
آلودگی هوا آمار 
مرگ ها را افزایش داد

با حضور رهبر معظم انقالب؛

مراسم ترحیم رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
مراسم ترحیم رفیق دیرین و همسنگر دوران مبارزات و همکار نزدیک دوران جمهوری اسالمی آیت ا... هاشمی 

رفسنجانی در حسینیه امام خمینی)ره( با حضور حضرت آیت ا... خامنه ای برگزار شد.

روحانی:

تشییع پیکر آیت ا... هاشمی؛ نمایش وحدت همه جناحها و گروهها بود
رییس جمهور گفت: تشییع پیکر مطهر رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام نمایش وحدت همه 

جناح ها و گروه ها و همچنین نشانه زمان و موقعیت شناسی مردم ایران بود.

تاکید آیت ا... هاشمی بر هماهنگی دولت و مجلس با رهبری

محسن رضایی: یکی از ارکان اصلی انقالب را از دست دادیم

کریم انصاری فرد به 
المپیاکوس پیوست

رشد 170 درصدی 
بدهی دولت

تخت روانچی: 

اجازه بازبینی پرونده برجام را نخواهیم داد
مجیــد تخــت روانچــی تاکیــد کــرد: بــه هیــچ وجــه اجــازه نخواهیــم داد پرونــده برجــام دوبــاره بــاز شــود و ایــن نــه تنهــا موضــع مــا 

بلکــه موضــع همــه اعضــای ۱+۵ اســت.
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ایران،هاب صادرات تجهیزات 

صنعت نفت می شود

ــم  ــای دو تفاه ــه امض ــاره ب ــا اش ــام مســئول ب ــک مق ی
نامــه نفتــی بــا ایتالیــا و هلنــد، اعــالم کــرد: ایــران بــه 
زودی هــاب صــادرات تجهیــزات صنعــت نفــت خواهــد 

شــد. 

۵۹ درصد کاربران به دنبال 

تفریح در اینرتنت هستند

پایــش  نظــام  هــای  بررســی  آخریــن  برمبنــای 
ــران  ــد کارب ــور، ۶۵ درص ــات کش ــاخص های ارتباط ش
اینترنــت در ایــران عضــو شــبکه هــای اجتماعــی 

هســتند.

خبرنفت و انرژی
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آن مرد رفت
é باهره حیدري

از  زیادي  هاي  فیلم  روزها  این 
ا... هاشمي  آیت  بُرش هاي زندگي  
مجازي  هاي  شبکه  در  رفسنجاني 
از  یکي  در  شد.  پخش  تلویزیوني  و 
همین فیلم ها آیت ا... در حال خواندن 
بخشي از تاریخ دوران امیرکبیر است و 
خودش مي گوید که وقتي آن را مي 
خواند گریه اش مي گیرد زیرا درک 
مي کند که بر سر او چه آمد. امیرکبیر 

مردي بود ...

ایجاد پیوندهای اقتصادی 
در زنجیره تولید

é امیر مسعود سلطانخانی

اقتصاد

نگاه روز

تحویل نخستین هواپیمای ایرباس 321 به ایران

۹ فروند هواپیمای  ای321 و 
ای330 در سال ۹۶ تحویل می شود

وزیر راه و شهرسازی از تحویل دو فروند هواپیمای ای 
۳۳۰ ایرباس به ایران ایر در سال جاری خبر داد و 
گفت: همچنین ۹فروند هواپیمای ای۳۲۱ و ای۳۳۰ 

در سال ۹۶ تحویل می شود.

