  را  خشونت  که  دهیم 

کنیم.
زنان  علیه  خشونت  که  این  بیان  با  وی 
،تاثیرات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی 
سطح  در  زنان  علیه  خشونت  افزود:  دارد، 
عدالت  ارتقای شاخص های  در  ملی  و  فردی 
انسانی  امنیت  تحقق  آن  تبع  به  و  اجتماعی 
با  را  پایدار  توسعه  های  شاخص  تامین  و 
دشواری مواجه می کند در سطح ملی و بین 
المللی نیز حصول صلح و امنیت را تحت تاثیر 
قرار می دهد و راهکارهایی در دستور کار قرار 

گرفته است.
و  زنان  امور  در  جمهوری  رئیس   معاون 
انجام  اقدامات  آخرین  به  اشاره  با  خانواده 
در  زنان  امنیت  تامین  الیحه  زمینه  در  شده 
گروه  یک  کرد:  خاطرنشان  خشونت  برابر 
کارشناسی و پژوهشی این الیحه را پیگیری و 
به  کار  این  تقریبا  اکنون  که  کرده اند  بازبینی 

پایان رسیده است.
موالوردی گفت: الیحه تامین امنیت زنان در 
باالدستی  اسناد  به  توجه  با  را  خشونت  برابر 
الیحه  این  البته  داده ایم؛  قرار  کار  دستور  در 
لوایح  کمیسیون  به  و  آماده  دهم  دولت  در 
ارائه شده بود؛ اما بخش قضایی الیحه تامین 
ایراد  مورد  خشونت  برابر  در  زنان  امنیت 
کار  دستور  از  و  گرفت  قرار  لوایح  کمیسیون 

این کمیسیون خارج شد.
یازدهم  دولت  ابتدای  از  کرد:  اظهار  وی 
 10 درباره  قضاییه  قوه  با  مکرری  جلسات 
در  زنان  امنیت  تامین  الیحه  قضایی  ماده 

برابر خشونت برگزار کردیم چرا که بنا به نظر 
قوه  توسط  باید  یا  مواد  این  لوایح  کمیسیون 

قضاییه یا موافقت این قوه ارائه می شد.
در  زنان  امنیت  تامین  الیحه  در  افزود:  وی 
کمیته  اندازی  راه  پیشنهاد  خشونت  برابر 
حمایت  صندوق  ایجاد  و  زنان  امنیت  تامین 
از زنان بزه دیده را ارائه دادیم. در این الیحه 

حتی به قوه قضاییه نیز پرداخته شده است.
امنیت  تامین  الیحه  کرد:  اظهار  موالوردی 
که  چرا  است  جامع  خشونت،  برابر  در  زنان 
چند  در  زنان  علیه  خشونت  به  توجه  تنها 
وضع  یا  تغییر  و  نیست  کافی  قانون  در  ماده 
بلکه  باشد  راهگشا  نمی تواند  محدود  مواد 
به  که  هستیم  وجهی  چند  تدبیر  به  نیازمند 
موازات پیش بینی های پیشگیرانه، حفاظت از 
خشونت دیدگان را مد نظر قرار دهد که این 
موارد می تواند شامل راه اندازی خانه های امن 

. خط تلفنی بحران شود.
 وی با اشاره به سایر اقدامات حقوقی معاونت 
کاهش  زمینه  در  خانواده  و  زنان  امور 
خشونت علیه زنان گفت: الیحه اصالح قانون 
و  کردیم  بررسی  بعد جنسیتی  از  را  تعزیرات 
الیحه  این  در  گنجاندن  برای  را  پیشنهاداتی 
پنجم  برنامه   227 ماده  دادیم. سند  ارائه 
توسعه نیز اکنون آماده تصویب است که البته 
روابط  در  زنان  امنیت  راهبردی  سند  شامل 

اجتماعی می شود.
نیز  را  کودکان  بخش  اینکه  بیان  با   وی 
واگذار  کودک  حقوق  ملی  کنوانسیون  به 
 200 بر  بالغ  همچنین  کرد:  اضافه  کرده ایم، 
گنجانده  برای  زنان  امور  معاونت  پیشنهاد 
شدن در حقوق ملی کودک، مورد قبول واقع 

شد.
 موالوردی اضافه کرد: تفاهم نامه ای با معاونت 
کانون  قضاییه،  قوه  پیشگیری  و  اجتماعی 
حقوق  کمیسیون  و  مرکز  دادگستری  وکالی 
بشر اسالمی امضا کرده ایم. یکی از پروژه های 
ترجمه  اسالمی  بشر  حقوق  کمیسیون  با  ما 
با خشونت  مقابله  برای  اقدام  ملی  برنامه های 

علیه زنان است.

موالوردی:

خشونت علیه زن، نقض حقوق بشر است



6 سبک زندگیچهارشنبه 15 دی 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3394

دادنامه
پرونده کالسه 9509982168800202 شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مدرس تهران 
خواهان مرتضی سلطانی فرزند کیومرث 

خوانده –عباس مددی زواره 
خواسته ها –مطالبه خسارت –مطالبه خسارت دادرسی-اعسار ا زپرداخت هزینه 

دادرسی
رای دادگاه –در خصوص دعوی مرتضی سلطانی فرزند کیومرث به طرفیت عباس 
مددی زواره به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خواهان خود را فاقد تمکن 
مالی جهت پرداخت هزینه دادرسی اعالم نموده و بر این اساس خواسته خود را 
مطرح نموده است مشارالیه جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده 
که شهود تعرفه شده خواهان در دادگاه حضور یافته و متفقا به عدم تمکن مالی 
ایشان اظهار نظر نموده اند و نظر به اینکه دلیل معارضی از ناحیه خوانده ارائه نشده 
است ادعای خواهان را ثابت تشخیص داده و با استناد به مواد 506-505-504 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی 
را اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 

تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
110/117553   رئیس شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره 139560301060007581 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضی آقای سید محسن میرمحمدی طباطبائی فرزند سید حسین 
بشماره شناسنامه 43 صادره از ورامین در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
ورامین  دهدقان  قریه  در  واقع  اصلی   219 از  پالک  مترمربع   103134 مساحت 
خریداری از مالک رسمی اقای موسی محمود و ایوب و ناصر و خانم مرضیه همگی 
شهرت آرونی کاشی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/30

تاریخ انتشار نوبت دوم :95/10/15
ث / م الف 760 محمود داوودی : قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

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

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

فاقد سند رسمی
 / اول  هیات   1395/08/27 139560331057001643مورخ  شماره  رای  برابر 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  دوم موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بالمعارض متقاضی خانم ُگلی پودینه فرزند غالم بشماره شناسنامه 646 کد ملی 
3672849820 نسبت به ششدانگیک باب ساختمان به مساحت 88/61 مترمربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از 70 فرعی از 362 اصلی واقع در استان 
محرز  محمدآبادی  نداف  حسین  رسمی  مالک  از  خریداری  کرج  دو  ناحیه  البرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  میشود 
به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  انتشار آگهی  تاریخ  از  باشند میتوانند  داشته 
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. 

469 م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه بختیاری دارای شناسنامه شماره 5  به شرح دادخواست به کالسه 
1/95ش/1509 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
اباد بشناسنامه 1 متولد 1328 در  اکبر کرد بچه حسین  داده که شادروان علی 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   95/8/11 تاریخ 
مرحوم منحصر است به 1- متقاضی فوق الذکر اقای مصطفی کرد بچه حسین اباد 
نام پدر علی اکبر شماره شناسنامه 1587 متولد 1361  . 2- اقای مهدی کرد بچه 
حسین اباد نام پدر علی اکبر شماره شناسنامه 175 متولد 1356  . 3- اقای محسن 
کرد بچه حسین اباد نام پدر علی اکبر شماره شناسنامه 558 متولد 1358  -4- 
اقای محمد کرد بچه حسین اباد نام پدر علی اکبر شماره شناسنامه 1674 متولد 
1359   .5- اقای مرتضی کرد بچه حسین اباد نام پدر علی اکبر شماره شناسنامه 
5553  متولد 1363  .6- خانم طیبه آقایی  نام پدر حسین شماره شناسنامه 115  
متولد 1337.    اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مذبور را یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .

خ /م الف 1007 رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی وانت مزدا مدل 1364 به شماره شهربانی 676/72ب84 

شماره شاسی 6416904 مفقود گردیده، فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
به شماره شهربانی  پیکان مدل 1377  و سند کمپانی خودرو سواری  برگ سبز 

936/72و19 شماره شاسی 0077475094 مفقود گردیده، فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
سند کمپانی ماشین پژو 206 مدل 1389 به شماره شهربانی 82-945ص32 و 
 NAAP31EG5AJ237005 شماره موتور 13189000694 و شماره شاسی

به نام مهدی حسین زاده آهنگری مفقود و ادرجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
کالسه پرونده: 442/95 /2

شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: مدیریت شعبه بانک مهر اقتصاد استان کرمانشاه

خوانده: 1-برزو ویسی دنگی فرزند حبیب 2- رضا ویسی دنگی فرزند بهمن 3 – 
عبدالکریم سلیمانی فرزند حسن

خواهان فوق داداخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده  فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای روز 1395/11/10 ساعت 10:30   وقت رسیدگی 
تعیین شده است. لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی بوی 
ابالغ می شود در وقت رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند روز جلسه به شعبه 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی فقدان سند مالکیت
چون آقای مرادرشیدی با ارائه دو برگ استشهادیه فقدان سند مالکیت ششدانگ 
اسناد  خانه  دفتر  شده  مصدق  اصلی   18 از  فرعی   1307 از  فرعی   1617 پالک 
رسمی 179 اسالم آباد غرب مدعی هستند یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی 
409538 مربوط به پالک 1617 فرعی 1307 فرعی از18 اصلی واقع در اسالم 
آباد غرب بخش شش کرمانشاه که ذیل ثبت 3292 صفحه 478 دفتر امالک 6،19 
سند مالکیت بنام مشارالیه صادر و تسلیم گردیده ودر رهن وبازداشت نبوده لذا 
به دستور تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ میگردد تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
سند  وجود  مدعی  یا  و  نگردیده  قید  مالکیت  سند  در  که  داده  انجام  ای  معامله 
انتشار آگهی به ثبت محل  از  تا ده روز پس  بایستی  باشد  مالکیت نزد خود می 
مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید 
.بدیهی است در صورت عدم اعتراض و یا چنانچه در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نگردد اداره ثبت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام و 

تسلیم متقاضی خواهد نمود.
تاریخ انتشار:95،10،15

محمد عباسی رئیس اداره ثبت اسناد اسالم آباد غرب

آگهی رونوشت حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   5 شناسنامه  شماره  به  مرادی   آقا  ظفر  آقای 
649/2/95  از این شورادرخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده 
    85/12/4 تاریخ  در   319 شناسنامه  شماره  به  مرادی    ابوطالب  شادروان   که 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  و  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه 

است به :
1.نام : ظفر آقا     نام خانوادگی: مرادی  شماره شناسنامه: 5    تاریخ تولد: 1346  

صادره : شازند   نسبت با متوفی : پسر 
2.نام : کرمعلی    نام خانوادگی: مرادی           شماره شناسنامه: 573   تاریخ تولد: 

1353  صادره : شازند   نسبت با متوفی: پسر
3. نام : احمد     نام خانوادگی: مرادی           شماره شناسنامه: 574   تاریخ تولد: 

1355   صادره : شازند   نسبت با متوفی: پسر
4.نام : سعدی     نام خانوادگی: مرادی           شماره شناسنامه: 8950  تاریخ 

تولد: 1366  صادره : بروجرد نسبت با متوفی: پسر
5.نام : ملوک     نام خانوادگی: مرادی           شماره شناسنامه: 5    تاریخ تولد: 

1340    صادره : سربند    نسبت با متوفی: دختر 
6.نام :اعظم    نام خانوادگی: مرادی           شماره شناسنامه: 454  تاریخ تولد: 

1347   صادره : شازند   نسبت با متوفی: دختر 
7.نام : رعنا   نام خانوادگی: مرادی           شماره شناسنامه: 505  تاریخ تولد: 

1349   صادره : سربند    نسبت با متوفی:دختر 
8.نام : شهناز   نام خانوادگی: مرادی           شماره شناسنامه:506    تاریخ تولد: 

1351  صادره : سربند   نسبت با متوفی: دختر 
9.نام :اقدس    نام خانوادگی: مرادی           شماره شناسنامه: 21056 تاریخ تولد: 

1355  صادره : بروجرد نسبت با متوفی: دختر 
10.نام : مژگان      نام خانوادگی: مرادی           شماره شناسنامه: 21057    تاریخ 

تولد: 1357   صادره : بروجرد  نسبت با متوفی: دختر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی ، در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت  یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .م / الف 2188
نقی پور - رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بهارستان 

آگهی حصروراثت
کدملی1820152170صادره  پدرعبدالکریم  نام  راشدی  عساکره  بانونظال 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازخرمشهردرخواستی 
بوش بشناسنامه3509صادره  راشه  عساکره  عادل  مرحوم  همسرم  که  داده 

عبارتند  اش  ورثه  خودفوت  دائمی  هردرتاریخ95/9/1درخرمشهراقامتگاه 
عساکره  الذکر)همسرمتوفی(2-محمدامین  فوق  بامشخصات  از1-متقاضی 
بشماره  راشه  1820657221خرمشهر3-امیرعساکره  ملی  شماره  به  راشه 
بشماره  راشه  متوفی(4-بهارعساکره  ملی3941080495بوشهر)پسران 
بشماره  راشدی  عساکره  ملی1820792285خرمشهر)دخترمتوفی(5-ناجی 
بشماره  فالحیه  راشدی  شناسنامه4506شادگان)پدرمتوفی(6-قسمت 
قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(والغیر.اینک  شناسنامه288خرمشهر)مادر 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواال گواهی 
ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.     شماره م الف)9/958(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان خرمشهر

زمانبندی برای تماشای تلویزیون
 توسط کودک 

 
کرده،  خود  درگیر  بشدت  را  امروزی  والدین  که  مشکالتی  از  یکی 
فایده  بی  های  درگیری  به  گاهی  که  است  دیدن کودک  تلویزیون 
طرف  دو  عاید  هم  نتایجی  و  شود  می  منجر  کننده  خسته   و 
کار  به  زیادی  روشهای  گویند،  می  والدین  از  خیلی  شود،  نمی 

گرفتند ولی مشکل حل نشده است.

تکلیف وظیفه خود اوست
گاهی هم والدین طوری رفتار می کنند، انگار تکلیف نوشتن وظیفه 
و مسئولیت آنهاست و تمام مشکالت و نگرانی ها بدلیل همین طرز 
تفکر خود آنهاست. لذا مهمترین اصل اینست حتما به کودک نشان 
دهید، تکلیف وظیفه خود اوست و پدر و مادر فقط نقش نظارت و 

همراهی را دارند.

تصمیمی متناسب با سن کودک
نقش نظارتی والدین، با توجه به سن کودک متفاوت است. همچنین 
عده ای از والدین در اعمال روشهای خود بسیار سهل گیر هستند 
گاهی  بنابراین  کند.  می  استفاده  سوء  آنها  روش  این  از  کودک  و 
مشغله  بدلیل  والدین  از  ای  عده  براین،  عالوه  است.  الزم  قاطعیت 
کنار کودک خود  در  اینکه  برای  نداشتن فرصت الزم  و  های خود 
می  قرار  کودک  سرگرمی  وسیله  را  تلویزیون  از  استفاده  باشند 
 دهند که بعد از مدتی تبعات آنرا می بینند و معضلی برای تکلیف 

می شود.

مدیریت تکلیف و تلویزیون
- به کودک آموزش دهید در استفاده از تلویزیون باید متعادل باشد. 
مسئله تعادل نه تنها در مورد دیدن تلویزیون بلکه در مورد بسیاری 
اجازه دهید در  به کودک  بنابراین  نیز صادق است.  از مساله دیگر 
اول  دفعات  برای  شاید  بپردازد.  تلویزیون  دیدن  به  معینی  ساعات 
مقاومت نشان دهد اما به مرور زمان این نظم عادت می شود و تا 

حدودی مشکل تکلیف نوشتن کودک را حل می کند.
با کودک خود سپری کنید، هر قدر صمیمیت  را  - زمان بیشتری 
و ارتباط صحیح بین فرزندان و والدین بیشتر باشد زمینه استفاده 

تلویزیون کمتر می شود.
- در مورد نوشتن تکالیف و دیدن تلویزیون قوانین مشخصی وضع 
کنید، بعنوان مثال اول انجام تکالیف بعد دیدن تلویزیون. تلویزیون 
تشویقی برای انجام تکالیف باشد. تکلیف و انجام آن یکی از صحنه 
مناسب  آموزش  برای  آن  از  است  برای کودک  یادگیری  های مهم 
مسئولیت  زمان،  مدیریت  مثال  کنید  استفاده  کودک  به  زندگی 
تکالیفی  نباید   7 ساعت  از  بعد  مثال  اشتباهات.  جبران  و  پذیری 
باقیمانده باشد در غیر این صورت باید نوشتن تکالیف متوقف شود، 
البته در مورد زمان تکلیف اجازه دهید کودک نظر خود را بیان کند 
یعنی طوری گفتگو کنید که مسئولیت با خود اوست بنابراین باید 

در مورد نحوه اجرای آن به درستی تصمیم بگیرد.
سعی کنید در مورد مسائل و مشکالتی که بین شما و کودک تان 
بوجود می آید، گفتگوهای همدالنه داشته باشید و او احساس شما 
را در این زمینه درک کند. همچنین هدف خود را از ارائه این روشها 
و قوانین توضیح دهید، یعنی در این گفتگوها عالوه بر آموزشهای 
مبتنی بر روشهای همدالنه می خواهید خود کنترلی را در کودک 
به  شما  مستمر  نظارتهای  بدون  بتواند  کودک  یعنی  کنید  ایجاد 

فعالیت مورد نظر خود رسیدگی کند و بر ان نظارت داشته باشد.
- عالوه برمورد باال، گفتگو طوری انجام شود که کودک بداند یک 
مسئله ی وجود دارد و باید بدنبال راه حل مناسب باشد و زمانیکه 
توانید  و می  است  آن الزم  به  پایبندی  پیدا شد،  مناسبی  راه حل 
برای انجام این پایبندی از روشهای تشویق و عدم آن از محرومیت 
استفاده کنید البته تمام این موارد را با توافق فرزندتان انجام دهید.
انجام تکلیف را به صحنه های خوشایندی تبدیل کنید، فعالیت   -
ناخوشایند،  های  صحنه  و  شود  می  آن  تکرار  موجب  خوشایند 

موجب کاهش عالقه و انجام ندادن آن می شود.
موفقیت  زمینه  ایجاد  با  را  کودک  نداشتن  انگیزه  و  عالقگی  بی   -
خود  تکالیف  او  که  زمانی  دهید.  افزایش  را  او  عالقه  تکلیف،  در 
اظهار  او  مدیریت  درست  نحوه  از  کند،  می  مدیریت  بدرستی  را 

خوشحالی کنید.
کنید،  درک  تکالیف  انجام  در  را  کودک  کنید  سعی  همچنین   -
انجام آن دقت  در  اطمینان می دهد که  احساس  او  به  درک شما 

بیشتری بکار برد.

نبایدهای پس از غذا ! 

بسیاری از مردم در سراسر جهان عادت دارند که 
بالفاصله پس از صرف وعده غذایی ناهار یا شام 
تلویزیون شوند. تماشای  و مشغول   دراز کشیده 
 بی تحرکی و لم دادن پس از صرف غذا تنها عادت 
بدی نیست که مردم دارند و در ادامه با چند کاری 
که نباید پس از غذا خوردن انجام دهید، بیشتر 

آشنا می شویم.

 سیگار کشیدن
برای  کشیدن  سیگار  مضرات  از  مردم  اگرچه 
سالمت کلی خود آگاه هستند، اما همچنان این 
کار را ادامه می دهند و حتی آن را پس از صرف 
یک وعده غذایی انجام می دهند. اگر قادر به ترک 
سیگار نیستید، بهتر است پس از غذا خوردن چند 
زیرا  بکشید  سیگار  سپس  و  کنید  صبر  ساعت 
نیکوتین موجود در آن با اکسیژن اضافی مورد نیاز 
برای گوارش پیوند تشکیل می دهد و از این رو، 
بدن مواد سرطان زای بیشتری را نسبت به حالت 
عادی جذب می کند. چندین مطالعه نشان داده 
اند که سیگار کشیدن پس از یک وعده غذایی می 
تواند معادل کشیدن 10 نخ سیگار به طور همزمان 
باشد. افزون بر این، این کار خطر ابتال به سرطان 

های روده و ریه را افزایش می دهد.

 میوه خوردن
اگر قصد دارید میوه بخورید بهترین زمان برای 
انجام این کار پیش از یک وعده غذایی و با معده 
خالی است زیرا گوارش میوه به آنزیم های متفاوتی 
نیاز دارد و قندهای ساده موجود در میوه به زمان 
بر  افزون  دارند.  نیاز  کامل  جذب  برای  بیشتری 
این، هنگامی که معده خالی است، شما از تمام 
مواد مغذی، فیبر و قندهای ساده موجود در میوه 
بهره خواهید برد. در مقابل، مصرف میوه در زمانی 
نزدیک به یک وعده غذایی یا پس از آن می تواند 
و  هاضمه  سوء  دل،  سر  سوزش  زدن،  آروغ  به 

بسیاری ناراحتی های دیگر منجر شود.

 خوابیدن
به خواب  از یک وعده غذایی  بالفاصله پس  اگر 
الگوهای  و  ناراحتی  نفخ،  تجربه  احتمال  بروید، 
زیرا سوزش  یابد  می  افزایش  نیز  عجیب  خواب 
معده در طول شب را به همراه دارد. نتایج یک 
مطالعه نشان داد افرادی که پس از صرف غذا مدت 
زمان بیشتری پیش از به خواب رفتن صبر می 
کنند، احتمال کمتری دارد سکته مغزی را تجربه 
کنند. بر همین اساس، چند ساعت پیش از خواب 

نباید غذای سنگین بخورید.

 دوش گرفتن
غذایی  وعده  یک  صرف  از  پس  بالفاصله  هرگز 
دوش نگیرید زیرا جریان خون به سمت دست ها، 
این رو، میزان  از  و  یابد  افزایش می  پاها و بدن 
یابد.  می  کاهش  معده  سمت  به  خون  جریان 
ناکارآمد  و  تضعیف  گوارش  سیستم  نتیجه،   در 
می شود و این شرایط به درد معده منجر می شود.

 چای نوشیدن
چای  غذایی  وعده  یک  صرف  از  پس  بالفاصله 
ننوشید زیرا در جذب آهن اختالل ایجاد می کند. 
پروتئین و آهن  با  تانیک موجود در چای  اسید 
پیوند تشکیل می دهد و از جذب موثر آنها توسط 
بدن جلوگیری می کند. کمبود آهن در بدن انسان 
می تواند به کم خونی یا آنمی منجر شود و از این 
رو، درد سینه، سردی دست ها و پاها، شکنندگی 
ناخن ها، بی اشتهایی، پوست رنگ پریده، خستگی 

شدید، ضعف و سرگیجه را موجب شود.
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کودکانهسالمت و تغذیه

بهداشت،  وزارت  جوانان  سالمت  اداره  رئیس 
درمان و آموزش پزشکی در حالی در روزهای 
گذشته خبر از سیر نزولِی ازدواج در کشور داد 
 90 سال  از  ازدواج  نموداِر  آمار،  اساس  بر  که 
رو به کاهش گرائیده و معانی و واژگانی تحِت 
عنواِن ازدواج سالم در بستِر اخالق و عاطفه که 
اجتماعی  ارتقای شاخص های معنوی  موجب 
در جامعه می شود کمرنگ شده و چالش هایی 
با اپیدمِی موارد متعددی از نوِع ازدواج سفید، 
عقدهای موقت و خانه های مجردی، به وجود 

آمده است.
جامعه  افراد  مدنی،  اجتماع  هر  در  شک  بی 
بر شرایط  قانوِن حاکم  فراخوِر شرع و عرف و 
و  هستند  زندگی  گذراِن  حال  در  مقتضی، 
و  هشدار  و  موجود  موارد  قبِض  و  بسط  با 
خصوص  در  شود،  می  شنیده  که  انذارهایی 

امری چاره اندیشی می کنند.
در این مقال، پای شرع و دین را باز نمی کنیم و 
خلط مبحث نمی کنیم از آنچه ِمن باِب ازدواج 
و تشکیل خانواده و مقدس شمردن این موضوع 
متعددی  روایات  زمینه  این  در  که  ایم  شنیده 
آورده شده و افرادی که خود بر این موضوع، آگاه 
هستند نیازی به گواه گرفتِن شرع در این مقوله 
ندارند، اما نیاِز مبرم اجتماع محسوب می شود تا 
با جهت گیری های متعدد، به باز شدِن چرایِی 
اپیدمی و رواِج زندگی های تک نفره پرداخته 
شود که این موضوع را به معضل تبدیل کرده 
و با تغییر در نگرش فردی به تغییر نگرش های 

اجتماعی نیز منجر شده است.
در سال های اخیر پیراموِن کاهش زاد و ولد در 
مطرح  پیرشدن جمعیت هشدارهایی  و  کشور 
سیزدهم  در  نیز  رهبری  معظم  مقام  و  شده 
شهریور سال جاری سیاست های کلی خانواده 
مجمع  رئیس  و  گانه  سه  قوای  رؤسای  به  را 
تشخیص مصلحت نظام ابالغ کردند که در بند 
چهارِم این سیاست ها، صریح به موضوع ازدواج 
سوی  و  »سمت  است:  شده  تأکید  و  پرداخته 
حرکت نظام باید معطوف باشد به ایجاد نهضت 

فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق 
افراد  و  پسران  و  دختران  همه  برای  آسان  و 
خانواده  تشکیل  و  ازدواج  مناسب  سنین  در 
سیاست های  وضع  با  جامعه  در  تجرد  نفی  و 
اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی 
تشکیل  به  ارزش گذاری  و  فرهنگ سازی  و 
خانواده متعالی بر اساس سنت الهی« و در بند 
شانزدهم نیز به ایجاد ساز و کارهای الزم برای 
ویژه  به  خانواده ها  جانبه  همه  سالمت  ارتقاء 
سالمت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت 
برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده 

اشاره شده است«.
حوزه  این  در  مسئولین  غفلت  متأسفانه  اما 
تداوِم زندگی های تک  و  پابرجاست  همچنان 
نفره و یک بُعدی خطرناک و قابل توجه است.

در سال های اخیر نرخ باروری و نسل جوان و 
فعال جامعه از مدار صعودی خارج شده و در 
راهکارهای  و  است  گرفته  قرار  نزولی  منحنِی 
بحران،  این  توقِف  برای  هایی  سیاست  تنظیم 
روالی  با  و  برد  می  سر  به  رکود  در  همچنان 

که در حال گذر است، متأسفانه شاهد حقیقت 
بود  خواهیم  جمعیت«  »بحران  تلِخ  و  جدی 
از جامعه مولود دیده  اثری  به مرور زمان،  که 

نخواهد شد.
و  دانشیار  پورحسین،  رضا  دکتر  میان  این  در 
و  روانشناسی  دانشکده ی  علمی  هیئت  عضو 
علوم تربیتی دانشگاه تهران با بیان این مطلب 
بهتر«  زندگی  کمتر،  »فرزند  »سیاسِت  که 
پیامدهای  به  و  است  نداشته  تربیتی  پیوست 
از  است:  معتقد  است  نشده  توجه  آن  تربیتی 
این به بعد الزم است برای طرح های بزرگی که 
اجرا می کنیم، حتماً »پیوست بهداشت روان« 
هم در نظر بگیریم. اگر بخواهیم این پیوست را 
رایج کنیم الزمه اش این است که متخصصین 
و علمای تعلیم و تربیت باید در سیاست گذاری 
و برنامه ریزی های کالن دخالت داده شوند و از 
این افراد خواسته شود تا برای طرح های بزرگ 

پیوست تربیتی تهیه کنند«.
موضوعات  این  تمام  خالل  در  تردید  بی 
با  که  رسید  منتج  مسیر  این  به  میتوان 

مسئله  و  موضوع  هر  پیگیری،  و  فرهنگسازی 
ای رواِل معقول و منطقِی خود را طی می کند 
گردد؛  می  میسور  دلخواه،  و  مثبت  نتیجه  و 
همانند تبلیغاِت استفاده از کمربندهای ایمنی 
در حین رانندگی و مواردی اینچنین که مثمر 
واقع شد و در جامعه  نهادینه گردید؛ در این 
و  مداومت  و  فرهنگسازی  به  نیاز  نیز  مقوله 
صاحبان  سوی  از  موضوع  این  بر  استمرار 
است  حوزه  این  در  ذیربط  مسئولین  و  فن 
آنچه  ماَوَقِع  از  کامل  هوشیاری  و  مداقه  با  تا 
است،  ظهور  و  بروز  حال  در  جامعه  بطن  در 
بحران  عنوان  به  آنچه  از  و  کنند  پیدا  آگاهی 
جمعیت و زنِگ خطِر تجرد در جامعه نامیده 

می شود، جلوگیری نمایند.
بی شک تغییِر الگوبرداری های غربی در سبک 
با  جمعیتی  های  سیاست  کنترِل  و  زندگی 
توجه به آمایِش سرزمین، باید از کلیدی ترین 
جامع  ای  برنامه  تنظیم  با  که  باشد  مواردی 
جامعه  افراد  روح  در  و  شود  پیگیری  متقن  و 
سرایت کند و ذهنیت و تقلید از زندگی های 
غربی که فرسنگ ها با فرهنگ ایرانی اسالمِی 
ما منافات دارد کمرنگ و کور شود تا به مرور 
زمان از نرِخ نزولی رشد جمعیت فاصله گرفته 
است  والیتمدار  ایران  شایسته  که  آنچنان  و 
بتوانیم در اعتالی پویایی جامعه نقش مفیدی 

داشته باشیم.
انتظار می رود در این میان راهکاری از سوی 
شود  پیگیری  و  پیشنهاد  ذیربط،  مسئولین 
مجردی،  های  خانه  سبِز  باغ  درهای  شاید 
ازدواج های سفید و موقت و...  که به صورِت 
و  بسته شود  است؛  تکثیر  در حال  گونه  قارچ 
شاهد عدِم شکل گیرِی انزوای اجتماعی باشیم 
که قطع به یقین اگر جامعه با همین چارچوب 
پیش رود در آینده ای نه چندان دور، اجتماعی 
از آدم های تک نفره به وجود می آید که فارغ 
از عدِم اخالق و عاطفه و همراهی، روند پیرِی 

جمعیت را شاهد خواهیم بود.

elhamamerkashi@ymail.com

هشدار به مردم و مسئولین!

زندگِی تک نفره در حال تکثیر...
الهام آمرکاشی

امروزه با بررسی های علمی دریافته اند افکار 
شیمیایی  ترکیب  به سرعت  می تواند  منفی 
خون را تحت  تاثیر قرار دهد. در روان شناسی، 
گروهی از بیماری ها را »سایکوسوماتیک« یا 
بیماری هایی  »روان تنی« می نامند که شامل 
است که تحت تاثیر مستقیم فکر و باور ما بر 

روی جسم مان است.
قطعا تاکنون به میگرن یا سردردهای عصبی 
دچار شده یا در میان اطرافیان خود متوجه 
شده اید که بر اثر شنیدن یک خبر ناخوشایند 
یا یک عصبانیت حاصل از مشاجره، شخصی 

به معده درد عصبی مبتال شده است.

می تواند  نیز  ما  انتظارات  و  باورها  سیستم 
افراد،  از  بعضی  مثال  شود؛  بیماری  به  منجر 
خود  بیماری های  برای  عجیبی  الگوهای 
دارند. اگر عطسه ای کنند، بالفاصله یک هفته 

مرخصی تقاضا کرده و پیش بینی می کنند که  
سرمای شدیدی خواهند خورد و از قبل خود 

را تا مرز نابودی پیش می برند.
نظیر  عباراتی  با  سندروم »قربانی کالسیک« 
»من به بدبختی عادت دارم، به خنده ام نگاه 
نکنید یا دلم پر از غصه است و...«، یکی دیگر 

از علت های روانی شکست و افسردگی است. 
احساسات و عواطفی که سرکوب می شوند و 
قرار  را تحت تاثیر  زبان نمی آیند، سالمتی  به 

می دهند.

باید  باشیم،  تندرست  و  شاداب  اینکه  برای 
کنیم.  تقویت  را  درونمان  مثبت  احساسات 
ما  جسم  معمار  ما  ذهن  که  باشد  حواسمان 

است و جسم ما بازتابی از اندیشه هایمان.
بیماری های روان تنی،بیماری های تحت تاثیر 
مستقیم فکر و باور ما بر روی جسم مان است.

 
دوستان خوبم؛     

چون  کنید؛  فکر  تندرستی  به  امروز  از 
سرزمین  خوب  مردم  مسلم  حق  سالمتی 
من است. تجربه دردهای عاطفی، تنها پیامی 
باید  می گوید  که  است  ما  به  هشداردهنده 
خود  زندگی  حوادث  همه  به  را  نگرشمان 

تغییر دهیم.

و در پایان...
به خودتان  تمرین کنید که  لحظه  از همین 
عشق بورزید و خود را دوست بدارید و به خود 
حرمت نفس  افزایش  برای  بگذارید.  حرمت 
نمونه  برای  بدهید.  شایسته  پاسخ های  خود، 
وقتی از شما تعریف می کنند که چقدر خوب 
حرف می زنید، پاسخ بدهید: »خیلی متشکرم 

بسیار تمریـن کـرده ام.«
قشنگی کشیدید،  نقاشی  که چه  گفتند  اگر 
پاسخ دهید: »سپاسگزارم که کارم موردتوجه 

شما قرار گرفته.«
و درصورتی که شما را به خاطر صدای خوبتان 
تحسین کردند، در پاسخ بگویید: »نظر لطف 

شماست.«
دلم می خواهد این جمله زیبا را مدام با خود 
بهتر  و  بهتر  هرلحاظ  از  روز  کنید:هر  تکرار 

می شوم.
منبع : مجله موفقیت

ذهن ما، 
معمار جسم 

ماست 
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آگهی تغییرات موسسه 
فرهنگی هنری شهره افاق به شماره ثبت 14495 و شناسه ملی 10100542143 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/07/1395 و مجوز شماره 
184649/95مورخ18/7/95 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : نشانی شرکت به : شیراز شهر جدید صدرا )استان فارس( به آدرس شهر جدید 
صدرا ، فاز یک ، بلوار فردوسی ، قطعه 3 ، مجتمع پی . اس ، بلوک 2 ، طبقه اول 

، واحد یک به کد پستی 7199341164 انتقال یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)13184(

آگهی تغییرات شرکت
 مهندسین مشاورطرح و فن آبادی با مسئولیت محدود به شماره ثبت 223042 و 
شناسه ملی 10102642822 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 13/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سید محسن هاشمی نسب 
بشماره ملی 0057751285 بسمت مدیرعامل و عضو و رئیس هئیت مدیره و علیرضا 
شایسته بشماره ملی 0038680211 )بسمت عضو هئیت مدیره خارج از شرکاء ( و 
غالمرضا معروفی مقدم بشماره ملی 0650118731 )بسمت عضو هئیت مدیره خارج 
از شرکاء ( و زهــرا میــرزا زاده بشمــاره ملی 0058049169 ) بسمت عضو هئیت 
مدیره خارج از شرکاء ( و آزیتا نیاکی بشماره ملی 0041710983 ) بسمت عضو هئیت 
مدیره خارج از شرکاء ( و کوشا خردمند نیا بشماره ملی 0063985071 ) بسمت عضو 
هئیت مدیره خارج از شرکاء ( برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند - کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات و قراردادها و عقود اسالمی و نامه های 

عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا« همراه با مهرشرکت معتبر میباشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )13186(

آگهی تغییرات شرکت
 حمل ونقل بین المللی راه گشا بار با مسئولیت محدود به شماره ثبت 90993 
و شناسه ملی 10101353308 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
سازمان   1395 /9 مورخ 24/  مجوز شماره 34297/ 11  و  مورخ 14/09/1395 
راهداری و حمل و نقل جاده ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد افشاری به 
شماره ملی2971190560 با پرداخت مبلغ 25000000ریال به صندوق شرکت 
مبلغ 125000000ریال  به  شرکت  سرمایه  نتیجه  گرفت.در  قرار  شرکا  درردیف 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. تعداد اعضا هیات مدیره به 
3نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. لیست 
شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد : آقای یونس سنجری نسب به 
شماره ملی 3031319745 دارنده 50000000 ریال خانم لیال صمدی به شماره 
شماره  به  افشاری  احمد  وآقای  ریال   50000000 دارنده   0054772818 ملی 

ملی2971190560 دارنده 25000000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )13185(

آگهی اصالحی
شماره  به  ای  زد  اف  الکترونیکس  گلف  سامسونگ  خارجی  شرکت  شعبه   
بشماره  صادره  آگهی  پیرو   10861804006 ملی  شناسه  و   2850 ثبت 
139430400901139434 مورخ 9/1/1395 نام صحیح شرکت سامسونگ گلف 

الکترونیکس اف زد ای می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)13187(

آگهی مفقودی
به شماره شهربانی  پیکان مدل 1376  و سند کمپانی خودرو سواری  برگ سبز 

385/62ج98 شماره شاسی 76464911 مفقود گردیده، فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی حصروراثت
بشناسنامه4818صادره  پدرحسن  نام  ساعدی  زاده  شاکرسلمان  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازخرمشهردرخواستی 
آبادان  بشناسنامه1542صادره  ساعدی  زاده  سلمان  حسن  فرزندمرحوم  که 
از1- عبارتند  اش  ورثه  فوت  خمینی)ره(اقامتگاه  درتاریخ95/9/28دربندرامام 
متقاضی صدیقه سلمان زاده ساعدی فرزندعبدالعزیزبشماره شناسنامه203صادره 
ازخرمشهر )بعنوان زوجه متوفی(2-عادل سلمان زاده ساعدی فرزندحسن بشماره 
بشماره  فرزندحسن  زاده ساعدی  از خرمشهر3-شاکرسلمان  شناسنامه286صادره 
فرزندحسن  ساعدی  زاده  سلمان  ازخرمشهر4-منصور  شناسنامه4818صادره 
بشماره شناسنامه842صادره ازخرمشهر)بعنوان پسران متوفی(5-معصومه سلمان 
زاده ساعدی فرزندحسن بشماره شناسنامه3500صادره ازبندرامام خمینی)ره(6-
فاطمه سلمان زاده ساعدی فرزندحسن بشماره شناسنامه1078صادره ازبندرامام 
خمینی)ره(7-وفاء سلمان زاده ساعدی فرزندحسن بشماره شناسنامه1495صادره 
تشریفات  باانجام  متوفی(والغیر.اینک  دختران  خمینی)ره()بعنوان  ازبندرامام 
داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی 
داردواال  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه 
گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه 

اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف بندرامام خمینی)ره(-وحیدخندانی

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 واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  139560316002002658هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای محمد کریم 
صیادان  فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 1321 صادره از اسالم آبادغرب در 
یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 102،13 متر مربع پالک 29 فرعی  از 18 
اصلی واقع در اسالم آباد غرب  بلوار معلم چهارراه محمدی کوچه حسینیه موسی 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  .لذا  است  محرزگردیده  جعفر  ابن 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،09،29
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،10،15

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

متن آگهی 
خواهان خانم اعظم داودی بهاروندی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رضا زینی 
محمد آبادی به خواسته مطالبه نفقه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان خرآباد 
دادگستری شهرستان  عمومی حقوقی  دادگاه  به شعبه سوم  رسیدگی  که جهت 
تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  آباد خیابان  واقع در خرم  آباد  خرم 
اجتماعی ارجاع و به کالسه 9509986610300983 ثبت گردیده است که وقت 
مجهول  علت  به  است  تعیین شده  و ساعت 09:30  آن 1395/11/16  رسیدگی 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 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 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  به دادگاه مراجعه و ضمن  از مفاد آن  اطالع 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – راضیه غالمی.   آگهی ابالغ

 ماده 19 آئین نامه اجرای اسناد رسمی 
رضا  آقای  و   56 شماره  شناسنامه  احمدی  دخت  سیمین  خانم  به  وسیله  بدین 
مسئله دان فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 1682 متولد 1347 و خانم فاطمه 
 1340 متولد   52173 شناسنامه  شماره  اسماعیل  فرزند  دان  مسئله  زرین 
کوچه  سعیدیه   – اسالمشهر  ساکن  دان  مسئله  اسماعیل  مرحوم  وراثت  همگی 
سند  استناد  به  نظرآباد  شعبه  کشاورزی  بانک  که  شود  می  ابالغ   19 پالک   18
رهنی شماره 85694 مورخ 1382/07/05 دفتر 26 ساوجبالغ جهت وصول مبلغ 
بابت سود و مبلغ  ریال  بابت اصل و مبلغ 168/888/159  ریال   330/000/000
41/521/080 ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1387/09/30 و از تاریخ مذکور 
تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالسه 8700120 )720/87 ( دراین اداره تشکیل شده وطبق گزارش 
مورخ 1395/09/30 مامورپست. محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده 
و ابالغ واقعی نیز انجام نشده است. لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 19 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
آگهی میشود وچنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
میگردد. نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید. مورد وثیقه مندرج درسند 
رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی ازطریق مزایده فروخته و ازحاصل 

فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهدشد. م/الف 2232 
کفیل اداره ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سید محسن سادات حسینی 

رونوشت نظریه اگهی حصر وراثت
خانم فاطمه بختیاری دارای شناسنامه شماره 5 موالید به شرح دادخواست به کالسه 
1/95ش/1640 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
اله خانی بشناسنامه 2 متولد 1330 در تاریخ 95/9/19  داده که شادروان حبیب 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- متقاضی فوق الذکر خانم فاطمه بختیاری نام پدر کرم شماره شناسنامه 5 
موالید متولد 1334. 2 - خانم نجمه خاتون خانی نام پدر حبیب اله شماره شناسنامه 
1410 متولد 1360 3- خانم اکرم خانی نام پدر حبیب اله شماره شناسنامه 353 
متولد 1353 4- خانم سحر خانی نام پدر حبیب اله شماره شناسنامه 9941 متولد 
1365. 5- خانم سپیده خانی نام پدر حبیب اله شماره شناسنامه 0410064361 
متولد 1368 6- خانم مریم خانی نام پدر حبیب اله شماره شناسنامه 5705 متولد 
1351 -7 آقای محمد خانی نام پدر حبیب اله شماره شناسنامه 0410404292 
متولد 1373 . اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مذبور را یکمرتبه اگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی دارا می باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
خ / م الف 1121 رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی :

1-غالمحسین دبستانیان فرزند محمد حسین به نشانی : لرستان - مجهول المکان 
– آباد  :خرم  حضور  محل   09:30 ساعت  یکشنبه   1395/11/17: حضور  تاریخ 

خیابان امام )ره(میدان عدالت –دادگستری کل استان لرستان 
در خصوص دعوی علی رشنو به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در این شعبه حاضر شوید. 
منشی شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد – اسماعیل فالح نژاد 

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره 139560301060010424 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم نفری فرزند حسن بشماره شناسنامه 164صادره از 
ورامین در ششدانگ / یک قطعه زمین مزروعی / به مساحت 50472/27 مترمربع 
پالک فرعی از 75 اصلی واقع در قریه شمس اباد ورامین خریداری از مالک رسمی 
علی  و  خداداد  و  عسگر  و  مترمربع   10000 بمقدار  طهماسوند  محمد  مشهدی 
)ملک جاری  مترمربع  بمقدار 40472/27  میرزایی  اصغر همگه شهرت خسروی 
است( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15
به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/10/15 تاریخ انتشار نوبت دوم :95/10/30

ث / م الف 838 محمود داوودی : قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره 139560301060007358 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
 1420 شناسنامه  بشماره  بابا  گل  فرزند  مرادی  عنایت  آقای  متقاضی  بالمعارض 
مترمربع پالک  به مساحت 68/60  باب خانه  اردبیل در ششدانگ یک  از  صادره 
297 فرعی از 12 اصلی واقع در قریه خیراباد ورامین خریداری از مالک رسمی 
اقای قدمعلی خانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/30 تاریخ انتشار نوبت دوم :95/10/15

ث / م الف 771 محمد رحیم پور راینی : رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

متن آگهی 
زهره  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  حسنوند  مهری  شاکی   / خواهان 
سلیمانی به خواسته تقدیم دادگاه های عمومی و شهرستان خرم آباد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده – روبروی تامین اجتماعی 
به کالسه 9509986610100459 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع 
بودن  المکان  به علت مجهول  است  تعیین شده  و ساعت 10:00   1395/11/19
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 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.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سید سجاد موسوئ

بختیاری زاده جانشین مرفاوی در صبای قم شد
»سهراب بختیاری زاده« به عنوان سرمربی جدید تیم لیگ برتری صبای قم 

منصوب و جایگزین »صمد مرفاوی« شد.
به گزارش ایرنا، »صمد مرفاوی« که نتایج خوبی در نیم فصل نخست لیگ 
برتر باشگاه های ایران، نتایج خوبی را با صبای قم کسب نکرده بود از 
هدایت این تیم کناره گیری کرد و بالفاصله مسئوالن این باشگاه با »سهراب 
بختیاری زاده« مدافع سابق تیم ملی ایران و استقالل تهران وارد مذاکره 

شده و در نهایت او را به عنوان سرمربی جدید تیمشان معرفی کردند.
بختیاری زاده در ابتدای لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های ایران در فصل 
جاری هدایت نفت مسجدسلیمان را برعهده داشت که پس از چند هفته با 

این باشگاه قطه همکاری کرد.

شهنازی: تیم فوتبال امید به طور کامل به 
فدراسیون فوتبال سپرده شده است

 دبیر کل کمیته ملی المپیک،گفت: تیم فوتبال امید به طور کامل به 
فدراسیون فوتبال سپرده شده و کمیته هیچگونه دخالتی در این زمینه 
نخواهد داشت. به گزارش ایرنا، »شاهرخ شهنازی« دیروز در حاشیه مجمع 
انتخاباتی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای در گفت و گو با خبرنگاران در 
پاسخ به این سوال که آیا تیم ملی فوتبال امید به طور رسمی به فدراسیون 
فوتبال واگذار شده است یا خیر؟ گفت: من نمی دانم چرا این سئوال بارها 
پرسیده می شود؛ درحالی که اعالم کرده ایم تیم فوتبال امید به فدراسیون 

فوتبال واگذار شده است.
وی تصریح کرد: کمیته ملی المپیک هیچگونه دخالتی در امور هیچکدام 
از فدراسیون ها و حتی تیم فوتبال امید نداشته و ندارد. هدف کمیته تنها 

حمایت از همه رشته های ورزشی است.
شهنازی درباره اینکه چرا سرپرست کمیته خزانه داری کمیته ملی المپیک 
حق امضا ندارد، اظهار داشت: موضوع حق امضای رسول خادم به عنوان 

سرپرست کمیته خزانه داری، شرایط قانونی خود را دنبال می کند.
فدراسیون  انتخاباتی  مجمع  درخصوص  المپیک  ملی  کمیته  کل  دبیر 
پهلوانی و زورخانه ای نیز گفت: انتخابات بسیار خوبی برگزار شد و این 
رشته ورزشی در دوره قبل برای نخستین مرتبه به عضویت مجمع کمیته 

ملی المپیک در آمد.

استقبال پرشور هواداران پرسپولیس از 
ملی پوشان دیپورت شده این تیم

هواداران پرسپولیس با حضور پرشور خود در فرودگاه بین المللی امام 
خمینی )ره( در انتظار استقبال از ملی پوشان دیپورت شده تیمشان 

از اردوی امارات توسط کی روش هستند.
ملی  تیم  پرتغالی  روش« سرمربی  کی  »کارلوس  ایرنا،  گزارش  به 
فوتبال ایران در تصمیمی عجیب و تنها یک روز پس از آغاز اردوی 
تدارکاتی امارات، ملی پوشان پرسپولیس را پس از انتقادهای »برانکو 

ایوانکوویچ« مرخص و به تهران بازگرداند.
»وحید  بیرانوند«،  »علیرضا  حسینی«،  »سیدجالل  حامل  پرواز 
امیری«، »کمال کامیابی نیا«، »محمد انصاری« و »رامین رضائیان« 
قرار بود ساعت 18 وارد فرودگاه امام شود که با تاخیر حدود 40 

دقیقه مواجه شده است.
»رحیم زهیوی« مهاجم استقالل خوزستان نیز برای تعیین تیم 

جدید خود به تهران بازخواهد گشت.
داشتن  در دست  با  پرسپولیس  هوادار  هزار  راستا، حدود  این  در 
بنرهایی در حمایت از برانکو و ملی پوشان تیمشان در فرودگاه حاضر 

شده و سالن انتظار فرودگاه را به قرق خود در آورده اند.
پرچم  داشتن  در دست  با  خانم  زیادی  تعداد  نکته جالب حضور 

پرسپولیس در سالن انتظار فرودگاه است.

ذوالفقارنسب: رفتار برانکو و کی 
روش غیر حرفه ای است

گفت:  ایران،  فوتبال  ملی  تیم  اسبق  مربی 
مربیان  عنوان  به  برانکو  و  روش  کی  رفتار های 
به  و  ای  حرفه  غیر  بسیار  خارجی  قیمت  گران 

دور از انتظار است.
گفت:  ایرنا،  با  گو  و  گفت  در  ذوالفقارنسب  بیژن 
سرمربی  و  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  رفتار 
قیمت هستند،  بسیار گران  اتفاقا  پرسپولیس که 
بسیار غیرحرفه ایی و ضعیف بود. این شیوه رفتاری 
برای  او  و فکر می کنم  بود  بعید  بسیار  برانکو  از 
شکست های احتمالی پرسپولیس در نیم فصل دوم 
تیم ملی را مقصر جلوه داد و از آن بدتر حرکت کی 
روش و اخراج بازیکنان پرسپولیس از تمرین تیم 

ملی فوتبال در دبی بوده است.
وی ادامه داد: کی روش به بازیکنانی که آرزوی بازی 
کردن برای تیم ملی دارند بی احترامی کرده است 
و باید این رفتار حتما از سوی مسئوالن فدراسیون 
مدیریت شود و امیدوارم شاهد واکنش به موقع آنها 

باشیم.
مربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران، گفت: کی روش 
به عنوان سرمربی تیم ملی باید آنقدر دغدغه فنی 
داشته باشد که نتواند به مسایل حاشیه ای بپردازد، 
اما متاسفانه همچنان شاهد رفتارهای نادرست او 

هستیم.
وی تصریح کرد: فدراسیون فوتبال باید به شکلی 
برنامه ریزی کند تا کی روش نتواند خودمختارانه 
رفتار کند و هر تصمیمی که دلش می خواهد بگیرد.