5 147 1

1

 شنبه
 ۲۵ دی  ۱۳۹۵ 

 ۱۵ ربیع الثانی ۱4۳8 
14  Jan 2017 

 د      ور جد      ید       سال سیزد  هم 
 شماره ۳۳۹۹     

 تک شماره ۱۰۰۰ تومان 
 ۱۶ صفحه

روزانهم صبح اریان

فروند  دو  تحویل  از  شهرسازی  و  راه  وزیر 
در  ایر  ایران  به  ایرباس   ۳۳۰ ای  هواپیمای 
سال جاری خبر داد و گفت: همچنین ۹فروند 
 ۹۶ سال  در  ای۳۳۰  و  ای۳۲۱  هواپیمای 

تحویل می شود.
نخستین  ورود  مراسم  در  آخوندی  عباس 
فروند   ۹ گفت:  ایرباس  ای۳۲۱  هواپیمای 
هواپیمای ای۳۲۱ و ای۳۳۰ هم در سال ۹۶ 

به شرکت ایران ایر واگذار می شود.
وی اظهار داشت: اولین فروند از مجموع ۱۰۰ 
در  ایرباس  خریداری شده  هواپیمای  فروند 
آن  می توان  که  نشست  مهرآباد  فرودگاه  باند 
هوایی  صنعت  در  جدید  دورانی  آغاز  نماد  را 

ایران دانست.

به  نو  هواپیمای  این  ورود  با  گفت:  آخوندی 
صحنه  به  دوباره  ایران  کشور،  هوایی  ناوگان 
و می تواند سهم  بازمی گردد  بین المللی  رقابت 

خود را در صنعت هوایی بازپس بگیرد.
مجلس  و  دولت  پشتیبانی  با  داد:  ادامه  وی 
شورای اسالمی و البته با همکاری تمام فعاالن 
حرفه ای صنعت هوایی، تالش می کنیم و نشان 
صنعت  جایگاه  بازخوانی  توانایی  که  می دهیم 

هوایی ایران را در منطقه و جهان داریم.
ورود  با  کرد:  اضافه  شهرسازی  و  راه  وزیر 
کشور،  هوایی  ناوگان  به  جدید  هواپیماهای 
شاهد  و  می یابد  افزایش  گردشگری  ظرفیت 
اقتصاد  سطح  در  ایران  جایگاه  رتقا  و  بهبود 

جهانی خواهیم بود.

فروند  نخستین  ورود  کرد:  تصریح  آخوندی 
اولین گام عملی در جهت  ایرباس،  هواپیمای 
اینکه  ضمن  است؛  هوانوردی  حوزه  بهبود 
باید کل صنعت  قرارداد،  این  اجرای  با  همراه 

هوانوردی و فرودگاهی کشور نوسازی شود.
وی ادامه داد: امضا و اجرای این قرارداد، نشان 
تجارت  سطح  در  ایران ایر  مناسب  جایگاه  از 
از  بخشی  مالی  تامین  چراکه  دارد،  بین الملل 
عهده  بر  ایرباس،  خریداری شده  هواپیماهای 
خود این شرکت بوده و بخش دیگر آن، توسط 
بازارهای بین المللی و با اتکاء به جایگاه شرکت 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران تامین شده 

است.
قرارداد  اجرای  افزود:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
تیم  هنرمندی  از  نشان  ایرباس،  با  ایران ایر 
وزارت  و  دارد  ایران  هسته ای  دیپلماسی 
به  فرصت  از  می کند  تالش  شهرسازی  و  راه 
کند؛  استفاده  خوبی  به  برجام،  آمده  دست 
هم  دولتی  و  بخش خصوصی  صنعتگران  البته 
همواره از افزایش تعامالت با کشورهای اروپایی 

استقبال می کنند.
آخونـدی تصریـح کـرد: علیرغـم موفقیت های 
بـه دسـت آمـده در خریـد هواپیمـا از ایرباس 
تکفیـری  نیروهـای  و  اسـرائیل  بوئینـگ،  و 
داعـش تـالش دارنـد کـه مانـع از دسـتیابی 
بـه موفقیـت در حـوزه صنعـت هوایی و سـایر 

شـوند. حوزه هـا 

وزیر راه و شهرسازی:

۹فروند هواپیمای ای۳۲۱ و ای۳۳۰ در سال ۹۶ تحویل می شود
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای  جدید با بیان اینکه 
افزایش وام تسهیالت مسکن مهر برای حل مشکل 
متقاضیانی است که آورده خود را تکمیل کرده اند، 
افزود: افزایش میزان وام مسکن مهر به 4۰۰ میلیون 