ذوالفقارنسب تاکید کرد: مطمئن باشید این رفتار 
کی روش برای فوتبال ایران بازتاب های بین المللی 
بسیار بدی خواهد داشت. به اعتقاد من هر دو مربی 
رفتار اشتباهی داشتند و هر دو آنها باید با واکنش 
فدراسیون فوتبال و حتی وزارت ورزش و جوانان به 

عنوان متولی ورزش روبه رو شوند.
وی تاکید کرد: ای کاش ار روزهای نخست حضور 
کی روش او را کنترل می کردیم زیرا دیگر برای 

کنترل او دیر شده است.
مربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران، گفت: واکنش 
کی روش به صحبت های غیر حرفه ای برانکو بسیار 
تند و زشت بود و ای کاش خود را کنترل می کرد. 
بار دیگر شاهد رویکرد ضعیف کی روش به مسایل 

اخالقی هستیم.
فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  روش«   کی  »کارلوس 
مرزی  برون  اردوی  روز  دومین  در  و  دیروز  ایران 
تیم ملی فوتبال به بازیکنان ملی پوش تیم فوتبال 
پرسپولیس تهران در امارات متحده عربی دستور 

داد که اردو را ترک کنند و به تهران بازگردند.
روش«  کی  »کارلوس  دستور  شود،  می  گفته 
»برانکو  دوشنبه  روز  سخنان  به  واکنشی 
در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی  ایوانکوویچ« 
انتقاد از برنامه ریزی های فدراسیون فوتبال برای 

تیم ملی فوتبال ایران است.
ایوانکویچ روز دوشنبه در حاشیه تمرین سرخپوشان 
گفته بود: اگر پرسپولیس و سایر تیم  های ایرانی 
حتی  یا  و  نشوند  موفق  آسیا  قهرمانان  لیگ  در 
پرسپولیس قهرمان لیگ برتر نشود، مقصر اصلی 
کی  روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و سازمان 
لیگ فوتبال است که برنامه  های او را پذیرفته  است.

خبرخبر

جوانان،گفت: جانشـین  و  ورزش  وزیـر 
مرحـوم پورحیـدری عضـو هیـات مدیـره 
باشـگاه اسـتقالل تهـران بـزودی تعییـن و 

می شـود. معرفـی 
مجمع  حاشیه  در  فر  سلطانی  مسعود 
و  پهلوانی  ورزش  فدراسیون  انتخاباتی 
زورخانه ای این اظهارات را در پاسخ سوالی 
تغییرات احتمالی  به  اخبار مربوط  درمورد 
در هیات مدیره های دو باشگاه استقالل و 

پرسپولیس عنوان کرد. 
وضعیت  درخصوص  همچنین  فر  سلطانی 
فدراسیون  مجدد  انتخابات  برگزاری 
رای  براساس  آن  انتخابات  که  تیراندازی 
شده  اعالم  باطل  اداری  عدالت  دیوان 
است،افزود:  وضعیت مهدی هاشمی رئیس 
و  است  پیگیری  درحال  فدراسیون  این 

مراحل قانونی خود را طی می کند. 
درخصوص  همچنین  جوانان  ورزش  وزیر 
در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  اردوی  برگزاری 
با  تدارکاتی  دیدار  لغو  به  توجه  با  امارات 

اردو  این  برگزاری  مراکش،گفت:   ملی  تیم 
این  در  خاصی  مورد  اگر  و  ندارد  مشکلی 
اعزام  اردو  این  به  تیم  داشت  وجود  رابطه 

نمی شد. 
سلطانی فر تاکید کرد :  اعزام تیم ملی فوتبال 
هماهنگی  با  امارات  تدارکاتی  اردوی  به 

وزارت امور خارجه انجام شده است . 
اردوی تیم ملی فوتبال ایران از روز گذشته 
در شهر دبی کشور امارات در حال برگزاری 

است. 
مجمع  درخصوص  همچنین  فر  سلطانی 
و  پهلوانی  ورزش  فدراسیون  انتخاباتی 

خوبی  بسیار  جلسه  گفت:   ایی،  زورخانه 
برگزار شده و شماری از پهلوانان این رشته 
ورزشی در اینجا حضور دارند که بعد از یک 
دوره رقابت سالم از امروز رفاقت بین آنها 
و رئیس جدید فدراسیون  شروع می شود 
توانمندی و ظرفیت های همه  از  باید  هم 
استفاده  رشته  این  توسعه  برای  نامزدها 

کند. 
جدید  رئیس  داشت  اظهار  فر  سلطانی 
های  ظرفیت  تمامی  از  باید  فدراسیون 
موجود در دستگاه های دیگر استفاده کند. 
وی افزود: فدراسیون ورزش های پهلوانی و 
زورخانه ای با بهره گیری از پیشکسوتان و 
جوانان می تواند ما را در پیشبرد و توسعه 

این ورزش کمک کند. 
همه  در  کرد  تاکید  پایان  در  ورزش  وزیر 
برای  مناسب  فضاهای  کشور  شهرهای 
تالش  با  باید  و  دارد  وجود  ورزش  توسعه 
مناطق  در  ورزش  جانبه،  همه  همکاری  و 

محروم نیز توسعه یابد.

سلطانی فر خبر داد:

معرفی جانشین مرحوم پور حیدری در هیات مدیره استقالل 

در  فرنگی  کشتی  طالی  مدال  دارنده 
 31 آستانه  در  لندن  المپیک  بازی های 
سالگی خود گفت: به طور قطع تا المپیک 

2020 توکیو کشتی می گیرم.
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ساله خواهد بود.
وی گفت: در ابتدای سال آینده در تمرینات 
تیم ملی حاضر می شوم و آماده ام با تمام 

وجود برای تیم ملی به روی تشک بروم.
دارنده مدال طالی کشتی فرنگی ایران در 
بازی های المپیک لندن گفت: اگر شرایطم 
مناسب باشد در مرحله نهایی انتخابی تیم 
ملی برای مسابقات جهانی شرکت می کنم.

امید نوروزی دارنده مدال طالی بازی های 
المپیک 2012 لندن و پیکارهای قهرمانی 
نقره  مدال  و  ترکیه  استانبول  سال 2011 
رقابت های سال 2014 قهرمانی جهان در 

تاشکند ازبکستان است.
در  خود  المپیکی  تجربه  دومین  در  وی 
هر  و  داشت  انتظاری  از  دور  نمایش  ریو 
دومین  به  دستش  نگذاشت  ناداوری  چند 
از  عالقمندان  همه  اما  برسد،  طال  مدال 
این فرنگی کار با تجربه انتظار کشتی های 

بهتری را داشتند.
کیلوگرم   66 وزن  های  رقابت  در  نوروزی 
کشتی فرنگی در بازی های المپیک 2016 
در  نخست  دور  در  استراحت  از  پس  ریو 
دور دوم »اسپینوزا« از ونزوئال را دو بر یک 
شکست داد و در مرحله یک چهارم نهایی 
برابر »بولکوادزه« دارنده مدال طال و نقره 
و  گرفت  قرار  گرجستان  از  جهان  جوانان 
در یک کشتی ضعیف با نتیجه 2 بر صفر 
از  را  زودهنگامی  وداع  و  خورد  شکست 

بازی های المپیک ریو داشت.
و  از صربستان  استفانک  داور  وزن  این  در 
بازی  نقره  مدال  دارنده  آرطونیان  میگران 
قرار  یکدیگر  برابر  فینال  در  اروپایی  های 
گرفتند که استفانک با ناداوری محض داور 

به مدال طالی دست یافت.
 2014 سال  قهرمانی  پیکارهای  فینال  در 
نناد  نوعی  به  که  استفانک  داور  جهان 
جهانی  اتحادیه  صربستانی  رئیس  اللوویچ 
نادواری  با  دارد  خود  سر  پشت  را  کشتی 
امید نوروزی را شکست داد و به مدال طال 

دست یافت.

رئیس فدراسیون بسکتبال روز سه شنبه گفت 
که فدراسیون هنوز در خصوص انتخاب سرمربی 

تیم ملی به جمع بندی نرسیده است.
»محمود مشحون«، گفت با توجه به جدایی 
»درک بائرمان« از سرمربیگری تیم ملی بسکتبال 
ایران، »مهران شاهین طبع« که در گذشته مربی 

تیم بوده، همچنان به کار خود ادامه می دهد.
وی ادامه داد: 24 ساعته نمی توان سرمربی تیم 
را مشخص کرد. در حال حاضر مسئولیت تیم به 
عهده »مهران شاهین طبع« به عنوان مربی ارشد 

یا دستیار اول خواهد بود.
رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: برای انتخاب 
سرمربی تیم ملی باید ابتدا بررسی کرد و سپس 

به دنبال مذاکره با گزینه ها رفت.
ملی  تیم  باشد،  قرار  چنانچه  افزود:  مشحون 
بسکتبال ایران به یک مربی ایرانی سپرده شود، 
او به هیچ عنوان اجازه فعالیت در باشگاه ها را 
نخواهد داشت و باید فقط برای فدراسیون کار 
در  ماه  بهمن  ایران  بسکتبال  ملی  تیم  کند. 
مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا در اردن 

شرکت می کند.
رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: هفته آینده با 
حضور اعضا کمیته فنی، شورای سیاستگزاری 
فدراسیون و مهران شاهین طبع جلسه ای برگزار 
می شود تا سرمربی جدید تیم ملی انتخاب 
شود.  وی گفت:  قطعا نظرات شاهین طبع در 
انتخاب سرمربی جدید بسیار موثر است، اما اینکه 
سرمربی تیم ملی از گزینه های داخلی یا خارجی 
است، من به تنهایی تصمیم گیرنده نیستم. 
مشحون گفت: همیشه معتقدم برنامه های ایرانی 

باید به دست خود ایرانیان اجرایی شود، اما یک 
گروه باید در این خصوص نظرات و پیشنهادات 
خود را با دالیل منطقی اعالم کنند و سپس 

تصمیم گیری شود. 
رئیس فدراسیون بسکتبال در خصوص قطع 
همکاری درک بائرمان سرمربی آلمانی تیم ملی 
بسکتبال گفت:  بائرمان فدراسیون بسکتبال را در 
مقابل یک عمل انجام شده قرار داد و قطعا ما پس 
از بررسی قرارداد وی روند قانونی را برای برخورد 

با این رفتار وی دنبال می کنیم.
وی با بیان اینکه سرمربی آلمانی تیم ملی 
در  خود  یکطرفه  تصمیم  مقابل  در  باید 
باشد، گفت:   پاسخگو  ایران  فدراسیون  برابر 
چهارشنبه هفته گذشته همراه با کمیته فنی 
در جلسه ای با بائرمن در خصوص برگزاری 
دوره های آموزشی برای مربیان درجه دو و 
رده  در  پایه  های  تیم  فعالیت  برنامه  و  سه 

های مختلف توافق هایی صورت گرفت.

رئیس فدراسیون بسکتبال: هنوز برای انتخاب 
سرمربی تیم ملی به جمع بندی نرسیدیم

اراده فرنگی کار 31 ساله ایران برای 
حضور در المپیک ۲0۲0 توکیو
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 ساماندهی میوه فروشان سیار در اردبیل
معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل از برنامه 
ریزی برای ساماندهی میوه فروشان سیار در سطح 

شهر خبر داد.
شهرام الزمی زارع با اشاره به اینکه توجه به بهبود 
زیبایی بصری شهری در سالمت روان همشهریان 
نقش موثری دارد، افزود: در همین راستا شهرداری 
اردبیل در تالش است تا اقدامات اساسی در جهت 
بهبود وضعیت شهری از نظر زیبایی و همچنین 
اثرات جانبی آن در زندگی شهروندان انجام دهد.

که  بصری  زوائد  از  یکی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
آن هستیم وجود  اردبیل شاهد  امروزه در شهر 
پرتردد  و  مختلف  نقاط  در  سیار  فروشان  میوه 
سطح شهر است که نارضایتی اقشار مختلف از 
شهروندان اردبیلی و ایجاد مشکالت ترافیکی را 

در پی داشته است.
معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل تصریح 
کرد: کمبود اشتغال در سطح شهر موجب افزایش 
قابل توجه میوه فروشان سیار در نقاط مختلف 
این  با  برنامه  اردبیل است که ممانعت بی  شهر 
معضل خود معضلی بزرگ در پی خواهد داشت. 

است.
رونمایی از کتاب های آموزش شهروندی 

در نمایشگاه کودک و نوجوان اراک
اسباب  و  نوجوان  کودک،  نمایشگاه  افتتاح  آیین 
کتاب های  مجموعه  از  رونمایی  کنار  در  بازی 
آموزش شهروندی با حضور شهردار، تنی چند از 
اعضای شورای اسالمی شهر، مدیران ارشد مجموعه 
اراک،  و شهرستان  استان  و مسوولین  شهرداری 
مدیرعامل  حسنی  کربالیی  حمید  شد.  برگزار 
سازمان فرهنگی شهرداری اراک، ضمن اشاره به 
برپایی غرفه کودک و آموزش مفاهیم شهروندی در 
قالب نقاشی و گریم به کودکان و نوجوانان،گفت: 
ویژه  شهروندی  آموزش  عنوان  با  کتاب  چاپ 
کودکان و نوجوانان رده سنی مختلف در دستور کار 
سازمان است که همگی با موضوعات شهروندی در 

سال 1395 به چاپ رسیده اند.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک 
ضمن تاکید بر ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، 
اجرای این طرح را در راستای ایجاد جامعه پویا و 
ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه عنوان کرد و افزود: 
جامعه ی ما امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به 
مشارکت مردم در امر فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
دارد و امیدواریم که طرح اهدای کتاب در ترویج 

مطالعه و کتابخوانی در بین شهروندان موثر باشد.
گفتنی است این نمایشگاه شامل غرفه های متنوع 
در زمینه سرگرمی و آموزش کودکان بوده و تا آخر 
هفته به مدت 5 روز همه روزه از ساعت 15 میزبان 

شهروندان خواهد بود.

طی حکمی از سوی استاندار خوزستان صورت گرفت؛
انتصاب شهردار خرمشهر

الملل شهرداری خرمشهر طی  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
حکمی از سوی استاندار خوزستان عزیز ساعدی بعنوان شهردار خرمشهر 
منصوب شد . در بخشی از حکم شریعتی استاندار خوزستان عنوان عزیز 
ساعدی چنین آمده است: به موجب این حکم و در اجرای ماده 85 قانون 
تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران 
مصوب 1/3/75 واصالحیه های آن جنابعالی را به سمت شهردار خرمشهر 

منصوب می نمایم. 
عزیز ساعدی تا پیش از این به مدت 3 ماه سرپرست شهرداری خرمشهر 
بود وی شهردار سوسنگرد، بستان و کوت سید نعیم را در سوابق کاری 

خود دارد.

 تردد 767 هزار مسافر از پایانه های مرزی جلفا و نوردوز
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی از تردد 767 
هزار مسافر از پایانه های مرزی جلفا و نوردزو در 9 ماهه ی اول سال 

جاری خبر داد.
 داریوش باقرجوان با اعالم این خبر، گفت: در طول این مدت بیش از 
حدود 570 هزار نفر مسافر که 416 هزار نفر آن را مسافران خارجی 

تشکیل می دهند، از مرز جلفا تردد کرده اند.
وی افزود: در همین مدت از پایانه ی مرزی نوردوز، بیش از 197 هزار 
مسافر که 183 هزار نفر آن ایرانی و 14 هزار نفر آن نیز خارجی بودند، 

تردد کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین بیش از 47هزار وسیله ی نقلیه ی باری 
و حدود یک هزار و 400 وسیله ی نقلیه مسافری از مرز جلفا و بیش از 

23 هزار کامیون از مرز نوردوز تردد کرده اند.

 جایگاه اول مراغه در تولید عسل در  آذربایجان شرقی
معاون مدیریت امور طیور سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی خبر 
داد: در زمینه تولید عسل، مراغه با سه میلیون و 582 هزار و 389  
کیلوگرم عسل تولید شده در سال، نسبت به شهرستان های دیگر در 

جایگاه اول قرار دارد.
اکبر اصغر رضایی ضمن اعالم این مطلب، گفت: تعداد زنبورداران استان 
در سال گذشته، 11هزار و 431 نفر بود که در سال 95، این تعداد به 
13 هزار و 133 زنبوردار افزایش یافته و این نیز نشانگر رشد 14.8 

درصدی است.
وی افزود: تعداد کندوی زنبورعسل در استان در سال گذشته، 902 
هزار و 740 کلنی و در سال 95،  یک میلیون و 128 هزار  و 546 بوده 
است که نشانگر رشد 25 درصدی است. وی عنوان کرد: تعداد کندوهای 
مدرن در سال گذشته، 735هزار و 664 کلنی و در سال جاری، 921 

هزار و 494 کلنی بوده که 25.3 درصد رشد داشته است.
معاون مدیریت امور طیور سازمان جهادکشاورزی استان، بیان کرد: 
تعداد کندوهای بومی نیز در سال گذشته، 167 هزار و 706 کلنی  و در 
سال جاری 207 هزار و 52 کلنی بوده که 24.5 درصد رشد را نشان 
می دهد. وی گفت: میزان تولید عسل آذربایجان شرقی  در سال 95 

نسبت به سال گذشته، شش درصد افزایش یافته است.
وی افزود: میزان تولید عسل در سال گذشته، 12 میلیون و 306 هزار و 
796  کیلوگرم و در سال جاری، 13 میلیون و 44 هزار و 461  کیلوگرم 

می باشد.

خبر خبر

نشست کارشناسي در خصوص عملکرد بخش 
تعاون با حضور مهندس خلیلي مدیر کل تعاون، 
کارورفاه اجتماعي استان البرز  و مدیر و روسا 
وکارشناسان بخش تعاون این اداره کل  در سالن 

کنفرانس اداره کل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل تعاون،کارورفاه 
جلسه  این  ابتداي  در  البرز،  استان  اجتماعي 
مهندس خلیلي با بیان اینکه تعاونی در خدمت 
توسعه تولید، درآمد و رشد اقتصادی است، گفت: 
هرچه تعاون گسترده تر شود، نقش مؤثرتری در 

رشد و شکوفایی اقتصادی خواهد داشت.
پیشرفت،  توسعه،  نسخه  ها  تعاونی  افزود:  وي 
رکود  از  رفت  برون  و  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
نیازمند همکاری  زمینه  این  در  لذا  باشند  می 
و همراهی در رفع موانع فراروی ایجاد و توسعه 

بخش تعاون هستیم.
بسیار  اقدامات  از  همچنین  خلیلي  مهندس 
را  استان  تعاون  بخش  در  کل  اداره  این  مهم 
پاالیش تعاونیهاي استان با استفاده از ظرفیت 
پژوهشگران دانشگاهي استان اعالم نمود وگفت 
: این اداره کل با استفاده از ظرفیت پژوهشگران 
تعاونیهاي  پاالیش  به  نسبت  استان  دانشگاهي 
که   است   نموده  اقدام  سالجاري  در  استان 
در  و  شده  شناسایي  فعال  غیر  هاي  تعاوني  
مقرر  همچنین  اند  گرفته  قرار  انحالل  مرحله 
هماهنگي  با  مانده  باقي  تعاونیها  از  است  شده 
که  آنهایي  تابعه  ادارات  وروساي  پژوهشگران 
مشکوک به فعال هستند مجدد پاالیش گردند 

آمار  احصا  از  پس  است  مقرر  راستا  این  ودر 
دقیق از تعاونیهاي فعال وتوانمند استان نسبت 
ونیز  هدفمندسازي  و  آموزش  ریزي،  برنامه  به 
ساماندهي فعالیت آنان در جهت رونق اقتصادي 

و اشتغال استان اقدام گردد.
دادبا  قرار  انعقاد  به  اشاره  با  همچنین  وي 
ترویجي  هاي  برنامه  ساخت  براي  صداوسیما 
فعالیتهاي  معرفي  راستاي  در  تعاون  بخش 
نظر  در  کل  اداره  این  اظهارداشت:  تعاونیها 
در  وترویجي  تبلیغي  هاي  برنامه  انجام  با  دارد 
بخش  ظرفیتهاي  به  مردم  نگاه  تعاون   بخش 
تغییر  را  اشتغال  ایجاد  در  آن  واهمیت  تعاون 

دهد تا اقبال مردم به بخش تعاوني افزایش یابد 
با  این خصوص  در  کل  اداره  منظور  همین  به 
همکاري صدا وسیماي استان در سالجاري نیز 
اقدام به ساخت سري جدید برنامه هاي ترویجي 
تعاون نموده است  که از دیماه جاري بر روي 

آنتن صداوسیما پخش مي گردد.
در  استان   اجتماعي  تعاون،کارورفاه  کل  مدیر 
کل  اداره  وظایف  ترین  کلیدي  از  یکي  ادامه  
مدیریت  بر  نظارت  را  اجتماعي  تعاون،کارورفاه 
تعاونیهاي استان دانسته و گفت: نظارت دقیق 
بر فعالیتهاي تعاونی ها و نیز پیگیري در خصوص 
اعضا،بازرسان  آموزش  مجامع،  مرتب  برگزاري 

رصد  تعاون،  بخش  بروز  قوانین  با  مدیران  و 
و  تعاونیها  فعالیت  و  توسعه  موانع  و  مشکالت 
تشویق مردم به تشکیل تعاونیهاي نوع جدید که 
مي توانند در بخش اشتغالزایي و رونق اقتصادي 
ازتکالیف و وظایف  باشند  استان موثر وکارآمد 
از  همواره  که  باشد  مي  کل  اداره  این  کلیدي 
سوي مسئولین وکارشناسان این بخش پیگیري 

و بررسي مي گردد.
وي همچنین از توانمندسازی تعاونی ها به ویژه 
مدیران تعاونی ها در قالب دوره های آموزشی به 
از اولویت های مهم اداره کل  عنوان یکی دیگر 
در بخش تعاون در استان نام برد و تصریح کرد: 
امسال دوره هاي آموزشي  متعدد مورد نیاز در 
برنامه  و  است  شده  ارائه  تعاون گران  به  استان 
توانمندسازي  این خصوص در جهت  ریزي در 
مي  اقدام  دست  در  وفعال  موجود  تعاونیهاي 

باشد.
درادامه مهندس علي محمد مدیر بخش تعاون 
این اداره کل نیز با ارائه گزارشي از فعالیتهاي 
بخش تعاون از برگزاري نمایشگاه توانمندیهاي 
بخش تعاون با رویکرد صادرات خبر داد وگفت: 
این نمایشگاه از 19 لغایت 21 دیماه سالجاري 
در محل مصلي امام خمیني )ره( تهران برگزار 
که  هایی  تعاونی  نمایشگاه  این  در  و  مي شود 
توانند  می  دارند،  صادراتی  توان  یا  و  رویکرد 
فرصتی  نمایشگاه  این  یابند. همچینین  حضور 
برای تعاونی ها است که دستاوردهای این بخش 

را به نمایشگاه بگذارند. 

مدیر کل تعاون، کارورفاه اجتماعي استان البرز تاکید کرد: 

تعاونی در خدمت توسعه تولید، درآمد و رشد اقتصادی

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه 
عملکرد 9 ماهه کارکنان شرکت فوالد مبارکه 
رویکردهای  تداوم  است،گفت:  افتخار  موجب 
برنامه ریزی شده جهت تحقق اهداف سال 95 

ضروری است.
جلسه شوراي معاونین شرکت فوالد مبارکه روز 
سه شنبه هفتم دیماه در سالن جلسات مدیریت 
ماهه   9 عملکرد  گزارش  آن  در  و  شد  برگزار 

شرکت ارائه و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.
در ابتدای جلسه محمود اکبری، معاون فروش و 
بازاریابی شرکت با تشریح آخرین وضعیت بازار 
فوالد در سطح بین المللی و ملی، به عملکرد 
شرکت در این حوزه اشاره نمود. بنا بر گزارش 
مبارکه  فوالد  محصول  تحویل  فروش،  معاون 
به مشتریان داخلی در 9 ماهه سال 95 بیش 
از کل تحویل محصول در سال 94 بوده است. 

با  مشترک  جلسات  برگزاری  از  همچنین  وی 
مشتریان عمده در راستای توسعه تعامالت در 

زنجیره تولید و مصرف فوالد خبر داد.
در ادامه جلسه معاون اقتصادی و مالی شرکت 
با اشاره به عملکرد 9 ماهه فوالد مبارکه در این 
حوزه به برخی از اقدامات و توفیقات جدید در 
نمود.  اشاره  مالی  های  هزینه  و  مالیاتی  حوزه 
نادری در ادامه تصریح کرد: پیش بینی می شود 
اهداف  تحقق  تداوم  و  قیمت  ثبات  در صورت 
تولید محصوالت، تعدیل مناسبی در سودآوری 

شرکت شاهد باشیم.
مهندس توالئیان نیز در این جلسه با اشاره به 
اقدامات عمده انجام شده در حوزه خرید، عقد 
قراردادهای جدید در خصوص بهینه سازی کوره 
های 3 و 4 نورد گرم و قرارداد خرید دو عدد 
ماشین لبه بری در نورد سرد را از جدیدترین 

اقدامات این معاونت برشمرد.
در ادامه جلسه آقای سعیدبخش معاون اجرای 
توسعه  های  طرح  وضعیت  آخرین  ها،  پروژه 
نورد  و  سازی  فوالد  توسعه  جمله  از  شرکت 
پیوسته سبا و گندله سازی سنگان را تشریح 
نمود. در همین خصوص آقای مهندس بخشیان 
بهره  حوزه  عملکردی  وضعیت  تشریح  ضمن 
برداری خصوصا در تولید سفارشات مشتریان با 
اشاره به تمرکز فوالد سازی و نورد پیوسته سبا 
به تولید محصوالت با ضخامت پایین بیان کرد: 
با توجه به در پیش بودن راهاندازی طرح افزایش 
ظرفیت در ناحیه سبا، تصمیم گیری در خصوص 
رویکرد شرکت در به بهره برداری رساندن این 

طرح ضروری است.
در ادامه جلسه دکتر سبحانی مدیر عامل فوالد 
صورت  های  تالش  از  تقدیر  ضمن  مبارکه، 

گرفته توسط همکاران، عملکرد 9 ماهه شرکت 
رویکردهای  تداوم  و  دانست  افتخار  موجب  را 
را خواستار  مختلف  های  در حوزه  اتخاذ شده 
شد. وی ضمن تایید رویکردهای حوزه فروش 
تاکید  آن  تداوم  بر  داخل،  بازار  نیاز  تامین  در 
نمود. دکتر سبحانی همچنین توجه مدیران و 
سایر همکاران در ارتقای بهره وری را در افزایش 
سودآوری شرکت موثر دانست. وی در ادامه با 
بازار و نیاز صنایع داخلی، راه  اشاره به شرایط 
اندازی توسعه فوالد سازی و ریخته گری سبا 
را با کمترین توقف در سال جاری و راه اندازی 
توسعه در نورد گرم سبا را در توقف های برنامه 
ریزی شده سال آینده مطلوب دانست. مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه منافع این روش را به حداقل 
رساندن زمان توقف خط تولید همزمان با افزایش 

در ظرفیت تولید دانست.

تجدید آگهی مشارکت

در  صفادشت  شهرداری 
بند  باستناد  دارد  نظر 
10 جلسه 84 شورای محترم اسالمی 
گذار  سرمایه  جذب  به  نسبت  شهر 
با بخش خصوصی  از طریق مشارکت 
صنعتی  سوله  واحد   5 احداث  جهت 
دارای  متقاضیان  لذا  نماید.  اقدام 
جهت  پیمان  صالحیت  احراز  شرایط 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگه 
مناقصه به واحد عمران مراجعه نمایند.

پایان تحویل مدارک: 1395/10/29
 محمدعلی کریمی- شهردار صفادشت

آگهی مناقصه
در  صفادشت  شهرداری 
بند  باستناد  دارد  نظر 
9 جلسه 75 شورای محترم اسالمی 
شهر نسبت به اجرای تاسیسات تاالر 
عمومی  مناقصه  طریق  از  پذیرایی 

اقدام نماید.
احراز  شرایط  دارای  متقاضیان  لذا 
صالحیت پیمان جهت کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت برگه مناقصه به واحد 
پیمان:  نمایند.مبلغ  مراجعه  عمران 
تحویل  پایان  ریال     50/000/000/000

مدارک: 1395/10/29
 محمدعلی کریمی- شهردار صفادشت

تجدید آگهی مزایده
صفادشت  شهرداری 
باستناد  دارد  نظر  در 
محترم  شورای   84 جلسه   11 بند 
فروش  به  نسبت  شهر  اسالمی 
در  واقع  زمینهای  از  قطعاتی 
کمربندی جنوب شهر اقدام نماید. 
برگه  دریافت  جهت  متقاضیان  لذا 
مزایده و کسب اطالعات بیشتر به 

واحد، کارپردازی اقدام نمایند.
پایان تحویل مدارک: 1395/10/29

 محمدعلی کریمی- شهردار صفادشت

 نوبت دوم
 نوبت دوم

 نوبت دوم

تجدید آگهی مناقصه

در  صفادشت  شهرداری 
 70 جلسه   17 بند  باستناد  دارد  نظر 
نسبت  شهر  اسالمی  محترم  شورای 
مناقصه  طریق  از  آسفالت  خرید  به 
متقاضیان  لذا  نماید.  اقدام  عمومی 
جهت دریافت مناقصه  کسب اطالعات 

بیشتر به واحد عمران اقدام نمایند.
مبلغ پیمان: 9/000/000/000 ریال

پایان تحویل مدارک: 1395/10/29
 محمدعلی کریمی- شهردار صفادشت

تجدید آگهی اجاره

در  صفادشت  شهرداری 
بند  باستناد  دارد  نظر 
3 جلسه 37 شورای محترم اسالمی 
واحدهای  اجاره  به  نسبت  شهر 
طریق  از  اکرم  نبی  میدان  شهرداری 

مزایده کتبی اقدام نماید.
برگه  دریافت  جهت  متقاضیان  لذا 
به  بیشتر  اطالعات  کسب  و  اجاره 

واحد کارپردازی اقدام نمایند.
پایان تحویل مدارک: 1395/10/29

 محمدعلی کریمی- شهردار صفادشت

آگهی مناقصه
در  صفادشت  شهرداری 
بند  باستناد  دارد  نظر 
اسالمی  محترم  شورای   88 5جلسه 
شهر نسبت به احداث تکمیل فاز اول 
مناقصه  طریق  از  طبقاتی  پارکینگ 

عمومی اقدام نماید.
احراز  شرایط  دارای  متقاضیان  لذا 
صالحیت پیمان جهت کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت برگه مناقصه به واحد 

عمران مراجعه نمایند.
مبلغ پیمان: 80/000/000/000 ریال

پایان تحویل مدارک: 1395/10/29
 محمدعلی کریمی- شهردار صفادشت

 نوبت دوم

 نوبت دوم

 نوبت دوم

آگهی مفقودی
پالک   1382 مدل  روغنی  رنگ:سفید-  پیکان  سواری  کمپانی)مادر(خودرو  سند 
ایران72-443ه15 شماره موتور:11158213520 شماره شاسی: 82407259 به 

نام: مجتبی نجفی اطربی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
نکا

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری سایپا پراید صبا جی تی ایکس آی مدل 81 سفید شیری 
روغنی به شماره پالک 72-244م77 به شماره موتور 00394661 و شماره شاسی 

S1412281859812 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

دادنامه 
و   9509981295100288 کالسه  پرونده 
95099812950002 950998129100288و

دادگاه   102 شعبه  62و9509981295100481 
سابق  جزایی   102 جویبار  شهرستان  دو  کیفری 

تصمیم نهایی شماره 9509971293901136
شکات :1- خانم فاطمه توکلی جویباری فرزند هاشم 
به نشانی مازندران جویبار کوچه شهید چمران منزل 

مرحوم ابراهیم یوسفی 
2- آقای سلمان قادری جویباری فرزند تقی به نشانی 

جویبار – خیابان کالگر محله – منزل شخصی 
مازندران  نشانی  به  معصومی  جمال   -1  : متهمین 
به  اکبر  علی  فرزند  مدانلو  اصغر  آقای   -2 جویبار  
والیت  پارککوچه  پشت  جویبار   – مازندران  نشانی 
اصغر  آقای   -3 عسگری  یامین  ابن  استجاری  منزل 
– جویبار  به نشانی مازندران  اکبر  مدانلو فرزند علی 
پشت پارک خیابان والیت ساختمان رضایی 4- جمال 

معصومی به نشانی مجهول المکان 
نشانی  به  اکبر  علی  فرزند  مدانلو  اصغر  آقای   -5
والیت  کوچه  پارک  پشت  جویبار   – مازندران 

ساختمان رضایی 
اتهام : 1- مشارکت در سرقت طال 2- سرقت طالجات 
از  برقی  آب  پمپ  در سرقت 4- سقت  3- مشارکت 
منزل مراد عسگری 0 جنبه عمومی جرم ( 5- سرقت 
و  کار  پنبه  و  تقوایی  ساختمان  از  خانگی  برق  سیم 

عظیمی )جنبه عمومی جرم ( 6- سرقت سیصد هزار 
تومان وجه نقد از منزل محمد نورپور )جنبه عمومی 
منزل  از  پالستیکی  و  فلزی  لوازم  سرقت   -7) جرم 

کبری مدانلو )جنبه عمومی جرم 
محتویات  و  اوراق  بررسی  با  دادگاه   : دادگاه  تصمیم 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خدواند 
بصدور  مبادرت  وجدان  و  شرف  بر  تکیه  با  و  متعال 

رای مینماید 
مدانلو  اصغر  آقایان  اتهام  خصوص  در   : دادگاه  رای 
جویباری مشهور به وحید فرزند علی اکبر متولد 1365 
با سوار متاهل فاقد سابقه کیفری با تودیع وثیقه آزاد 
ساکن جویبار دایر بر چند فقره سرقت بشرح ذیل 1- 
طالجات و مبلغ 450000 ریال وجه نقد از منزل خانم 
سلمان  منزل  سرقت  در  مشارکت   -2 توکلی  فاطمه 
قادری به همراه جمال معصومی شامل دو دستگاه لب 
تاپ یکدستگاه دوربین عکاسی دو عدد ادکلن دو عدد 
ریال  میلیون و ششصد هزار  زنانه چهار  ساعت مچی 
وجه نقد یکدستگاه تلویزیون ledچهل اینچ 3- سرقت 
سیم برق خانگی از ساختمان نیمه کاره آقایان مهدی 
تقوایی و عبداله عظیمی 4- سرقت پمپ آب برقی از 
منزل آقای مراد عسکری که حسب صورتمجلس مورخ 
سرقت   -5 است  گردیده  مالباخته  تحویل   95/4/27
مدانلو  کبری  خانم  منزل  از  فلزی  و  پالستیگی  لوازم 
6- سرقت سه میلیون ریال وجه نقد از منزل نورپور 
از حیث  الی 6 صرفا  بندهای 3  در  مذکور  سرقتهای 

جنبه عمومی جرم بلحاظ عدم طرح شکایت از ناحیه 
مال باختگان 2 اتهام آقای جمال معصومی که به جهت 
متواری و مجهول المکان بودن مشخصات بیشتری از 
ایشان در دسترس نمیباشد دایر بر مشارکت در سرقت 
از منزل سلمان قادری بهمراه متهم ردیف اول دادگاه 
با توجه به شکایت خانم فاطمه توکلی و آقای سلمان 
قادری و گزارشات واصله از ناحیه آگاهی منعکس در 
پرونده کیفر  خواست صادره از ناحیه جانشین دادستان 
عمومی و انقالب شهرستان جویبار و آقاریر مفرون به 
واقع متهم ردیف اول در دادسرا و داذگاه و اینکه متهم 
ردیف دوم هم در دادسرا و هم در دادگاه حاضر نشده و 
نسبت به اتهام خویش دفاعی بعمل نیاورده است بدین 
مواد  ستناد  با  محرزاست  متهم  دو  هر  برهکاری  نحو 
656و667 قانون مجازات اسالمی بخشتعزیرات مصوب 
ماه حبس  تحمل شش  به  را  ائل  ردیف  1375متهم 
تعزیرات با احتساب ایام بازداشتیو متهم ردیف دوم را 
به تحمل دو سال حبس تعزیری و هر دو متهم را به 
رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل و یا قیمت 
اموال مالباخته شاکیمحکوم مینماید رای صادره برای 
متهم ردیف اول حضوری است و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپسظرف بیست 
روزدیگر بعد از آن قابل تجدید نظر در یکی از محاکم 

تجدید نظر استان مازندران میباشد م. الف 1028
رییس شعبه 102 دادگاه عمومی کیفری دو شهرستان 
جویبار – سید محمد اسداله پور 

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه:

عملکرد 9 ماهه کارکنان موجب افتخار است



شهرستان هاچهارشنبه 15 دی 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 93394

 کشف22هزارنخ سیگارقاچاق دردزفول
شهرستان  انتظامی  فرمانده  دزفول؛  مسگرنژاد- 
دزفول ازکشف22هزارنخ سیگارقاچاق توسط پلیس 

امنیت عمومی دراین شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرنگارپایگاه خبری پلیس، سرهنگ 
درراستای  خبرگفت:  این  درتشریح  الهامی  علی 
پلیس  کاالوارز،ماموران  باقاچاق  مقابله  تشدید 
اقدامات پلیسی،انباردپوی  باانجام  امنیت عمومی 
سیگارقاچاق راشناسایی وباهماهنگی قضائی ازاین 

مکان بازرسی کردند.
وی ادامه داد: در بازرسی از این انبار؛ تعداد22 هزار 
نخ سیگارقاچاق فاقد هرگونه مجوزگمرکی به ارزش 

تقریبی12میلیون ریال کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان دزفول درخاتمه تصریح 
از  دستگیروپس  متهم  یک  رابطه،  دراین  کرد: 
قانونی تحویل  برای سیر مراحل  پرونده  تشکیل 

مراجع قضائی شد.

فرسایش شدید خاک 
در چهارمحال و بختیاری

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی چهارمحال 
و بختیاری گفت: استان چهارمحال و بختیاری با 
توجه به ویژگی های طبیعی از جمله شیب زیاد و 
کوهستانی بودن و بارندگی های متمرکز و شدید از 

نظر تخریب خاک بسیار آسیب پذیر است.
بهره برداری  متأسفانه  کرد:  اظهار  بهرامی  حسین 
غیراصولی از اراضی کشاورزی، مراتع و جنگل های 
است.  شده  خاک  شدید  فرسایش  باعث   استان 
تخریب و فرسایش خاک در یک اکوسیستم، امکان 
غیرممکن  را  اولیه  حالت  به  اکوسیستم  برگشت 
را  استان  در  فرسایش خاک  میزان  وی،  می کند. 
20 تن درهکتار در سال دانست و گفت: این میزان 
فرسایش در استان پنج برابر میزان طبیعی فرسایش 
است و با این وجود امکان جبران خاک از دست رفته 
توسط فرایندهای طبیعی خاکسازی نیست. فرایند 
خاکسازی، فرایند پیچیده و وابسته به زمان است و 
برای تشکیل یک سانتی متر خاک بسته به نوع اقلیم 

300 تا 1000 سال زمان الزم است.
وی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری در حوزه 
آبخیز زاینده رود و کارون واقع شده است، تصریح 
کرد: فرسایش خاک عالوه بر خسارت های موجود 
مانند کاهش تولید در بخش کشاورزی و حاصلخیزی 
باعث افزایش هزینه های جبران حاصلخیزی خاک 
می شود و آثار سوء بر  تغذیه آبخوان ها و سفره های 

آب زیرزمینی می گذارد.
بهرامی اظهار کرد: به دلیل باالدست بودن استان، 
به  مراتب  به  خاک  فرسایش  از  ناشی  خسارت 
استان های پایین دست نیز منتقل خواهد شد و حجم 
عظیمی از رسوب وارد شده به سدهای زاینده رود، 
کارون 3 و کارون 4 که با صرف هزینه گزاف احداث 

شدند، می شود.

بررسی عملکرد شورای اسالمی شهر و شهرداری کرج 
در حوزه تعلیم وتربیت

é سید رضا جارچی
بررسی عملکرد شورای اسالمی و شهرداری 
کرج ازچند حوزه قابل ارزیابی و بررسی می 
باشد.که در این مقاله اشاره عملکردشان در 
وتربیت  تعلیم  ساز  انسان  و  مقدس  حوزه 
را  ها  عملکرد  دیگر  بررسی  و  پردازیم  می 
کالن  بصیرت  با  شهروندان  مشاهدات  به 
شهر کرج در حوزه های عمرانی.مانند: پل 
دهها  و  ها  خیابان  سازی.زیرگذرها.تعریض 

پروژه دیگر در حوزه تعلیم وتربیت با حضور جمعی از فرهنگیان در شورا 
.اجماع خوبی برای حمایت از طرح ها و الیحه ها در این عرصه وجود 
دارد.و شهرداری مرکز و شخص شهردار همیشه از مدارس و طرح هایی 
چون هوشمند سازی مدارس.امکانات ورزشی مدارس .انجام طرح های 
نشاط ورزشی در مدارس.تجهیز  نماز خانه ها و توسعه کتابخانه مدارس 
و چند ده طرح و حمایت مالی از مدارس کمتر برخوردار .طرح های 
عمرانی مانند اسفالت مدارس.دیوار نویسی و زیبا سازی و در پروژه مهر 
حمایت از مدارس در کارهای عمرانی و اصالحی فیزیکی صورت پذیرفته 
است.لذا با نگاه و دیدی مثبت نسبت به عملکرد شهرداری در سالهای 
اخیر .به عنوان کسی که قریب بیست سال در حوزه تعلیم و تربیت فعال 
است .عملکرد شورای اسالمی این دوره و شهردار ی  کالن شهر کرج و 

سازمان های تابعه را قابل تقدیر می دانم.
مدیر دبیرستان سوم شعبان

مصرف 30 میلیون کیلو وات ساعت، انشعاب های 
غیرمجاز برق در  بوشهر 

انشعاب  نیروی برق بوشهر گفت: 2 هزار  توزیع  مدیرعامل شرکت 
برق غیر مجاز در استان شناسایی شده که این انشعابات ساالنه 30 

میلیون کیلووات ساعت برق مجانی مصرف می کنند. 
پرورش  مزارع  به  برقرسانی  اهمیت  بررسی  نشست  در  پاراد  امرا... 
توسعه  اینکه  بیان  با  بوشهر  استان  کشاورزی  چاه های  و  میگو 
شرکت  برنامه های  اولویت  در  سانی  برقر  خدمات  زیرساخت های 
خدمات  ارائه  داشت:  اظهار  است  بوشهر  استان  برق  نیروی  توزیع 
به ساکنان شهرها و روستاها مورد توجه قرار دارد که در این بین 
ارائه  برای  حاشیه نشینان و سکونت گاه های غیر رسمی مشکالتی 

خدمات ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر تعیین تکلیف سکونت گاه های غیر رسمی برای ارائه 
تعیین  به  نیاز  این مناطق  تکلیف  تعیین  افزود:  بنایی  زیر  خدمات 

بودجه و اعتبار نیست بلکه باید تصمیم گیری شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با بیان اینکه 2 
شناسایی  بوشهر  استان  شهرهای  در  برق  مجاز  غیر  انشعاب  هزار 
شده تصریح کرد: این تعداد انشعاب غیر مجاز در حاشیه شهرها و 

سکونت گاه های غیر رسمی بوشهر و برازجان شناسایی شده است.
پاراد با بیان اینکه این انشعابات ساالنه 30 میلیون کیلووات ساعت 
برق مصرف می کنند تاکید کرد: این میزان برق که هزینه ای برای 
توزیع  برای شرکت  تومان  میلیارد  ارزش 10  به  ندارد سالنه  آنان 
نیروی برق هزینه دارد. وی افزود: این شرکت طرح ها و برنامه های 
اقدامات  راستا  این  در  که  دارد  زیرساخت ها  توسعه  برای  مهمی 

مهمی امسال در دست اجرا است.

یادداشت خبر

مهم ترین  از  یکی  تاکسیرانی  سازمان 
حمل  بحث  در  اراک  شهرداری  سازمان های 
بر2500  بالغ  که  است  درون شهری  نقل  و 

دستگاه تاکسی در سطح شهر تردد دارند.
رضا علینقی پور مدیرعامل سازمان تاکسیرانی 
شهرداری اراک گفت: سازمان تاکسیرانی یکی 
در  اراک  شهرداری  سازمان های  مهم ترین  از 
که  می باشد  درون شهری  نقل  و  حمل  بحث 
سهم عمده ای در جابجایی مسافران در سطح 
داشتن  با  سازمان  این  که  می کند  ایفا  شهر 
همچنین  و  تاکسی  دستگاه   2500 بر  بالغ 
 700 از  بیش  و  موقت  تاکسی  دستگاه   300
 3 همچنین  و  آژانسی  خودروی  دستگاه 
 1833 و   1828  ،  133 بیسیم  تاکسی  مرکز 
روزانه بالغ بر 240 هزار نفر سفر جابه جایی 
این  مشکل  مهم ترین  که  می دهد،  انجام 
شخصی  مسافربرهای  معضل  زحمتکش  قشر 

کلیه  و  شهر  سطح  در  همواره  که  می باشد 
ناامنی  همچنین  و  خلل  ایجاد  باعث  خطوط 
محترم  شهروندان  و  تاکسیداران  بین  در 

می گردند.
وی با خیر مقدم به اعضای شورای شهر بیان 
سازمان  این  مهم  دغدغه های  از  یکی  داشت: 
خدمات  ارائه  منظور  به  پایدار  درآمد  نبود 
پیشنهادات  که  می باشد  تاکسیداران  به 
ارسال  ذیربط  مراجع  به  نیز  درآمدزایی 
جایگاه   2 اختصاص  جمله  از  است  گردیده 
در  که  می باشد  سازمان  این  برای   CNG
هم  و  سازمان  هم  امر  این  تحقق  صورت 
بهره مند  آن  مزایای  از  می توانند  تاکسیداران 

گردند.
اعضا شورای اسالمی هر کدام  ادامه جلسه  در 
داشتند:  عنوان  در مجموع  و  نمودند  نظر  ارائه 
وظایف سازمان تاکسیرانی خطیر و غیرقابل انکار 

می باشد و ما نیز به معضل مسافربرهای شخصی 
خودروهای  این  که  می دانیم  و  واقفیم  کامال 
مسافربر شخصی غیرمجاز؛ همواره در روند کاری 
تاکسیداران خلل ایجاد کرده و باعث مزاحمت 

شغلی ایشان شده اند و امیدواریم با تصمیماتی 
اراک  شهر  اسالمی  شورای  در  که  مصوباتی  و 
تا  بتوانیم  می گردد  اتخاذ  قضیه  این  پیرامون 

حدودی این مشکل را مرتفع نمائیم.

تردد 2500 دستگاه تاکسی در اراک 

آموزش  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاونت 
اولین  گفت:  کردستان  استان  وپرورش 
ورزش  دستاوردهای  ملی  همایش 
برگزار  کردستان  در  کشور  دانش آموزی 

می شود.
با  خبری  نشست  در  خوشگوار   افشین 
تربیت  اینکه  به  اشاره  با  رسانه  اصحاب 
و  سالمت  بدنی،  تربیت  حوزه  سه  در  بدنی 
بهداشت و جلوگیری از آسیب های اجتماعی 
تربیت  بخش  در  کرد:  اظهار  است،  فعال 
ایجاد  باب  در  کلی  هدف  سالمت  و  بدنی 
در  سرزندگی  و  تحرک  و  نشاط  و  شادی 

مدارس دنبال می شود.
رکن  یک  ورزش  اینکه  به  اشاره  ضمن  وی 
درمدارس  افزود:  است،  زندگی  در  اصلی 
ورزشی،  استعدادیابی  همچون  خردی  اهداف 
برگزاری فوق برنامه ها، مسابقات ورزشی درون 
مدرسه ای، المپیادهای ورزشی برگزار می شود.

معاونت تربیت بدنی و سالمت اداره آموزش 
ورزش  اینکه  به  اشاره  با  استان  پرورش  و 
در مدارس جامعه را پویا می کند، بیان کرد: 
کردستان  دانش آموزی  ورزش   95 سال  در 
و  پویا  حیات  ورزشی،  المپیاد  بخش  در 
پایگاه های استعدادیابی به عنوان استان برتر 

معرفی شده است.
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  خوشگوار 
تربیت بدنی و سالمت استان برای اولین بار 
توانسته است جایگاه 8 کشور را کسب کند، 

معلمان  بین  خلع  یک  همیشه  کرد:  ذکر 
علمی  لحاظ  از  شدن  روز  به  نظر  از  ورزش 
دیده می شد که در این راستا و به روزرسانی 
اطالعات معلمان ورزش، اولین همایش ملی 
کشور  دانش آموزی  ورزشی  دستاوردهای 

برگزار می شود.
چنین  برپای  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
آموزشی  سطح  ارتقای  علمی  همایش های 
اعالم  می رود،  باال  استان  ورزش  معلمان 
کرد: این همایش از 15 آذر در چهار محور 
مدیریت ورزشی، فیزیولوژی، رفتار حرکتی و 
آسیب شناسی ورزشی فراخوان داده و 253 

مقاله به دبیرخانه ارسال شده است.
به  اشاره  با  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاونت 
اساتید  توسط  مقاالت  این  داوری  اینکه 
دانشگاهی استان شده است، عنوان کرد: در 
این همایش 65 مقاله در بخش سخنرانی و 
188 مقاله به صورت پوستر ارائه می شود و 
و  تندیس جشنواره  برتر  نفرات  به  پایان  در 

گواهی اعطا می شود.
وی خاطرنشان کرد: در حاشیه  همایش جهت 
ارتقای معلمان ورزش کارآگاه تخصصی توسط 
اساتید برتر کشوری ارائه می شود. خوشگوار در 
پایان با بیان این مهم در کارگاه های آموزشی 
بالغ بر 430 نفر کارگاه شرکت خواهند کرد، 
یادآور شد: افتتاحیه این همایش 15 دی ماه 
در باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار و تا روز 16 

ادامه پیدا می کند.

برگزاری اولین همایش ملی دستاوردهای ورزش 
دانش آموزی در کردستان

نیروی  فرمانده  هرندی:   امینی  اصفهان- 
و  معاونین  همراه  به  اصفهان  استان  انتظامی 
رؤسای پلیس تخصصی استان در جمع اصحاب 
رسانه حاضر به سؤاالت خبرنگاران پاسخ گفت.