ریال فقط به پردیس اختصاص ندارد.
»محسن نریمان« افزود: شیوه نامه ای داریم که بانک 
مسکن با تعامل با وزارت راه و شهرسازی آن را تدوین 
می کند و برای مناطق مشکل دار تدوین شده که 

پردیس بدلیل مشکالت در اولویت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از دولت و وزیر 
راه و شهرسازی بدلیل بسترسازی برای افزایش وام 
برای متقاضیان مسکن مهر در شهرهای جدید گفت: 
یکی از الزامات ما افزایش وام بود تا متقاضی بتواند 
بتوانیم  راحت تر  و  دهد  افزایش  را  خود  آورده های 

واحدها را تکمیل کنیم.
با  است  قرار  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
تسهیالت بانکی و آورده مردم و زمین ۹۹ ساله  که 
در اختیار قرار داه می شود، این کار به سرانجام و 

اتمام برسانیم.
وی درباره تعهدات متقاضیان مسکن مهر گفت: این 
متقاضیان تعهد کرده اند تا سقفی، هزینه ها را پوشش 
دهند و سقفی نیز از طریق تسهیالت بانکی تامین می 
شود که در نهایت این اعتبارات، تسهیالت و آورده ها 
در حساب خود متقاضی در بانک مسکن می رود و بر 
حسب پیشرفت کار، از حساب منقاضی برداشت و در 

اختیار سازنده قرار می گیرد.
متقاضیان  برخی  آورده  اینکه  از  انتقاد  با  نریمان 
شهرهای جدید زیر ۵۰۰ میلیون ریال و گاهی ۱۰۰ 

میلیون ریال است، گفت: متقاضیان آورده خود را 
تکمیل کنند تا پرونده مسکن مهر را بتوانیم در زمان 

وعده داده شده ببندیم و خانه ها را تحویل دهیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای  جدید، پیشرفت 
فیزیکی مسکن مهر در همه شهرها را ۹۳ درصد 
عنوان کرد و افزود: در پردیس بیش از 8۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی داریم.
عده ای  کرد:  تصریح  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
فراموش کرده اند که در مسکن مهر نام نویسی کرده اند 
و باید متقاضیان آورده خود را به حد نصاب برسانند تا 

ادامه کارها در روند قانونی به سرانجام برسد.
وی درباره جایگزینی متقاضیانی که به تعهدات خود 
عمل نکنند نیز گفت: اگر با اعالم  مکرر و با وجود 
کمک های دولت به متقاضیان مانند تحویل زمین ۹۹ 
ساله رایگان و تسهیالت ارزان قیمت 4۰۰ میلیون 

ریالی با سود چهار درصد، با همه این مسائل بازهم 
برخی متقاضیان همکاری الزم را نداشته باشند، به 

گزینه جایگزینی نیز فکر می کنیم.
نریمان با پیش بینی اینکه تعداد محدودی از مردم 
آنها  برای  باید  افزود:  ندارند،  را  توان آورده مناسب 

فکری کنیم.
وی افزود: فقط سه مرحله افزایش آورده داشتیم که 
۲ مرحله آن مربوط به افزایش ناگهانی قیمت ارز و 
دولت قبل بود و در مرحله اخیر بخشنامه ای دادیم که 

به تعدیل قیمت اشاره دارد.
وی با بیان اینکه در مسکن مهر اعتبار دولتی برای 
ساخت نداریم و هزینه مراحل ساخت روی دوش 
متقاضیان و وام بانکی است، افزود: دولت در ساخت 
این مسکن ها مشارکت ندارد اما در زمینه زیباسازی 

می توانیم از منابع دولتی استفاده کنیم.

نظـام  هـای  بررسـی  آخریـن  برمبنـای 
کشـور،  ارتباطـات  شـاخص های  پایـش 
۶۵ درصـد کاربـران اینترنـت در ایـران 
عضـو شـبکه هـای اجتماعـی هسـتند و 

۵۹ درصـد کاربـران نیـز در اینترنـت به 
دنبـال تفریـح و سـرگرمی انـد.