تشکر  گروه  شش  از  آغاز  در  آقاخانی  سردار 
قضایی،  نیروهای  از  وی  نمود.  قدردانی  و 
اعضاء شورای تأمین استان، استاندار اصفهان، 
استان  فهیم  مردم  و  خبرنگاران  فرمانداران، 
نیروهای قضایی  افزود:  و  نمود  اصفهان تشکر 
و بویژه ریاست قوه قضائیه در استان، اعضای 
خود،  عمل  انسجام  با  استان  تأمین  شورای 
استاندارد اصفهان با حمایت همه جانبه از نیروی 
انتظامی، همچنین فرمانداران بواسطه همکاری 
شهرستان ها،  در  بنده  همکاران  با  بی بدیل 
اصحاب رسانه و خبرنگاران با قلم زدن در جهت 
به  استان  شهیدپرور  مردم  و  نیرو  این  اهداف 
جهت همکاری و حمایت همه جانبه از نیروی 

انتظامی ما را یاری کردند.
وی در بخش بعدی از برخی از مردم گالیه نمود 
و اظهار داشت: از آن دسته از افرادی که توجهی 
به قوانین راهنمایی و رانندگی ندارند، سرعت 
مجاز را رعایت نمی کنند، دوبله پارک می کنند 
یا از خطوط عابر پیاده عبور می کنند یا بر روی 
پل های عابر توقف می نمایند گله مندم. گله دوم 
من از آن دسته از همشهریان و هم استانی هایی 
می شو  اعالم  که  تهدیداتی  پیرامون  که  است 
توجهی ندارند و در همین راستان الزم است که 
اولیاء و خانواده ها توجه بیشتری به نحوه رفتار 

فرزندان خود داشته باشند.
از  گزارشی  استان  انتظامی  فرماندهی  سردار 
از  دیگری  گزارش  همچنین  و  آذر  وضعیت 
فعالیت 9 ماهه این نیرو در استان اعالم داشت و 
گفت: در آذرماه جرائم خشن 6 درصد، کشفیات 
سرقت 42 درصد، کشف مواد مخدر 32 درصد 
سوخت  غیرمجاز،  فیلم های  و   CDِ کشف  و 

قاچاق هم افزایش داشته است.
در این ماه تماس با پلیس 110 به 120 هزار 
تماس رسید و دستگیری سارقین 9 درصد و 

کل دستگیری ها 2 درصد افزایش داشته است.
آقاخانی میزان کشفیات مواد مخدر در طی 9 
ماهه گذشته توسط این نیرو را 28 تن اعالم و 
افزود: 38 درصد دستگیرشدگان مواد مخدر در 
9 ماهه سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل 

افزایش یافته است.
در  قاچاق  سوخت  لیتر  هزار   498 همچنین 
با پلیس  امسال کشف شده و تماس  9 ماهه 
بر یک میلیون و 300 هزار تماس  بالغ   110

بوده است.
آقاخانی به افزایش دستگیری قاچاقچیان کاال و 
ارز نیز اشاره نمود و گفت: قاچاقچیان کاال و ارز 
14 درصد افزایش یافته و جمعاً 3447 نفر در 
این رابطه دستگیر شده اند و بصورت تفکیکی 
پرونده های باالی 100 میلیون 93 درصد و زیر 
100 میلیون تومان یک درصد افزایش یافته و 
630 دستگاه خودرو در رابطه با حمل کاالی 

قاچاق کشف و توقیف گردیده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان خبرداد:

افزایش 59 درصدی کالهبرداری در استان 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مسکن نانوایان کرج

باطالع اعضا محترم میرساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول این تعاونی در تاریخ 
95/10/11  بعلت عدم حصول حد نصاب الزم رسمیت نیافت. لذا مجدداً ازکلیه اعضا دعوت میشود 
تادر مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم این شرکت که راس ساعت 11 صبح روز 
جمعه مورخ 95/11/1 درمحل اصلی شرکت واقع در کرج بلوار شهید چمران جنب سازمان داخل 

پارکینگ دهه فجر تشکیل میشود، حضور بهم رسانند.
یادآوری میشود: در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد میتواند حق حضور 
و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در اینصورت تعداد آرا 
وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هرشخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. همچنین برگه های 

نمایندگی مذبور با امضا رییس هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.
-این مجمع عمومی با حضور عده حاضر رسمیت خواهد یافت و مصوبات آن در صورت عدم 
مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. دستور 
اتخاذ تصمیم در خصوص  و  بازرسان 2- رسیدگی  و  مدیره  گزارش هیات  جلسه: 1-استماع 
صورتهای مالی سال 92 و 93 و 94 - 3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 95 - 4- تصمیم 
پارکینگ - 6-طرح و  پروژه  با  رابطه  پروژه حصارک 5-تصمیم گیری در  گیری در خصوص 
تصویب دستورالعمل تبصره 3 ماده 36 قانون اصالح موادی از قانون بخش تعاون 7- انتخاب 

اعضای اصلی هیات مدیره و بازرسان و اعضای علی البدل 
رییس هیات مدیره- ولی حاجی شیزری

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( 
شرکت تعاونی مسکن نانوایان کرج

به آگاهی اعضا محترم شرکت تعاونی مذکور می رساندکه جلسه مجمع عمومی فوق 
العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی بدلیل عدم حصول حد نصاب قانونی رسمیت پیدا 
نکرد. لذا بدینوسیله از کلیه اعضا یا نمایندگان تام االختیار آنان دعوت می شود تا 
در مجمع فوق العاده نوبت سوم که راس ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 95/11/1 در 
محل اصلی شرکت واقع در کرج بلوار شهید چمران جنب سازمان آب پارکینگ دهه 
فجر تشکیل میشود حضور بهم رسانند ) ارائه کارت عضویت جهت حضور در جلسه 

مجمع الزامی می باشد.(
یادآوری میشود: در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد میتواند 
حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در 
اینصورت تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هرشخص غیر عضو تنها یک 

رای خواهد بود.
اضافه می شود مجمع عمومی نوبت سوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت 
می یابد و تصمیمات متخذه در آن برای کلیه اعضاء اعم از غایب و مخالف نافذ و 

معتبر است.
براساس  تعاونی  شرکت  جدید  اساسنامه  تطبیق  و  تصویب  و  طرح  جلسه:  دستور 

رئیس هیات مدیره- ولی حاجی شیزریآخرین اصالحات قانون بخش تعاون

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
یوسف اسدنیا فرزند محمد جان   به شرح دادخواست به کالسه 15/997/95این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد جان 
اسدنیا شفیعیفرزند عیسی    به ش ش 299صادره از بابل در تاریخ 1366/2/18اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-یوسف اسدنیا شفیعی فرزند محمد جان ش ش623پسر متوفی 

2-محمد علی اسدنیا شفیعی فرزند محمد جان ش ش  4پسر متوفی
3- موسی اسدنیا شفیعی فرزند محمد جان ش ش  770پسر متوفی 
4-معصومه اسدنیا شفیعی فرزند محمد جان ش ش  1 دختر متوفی 

5-گلین اسدنیا شفیعی فرزند محمد جان ش ش  16دختر متوفی 
6-سلیمه اسدنیا شفیعی فرزند محمد جان ش ش  10 دختر متوفی      

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شعبه 15  شورای حل اختالف بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری MG مدل 2012 به شماره انتظامی ایران 82- 359ج91 و شماره 
 LSJW26G94CS991674 18 و شماره شاسیK4GB010031762 موتور

به نام کبری احمدزاده رزکناری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی )نوبت دوم(
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب: سید جواد قریشی فرزند: 
سید ابراهیم به شماره شناسنامه: 499 صادره از: بابل 
در مقطع: کارشناسی  رشته : تربیت ترم زبان انگلیسی 
صادر از واحد دانشگاهی آزاد تنکابن با شماره 3592/آ- د 

-76/9/4 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد تنکابن به نشانی تنکابن- ولی آباد- دانشگاه 

بابلسرآزاد اسالمی ارسال نماید.

آگهی احضار متهم
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  بابل  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
9509971113601159 در پرونده کالسه 9509981113600778 برای سید رمضان 
پور موسوی کانی فرزند علی اکبر تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 1395/11/19 ساعت 09/30 صبح تعیین 
گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای 
مقررات مواد 174و344 قانون آئین دادرسی 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 به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل )101 جزایی سابق(- سید اسمعیل نصیری مری

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره 139560301060003424 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضی آقای شعبانعلی خدابنده لو فرزند علی بشماره شناسنامه 793 
صادره از در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 49/70 مترمربع پالک 72 فرعی 
از 3 اصلی واقع در ورامین خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی کاشانی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/30 تاریخ انتشار نوبت دوم :95/10/15

ث / م الف 763 محمد رحیم پور راینی : رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560331057002493مورخ 1395/09/30 هیات اول / دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
شماره   3 شناسنامه  بشماره  مختار  فرزند  دهقان  نصیری  گلشان  خانم  متقاضی 
ملی 0322963915 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 150/56 
مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 317 فرعی از 362 
اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک وراث مرحوم مختار 
به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  لذا   است.  نصیری دهقان گردیده 
فاصله 15 روز آگهی میشود 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.   399 م/الف
 رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج - ایرج فهیمی

آگهی تغییرات شرکت
ملی  شناسه  و   188577 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  تهران  پوشش  آرا   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10102306020
31/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نشانی شرکت به آدرس مالرد- خیابان 
اطلس غربی-نرسیده به میدان اطلس- کوچه پانزدهم- فرعی دوم- پالک939- 
طبقه همکف کد پستی 9351457867 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)13188(

آگهی
ابراهیم  محمد  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  قاسم   فرزند  آبادی 
پرونده شماره  در  از شعبه 255  دادنامه شماره 9509970202501201 صادره 
9509980202500615 محکوم به پرداخت 70000000 ریال بابت اصل خواسته 
اصل  بابت  تمتع  حج  سفر  یک  هزینه  و  آزادی  بهار  سکه  عدد   450 پرداخت  و 
خواسته و مهریه و نیز پرداخت خسارت دادرسی در حق محکوم لها مهدیه طبسی 
مفرد فرزند مرتضی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
آگهی110/117562 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 255 دادگاه خانواده  تهران 

خواهان  اکبر رشیدی دادخواستی به طرفیت  خوانده  مهین دهقانی  به خواسته 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  زوج   درخواست  به  سازش  امکان  عدم  گواهی  صدور 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه  239 دادگاه خانواده مجتمع 
قضایی خانواده یک تهران واقع در تهران اتوبان شهید محالتی نبرد جنوبی جنب 
ثبت  به کالسه  9509980200901009   و  ارجاع  و شهرداری    مشانی  آتش 
گردیده که وقت رسیدگی آن  95/11/23  و ساعت  10  تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 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.
   110/117563 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 239 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
خانواده یک تهران    

آگهی
خواهان  مژگان آقا پور دادخواستی به طرفیت  خوانده عمار بینا   به خواسته طالق 
به درخواست زوجه   تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 234  دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران واقع در 
تهران اتوبان شهید محالتی نبرد جنوبی جنب آتش مشانی و شهرداری   ارجاع و به 
کالسه  9509980200401183  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  95/11/24  
و ساعت   9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 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.
   110/117561    مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 234 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
خانواده یک تهران    
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آگهی مفقودی
رنگ  1384به  1600Iمدل  R.Dتیپ  آردی  پژو  مالکیت(ماشین  )شناسنامه  سبز  برگ 
شماره  11784025833و  موتور  شماره  24-113د24به  انتظامی  شماره  به  تیره  یشمی 

شاسی0013428117به نام مهین دیانتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شهرستان دزفول

مفقودی
بدین وسیله اعالم میگردد برگ کمپانی )برگ سبز خودرو( خانم محبوبه صریحی کمال  مالک 
خودروی سواری پژو 206 مدل89  رنگ سفید –روغنی  به شماره پالک ایران 88- 828 ق 66  و 
شماره موتور 14189029582  وشماره شاسی NAAP03EDXAJ134418 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط مبیاشد.

آگهی فقدان سند مالکیت
چون آقای فرشاد ولیانی با ارائه دو برگ استشهادیه فقدان سند 
مالکیت ششدانگ پالک 3965 فرعی از 2641 فرعی از 1 اصلی 
مصدق شده دفتر خانه اسناد رسمی 32 اسالم آباد غرب مدعی 
هستند یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی 799855 مربوط 
به پالک 3965 فرعی 2641 فرعی از1 اصلی واقع در اسالم آباد 
 421 صفحه   8608 ثبت  ذیل  که  کرمانشاه  شش  بخش  غرب 
تسلیم  و  صادر  مشارالیه  بنام  مالکیت  سند   6،41 امالک  دفتر 
گردیده ودر رهن وبازداشت نبوده لذا به دستور تبصره یک ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار چاپ میگردد تا هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده که در سند مالکیت قید نگردیده و 
یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی تا ده روز 
پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید .بدیهی است 
در صورت عدم اعتراض و یا چنانچه در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نگردد اداره ثبت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات اقدام و تسلیم متقاضی خواهد نمود.
تاریخ انتشار:95،10،15

محمد عباسی رئیس اداره ثبت اسناد اسالم آباد غرب

متن آگهی 
جناب آقای سام سپهوند فرزند روح اله در خصوص شکایت آقای وحید عدل دوست حق 
فرزند محمد تقی دایر بر سرقت موتور سیکلت در مورخه 1395/12/15 ساعت 10 صبح 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه 6 بازپرسی دادسرای خرم آباد  حاضر در غیر اینصورت 

وفق قانون و مقررات قرار صادر خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد .

سازمان اتوبوسرانی شهرداری مالرد

  آگهی مزایده اجاره تبلیغات داخل و بدنه اتوبوس
سازمان اتوبوسرانی مالرد و حومه به استناد بند 1 مصوبه یکصد و شصت و پنجمین جلسه هیات مدیره در نظر دارد تبلیغات 
داخل و بدنه اتوبوس های خود را برای مدت دو سال و با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و کانون های تبلیغاتی 

شهرستان مالرد واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی رونوشت حصر وراثت

خانم زینب دشتی قرخلو   به شماره شناسنامه 0370538374  به شرح دادخواست به کالسه 611/1/95    از این شورادرخواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان  نبی اله دشتی قرخلو به شماره شناسنامه 2949553273 در تاریخ 95/8/29  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1.نام : ابوالفضل      نام خانوادگی: دشتی قرخلو   شماره شناسنامه: 1361   تاریخ تولد: 1355/6/1  صادره : تکاب   نسبت با متوفی : پسر 

2.نام : اعظم     نام خانوادگی: دشتی قرخلو   شماره شناسنامه: 68565    تاریخ تولد: 1344/6/30   صادره : تهران     نسبت با متوفی : دختر 
3. نام :مریم       نام خانوادگی: دشتی قرخلو   شماره شناسنامه: 2948878942    تاریخ تولد: 1361/12/4   صادره : تکاب   نسبت با متوفی : دختر 

4.نام : داود      نام خانوادگی: دشتی قرخلو   شماره شناسنامه: 1167  تاریخ تولد: 1350/3/1  صادره : تکاب   نسبت با متوفی : پسر 
5.نام : حلیمه بهاری     نام خانوادگی: دشتی قرخلو   شماره شناسنامه: 768  تاریخ تولد: 1327/5/4   صادره : تکاب   نسبت با متوفی : همسر 

6.نام : نصراله    نام خانوادگی: دشتی قرخلو   شماره شناسنامه: 1168    تاریخ تولد: 1352/1/3   صادره : تکاب   نسبت با متوفی : پسر 
7.نام : اکرم      نام خانوادگی: دشتی قرخلو   شماره شناسنامه: 1169   تاریخ تولد: 1353/12/8   صادره : تکاب   نسبت با متوفی : دختر  

8.نام :مجید      نام خانوادگی: دشتی قرخلو   شماره شناسنامه: 2949931758  تاریخ تولد: 1365/2/10  صادره : تکاب   نسبت با متوفی : پسر 
9.نام : زینب    نام خانوادگی: دشتی قرخلو   شماره شناسنامه: 0370538374  تاریخ تولد: 1370/3/1   صادره : تهران   نسبت با متوفی : دختر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی ، در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت  یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .

عضو شعبه اول  شورای حل اختالف شهرستان بهارستان 

 نوبت اول

1-واریز سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری 0106620181005 نزد بانک ملی بنام سازمان اتوبوسرانی مالرد و حومه.
2-در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

3-سازمان اتوبوسرانی شهرداری مالرد در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
4-واریز 1/000/000 ریال بابت خرید اسناد مزایده به حساب جاری 0104829429004 نزد بانک ملی شعبه سرآسیاب مالرد به نام 

سازمان اتوبوسرانی مالرد و حومه
5-متقاضیان حداکثر تا 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهی می توانند به امور مالی سازمان مراجعه و با ارائه فیش 1/000/000 
تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1395/10/25 به دبیرخانه  ریالی نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و پیشنهاد خود را 

سازمان ارائه و رسید دریافت نمایند.
6-تاریخ بازگشایی پاکات ارائه شده مورخ 95/10/26 و اعالم برندگان اول تا سوم حداکثر بمدت یک هفته پس از بازگشایی پاکات 

صورت خواهد پذیرفت.
7-هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

8-قرارداد برای دو سال منعقد و ارزش قرارداد در سال دوم معادل 15 درصد افزایش خواهد یافت.
9-شرایطی که طی این آگهی به آن اشاره نشده است به تفضیل در اسناد مزایده اعالم می گردد.

جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 65115070-021 تماس حاصل فرمایند.
سازمان اتوبوسرانی مالرد و حومه

ردیف

1

موضوع مزایده

تبلیغات بدنه و 
داخل اتوبوس

تعداد اتوبوس

67

مبلغ کارشناسی برای 
یکدستگاه اتوبوس

 
5/000/000

کل اجاره 67 دستگاه اتوبوس 
برای یک سال شمسی )ریال(

4/020/000/000

سپرده )ریال(

201/000/000

ساماندهی آب های جنوب تهران 
در راس برنامه ها

برنامه  آینده  سال  گفت:  تهران  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
ساماندهی آب های جنوب تهران و همچنین طرح انتقال آب الر به 

کالن را در صدر برنامه های خود قرار داده ایم.
محمدرضا بختیاری با بیان این که مدل مالی طرح انتقال آب الر به 
کالن در سال 1394 انجام شد، گفت: مطالعات و اقدامات اولیه تهیه 
مدل مالی این طرح نهایی شده و قرار است که در سال آینده طرح 

انتقال آب الر به کالن اجرایی شود.
تصفیه خانه ها،  تکمیل  عمرانی  پروژه های  اجرای  این که  بیان  با  وی 
جزو  رودخانه ها  حریم  از  حفاظت  همچنین  و  تعادل بخشی  طرح 
مهم ترین اولویت های شرکت آب منطقه ای تهران تعریف شده است، 
تصریح کرد: یکی از مشکالت اساسی موجود در تاسیسات آبی استان 
فرسوده بودن تاسیسات آبی است، چرا که از عمر مفید بسیاری از 
این سدها گذشته است لذا نیازمند توسعه و بازسازی این تاسیسات 
مشکالت  تهران،  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر  گفته  هستیم.به 
حوزه آبی کشور در استان تهران به طور ملموسی قابل مشاهده است، 
این  در  شرب  آب  منابع  تامین  برای  الزم  تمهیدات  باید  داد:  ادامه 

استان همانند سال های گذشته صورت بگیرد.
بختیاری با اشاره به مشکالت موجود در دشت های مهم تهران، اظهار 
کرد: عمق چاه ها در دشت های تهران مانند شهریار و ورامین به 250 
به وجود  تهران  استان  برای  را  این مساله مشکالتی  متر رسیده که 

آورده است.

افزایش قیمت گاز مایع صادراتی توسط کویت 

فرآورده های  اعالم کرد، قیمت محصوالت  نفت کویت  شرکت ملی 
عرضه می شود  ژانویه  ماه  در  که  را  این کشور  گازی  و  پتروشیمی 
افزایش داده است.کویت با صدور بیانیه ای اعالم کرد قیمت گاز مایع 
شامل دو محصول پروپان و بیوتان روند صعودی داشته است به گونه 
ای که پروپان با قیمت 435 دالر برای هر تن و بیوتان با قیمت 495 

دالر برای هر تن عرضه می شود.
بر این اساس کویت قیمت هر تن پروپان را با افزایش 55 دالری و 
قیمت بیوتان را با افزایش 75 دالری نسبت به ماه گذشته میالدی 
به فروش می رساند. همزمان دولت کویت برنامه ریزی های گسترده 
توافق  به  تازگی  به  انجام داده و  برای تقویت صنایع گازی خود  ای 

جدیدی با طرف عراقی دست یافته است.
دولت کویت از نهایی شدن رایزنی های به عمل آمده با طرف عراقی 
در مود تامین گاز مورد نیاز خبر داد و اعالم کرد که قرار است عراق 

200 میلیون فوت مکعب گاز به کویت صادر کند.
این توافق به زودی اجرا شود و هماهنگی های نهایی میان مسئوالن 

دو کشور در سفر اخیر وزیر نفت عراق به کویت انجام شده است.
کویت پیش از این در سال های 2004 و 2008 میالدی نسبت به 
خرید گاز عراق نیز اقدام می کرد و همکاری های دو کشور در حال 

حاضر از سرگرفته شده است.
اهداف  از  یکی  در کویت  گاز  و  نفت  کارشناسان صنعت  اعالم  بنابر 
طرف کویتی در خرید گاز از عراق تقویت صنعت برق می باشد و با 
توجه به نیاز به سوخت فراوان برای راه اندازی نیروگاههای برق کویت 

فرصت همکاری با طرف عراقی بسیار حائز اهمیت است.
را  عراق  با  نفتی  های  همکاری  توسعه  سیاست  امروزه  نیز  کویت 
در دستور کار قرار داده است و قصد داردسرمایه گذاری هایش در 
بر  تاکید  با  کویت  نفت  وزارت  دهد.  افزایش  را  عراق  نفتی  میادین 
فرصت های سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز عراق، از برنامه ریزی 

برای گسترش همکاری ها با بغداد در این زمینه خبر داده است.
معروفترین  از  یکی  انرژی«  »کویت  شرکت  مدیر  راستا  همین  در 
شرکت های نفت و گاز منطقه با اشاره به رایزنی های اخیر خود با 
برای حضور  بکر  را محیطی  بازار نفت و گاز عراق  مسئوالن عراقی، 

فعاالن اقتصادی کویت دانست.

 قیمت نفت برنت افزایش یافت

 هر بشکه نفت خام برنت با 29 سنت رشد قیمت
 ) 51درصد( به 57 دالر و 11 سنت رسید. 

دیروز در چهارمین روز از سال 2017 میلیادی 
 هر بشکه نفت خام برنت با 29 سنت رشد قیمت 

) 51درصد( به 57 دالر و 11 سنت رسید.
نفت وست تگزاس دبلیو تی آی نیز با افزایش 
 99 و  دالر   53 نرخ  با  درصد   5( سنتی   27

سنت معامله می شود.
بهای سبد نفتی اوپک نیز در روز پایانی سال 
3 سنت  و  53 دالر  به   ) 2016 )30 دسامبر 

رسید.

صعود نفت در نخستین روز 
گشایش معامالت سال 2017

معامالت  ساعات  نخستین  در  نفت  قیمتهای 
به  بازار  امیدواری  تاثیر  تحت   2017 سال 
اوپک  غیرعضو  و  عضو  کشورهای  میان  توافق 
آغاز  یکشنبه  روز  از  که  تولید  کاهش  برای 
کمک جهانی  عرضه  اشباع  حذف  به  و   شد 

 می کند، صعود کرد.
پایه  قیمت  که  برنت  نفت  ایسنا،  گزارش  به 
بازار بین المللی است، 16 سنت یا 0.3 درصد 
بشکه  هر  در  دالر   56.98 به  و  یافت  افزایش 
در  دالر   57.89 رکورد  به  نزدیک  که  رسید 
دوشنبه  روز  نفت  بازارهای  بود.  دسامبر   12

به دلیل تعطیالت سال نو بسته بودند.
 22 آمریکا  اینترمدیت  تگزاس  وست  نفت 
در  و  یافت  افزایش  درصد   0.41 یا  سنت 
53.94 دالر ایستاد که با رکورد 54.51 دالر 
سال گذشته که 12 دسامبر ثبت شد، فاصله 

نداشت. چندانی 
عنوان  به  ژانویه  گویند  می  بازار  ناظران 
پایبندی  زدن  محک  برای  معیاری 
تولید  کاهش  توافق  به  بزرگ  تولیدکنندگان 

نفت عمل خواهد کرد.
در  بازار  ارشد  تحلیلگر  اسپونر،  ریک  گفته  به 
به  بازارها  مارکتس«،  سی  ام  »سی  شرکت 
دنبال شواهدی از کاهش تولید خواهند بود و 
این است که کشورهای  احتمالی ترین سناریو 
به  توافق  این  به  اوپک  غیرعضو  و  عضو 
بود. پایبند خواهند  اولیه  مراحل  در  خصوص 
لیبی یکی از دو عضو اوپک است که از شرکت 
و  است  شده  معاف  تولید  کاهش  توافق  در 
آگاه در شرکت ملی  مقام  اظهارات یک  طبق 
نفت لیبی، تولیدش را تا روز یکشنبه به 685 
از  باالتر  که  داد  افزایش  روز  در  بشکه  هزار 
تولید 600 هزار بشکه در روز در دسامبر بود.
عمان که عضو اوپک نیست هم هفته گذشته 
به مشتریانش اعالم کرد حجم تخصیص نفت 
مارس  در  درصد  پنج  میزان  به  را  خود  خام 

کاهش خواهد داد.
روسیه  نفت  تولید  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
که عضو اوپک نیست، در دسامبر بدون تغییر 
که  بود  روز  در  بشکه  میلیون   11.21 و  ماند 
سال   30 رکورد  باالترین  به  نزدیک  همچنان 
اخیر است اما این کشور در راستای مشارکت 
در توافق کاهش تولید، آماده کاهش تولید به 
اول  نیمه  در  روز  در  بشکه  هزار   300 میزان 

سال 2017 می شود.

کوتاه از انرژی خبر

روال عادی تامین گاز مجمتع های پتروشیمی 
کشور با وجود قطع صادرات گاز از ترکمنستان، 
به  گازرسانی  حتی  و  دارد  ادامه  همچنان 
شده  آغاز  نیز  جهان  متانول  واحد  بزرگترین 

است.
به گزارش ایرنا، قطع گاز توسط شرکت »ترکمن 
از روز یکشنبه )12 دیماه(،  گاز« ترکمنستان 
نگرانی هایی را درباره امکان قطع گاز صنایع و 
پتروشیمی ها ایجاد کرده بود اما گذشت زمان 
مشخص کرد که روند گازرسانی به این واحدها، 
همچنان طبق روال عادی جریان دارد و مشکل 

عمده ای بروز نکرده است.
 12( یکشنبه  صبح  از  گاز«  »ترکمن  شرکت 
دیماه( صادرات گاز به ایران را با ادعای طلب 
1.8 میلیارد دالری متوقف کرده آنهم در حالی 
که با هیات ایرانی مذاکره و توافق کرده بودند 

روند صادرات گاز ادامه داشته باشد.
با وجود مذاکرات چند روز اخیر 2 شرکت برای 
چگونگی بازپرداخت بدهی های گذشته با حفظ 
بر دریافت خسارت کمی  ایران مبنی  خواسته 
و کیفی، اما شرکت ترکمن گاز به طور ناگهانی 
صورت  به  آمده  عمل  به  توافق  از  خارج  و 
چارچوب  با  مغایر  اقدامی  در  و  غیرمنطقی 
قرارداد، بار دیگر با آغاز فصل سرما با این ادعا 
به  را  اختالف  و  مناقشه  مورد  مبلغ  باید  که 

سرعت دریافت کند، اقدام به قطع گاز ارسالی 
به ایران کرده است.

به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیر 
کنترل تولید این شرکت اعالم کرده است: گاز 
مورد نیاز مجتمع های پتروشیمی با همکاری 
و  است  تامین  درحال  ایران  گاز  ملی  شرکت 

همه پتروشیمی ها در مدار تولید قرار دارند.
در  زاده«  بساق  محمد  »علی  وی  گفته  به 
گاز«  »ترکمن  شرکت  گاز  ارسال  قطع  پی 
با همکاری شرکت ملی  ایران،  به  ترکمنستان 
مجتمع  از  هیچکدام  گاز  تاکنون  ایران  گاز 

از  برخی  در  اما  نشده  قطع  پتروشیمی   های 
حال  در  ظرفیت  حداقل  با  تولید  ها،  مجتمع 
نیز  اتخاد شده و  با تدابیر  امید است،  انجام و 
ادامه  پایدار  تولید  روند  مردم،  جویی  صرفه 

داشته باشد.
خانگی  بخش  نیاز  تامین  اینکه  بیان  با  وی 
با  گفت:  قراردارد،  اولویت  در  سرما  فصل  در 
تدبیر وزارت نفت، با وجود افزایش مصرف گاز 
خانگی، خوراک مجتمع های پتروشیمی تامین 

می شود و همه شرکت ها در حال تولیدند.

 آغاز گازرسانی
 به بزرگترین متانول جهان

گاز  قطع  از  ها  نگرانی  برخی  که  زمانی  در 
به  گازرسانی  دارد،  وجود  ها  پتروشیمی 
پتروشیمی کاوه به عنوان بزرگترین واحد تولید 
متانول کشور از طریق خط لوله ششم سراسری 
آغاز شده که نشان می دهد روند گازرسانی به 

خوبی ادامه دارد و مشکلی وجود ندارد.
واحد  بزرگترین  ساخت  هدف  با  کاوه  متانول 
تولید  ظرفیت  با  جهان  و  کشور  متانول  تولید 
در  واقع  دیر  بندر  در  روز  در  تن  هزار  هفت 
گاز  تزریق  با  که  شد  تاسیس  بوشهر  استان 
گام  امسال،  ماه  دی  در  صنعتی  واحد  این  به 
موثری در افزایش تولید محصوالت پتروشیمی 

کشور برداشته می شود.
تولید  واحد  بزرگترین  عنوان  به  کاوه  متانول 
روزانه  تولید  ظرفیت  با  جهان  در  متانول 
رسمی  برداری  بهره  به  بزودی  تن  هزار   هفت 

می رسد.
هند،  جنوبی،  کره  ژاپن،  چین،  کشورهای 
غربی  اروپای  ترکیه،  تایلند،  تایوان،  سنگاپور، 
با جمع کل واردات 15 میلیون تن، عمده ترین 
بازارهای هدف برای متانول صادراتی خاورمیانه 

محسوب می شوند.

با وجود قطع گاز توسط »ترکمن گاز«؛

گازرسانی به بزرگترین واحد متانول جهان آغاز شد

از  عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت 
میدان  روی  هلند   Delft دانشگاه  مطالعه 
نفتی اهواز و مذاکره با شرکت OMD اتریش 

برای مطالعه میدان یادآوران خبر داد. 
برداشت  ازدیاد  در نشست  محمدرضا کمالی 
بازیافت  ضریب  داشت:  اظهار  ایران  در  نفت 
متوسط  با  مقایسه  در  ایران  نفتی  مخازن  از 
پایین  بسیار  جهان  در  نفت  بازیافت  ضریب 
تحقیقات  انجام  مستلزم  امر  این  و  است 
گسترده و کار اجرایی و سرمایه گذاری زیاد 
است تا بتوانیم ضریب بازیافت نفت در کشور 

را ارتقا دهیم.
که  است  سالی  چند  خوشبختانه  افزود:  وی 
موضوع مهم افزایش ضریب برداشت نفت در 
محوریت برنامه های وزارت نفت قرار گرفته و 
با واگذاری مطالعه چندین مخزن نفتی برای 
به  برداشت  ازدیاد  مسیر  بهترین  شناسایی 
دانشگاههای  دیگر  و  نفت  صنعت  پژوهشگاه 
برداشته  زمینه  این  در  موثری  قدم  کشور، 
شاهد  آتی  سالهای  در  آنرا  اثر  که  شده 

خواهیم بود.
کمالی با بیان اینکه در فاز نخست مطالعه بر 
صنعت  پژوشگاه  به  اهواز  نفتی  میدان  روی 
 Delft با دانشگاه  نفت واگذار شده«، گفت: 
پژوهشگاه  با  مشارکت  برای  مذاکراتی  هلند 
اهواز  نفتی  مخزن  مطالعه  در  نفت  صنعت 

مراحل  در  که  نهایی  قرارداد  امضا  با  و  شده 
در  معتبر  دانشگاه  این  است،  تدوین  پایانی 
ضریب  ازدیاد  و  مخازن  مطالعات  زمینه 
مخزن  مطالعه  در  ما  کاری  برداشت، شریک 
روش  بهترین  شناسایی  برای  اهواز  نفتی 
ازدیاد برداشت نفت از این مخزن خواهد بود.
وی ادامه داد: ضریب برداشت از الیه آسماری 
داده  که  است  درصد  اهواز حدود 40  میدان 
های اولیه ما نشان می دهد که این ضریب می 
تواند به صورت قابل مالحظه ای افزایش یابد.

از  عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت 
میدان یادآوران به عنوان دومین میدانی نام 
آنرا  مطالعات  است  قرار  نفت  وزارت  که  برد 
برای ازدیاد برداشت به پژوهشگاه صنعت نفت 
واگذار کند، گفت: در صورت موفقیت ما در 
برداشت  ازدیاد  مناسب  ارائه روش  و  مطالعه 
به  یادآوران  میدان  مطالعه  اهواز،  میدان  از 
نیز  خصوص  این  در  که  شود  می  داده  ما 
انجام  اتریش   OMD شرکت  با  مذاکراتی 
شده تا شریک پژوهشگاه در این پروژه باشد.

وی افزود: مسئوالن وزارت نفت رقم دقیقی را 
برای میزان متوسط ضریب برداشت از مخازن 
نفتی کشور اعالم نمی کنند و ارقام متفاوتی 
از 25 درصد تا 28 درصد تاکنون اعالم شده 
اما در مجموع متوسط ضریب بازیافت نفت در 
ایران بسیار پایین تر از متوسط جهانی است.

مطالعه دانشگاه Delft هلند روی میدان 
نفتی اهواز

باید  که  کرد  تاکید  کشاورزی  وزیر  معاون 
جلوی هر کسی را که به هر نحوی مانند حفر 
گرفت  می کند،  غارت  را  آب  غیرمجاز،  چاه 
و  است  نیرو  وزارت  عهده  بر  وظیفه  این  که 
طی سال گذشته حدود 16 هزار حلقه چاه 
نیز  امسال  و  است  شده   مسدود  غیرمجاز 

حدود 7000 حلقه دیگر به آن اضافه شد.
کردن  مسدود  کرد:  اظهار  اکبری  علیمراد 
وظیفه  قانون  اساس  بر  مجاز  غیر  چاه های 
اساس  بر  که سال گذشته  است  نیرو  وزارت 
چاه  حلقه  هزار   16 وزارتخانه  این  آمارهای 
غیرمجاز مسدود شد که البته برخی مسئوالن 
حلقه  هزار   10 را  آمار  همین  وزارتخانه  این 
چاه اعالم کرده اند اما روز گذشته در جلسه ای 
با یکی از مدیران این وزارتخانه مطلع شدیم 
چاه  حلقه   7000 نیز  جاری  سال  در  که 

غیرمجاز دیگر مسدود شده است.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه چرا 
کند  غیرمجاز  چاه های  کردن  مسدود  روند 
است و با ادامه آن حدود 20 سال برای انسداد 
همه آنها زمان نیاز است، افزود: هم اکنون بر 
اساس آخرین آمارها حدود 400 هزار حلقه 
چاه  حلقه  هزار   350 از  بیش  و  مجاز  چاه 
غیرمجاز وجود دارد و اینکه چه زمانی برای 
انسداد همه این چاه ها الزم است و چرا روند 
انسداد آنها به کندی صورت می گیرد، را باید از 

مسئوالن وزارت نیرو پرسید اما از نظر وزارت 
جلوی  سریع تر  چه  هر  باید  کشاورزی  جهاد 
گرفت  را  می کند  غارت  را  آب  که  هر کسی 
را سریع تر مسدود کرد. غیرمجاز  و چاه های 

اکبری اعالم کرد در سال گذشته حدود 600 
میلیارد تومان به پیمانکاران مجری طرح های 
آبیاری تحت فشار در مناطق مختلف کشور 
مانند دریاچه ارومیه بدهکار بودیم که امسال 
استان های  به  تومان  میلیارد   800 بر  بالغ 
تزریق شد و هم اکنون طرح های در  مختلف 
پیش می رود.  بیشتری  با سرعت  اجرا  دست 
طرح  مانند  پروژه هایی  در  کرد  تشریح  وی 
و  خوزستان  دشت های  هکتاری  هزار   550
توسعه  صندوق  محل  از  آن  اعتبار  که  ایالم 
ملی تامین می شود، هیچ مشکلی برای تامین 
سال  در  ما  مشکل  تنها  و  نداریم  آن  اعتبار 
تحت  آبیاری  طرح های  اجرای  برای  گذشته 
تومان  از 229 میلیارد  امسال  بود  که  فشار 
اعتبار اسناد خزانه ای 160 میلیارد تومان و از 
500 میلیون دالر اعتبار در نظر گرفته شده 
صندوق توسعه ملی 200 میلیون دالر تامین 
شده  پرداخت  مختلف  استان های  به  و  شد 
زمینه  این  در  مشکلی  هیچ  بنابراین  است. 
جهاد  وزارت  بدهکاری های  و  ندارد  وجود 
کشاورزی در این حوزه به پیمانکاران در حال 

پرداخت است.

معاون وزیر کشاورزی خبر داد:

تناقض در آمار چاه های غیرمجاز
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معاون بنیاد مسکن:
40 درصد خانه های روستایی ضدزلزله است

معاون بازسازی بنیاد مسکن گفت: با تالش هایی که بعد از سال 1384 
انجام شده تعداد واحدهای مسکونی روستایی که در برابر زلزله مقاوم 
هستند از حدود 8 به 40 درصد رسیده است.عزیزا... مهدیان اظهار کرد: 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی از ابتدای سال 1384 تا کنون حدود یک 
میلیون واحد مسکن روستایی را نوسازی کرده است.   تا قبل از سال 
1384 حدود 8-7 درصد خانه های روستایی دارای سازه بودند یعنی 
اسکلت داشتند که هم اکنون این رقم به 40 درصد رسیده است. البته در 
بعضی استان ها از جمله کرمان، همدان،  مازندران و گیالن این رقم به 60 
درصد می رسد و بالطبع بعضی استان ها همچون خراسان رضوی کمتر از 
40 درصد است. تالشمان این است که تا پایان سال 1405 بیش از 75 
درصد خانه های روستایی در برابر زلزله مقاوم باشند. منظور از مقاوم بودن 
این است که خانه با زلزله 6-7 ریشتر تخریب نشود.وی افزود: در زلزله 
آذربایجان شرقی خانه کسانی که از تسهیالت نوسازی استفاده کردند 
سالم ماند. هم چنین در زلزله ریگان بم که پنج سال بعد از زلزله بم با همان 
شدت رخ داد یک واحد هم در روستاها و شهرها خراب نشد؛ زیرا تمام 
ساخت و سازها در آن جا مقاوم شده بود.معاون بازسازی و مسکن روستایی 
بنیاد مسکن با بیان این که هم اکنون در روستاها این فرهنگ سازی صورت 
گرفته که افراد بدون نقشه و مشخصات اقدام به ساخت و ساز نمی کنند به 
ایسنا گفت: بسیاری از نکات ایمنی و فنی همچون وجود ناظر، شناژبندی 
و اسکلت در ساختمان های روستایی انجام می شود. خوشبختانه عوامل 

اجرایی بنا و کارگر نیز آموزش دیده اند.

خودرو
ثبت سفارش واردات خودرو فعال شد

سفارش  ثبت  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  وقفه  روز  یک  از  پس 
گرفته  صورت  تغییرات  با  کرد.  فعال  مجددا  را  وارداتی  خودروهای 
نمایندگی های غیر مستقیم خودروسازان خارجی دیگر اجازه واردات 
خودرو نخواهند داشت.روز )دوشنبه( اعالم شد که وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ثبت سفارش واردات تمام خودروهای سواری وارداتی را متوقف 
کرده است.منابع آگاه علت این تصمیم را دستورالعمل اخیر معاون اول 
رییس جمهوری با محوریت ساماندهی واردات و بازار ارز عنوان کردند که 
به دنبال  آن مقرر شد از واردات خودرو از سوی شرکت های نمایندگی غیر 
مستقیم جلوگیری به عمل آید.در این شرایط براساس جدیدترین اخبار 
به دست آمده، بعد از برخی اصالحات و حذف برخی برندها )نمایندگی 
های غیر مستقیم خودروسازان خارجی( از سامانه ثبت سفارش واردات 
خودروهای سواری، این سامانه )سه شنبه( مجددا فعال شده است.بررسی 
تغییرات رخ داده در لیست خودروهای مجاز وارداتی نشان می دهد که 
ثبت سفارش واردات برندهای خودرویی که شرکت های واردکننده آنها 
موفق به اخذ نمایندگی مستقیم خودروسازان خارجی نشده اند، حذف 
شده است؛ از جمله این برندها می توان به بی ام و، اوپل، هوندا، آئودی، 
اشکودا و سئات اشاره کرد.ثبت سفارش واردات برندهای رنو، دی اس، 
 PGO ترامیچی،  تویوتا،  پورشه،  ام جی،  میتسوبیشی،  لکسوس، 
CEVENNES، سانگ یانگ، گریت وال، نیسان و هیوندایی نیز در 
حال حاضر فعال است و شرکت های رسمی واردکننده این محصوالت 

می توانند نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام کنند.
 

 مجوز فعالیت واردکننده ولوو باطل شد
موتور«  »افرا  شرکت  فعالیت  مجوز  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
واردکننده محصوالت ولوو را به دلیل شکایت مشتریان از نامناسب بودن 
خدمات پس از فروش این شرکت، تا اطالع ثانوی باطل کرد.نگاهی به 
سامانه ایرانیان اصناف نشان می دهد که مجوز فعالیت شرکت افرا موتور 
باطل اعالم شده است؛ این در حالی است که مجوز صادره برای فعالیت 
این شرکت تا اواخر سال 1398 اعتبار داشته است.در این زمینه یک 
منبع آگاه با تایید ابطال موقت مجوز فعالیت این شرکت، به ایسنا گفت: 
» مجوز فعالیت شرکت افرا موتور فعال تعلیق شده است و دلیل آن نیز 
شکایت مشتریان این شرکت از عملکرد آن به ویژه در حوزه خدمات پس 
از فروش بوده است.وی با بیان اینکه مشتریان این شرکت به سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شکایت کرده بودند و سازمان 
حمایت نیز خوستار تعلیق مجوز فعالیت این شرکت شده بود، خاطرنشان 
کرد: » اگر این شرکت به شکایات مشتریان خود رسیدگی کرده و رضایت 
آنها را جلب و سیستم خدمات پس از فروش خود را اصالح کند پس از 
تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مجوز فعالیت این 

شرکت دوباره برقرار خواهد شد«.
 

 کشاورزی
پای میوه های آمریکایی به ایران باز شد

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه عرضه میوه های قاچاق به بازار، 
مجددا از سرگرفته شده است گفت: شبرنگ آفریقایی، گالبی آمریکایی، 
شاه بلوط ترک و انبه کنیا وارد بازار شده اند.سیدحسین مهاجران از پیدا 
شدن مجدد سر و کله میوه های قاچاق در بازار داخلی خبر داد و اظهار 
داشت: طی دو الی سه روز اخیر، میوه هایی مانند شبرنگ آفریقایی، گالبی 
آمریکایی، شاه بلوط ترک و انبه کنیا وارد بازار شده اند؛ اما میوه های مذکور 
خارج از میدان مرکزی میوه و تره بار در حال خرید و فروش هستند.به گفته 
وی، قیمت هرکیلوگرم شبرنگ آفریقا 30 هزارتومان، گالبی آمریکایی 25 
هزارتومان، شاه بلوط ترکیه 15 هزارتومان و انبه کنیا 15 هزارتومان است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی همچنین درباره قیمت میوه در بازار نیز گفت: 
طی روزهای اخیر، قیمت هر کیلوگرم توت فرنگی از 50 هزارتومان به 20 
هزار تومان کاهش یافته و نرخ هرکیلوگرم ازگیل نیز از 20 هزار تومان به 
8 هزار تومان رسیده است.مهاجران با بیان اینکه قیمت پرتقال کوهستان 
جیرفت نیز از 8500 تومان به 7000 تومان کاهش یافته است، ادامه داد: 
در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی بوته ای نیز بین 400 تا 

2000 تومان و گوجه فرنگی گلخانه ای 3000 تومان است.
 

صادرات تخم مرغ همچنان متوقف است
رییس اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار گفت: صادرات تخم مرغ به عراق 
هنوز آزاد نشده است اما با وجود توقف صادرات، با توجه به معدوم شدن 
مقداری از گله های مرغ تخم گذار، احتمال انباشت تخم مرغ کم است.

رضا ترکاشوند درباره با آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ با توجه به 
شیوع آنفلوآنزای طیور، اظهار کرد: مقاصد عمده صادرات تخم مرغ ایران، 
کشورهای عراق و افغانستان بودند که پس از شیوع آنفلوآنزا،  از ورود تخم 
مرغ ایرانی به کشورشان جلوگیری کردند و پیگیری های ما برای ادامه 
صادرات تخم مرغ  از استان هایی که هنوز آلوده نشده اند به این کشور 

 ها بی نتیجه مانده است.
اقتصاد

فقط 10 درصد تراکنش  در شعب بانک ها انجام می شود
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه حدود 10 درصد تراکنش های 
بانکی در شعبه بانک ها انجام می شود، گفت: این تراکنش ها به شبکه های 
مانند خودپردازها و پوزهای فروشگاهها منتقل شده است.علی  دیگر 
دیواندری با تقسیم دوره بانکداری در کشورمان به سّنتی و مدرن افزود: 
اکنون آی تی در خدمت بانکداری قرار گرفته و نحوه خدمات رسانی را 
تغییر و کیفیت آن را افزایش داده است.وی ادامه داد: کشور ما در زمینه 
استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی از کشورهای پیشتاز و سرعت 
کارها باال رفته؛ اما هنوز تأثیر اساسی و بنیادی روی بانکداری ما نگذاشته 
است.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: برخی محصوالت 
مانند کارت به کارت، شبکه ساتنا، پرداخت های آنی که در کشور ما 
وجود دارد در جهان کم است.دیواندری با اشاره به اینکه در حال ورود 
به بانکداری اجتماعی هستیم، افزود: بخشی از شرکت های دانش بنیان 
در حوزه های مالی فعال هستند و می توانند مکمل خدمات بانکداری 
ما باشند.وی اضافه کرد: این شرکت ها توسط بهترین نخبگان کشور اداره 

می شوند

  واردات خودرو شفاف می شود
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی 
توسط  خودرو  واردات  که  کرد  تصریح  تهران 
نمایندگان رسمی، وضعیت خدمات پس از فروش، 
وارداتی  خودروهای  مالیات  پراداخت  و  گارانتی 
درباره  منش  نجفی  می کند.محمدرضا  شفاف  را 
دستور العمل جدید معاون اول رئیس جمهور در 
مورد ساماندهی بازار ارز، حمایت از تولید داخلی 
سایر  و  خودرو  سفارش  ثبت  شرط  همچنین  و 
کاالهای بادوام که در این دستور العمل اعالم شده 
که باید توسط نمایندگی های مجاز و با خدمات پس 
از فروش انجام شود، گفت: شرایط واردات خودرو تا 
پیش از این دستور العمل اینگونه بود که هر کسی 
مجاز به واردات بود اما پس از واردات کسی نسبت 
به خدمات پس از فروش آن متعهد نبود.وی ادامه 
داد: در این شرایط مردم نسبت به چگونگی دریافت 
از فروش دچار مشکل می شدند و  خدمات پس 
نمی دانستند که این خدمات در نهایت باید توسط 
چه کسانی انجام شود. به هر حال برخی قطعات 
مثل لنت و فیلتر هوا باید بعد از مدتی تعویض 
شود و به طور کلی نیاز به بازدید دوره ای از خودرو 
وجود دارد که در وضعیت قبل، انجام این تعهدات 
مشخص نبود اما اکنون دولت با این دستورالعلمل 
تکلیف را مشخص کرده است که فقط نمایندگان 
رسمی می توانند خودرو وارد کنند.رئیس کمیسیون 
تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران به ایسنا 
گفت : واردات خودرو توسط نمایندگان رسمی چند 
ویژگی دارد. اولین نتیجه آن این است که همه چیز 
به شرکت اصلی وابسته است، چراکه شرکت اصلی 
لوازم  تامین قطعات  تا 10 سال ضمانت  حداقل 
یدکی را دارد و یا دو - سه سال بستگی به نوع 
ماشین دوره گارانتی دارد یعنی اگر ماشین به هر 
علتی اشکالی پیدا کند، نمایندگی رسمی باید به 
صورت رایگان سرویس مورد نیاز را انجام دهند اما 
اگر نمایندگی رسمی وجود نداشته باشد وضعیت 

این تعهدات مشخص نیست.

مالیات 
امروز آخرین مهلت ارایه اظهارنامه 

مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز 95
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتي 
کشور گفت: امروز پانزدهم دي ماه، آخرین مهلت 
ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه 

پاییز سال جاري است.
به گزارش زمان به نقل از رسانه مالیاتي ایران، محمد 
مودیان  قانون،  مطابق  کرد:   مسیحي خاطرنشان 
نظام مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر 15 روز پس از 
پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتي خود را 
از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش 
افزوده به آدرسWWW.EVAT.IR ارائه کنند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتي 
کشور افزود: شرط بهره مندي از تسهیالت قانوني، 
تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني و پرداخت 

مالیات و عوارض است.

 فناوری و ارتباطات
1.5 میلیون سیم کارت بی هویت

  یک طرفه شد
شبکه  اطالعات  ثبت  گفت:  ارتباطات  وزیر 
قالب  از 5 هزار کاربر در  های اجتماعی بیشتر 
به  کاربران  خصوصی  حریم  حفظ  کالن  طرح 
تصویب رسید. محمود واعظی درباره مهلت ثبت 
از  بیشتر  دارای  اجتماعی  های  اطالعات شبکه 
پنج هزار عضو، گفت: شنبه عصر جلسه بسیار 
خوبی در شورای عالی فضای مجازی داشتیم و 
بیشتر  یا  ماه  که طی شش  نزدیکی  هماهنگی 
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  میان 
دستگاه های ذیربط با مرکز ملی فضای مجازی 
شده بود، به عنوان طرح کالن و مجموعه فعالیت 
هایی که برای ساماندهی شبکه های اجتماعی 
از آن یاد می شود برای حفظ حریم خصوصی 
بماند،  کشور  داخل  در  اطالعات  اینکه  و  مردم 
به  خوبی  رای  با  خوشبختانه  و  شد  بررسی 
تصویب رسید.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حدود 
یک ماه قبل پیرامون ثبت اطالعات مالکان سیم 
کارت های بدون هویت اشاره کرد و توضیح داد: 
از تخلفاتی که  فتا  پلیس  به گزارشات  با توجه 
هایی  مزاحمت  و  شد  می  انجام  حوزه  این  در 
که برای مردم بوجود می آمد، در شورای عالی 
فضای مجازی تصمیم گرفته شد تا همانند تلفن 
ثابت و کسانی که از آی پی مشخص در اینترنت 
استفاده می کنند، تمام استفاده کنندکان تلفن 
همراه هویت معلوم داشته باشند بدین معنا که 
مالک هر شماره تلفن همراه در هر اپراتور تلفن 

همراه معلوم باشد.