نظام  برمبنای  اطالعاتی  جامعه  پایش  درگاه 

فناوری  و  ارتباطات  های  شاخص  پایش 
آمارگیری  طرح  نتایج  به  توجه  با  و  اطالعات 
برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری 
استفاده  ارتباطات، آخرین وضعیت  و  اطالعات 
از ICT در ایران را تا پایان سال ۹4 اعالم کرد.

é  در تفریح  دنبال  به  کاربران  ۵۹ درصد 
اینترنت هستند

وضعیت  که  شد  مشخص  برآوردها  این  طبق 
های  شبکه  در  اینترنت  کاربران  حضور 
در  بوده  درصد   ۲۰ که   ۹۲ سال  از  اجتماعی 
پایان سال ۹4 به ۶۵ درصد افزایش یافته است.

این درحالی است که بررسی ها نشان می دهد 
دنبال  به  اینترنت  در  کاربران  درصد   ۵۹ که 
تفریح و سرگرمی اند و ۷۱ درصد از این ابزار 

برای ارتباطات استفاده می کنند.

é  در ایرانی  کاربران  درصد   8 فقط 
اینترنت محتوا تولید می کنند

ایران  در  اینترنت  کاربران  فعالیت  راستای  در 

کاربران  درصد   8 تنها  که  است  مشخص شده 
مجازی  فضای  در  محتوا  تولید  به  ایرانی 

می پردازند.
از این میان ۲ درصد تولیدات محتوا مربوط به 
۳ درصد  ویرایش،  برای  اینترنت  افزارهای  نرم 
صفحات  مدیریت  برای  شده  تولید  محتوای 
توسط  شده  ایجاد  محتوای  درصد   ۶ شخصی، 
و  موسیقی  و  فیلم   ، عکس  متن،  شامل  کاربر 
در  محتوا  تولید  به  نیز  درصد  یک  و  افزار  نرم 

قالب وبالگ نویسی مربوط می شود.

é  بانکداری از  ایرانی  کاربران  درصد   ۱۳
الکترونیکی استفاده می کنند

جامعه  های  شاخص  های  بررسی  براساس 
فعالیت  خصوص  در  ایران  در  اطالعاتی  
درصد   ۱۳ که  شد  مشخص  اینترنت  کاربران 
بانکداری  به  ایران  اینترنت در  کاربران  فعالیت 
 ۳۷.۵ همچنین  است.  معطوف  الکترونیکی 
الکترونیک  دولت  از خدمات  کاربران  از  درصد 

اینترنت  الکترونیک در  از تجارت  و 4۲ درصد 
استفاده می کنند.

 ۲ که  است  شده  اعالم  حال  همین  در 
مشارکت  اینترنت  فضای  در  کاربران  درصد 
از  نیز  کاربران  4.۵ درصد  و  دارند  الکترونیکی 

خدمات رایانش ابری استفاده می کنند.

é  ایران در  اینترنت  کاربران  درصد   ۲۷
باالی ۵۰ سال سن دارند

بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه ۷4.۷ 
ــران اینترنــت در ایــران در گــروه  درصــد کارب
ایــن  و  ســال هســتند   ۲۹ تــا   ۲۰ ســنی 
ــران  ــد کارب ــه ۲۷.۳ درص ــت ک ــی اس درحال
اینترنــت در ایــران را گــروه ســنی ۵۰ تــا 8۹ 

تشــکیل می دهنــد. ســال 
کاربران  بین  جنسیتی  فاصله  حال  همین  در 
اینترنت مرد و زن در ایران ۱.۹ درصد است و 
فاصله بین کاربران اینترنت شهری و روستایی 

۲۵.۵ درصد برآورد می شود.