بانک
 ارائه نسخه جدید نرم افزار همراه بام 

ملی تحت سیتم عامل اندروید 
بانک ملی ایران نسخه جدید نرم افزار همراه بام ملی 

تحت سیستم عامل اندروید را ارائه کرد.
بانک  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ملی ایران، نسخه جدید 6/1 همراه بام ملی، تحت 
سیستم  عامل اندروید 4 تا 1،3،4 و اندروید 4،4 به 

باال می باشد. 
نسخه جدید همراه بام ملی عالوه بر ویژگی های 
قبلی دارای ویژگی ورود دو مرحله ای به سامانه و 

امکان مشاهده مانده کارت می باشد. 
از دیگر خدمات قبلی این سامانه می توان به انتقال 
وجه  انتقال  شتابی،  و  بانکی  درون  وجه حسابی 
کارت به کارت، پرداخت قبوض خدماتی از طریق 
استعالم  امکان  و  به صورت دسته ای  بارکدخوان 

وضعیت و تعیین مبلغ چک اشاره کرد. 
و  دریافت  جهت  می توانند  محترم  مشتریان 
بام  همراه  نرم افزار  جدید  نسخه های  نصب 
اینترنتی  بانکداری  سامانه  طریق  از  ملی، 
آدرس به  ایران  ملی  بانک  سایت  به   بام، 
 https://my.bmi.ir/portalserver/app  

مراجعه کنند. 

خبر خبر

گروه مسکن: نابسامانی بازار مسکن درچند سال 
اخیر تمرکز کارشناسان امر به بودجه و اعتبارات این 
بخش را بیشتر کرده به گونه ای که در مقایسه ای 
اجمالی میان سهم مسکن در الیحه بودجه 96 با 
بودجه سنواتی می توان به ناچیز بودن آن به عقیده 
برخی و انتقاد از عدم تحقق اعتبارات به عقیده 
برخی دیگر اذعان کرد.درحالی که انتظار می رود 
دولت هر سال توجه بیشتری به بحث مسکن برای 
بودجه  سال  هر  باشد؛اما  داشته  وضعیت  بهبود 
عمرانی کشور بیشتر آب می رود که نتیجه آن 
پایداری رکود و رشد مشکالت اقتصادی است،زیرا 
با بی توجهی دولت به بحث تامین مسکن هر ساله 
این حوزه خواهیم  در  نیاز  انباشت  میلیون  یک 
داشت.بی برنامگی دولت در بحث مسکن از عمده 
صورت  های  گذاری  سیاست  به  وارده  انتقادات 
گرفته در این بخش است؛زیرا دولت درخصوص 
آینده این بازار تنها به ارایه برخی اظهارنظرهای 
خالف واقع می پردازد و برنامه مشخصی در این 
باره ندارد.با نگاهی به الیحه بودجه 96 کل کشور 
دیده می شود که سهم سازمان ها و شرکت های 
مرتبط با حوزه مسکن و ساختمان از کل بودجه 
جاری وزارت راه و شهرسازی 814 میلیارد و 227 
میلیون و 100 هزار تومان است که کمتر از 10 
درصد کل بودجه وزارتخانه را شامل می شود که 
این نشان از بی توجهی دولت به آینده بازار مسکن 
است؛زیرا تمامی کارشناسان امر به ضرورت تزریق 
منابع به بازار مسکن برای بهبود این بازار اذعان 

دارند.
سهم مسکن از بودجه 96 ناچیز است

محمدرضا رضایی کوچی بااشاره به سهم مسکن 
بودجه  کشور،گفت:با  کل   96 سال  بودجه  در 
برای  امیدی  آتی  سال  برای  دولت  پیشنهادی 
بهبود وضعیت مسکن نیست.نماینده مردم جهرم 
درمجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دولت باید 
با حمایت های کارآمد به باز شدن یخ بازار مسکن 
با  و  کنونی  درشرایط  کند،افزود:متاسفانه  کمک 
سیاست های فعلی دولت،یخ بازار مسکن در سال 
آتی باز نشده و بهبودی دراین بازار شاهد نخواهیم 

بود.
سیاست های دولت در بحث مسکن کارساز 

نبوده است
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید براینکه 
هنوز با وجود گذشت بیش از 3 سال از عمر دولت 
است،تصریح  نداده  رخ  مسکن  بازار  در  تحولی 
و  حوزه  دراین  مشخص  برنامه  وجود  کرد:عدم 
نداشتن سیاستی واحد از معضالتی است که بازار 
مسکن را با مشکالت عدیده مواجه کرده است.
وی با انتقاد از سهم ناچیز مسکن از بودجه 96 
برای  شده  درنظرگرفته  بودجه  کشور،افزود:  کل 
مسکن کمتر از 10 درصد کل بودجه وزارت راه 
و شهرسازی را شامل شده و برای ایجاد تحول در 
این بازار کافی نیست.این نماینده مردم درمجلس 
دهم،ادامه داد:در سال آتی با ادامه روند فعلی باید 

منتظر سخت تر شدن شرایط بازار مسکن باشیم.
بهبود وضعیت بازار مسکن تاثیر مستقیم بر مولفه 

های اقتصادی دارد
وضعیت  بهبود  براینکه  باتاکید  کوچی  رضایی 
بازارمسکن تاثیرمستقیم براقتصاد،اشتغال و سایر 
مولفه های این چنینی دارد،تصریح کرد:بی توجهی 
به این بازار و آینده آن ازسوی دولت در بودجه 
96 کل کشور جای تعجب دارد.وی بابیان اینکه 
دولت باید در بحث مسکن ورود جدی تری داشته 
کمیسیون  پیشنهادات  طورحتم  باشد،گفت:به 
عمران مجلس برای بهبود بازار مسکن از جمله 
ارایه تسهیالت ارزان قیمت در الیحه بودجه 96 
گنجانده خواهد شد.این نماینده مردم درمجلس 
باید با سیاست هایی  دهم،ادامه داد:بازار مسکن 

مشخص به سمت توازن قیمتی هدایت شود.
توجه به بافت فرسوده و حمایت از انبوه سازان در 

سال آتی مدنظر دولت باشد
وی با اشاره به دیگر پیشنهاد کمیسیون عمران 
مجلس برای الحاق به الیحه بودجه 96 کل کشور 
برای بهبود وضعیت بازار مسکن، گفت:حمایت از 
انبوه سازان و همچنین توجه به بافت های فرسوده 
برای رونق ساخت و ساز دیگر پیشنهاد کارسازی 
است که می تواند بازار مسکن را درگیر تحوالت 
مثبت کند.رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی، یادآور شد: با ادامه روند فعلی بازار مسکن 
در سال آتی وضعیتی به مراتب بدتر از سال جاری 

را تجربه خواهد کرد.
انتقاد از بی توجهی به بخش مسکن در بودجه 96

صدیف بدری با انتقاد از بی توجهی دولت به بخش 
مسکن در الیحه بودجه 96،گفت:در صورتی که 
الیحه پیشنهادی دولت بدون هیچ گونه تغییری 
بازار  طورحتم  شود؛به  مصوب  مسکن  بحث  در 
مسکن وضعیت بدتری در مقایسه با سال جاری 
تجربه خواهد کرد.نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین 

و سرعین در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 
کمترین میزان اعتبارات در الیحه بودجه 96 به 
صنعت ساختمان و بخش مسکن اختصاص داده 
شده است، افزود:برای ایجاد تحرک در بازارمسکن 

دولت باید توجه بیشتری به آن داشته باشد.
بودجه پیشنهادی دولت به ایجاد تحرک در بازار 

مسکن منجر نخواهد شد
براینکه کمیسیون عمران مجلس  تاکید  با  وی 
الیحه  در  گنجاندن  برای  بسیاری  پیشنهادات 
بودجه 96 دارد،تصریح کرد:مهم ترین پیشنهاد 
درنظرگرفتن  مسکن  بحث  در  کمیسیون  این 
بودجه ای برای ارایه تسهیالت ارزان قیمت است.
این نماینده مردم در مجلس دهم،با بیان اینکه 
نیازمند  خود  وضعیت  بهبود  برای  مسکن  بازار 
محرکی قوی است،گفت:در حال حاضر سیاست 
با  مسکن  حوزه  در  ها  بانک  دهی  تسهیالت 
این  در  توفیقی  نتوانسته  نجومی  نرخ سودهای 
بازار رقم بزند؛از این رو بازنگری دراین سیاست 
گذاری ضروری است.وی با تاکید براینکه پیش 
بینی منابع ازسوی دولت برای جبران مابه تفاوت 
سود باالی تسهیالت باید صورت بگیرد،به خانه 
ملت گفت :دولت باید با برنامه ریزی مشخص و 
مدون و استفاده از تجریبات سال های قبل به 
ایجاد رونق در بازار مسکن و بازارهای موازی آن 
اقدام کند.بدری ادامه داد:متاسفانه درنگاه اجمالی 
نقطه  ،هیچ  بودجه 96  به الیحه  صورت گرفته 
قوتی در بحث مسکن و آینده آن دیده نمی شود.

ضرورت درنظرگرفتن تسهیالت ارزان از سوی 
دولت برای مسکن

این نماینده مردم درمجلس دهم،با تاکید برضرورت 
درنظرگرفتن تسهیالت ارزان ازسوی دولت برای 
دیده  مجلس  از سوی  هم  این  مسکن،گفت:اگر 
شود؛به طورحتم به علت بار مالی آن مورد انتقاد 
شورای نگهبان واقع خواهد شد،از این رو دولت خود 
باید دراین مهم دست به بازنگری بزند.سخنگوی 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، یادآور 
شد:با تصویب الیحه بودجه 96 در مجلس و بدون 
درنظرگرفتن تغییراتی در بحث مسکن ،بازار در این 
حوزه در سال آتی نیز روند رکودی خود را ادامه 

خواهد داد.
سهم مسکن از بودجه 96 کم نیست

غالمرضا تاجگردون با بیان اینکه حجم اعتبارات 
لحاظ شده در الیحه بودجه 96 در بحث عمرانی 
کم نیست،گفت:بودجه عمرانی کشور از 57 هزار 
میلیارد به 62 هزار میلیارد رشد داشته که این 

نشان از افزایش سهم مسکن نیز از بودجه دارد.
مجلس  در  باشت  و  گچساران  مردم  نماینده 
شورای اسالمی، با بیان اینکه ضریب تحقق بودجه 
مالک آینده نگری در بخش های مختلف است، 
تصریح کرد: در صورتی که بودجه عمرانی کشور 
محقق شود به طور حتم رونق بازار مسکن نیز 
صورت خواهد گرفت.این نماینده مردم در مجلس 
دهم، با تاکید بر اینکه اسناد و اوراق در نظر گرفته 
شده در بحث تامین اعتبار مسکن احتمال تحقق 
اعتبارات این بخش را بیشتر می کند، افزود: در 
صورتی که اعتبارات بخش مسکن از بودجه 96 
تحقق یابد به طور حتم این بازار از رکود خارج 

خواهد شد.
محاسبات  و  ،بودجه  برنامه  کمیسیون  رئیس 
بازار مسکن  داد:  ادامه  اسالمی،  مجلس شورای 
آرام  و  بطئی  رشدی  باید  رکود  از  خروج  برای 
تبعات  بازار  این  تنشی در  زیرا هر  باشد  داشته 

بدی به همراه دارد.

تالش کمیسیون عمران برای افزایش سهم مسکن 
از بودجه 96

مجیدکیان پور با اشاره به سهم مسکن از الیحه 
بودجه 96، گفت:با توجه به سهم ناچیز مسکن از 
بودجه پیشنهادی دولت رونق بازار مسکن در سال 
آتی با ادامه این رویه دور از ذهن است.نماینده مردم 
درود و ازنا در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
ضرورت افزایش سهم مسکن از اعتبارات سال آتی 
کشور،افزود:درصورت عدم تزریق اعتبارات به حوزه 
مسکن این بخش در سال آتی درگیر مشکالت 

عدیده ای شده و نمی تواند از رکود خارج شود.
تزریق اعتبار به حوزه مسکن الزم است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه تزریق 
اعتبار به حوزه مسکن با ارایه تسهیالت ارزان قیمت 
الزمه خروج این بخش از رکود پایدار است، تصریح 
کرد:به طورحتم کمیسیون عمران مجلس نسبت به 
افزایش سهم مسکن از بودجه دولت برای سال آتی 
درکمیسیون تلفیق تالش خواهد کرد.وی با تاکید 
براینکه دولت باید برنامه مشخص با بودجه پایدار 
برای بخش مسکن درنظر بگیرد، گفت:تازمانیکه بی 
برنامگی در حوزه مسکن وجود دارد،نمی توان بهبود 

بازار مسکن را شاهد بود.
عدم تصویب رشد اعتبارات در حوزه مسکن در 
بودجه 96 وضعیت این حوزه  را بدتر می کند

کیان پور با بیان اینکه عدم تصویب رشد اعتبارات 
درحوزه مسکن در الیحه بودجه 96 وضعیت این 
حوزه را برای سال آتی بدتر خواهد کرد،تصریح کرد:با 
توجه به فعال شدن بیش از هزار شغل در پی کاهش 
رکود بخش مسکن دولت نباید نسبت به توجه به 
این حوزه غفلت کند.عضوکمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی،از تالش کمیسیون متبوعش برای 
بهبود وضعیت بازار مسکن درسال آتی خبرداد و 
گفت:ساماندهی این بازار با هدف شکستن حباب 

قیمتی مسکن در سال 96 در دستور کار قرار دارد.
تحقق بودجه 96 و برنامه مدار بودن دولت بازار 

مسکن را رونق می بخشد
از  یکی  مسکن  اینکه  بیان  با  علوی  سیداحسن 
پیشران های اقتصادی است که می تواند تاثیرگذاری 
بسیاری بر شاخص های مختلف داشته باشد، گفت: 
در صورتی که اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه 
96 تحقق یابد بازار مسکن رشد محسوسی را تجربه 
خواهد کرد.نماینده مردم سنندج،دیواندره و کامیاران 
در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه دولت باید 
برنامه مشخصی در حوزه مسکن داشته باشد، افزود: 
دولت باید طرح جامع مسکن را هر چه سریع تر ارایه 
کند تا به این ترتیب خانه های ارزان قیمت برای 
500 هزار خانوار از اقشار ضعیف جامعه تامین شود.
 ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بحث مسکن 

ضروری است
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه 
ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بحث مسکن 
ضروری است، تصریح کرد:کاهش نرخ حبابی مسکن 
از الزاماتی است که می تواند ایجاد تعادل میان عرضه 
و تقاضا را بیشتر کند.وی با اشاره به تصویب ماده های 
در برنامه ششم توسعه در خصوص ارایه تسهیالت 
بانکی به اقشار ضعیف جامعه برای خرید مسکن، 
گفت: دولت سال آینده در بخش مسکن رونقی 
را تجربه خواهد کرد اما این رونق با افزایش قیمت 

همراه خواهد شد.
خروج مسکن از رکود می تواند بیش از 25 درصد 

در اقتصاد ملی موثر باشد
علوی با بیان اینکه تحریک تقاضا در بحث مسکن 
با ارایه تسهیالت بانکی و تخصیص یارانه ممکن می 

شود، افزود: خروج مسکن از رکود می تواند 20تا 
25 درصد در اقتصاد ملی موثر باشد از این رو دولت 
باید به این مهم تمرکز کند.عضوکمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی، یادآور شد: پایبندی دولت 
به تحقق اعتبارات مصوب در بودجه 96 و همچنین 
اتخاذ سیاست هایی برای تسهیالت دهی ارزان می 

تواند رونق این بازار را رقم بزند.
اعتبار لحاظ شده در بودجه 96 رکود بازار مسکن 

را جبران نمی کند
یوناتن بت کلیا با اشاره به رقم پیشنهادی دولت 
برای بخش مسکن در الیحه بودجه 96، گفت: رقم 
درنظر گرفته شده برای این بخش بسیار ناچیز بوده 
و نمی تواند رونقی در این بازار ایجاد کند.نماینده 
مردم آشوریان درمجلس شورای اسالمی،با بیان 
اینکه دولت باید توجه بیشتری به بخش عمران 
و مسکن در تدوین بودجه داشته باشد،افزود: با 
بودجه پیشنهادی دولت برای سال آتی در بخش 
به  بازار  این  نداده و وضعیت  مسکن تحولی رخ 

مراتب از سال جاری بدتر خواهد شد.
 تصویب بدون تغییرالیحه پیشنهادی بودجه 

دولت،بازار مسکن را ملتهب تر می کند
وی با تاکید براینکه درنظرگرفتن رقم بهتری از 
بودجه برای بخش عمران و مسکن تاکنون محقق 
بودجه  با  دولت  کرد:اینکه  تصریح  است،  نشده 
بیشتر برای بخش مسکن موافقت کند؛تضمینی 
برای تخصیص آن اعتبار نبوده و نیست.بت کلیا 
با بیان اینکه خروج مسکن از رکود نیازمند انجام 
دولت  سوی  از  متمرکز  و  وار  زنجیره  اقدامات 
افزایش  برای  باید  تلفیق  است،گفت:کمیسیون 
سهم مسکن از بودجه سال آتی موارد مشخصی 
را مصوب کند.این نماینده مردم درمجلس دهم،با 
بودجه  براینکه تصویب الیحه پیشنهادی  تاکید 
دولت بدون هیچ تغییری بازار مسکن را ملتهب تر 
می کند،افزود:این بازار نیازمند اعتبارات مشخص و 
بیشتر نسبت به بودجه سنواتی سال های گذشته 

است.
ضعف نظارت ها به عملیاتی نشدن بودجه بخش 

مسکن منجر شده است
وی با بیان اینکه ضعف نظارت ها به عملیاتی نشدن 
بودجه بخش مسکن منجر شده است، گفت:هرساله 
درکمیسیون تلفیق بودجه بخش مسکن افزایش 
یافته،اما ضعف نظارت ها اجازه تخصیص اعتبارات 
به صورت کامل را نمی دهد.عضوکمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی،یادآور شد:بازار مسکن باید 
با تعامل دولت و مجلس در سال 96 رونق و خروج 

از رکود را تجربه کند.
ادامه بی برنامگی در حوزه مسکن بهبود شرایط 

بازار را رقم نمی زند
محمدمهدی افتخاری بااشاره به سهم مسکن از 
بودجه های سنواتی،گفت:سهم مسکن از بودجه 
بوده،اما  نیاز  درحد  گذشته  سال  به  نسبت   96
درسال  بخش  این  اعتبارات  از  اعظمی  بخش 
جاری هنوز محقق نشده و این نگرانی برای سال 
آتی نیز وجود دارد.نماینده مردم فومن و شفت 
درمجلس شورای اسالمی،با بیان اینکه در حوزه 
مسکن سیاست گذاری ها بیشتر از مسائل اعتباری 
اهمیت دارند،افزود:اینکه دولت در بودجه سنواتی 
سهم مسکن را درحد نیاز ببیند؛اما نتواند برنامه 
این حوزه و همچنین نحوه  ریزی مشخصی در 
تخصیص اعتبارات داشته باشد جای نگرانی است.
وی با تاکید بر اینکه آینده بازار مسکن به اعتبارات 
مصوب در بودجه سنواتی بستگی ندارد، تصریح 
کرد:بازار مسکن در سال آتی به موضوعات دیگری 
همچون تعیین تکلیف تولیدکنندگان و همچنین 
برنامه ریزی مدون و مشخص دراین حوزه بیشتر 
وابسته است.این نماینده مردم درمجلس دهم،با 
بیان اینکه بازار مسکن با ادامه روند فعلی و بی 
برنامگی حاکم برآن افق روشنی را تجربه نخواهد 
مسکن  بازار  به  دولت  که  صورتی  کرد،گفت:در 
و نیازهای آن توجه نداشته باشد؛به طورحتم با 
انباشت نیاز مسکن مواجه خواهیم شد که تبعات 

آن بسیار زیاد است.
بی برنامگی دولت در بحث مسکن مشکالت

 عدیده ای را رقم زده است
افتخاری ادامه داد:متاسفانه بی برنامگی دولت در 
بحث مسکن در زمینه تسهیالت دهی نیز به چشم 
می خورد که این مشکالت عدیده ای را رقم زده 
است.وی با بیان اینکه دولت باید به ارایه برنامه ای 
مشخص در حوزه تامین مسکن اقدام کند، گفت: 
دولت قبل هرچند درخصوص ارایه طرح مسکن 
مهر بسیاری از الزامات را ندید؛اما توانست برنامه 
مشخصی ارایه کند که این مهم از سوی دولت 

فعلی دیده نشده است.
شورای  مجلس  عمران  عضوکمیسیون 
اسالمی،یادآور شد:سهم مسکن از بودجه و ضریب 
تحقق آن باید افزایش یابد تا رونقی در این بازار 

صورت بگیرد.

بی برنامگی سهم مسکن از بودجه سال آتی؛

سـرنوشت بـازار مـلتهب مـسکن

رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز و دالر در بازار باعث شد تا رونق 
بازار مسکن با تاخیر مواجه شود گفت: عده ای بر این عقیده که قیمت مسکن ثابت است با سرمایه گذاری 
در بازار ارز به دنبال سوددهی مقطعی رفتند.حسام عقبایی با بیان این که علی رغم تکثر مشاوران امالک 
و تعدد افراد در این حوزه، خواسته مردم ارائه خدمات با سرعت باالتر و ضریب امنیت بیشتر است، گفت: 
برای برآورده کردن این خواسته مردم مشاوران امالک باید به ابزار نوین دسترسی داشته باشند که به طور 
قطع بخش خصوصی می تواند نقش موثر در این رابطه را داشته باشد.وی با بیان این که کشورمان از لحاظ 
تجارت الکترونیکی در دنیا در سطح پایینی قرار دارد گفت: از آنجایی که ساز و کار تجارت الکترونیک در 

ایران کند پیش رفته، کسب و کارهای فعال در کشور از ارائه خدمات آنالین استقبال می کنند.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که قیمت 
جدید  سال  در  مختلف  کاالهای  جهانی 
میالدی با افزایش نسبی روبرو خواهد شد که 
علت اصلی آن امیدواری های مربوط به بهبود 

اوضاع اقتصادی آمریکا و چین خواهد بود.
و  آمریکا  که  در حالی  بلومبرگ،  گزارش  به 
میالدی   2017 سال  طی  دارند  قصد  چین 
اقتصادی  رشد  مالی،  های  هزینه  افزایش  با 
خود را تقویت کنند، این سیاست ها احتماال 
جهانی  قیمت  افزایش  موجب  نهایت  در 
شد.تحلیلگران  خواهد  مختلف  کاالهای 
اصلی  فلزات  قیمت  کردند:  اعالم  اقتصادی 
و اساسی مثل مس، آلومینیوم احتماال تحت 
با  ترامپ  دونالد  های  سیاست  اجرای  تاثیر 
روبرو خواهد شد.قیمت  افزایش چشمگیری 
درصد   20 میالدی   2016 سال  در  فلزات 
لندن  فلزات  بورس  شاخص  و  داشته  رشد 
با  گذشته  سال   4 در  بار  نخستین  برای 

افزایش روبرو شده است.
شاخص کاالی بلومبرگ نیز در سال گذشته 

در  این  و  است  داشته  افزایش  درصد   12
حالی است که این شاخص در 5 سال قبل از 
آن به طور متوالی با کاهش همراه شده بود.
تاثیر  اخیر  تقاضای چین در سالهای  کاهش 
مس  و  نفت  جهانی  قیمت  افت  بر  زیادی 
گروپ  سیتی  مالی  موسسه  است.  داشته 
پیش بینی کرده است که قیمت نفت، مس و 
روی در سال 2017 با افزایش روبرو خواهد 
شد. تحوالت اقتصادی چین و سیاست های 
مالی ترامپ می تواند تاثیر زیادی بر نوسانات 

قیمت کاالهای مختلف داشته باشد.
اساسی  و  اصلی  فلزات  قیمت  که  حالی  در 
در سال 2017 با افزایش روبرو خواهد شد، 
جهانی  قیمت  که  باورند  این  بر  تحلیلگران 
که  چرا  داشت  نخواهد  چندانی  تغییر  نفت 
تولید  وضعیت  درباره  زیادی  های  نگرانی 
نظر  دارد.به  وجود  آمریکا  در  نفت  شیل 
می رسد قیمت هر بشکه نفت برنت دریای 
تثبیت  دالر   55 حدود  آینده  سال  شمال 

شود. 

از  خود  گزارش  جدیدترین  در  جهانی  بانک 
خارجی  بدهی  دالری  میلیون   881 افزایش 
کرد  اعالم  و  داد  خبر   2015 سال  در  ایران 
کل دیون خارجی ایران در پایان این سال به 

6.322 میلیارد دالر رسید.
خود  گزارش  جدیدترین  در  جهانی  بانک 
 »2017 المللی  بین  دیون  »آمار  به  موسوم 
کل بدهی خارجی ایران در پایان سال 2015 

را 6.322 میلیارد دالر اعالم کرد.
بر اساس این گزارش که آمارهای مربوط به 
کرده  منتشر  را   2015 تا   2000 سال های 
 2014 سال  در  ایران  خارجی  بدهی  است، 
میلیون    881 آن  از  پیش  سال  به  نسبت 
دالر افزایش یافته است. میزان بدهی خارجی 
ایران در سال 2014، بالغ بر 5.441 میلیارد 
دالر عنوان شده است. این درحالی است که 
رقم بدهی ایران تا پایان این سال در گزارش 
امسال تصحیح شده است. بانک جهانی سال 
سال  در  ایران  خارجی  بدهی  میان  گذشته 

کرده  برآورد  دالر  میلیارد   5.495 را   2014
دیون  کل  از  گزارش،  این  اساس  بر  بود. 
بر  بالغ   2015 سال  پایان  در  ایران  خارجی 
2.326 میلیارد دالر به بدهی های بلندمدت و 
2.019 میلیارد دالر به بدهی های کوتاه مدت 
دالر  میلیون   976 و  میلیارد   1 از  بیش  و 
بابت  پول  بین المللی  صندوق  به  بدهی  به 
دریافت اعتبارات از این نهاد اختصاص دارد.
پایان  این نهاد بین المللی در  ایران به  بدهی 
سال 2014 بالغ بر 1.967 میلیارد دالر بوده 

است. 
به این ترتیب 9 میلیون دالر از میزان بدهی 
ایران به صندوق بین المللی پول افزوده شده 
می دهد  نشان  جهانی  بانک  است.برآوردهای 
که ایران در سال 2015 میالدی، 39 میلیون 
پرداخت  دیون خارجی خود سود  بابت  دالر 
کرده است. این رقم برای دیون خارجی ایران 
عنوان  دالر  میلیون   33 نیز   2014 سال  در 

شده است.

تحلیلگران اقتصادی پیش بینی کردند؛

احتمال رشد قیمت کاالها در سال 2017
بانک جهانی گزارش داد:6.322 میلیارد دالر کل بدهی

افزایش 881 میلیون دالری بدهی خارجی ایران
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گفت:  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
به  دیگری  زمان  هر  از  بیش  امروز 
و  موسیقی  های  گروه  گسترش  ضرورت 

نیازمندیم. ارکستر در سطح ملی 
سید رضا صالحی امیری در حاشیه آیین 
»سرزمین  سمفونی  پوئم  از  رونمایی 
کرد:  عنوان  وحدت  تاالر  در  دالوران« 
نسل جوان به نشاط نیاز دارد و موسیقی 
یکی از کانون های اصلی این نشاط است
اشاره  با  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
دالوران«،  »سرزمین  اجرای سمفونی  به 
و  ارزشمند توصیف کرد  را  این سمفونی 
که  است  پیامی  دارای  اجرا  این  گفت: 
دیگری  زمان  هر  از  بیش  ایران  جامعه 
فرهنگی  نیاز  تامین  و  تعامل  نشاط،  به 
از مجرای هنر اعم از موسیقی و سینما، 

شعر، نقاشی و ... نیازمند است.
وی همچنین از معاون امور هنری، رهبر 
و  دالوران«  »سرزمین  سمفونی  ارکستر 
سمفونی  این  کاران  اندر  دست  تمامی 

قدردانی کرد.
با  دالوران«  »سرزمین  سمفونی  پوئم 
اسامی در  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  حضور 

تاالر وحدت رونمایی شد.
بر اعام وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 
با  دالوران«  »سرزمین  سمفونی  پوئم 
پیام  فرهنگی  موسسه  مشترک  همکاری 
آزادگان و بنیاد رودکی ساخته شده است.
سمفونی،  پوئم  این  از  رونمایی  آیین  در 
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری، 
و  هنری  امور  معاون  مرادخانی  علی 
سعید الفتی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد 

از  جمعی  و  ایثارگران  امور  در  اسامی 
هنرمندان  و  شهدا  خانواده  ایثارگران، 

داشتند. موسیقی حضور  عرصه 
پوئم سمفونی »سرزمین دالوران«، اثری 
است به آهنگسازی استاد احمد پژمان با 

ارکستر  که  کاکایی  عبدالجبار  از  شعری 
شهرداد  رهبری  به  تهران  سمفونیک 

روحانی آن را اجرا کرده است. 
های  مظلومیت  و  ها  رشادت  اثر  این 
آزادگان دفاع مقدس را روایت می کند.

صالحی امیری: گسترش گروه های موسیقی 
در سطح ملی ضروری است

پردیس ملت کاخ مردمی جشنواره 
فیلم فجر شد

پردیس ملت برای دومین سال به عنوان کاخ مردمی سی 
و پنجمین جشنواره فیلم فجر معرفی شد.

از  امسال  فجر،  فیلم  جشنواره  از  زمان   پیام  گزارش  به 
سوی ستاد برگزار کننده سی و پنجمین جشنواره فجر، 
در  گذشته  سال  موفق  تجربه  از  بعد  ملت«  »پردیس 
مردمی  کاخ  عنوان  به  سینما،  اهالی  و  مردم  از  میزبانی 

جشنواره در نظر گرفته شد.
با  نزدیک  از  مردم  تا  شده  فراهم  فرصت  این  نیز  امسال 
عوامل سازنده فیلم های سینمایی در ارتباط باشند و اهالی 
را  آثار خود  فیلم های جشنواره،  و دست اندرکاران  سینما 
در این فضا، در معرض دید اهالی و عاقه مندان به سینما 
قرار دهند.»پردیس ملت« قرار است امسال میزبان مردم و 
جمعی از اهالی سینما باشد و گروهی دیگر از عوامل اصلی 
فیلم های حاضر در جشنواره نیز به روال سال های گذشته 
در سینمای رسانه ها )برج میاد( به تماشای آثار خواهند 
دبیری  به  فجر  فیلم  جشنواره  پنجمین  و  نشست.سی 

محمد حیدری بهمن  ماه سال جاری برگزار می شود.

تکریم شهدای دانشجو در 
»از هویزه تا حرم«

حسین  سید  دانشجو  شهید  شهادت  سالروز  مناسبت  به 
به  حرم«  تا  هویزه  »از  برنامه  ویژه  یارانش  و  علم الهدی 
مقدس  دفاع  موزه  باغ  در  جوان  شهریاران  خانه  همت 

برگزار می شود.
به گزارش پیام زمان ، ویژه برنامه »از هویزه تا حرم« روز 
چهارشنبه 16 دی ماه به همت »خانه شهریاران جوان« 
محمدحسین  شهید  گرامی داشت  و  تکریم  تجلیل،  برای 
شهدای  و  هویزه(  حماسه  )شهدای  یارانش  و  علم الهدی 
دانشجوی مدافع حرم با حضور محمد باقر قالیباف شهردار 
تهران، مسئولین شهری و خانواده شهدای مدافع حرم در 

سالن همایش های باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود.
روز  می توانند  برنامه  این  در  حضور  برای  عاقه مندان 
سالن  به   1۸ تا   1۴ ساعت  از  دی ماه   15 چهارشنبه، 
باغ موزه دفاع مقدس واقع در میدان ونک،  همایش های 
بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، روبروی پارک 
مقاومت  فرهنگ  ترویج  و  مقدس  دفاع  موزه  طالقانی، 

مراجعه کنند.

آغاز اکران »هفت ماهگی« 
از ۱۵ دی 

فیلم »هفت ماهگی« به کارگردانی هاتف علیمردانی از 15 
دی ماه در سینماها نمایش داده می شود.

درباره  نمایش  صنفی  شورای  سخنگوی  فرجی  غامرضا 
گفت:   ایسنا  به  شورا  این  دی ماه   13 جلسه  مصوبات 
از  علیمردانی  هاتف  کارگردانی  به  ماهگی«  »هفت  فیلم 

چهارشنبه 15 دی ماه در گروه آزاد اکران خواهد شد.
او افزود: همچنین تعداد سقف 1۰ هفته ای اکران دو فیلم 
آیین نامه شورای  ایران«طبق  »متولد 65« و »یتیم خانه 
صنفی نمایش به پایان رسیده و این دو فیلم روز سه شنبه 
1۴ دی ماه آخرین روز اکران خود در سینماهای تهران را 

پشت سر می گذارد.
پرده  روی  فیلم های  بقیه  فروش  کف  شد:  یادآور  وی 

همچنان باالست و اکران آن ها ادامه دارد.
و  علیمردانی  هاتف  کارگردانی  به  ماهگی«  »هفت  فیلم 
کارهای  همانند  قوچانی،  لشکری  منصور  تهیه کنندگی 
قبلی علیمردانی مضمونی اجتماعی دارد و حامد بهداد و 

باران کوثری نقش های اصلی آن را بازی می کنند.

 دیوانه ای از قفس پرید

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی می کند ازپرویز پرستویی در 
فیلم دیوانه ای از قفس پرید

معرفت،افتاده  اسم  به  شده  تکه  نشده؛تکه  گم  حقیقت 
مثله  »حقیقت«  که  معرفت.جایی  بی  آدم  مشت  یه  دست 
شد؛میدونی کجا؟پای اون سفینه ی فضایی )که اشاره دارد 
به ماشینهای گرانقیمت( که تو خیابونهای شهر جلوی چشم 
خلق ا... رژه میره!یه بار که توش لم بدی،باد میفته به قب 
قبت،کک به تنبونت. »حقیقت« میدونی کجا گم شده؟الی 
هوس  زده.وقتی  فلک  به  سر  باروهای  و  برج  همین  جرز 
خشتکت  از  کنی،وجدانت  شنا  بیستم  ی  طبقه  تو  میکنی 
اونجایی که عرب  میبره  بیرون؛آب،جکوزی میشوره  میزنه 
رفقای خودمونن  رفیق  انداخت.تخم سگ قضیه همین  نی 
که از شکل آبسردار و آبمنگل حالشون به هم خورد،محض 
برنگشتن. دیگه  قیطریه!و  و  نیاورون  رفتن  خوری  حروم 

حساب  حق  خواست  کی  هر  که  برمیگرده  وقتی  حقیقت 
بگیره دستش بلرزه...

یادها و خاطره ها در زمان .....

از سخن چینان ماللتها پدید آمد ولی
گر میان همنشینان ناسزایی رفت رفت

عیب حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه
پای آزادی چه بندی گر به جایی رفت رفت

امروز با حافظ

سفر ۱۷ میلیون گردشگر خارجی
 در سال 2۰۱۶ به مسکو

در سال گذشته میادی بیش از 17 میلیون گردشگر خارجی از 
شهر مسکو دیدن کردند.

به نقل ااز آژانس خبری مسکو، پایتخت روسیه به دلیل عاقه زیاد 
گردشگران به جاذبه های تاریخی و فرهنگِی آن در میان 1۰ شهر 

برتر گردشگری در سال 2۰16 میادی قرار گرفته است.
گسترش  شهری،  برنامه ریزی  با  کشور  این  دولتی  مقامات 
برپایی  اقامتی،  امکانات  و  زیرساخت ها  بازسازی  رفاهی،  خدمات 
جشنواره های متنوع هفتگی در کنار تسهیل و لغو روادید توریستی 
برای اتباع خارجی، در صدد افزایش شمار بازدیدکنندگان از روسیه 

هستند.
هزینه اقامت یک شهروند خارجی در گروه های گردشکری تا 5۰۰ 

دالر هزینه در بر خواهد داشت.

اسکارلت جوهانسون
 در راس پرفروش ترین ها در سال 2۰۱۶

از   2۰16 سال  بازیگران  پرفروش ترین  معرفی  با  فوربس  نشریه 
اسکارلت جوهانسون در راس این فهرست یاد کرد.

خیلی ها  برای   2۰16 سال  گرچه  پست،  هافینگتون  از  نقل  به   
سال  خوبی نبود، اما قطعا اسکارلت جوهانسون سال خوبی را در 
باکس آفیس پشت سر گذاشت.بازی در »بیوه سیاه«، باک باستر 
آمریکا: جنگ داخلی« که یک میلیارد و 15۰ میلیون  »کاپیتان 
دالر فروش کرد، بازی در فیلم برادران کوئن »درود بر سزار« در 
میلیارد   1.2 از  بیش  حضورش  با  بتواند  او  تا  شد  موجب  نهایت 
دالر بلیت در بازار جهانی به فروش برساند.او به این ترتیب اندکی 
مکان  در  دالر  میلیارد  فروش 1.15۰  با  که  اوانز  کریس  از  باالتر 
در  گرفت.این  قرار  شد،  شناخته  سال  بازیگر  پرفروش ترین  دوم 
عنوان  به  را  اوانز  کریس  تازگی  به  فوربز  نشریه  که  است  حالی 
سودآورترین بازیگر سال معرفی کرده  بود. وی به ازای هر یک دالر 
دستمزد، بیش از 135 دالر برگشت مالی داشت. در آن فهرست 

جوهانسون در رده سوم ایستاده بود.

سال 2۰۱۶ سال گذاشتن رکورد فروش 
سینما در آمریکای شمالی بود

سینماهای آمریکای شمالی با فروش 11.۴ میلیارد دالر، هفتمین 
سال پرفروش در همه تاریخ سینما را ثبت کرد.

از  برخی  شدن  ساخته  به  توجه  با  دیلی،  اسکرین  از  نقل  به   
فیلم هایی  که فروشی بسیار باال داشتند و گذاشته شدن رکوردی 
در قیمت متوسط بلیت ها، آمریکای شمالی به رقمی قابل قبول در 

فروش ساالنه در سینما دست یافت.
فروش همه فیلم های اکران شده از تاریخ اول ژانویه تا 31 دسامبر 
2۰16 در آمریکای شمالی برابر 11 میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر 
بود که خیلی باالتر از فروش سال 2۰15 با فروش 11.129 میلیارد 
عنوان  به  را  نام خود  رقم سال 2۰16  این  به  توجه  است.با  دالر 

هفتمین سال پرفروش در همه تاریخ ثبت کرد.
باالترین رقم فروش  مربوط به سال 2۰۰2 است که بیشترین رقم 
فروش در همه تاریخ سینما در آن سال کسب شد و 9 میلیارد و 
155 میلیون دالر فروش کرد. با احتساب رقم تورم رقم فروش آن 

سال برابر با 12 میلیارد و 2۸2 میلیون دالر امسال است.

آن سوی آبها

چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند ، 
مهربانی اوست ، نه سیمای زیبایش . 

ویلیام شکسپیر 

سخن حکیمانه

تراژدی »مهرداد« اثر ژان 
راسین منتشر شد

تاریخی  نمایشنامه های  از  تراژدی »مهرداد« 
قاسم صنعوی منتشر  ترجمه  با  راسین،  ژان 

شد.
مشهورترین  از  »مهرداد«  مهر،  گزارش  به 
و  شاعر  راسین،  ژان  تراژدی های 
است؛  فرانسه  هفده  قرن  نمایشنامه نویس 
شکست  رومیان  از  که  پیر  شاهی  تراژدی 
کشیده  عشقش  به  پسرش  دو  پای  خورده، 
اندیشه  در  و  انداخته  تفرقه  به  را  آنها  شده، 

انتقام گیری از رومیان است.
از  است:  گفته  نمایشنامه  این  درباره  ولتر 
»مهرداد«  فرانسوی،    تراژدی های  تمام  بین 
همه  از  بیش  دوازدهم  شارل  که  بود  اثری 
شاه  این  وضع  می آمد.  خوشش  آن  از 
با  انتقام،  گرفتن  مشتاق  و  شکست خورده 

وضع خودش تطبیق می کرد.
مدتی  اوپاتور(  به  )ملقب  ششم  مهرداد 
بشردوستی  تعمیم  تجسم بخش  دراز 
اعمال  نیز  و  ملی  مذهب  به  و  شد  کوروش 
هخامنشیان  غریزی  فضایل  از  که   - عظمت 
وفادار   - بود  داریوش  تا  کوروش  از  راستین 
ایران  که  برنیامد  درصدد  هیچ گاه  و  ماند 
یا  کند  تسخیر  کلمه  اخص  معنای  به  را 
خود  حمایت  تحت  را  پارسیان  شاهنشاهی 

از نو بسازد.
سه  مولیر،  و  کورنی  کنار  در  راسین  ژان 
فرانسه  هفدهم  قرن  برجسته  درام نویس 

بودند. بیشتر آثار وی تراژدی است. 

در بازار کتاب

بخش  در  ایران  زن سینمای  کارگردان  هفت 
نهمین  سال«  زن  فیلمساز  »بهترین  جایزه 
رقابت  یکدیگر  با  اعتصامی  پروین  جشنواره 

می کنند.
عمومی  روابط  از  زمان   پیام  گزارش  به 
خبر  این  اعام  با  اعتصامی  پروین  جشنواره 
را  فیلم هایشان  عناوین  و  کارگردانان  اسامی 
با  کریمی  نیکی  کرد:  معرفی  ترتیب  این  به 
پناهنده  آیدا  شب«/  »شیفت  سینمایی  فیلم 
با  پاکروان  تینا  سینمایی«ناهید«/  فیلم  با 
با فیلم  آبیار  فیلم سینمایی »خانوم«/ نرگس 
فیلم  با  موگویی  آزیتا  »نفس«/  سینمایی 
با  زاده  اشرفی  مرجان  »تراژدی«/  سینمایی 
فیلم  با  توکلی  رقیه  »آبجی«/  سینمایی  فیلم 
است:  آمده  خبر  این  مادری«.در  سینمایی« 
در بخش بهترین فیلمساز زن سال جشنواره، 
فیلمساز  زنان  داستانی  بلند  فیلم های 
و  ساخت  پروانه  دارای  که  ایران  سینمای 
کشور  سینمایی  سازمان  از  سینمایی  نمایش 

نمایند. شرکت  می توانستند  بودند 
زرین،  پروین  نشان  جایزه  خبر،  این  برپایه 

بهترین  به  نقدی  جایزه  و  افتخار  دیپلم 
اینکه  ضمن  می شود.  اهدا  سال  زن  فیلمساز 
به  فقط  دوره  هر  در  زرین  پروین  نشان 

بهترین فیلمساز زن سال اهدا می گردد.
فیلم  ملی  جشنواره  نهمین  است  ذکر  شایان 
سال  ماه  بهمن   29 تا   2۴ اعتصامی  پروین 

رویداد  این  می شود.  برگزار  تهران  در  جاری 
مسابقه  اصلی  بخش  دو  قالب  در  سینمایی 
فیلم کوتاه و مسابقه فیلم بلند سینمایی و در 
قالب ۸ زیربخش شامل: بخش زنان فیلمساز 
با موضوع »آزاد« و مردان فیلمساز با موضوع 
سینماگر،  زنان  تخصصی  بخش  »زنان«، 

بخش  ایرانی(،  شاخص  )زنان  پرتره  بخش 
زندگی  و  زنان  بخش  پروین،  اندیشه  و  ادب 
و  فرهنگی  امور  معاونت  حمایت  )با  شهری 
امور  کل  اداره  و  تهران  شهرداری  اجتماعی 
بانوان شهرداری تهران(، بخش توانمندسازی 
حمایت  )با  خانواده  در  نشاط  بازتاب  و  زنان 
و  زنان  امور  در  جمهوری  ریاست  معاونت 
)با  فرهنگی  میراث  و  زنان  بخش  خانواده(، 
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  حمایت 
دستی و گردشگری( و بخش جزیره کیش )با 
حمایت سازمان منطقه آزاد کیش( و مسابقه 
بهترین  جایزه  عنوان  با  سینمایی  بلند  فیلم 
فیلمساز زن سال طراحی و برنامه ریزی شده 
مصوب  جشنواره  سیاستگذاری  شورای  و 
از   ماه  بهمن  امسال  نهم جشنواره،  کرد دوره 
تهران  در  روز  پنج  مدت  به  چهارم  و  بیست 

به اجرا درآید.
دبیری  به  اعتصامی  پروین  ملی  جشنواره 
و  نهادها  همکاری  با  و  رضاخانی  مازیار 
اجتماعی  و  فرهنگی  مختلف  سازمان های 

می شود. برگزار 

رقابت هفت کارگردان زن سینما در جشنواره پروین اعتصامی

»ایتالیا ایتالیا«
 آماده رقابت شد

فیلم سینمایی »ایتالیا ایتالیا« به کارگردانی کاوه 
صباغ زاده به آخرین مراحل فنی خود رسید تا 
در رقابت جشنواره فیلم فجر شرکت کند.فیلم 
سینمایی »ایتالیا ایتالیا« به کارگردانی کاوه صباغ 
زاده و تهیه کنندگی مهدی صباغ زاده آخرین 
روزهای مراحل فنی را طی می کند. نسخه اولیه 
فیلم پیش از این جهت بازبینی هیات انتخاب 
تحویل دفتر دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره 
فیلم فجر شده بود.فیلمبرداری »ایتالیا ایتالیا« 
پس از ۴3 جلسه اول تیر ماه به پایان رسیده است 
ولی پس از چهار ماه تدوین به دلیل اختاف میان 
تدوینگر و کارگردان، پس از تعویض تدوینگر، فیلم 
مجددا و از ابتدا تدوین شد و این باعث طوالنی 
شدن مراحل فنی فیلم شد. در حال حاضر علیرضا 
علویان صداگذاری و سامان مجد وفایی تصحیح 
رنگ فیلم را انجام می دهند.عوامل سازنده فیلم 
عبارتند از کارگردان: کاوه صباغ زاده، نویسنده: 
کاوه صباغ زاده )اقتباسی از داستانی اثر جومپا 
الهیری(، تهیه کننده: مهدی صباغ زاده، مدیر 
فیلمبرداری: معین رضا مطلبی، تدوین: ژینوس 
علویان،  علیرضا  ترکیب صدا:  و  پدرام، طراحی 
صدابردار: جهانگیر میرشکاری، طراح گریم: علی 
بهرامی فر، طراح صحنه و لباس: زیبا موسوی، 
مدیر تولید: ناصر مقدس، مشاور کارگردان: مهدی 
صباغ زاده، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: 
رضا سخایی، انتخاب موسیقی: کاوه صباغ زاده، 
عکاس: ناصر سجادی حسینی، جلوه های ویژه: 

ایمان کرمیان، مشاور رسانه ای: آیدا اورنگ.

خبر

وجود  با  نهایی«  »امتحان  سینمایی  فیلم 
فیلم  جشنواره  در  نمایش  پروانه  دریافت 

فجر امسال نیز حضور نخواهد داشت.
به  نهایی«  »امتحان  سینمایی  فیلم 
کنندگی  تهیه  و  یراقی  عادل  کارگردانی 
موفق  پیش  چندی  از  شایسته  مصطفی 
و در حال  نمایش شده  پروانه  دریافت  به 

حاضر در نوبت اکران عمومی قرار دارد.
و  فیلم  این  اکران  وضعیت  درباره  یراقی 
فجر  جشنواره  در  آن  حضور  عدم  دلیل 
سال گذشته و امسال به بانی فیلم گفت: 
»براساس شنیده های موثق، سال گذشته 
جشنواره  انتخاب  هیأت  توسط  فیلم  این 
شد  اعام  جشنواره  ریاست  به  و  انتخاب 
اینکه  بهانه  به  لحظات  آخرین  در  ولی 
لیست  از  ندارد  نمایش  پروانه  هنوز  فیلم 

منتخبین فستیوال حذف شد.»
وی افزود: »اما امسال فیلم پروانه نمایش 
دبیر  حیدری  محمد  با  شخصاً  و  گرفت 
مطرح  را  مطلب  این  فجر  فیلم  جشنواره 
های  شنیده  که  کرد  اعام  وی  اما  کردم 
شما برای ما قابل استناد نیست. وی اعام 
می  تماس  سیمونیان  سیمون  با  که  کرد 
گیرد و به ما اعام می کند که قوانین چه 

حکم می کند.«
سیمون  با  خود  تماس  از  ادامه  در  یراقی 
وضعیت  درباره  پیگیری  و  سیمونیان 
فیلمش گفت و افزود: »سیمون سیمونیان 
اعام کرد »امتحان نهایی« به علت ممیزی 
از جشنواره کنار گذاشته شد و امسال نظر 
به اینکه پروانه نمایش دریافت کرده طبق 
قوانین باید در جشنواره شرکت داده شود

 »امتحان نهایی« از جشنواره فجر کنار می رود؟

فیلمی که در جهان داستانی »جنگ ستارگان« 
 ۴۰۰ مرز  از  عبور  با  تا  شد  موفق  می گذرد 
پرفروش   فیلم  دومین  عنوان  دالر،  میلیون 

آمریکا در سال 2۰16 را از آن خود کند.
تا  دیلی،  اسکرین  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
داستانی  »سرکش:  فیلم  ژانویه،  اول  دیروز 
 ۴۰۸.2 تا  شد  موفق  ستارگان«  جنگ  از 
میلیون دالر در بازار آمریکا به فروش برساند 
و از فیلم »کاپیتان آمریکا« با فروش ۴۰۸.1 

میلیون دالر عبور کند.
به این ترتیب »در جستجوی دوری« ساخته 
دیزنی با فروش ۴۸6.3 میلیون دالر در مکان 
 2۰16 سال  فیلم های  پرفروش ترین  اول 

ایستاد و »سرکش« دوم شد.
فیلم »سرکش« پنجشنبه 16.6 میلیون دالر 
فروخت و به رقم 375.2 میلیون دالر رسید و 
پس از 1۴ روز که از اکران آن می گذرد موفق 

شد تا آمار فروشش را تا شنبه از مرز ۴۰۰ 
میلیون دالر نیز عبور دهد.

با نگاهی به دیگر بازارهای این فیلم، بریتانیا 
هنوز در مکان دوم جای دارد و با فروش 57 
میلیون دالر بیشترین استقبال را از این فیلم 
کرده است. این فیلم در آلمان در مکان دوم 
31.1 میلیون دالر فروخته و در فرانسه 26.7 
با  استرالیا  است.  داشته  فروش  دالر  میلیون 
2۴.5 میلیون، ژاپن با 2۰.2 میلیون، اسپانیا 
میلیون   11.3 با  برزیل  و  میلیون   11.۴ با 
فیلم  این  جهانی  بزرگ  بازارهای  دیگر  دالر 

را تشکیل دادند.
میلیون   9.5 مکزیک  در  »سرکش«  فیلم 
 ۸.5 ایتالیا  در  میلیون،   9 روسیه  در  دالر، 
لهستان  در  میلیون،   7.1 سوئد  در  میلیون، 
5.9 میلیون، در دانمارک 5 میلیون دالر و در 

هلند ۴.۸ میلیون دالر فروخته است.

»سرکش« از مرز ۴۰۰ میلیون دالر گذشت
کوتاه از جهان کوتاه از ایران