شرط افزایش وام مسکن مهر
اولویت تسهیالت 4۰ میلیونی با مناطق مشکل  دار

آماری از کاربران عضو 
شبکه های اجتماعی؛

۵۹ درصد 
کاربران به 

دنبال تفریح در 
اینترنت هستند
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نهج البالغه

کالم  نور

دیدار بروجردی و وزیر خارجه عراق

کمیسیون  رئیس  بروجردی  الدین  عالء   
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی دیروز در بغداد با بشار جعفری وزیر 
دو  مناسبات  پیرامون  و  دیدار  عراق  خارجه 

جانبه و تحوالت منطقه گفت و گو کرد.
به گزارش ایرنا، بروجردی در این دیدار روابط 
دو کشور را راهبردی و مهم توصیف و بر لزوم 
تبادل  افزایش  و  اقتصادی  مناسبات  تقویت 

تجاری تاکید کرد. 
اخیر  دیدار  نتایج  به  اشاره  با  همچنین  وی 
خود از سوریه و لبنان نشست آینده آستانه 
را گام مهمی  با معارضان  بین دولت سوریه 

برای راه حل سیاسی این کشور خواند . 
بشار جعفری نیز در این دیدار ضمن تسلیت 
روند  رفسنجانی،  ا...  آیت  رحلت  مجدد 
در مسیری صحیح  د  را  دو کشور  مناسبات 
و رو به رشد توصیف د و کرد و با اشاره به 
اردن  و  ترکیه  وزیر  اخیر سفر نخست  نتایج 
از دولت  بغداد همیشه  اظهار کرد،  بغداد  به 
سوریه در اتحادیه عرب و مجامع بین اللملی 

حمایت کرد است. 
بروجردی  ریاست  به  ایران  پارلمانی  هیات 
در  مشارکت  برای  عراق  پارلمان  دعوت  به 
عراق  آینده  و  بغداد  گوی  و  ›گفت  همایش 
برگزار  ماه  دی   25 که   ‹ داعش  از  بعد 

می شود، به این کشور سفر کرده است. 
قرار است بروجردی در حاشیه این همایش 
 ، جمهور  رئیس  جمله  از  عراقی  مقامات  با 
نخست وزیر ، رئیس مجلس ، نوری المالکی 
حکیم  عمار  سید  و  جمهوری  رئیس  معاون 

رئیس ائتالف ملی مالقات کند. 
شورای  مجلس  رئیس  دعوتنامه  همچنین 
در  مشارکت  برای  کشورمان  اسالمی 
کنفرانس بین المللی فلسطین در این مالقات 

به وزیر خارجه عراق تحویل داده شد.

تکذیب سخنان منتسب
 به آیت ا... قمی درباره هاشمی

و  االسالم  حجت  به  منتسب  سخنان 
المسلمین قمی مبنی بر این که »بعد از سال 
88 یک عده فتنه گر نگذاشتند آقای هاشمی 

خطبه بخواند« تکذیب شد.
بـه گـزارش ایرنا، در پـی انتشـار اخبار کذب 
طـی روزهـای گذشـته بـه نقـل از حجـت 
االسـالم و المسـلمین محسـن قمی نماینده 
خبـرگان رهبـری و معـاون بین الملـل دفتـر 
مقـام معظـم رهبـری در برخـی سـایت ها و 
در  آگاه  منبـع  یـک  اجتماعـی  شـبکه های 
دفتـر ایشـان گفـت: آقـای قمـی طـی چند 
مـاه گذشـته هیـچ برنامـه تلویزیونـی و یـا 
سـخنان  و  نداشـته  مطبوعاتـی  مصاحبـه 
و  کانال هـا  در  کـه  ایشـان  بـه  منتسـب 
اسـت،  شـده  منتشـر  مختلـف  گروه هـای 

کـذب اسـت.

دیده بان حقوق بشر: فروش 
سالح به عربستان را متوقف کنید

دیده بان حقوق بشر در گزارشی توقف فوری 
فروش سالح به عربستان را خواستار شد.

این  در  النشرة،  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
گزارش آمده است که نیروهای ائتالف عربی 
با   2014 مارس  از  عربستان  فرماندهی  به 
را  انگلیس علمیات  نظامی  و  حمایت آمریکا 
علی  با  همپیمان  نیروهای  و  حوثی ها  علیه 
عبدا... صالح، رئیس جمهور سابق یمن به راه 
به  غیرقانونی  صورت  به  آن  طی  و  انداخته 
منازل، بازارها، مدارس، کارخانه ها و مساجد 

یورش برده اند.
دفتر  به  استناد  با  گزارش  این  ادامه  در 
ملل  سازمان  بشر  حقوق  عالی  کمیساریای 
اکتبر 2016 تعداد 4125  تا  آمده است که 
تن از شهروندان یمنی در این حمالت کشته 
تعداد 6711 تن دیگر زخمی  شده اند که  و 
نیروهای  هوایی  حمالت  آن  دلیل  بیشترین 

ائتالف بوده است.
بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، طرفین 
درگیر در یمن مکررا قوانین جنگی را نقض 
کرده اند. هم چنین این سازمان از 61 حمله 
هوایی نیروهای ائتالف به فرماندهی عربستان 
غیرقانونی  ظاهرا  که  کرده  حاصل  اطمینان 
به  انجام شده و ممکن است جنایت جنگی 

شمار رود.
ائتالف  نیروهای  سازمان،  این  اعالم  بنابر 
ممنوعه  خوشه ای  بمب های  از  هم چنین 
استفاده کرده اند. آمریکا و انگلیس نیز درباره 
فروش این سالح ها به عربستان اظهارنظری 
دالیل  که  است  درحالی  این  و  نکرده اند 
بسیاری وجود دارد مبنی بر اینکه عربستان 
کرده  استفاده  آنها  از  درگیری ها  طول  در 

است.

گذشـت  بـه  اشـاره  بـا  خـرازی  کمـال 
گفـت:  برجـام  اجـرای  از  سـال  یـک 
قطعـا برجـام دسـتاوردهایی داشـته، اما 
هنـوز بـه صـورت کامل اجـرا نشـده اما 
گشـایش های زیـادی بـرای ایـران ایجاد 

کـرده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، سـید کمـال خرازی 
در جمـع خبرنـگاران در حاشـیه ختـم 
سـخنگوی  آصفـی  حمیدرضـا  پـدر 
گفـت:  خارجـه  امـور  وزارت  پیشـین 
بانکـی  حـوزه  در  مشـکالت  بیشـترین 
و نقـل و انتقـال مالـی اسـت کـه هنـوز 

کامـال محقـق نشـده اسـت.
آیـا  ایـن سـوال کـه  بـه  وی در پاسـخ 
ایـن مشـکل ناشـی از مشـکالت حقوقی 
متـن برجـام اسـت؟ گفت: برجـام از نظر 
حقوقـی مشـکلی نـدارد، امـا آمریـکا بـا 
توجـه به نفـوذی کـه بـر روی بانک های 
اروپایـی دارد، آنها روابط خود را با آمریکا 
در نظـر می گیرنـد و طبیعتـا تـا آمریـکا 
چـراغ سـبز نشـان ندهـد آنهـا معامالت 

خـود را بـا ایـران شـروع نمی کننـد.
در  خارجـی  روابـط  شـورای  رییـس 
خارجـه  وزیـر  اظهـارات  خصـوص 
پیشـنهادی ترامـپ دربـاره بازبینـی در 
بازنگـری  قابـل  برجـام  گفـت:  برجـام 
اسـت  تعهـدی  برجـام  نیسـت؛ 
قابـل  کـه  شـده  نوشـته  و  بین المللـی 

نیسـت. بازنگـری 

ارتـش عـراق اعـالم کـرد بـا آزادی سـه محلـه دیگـر در شـرق 
موصـل توانسـته دومیـن پـل ارتباطـی میان شـرق و غـرب این 
شـهر را بـه کنتـرل خـود درآورد. ایـن در حالـی اسـت که خبر 
می رسـد داعـش سـه پـل باقـی مانـده شـهر را منفجـر کـرده 

ست. ا
بـه گزارش ایسـنا، به نقل از شـبکه سـومریه عـراق، ارتش عراق 
دیـروز توانسـت خود را بـه دومین پل احداث شـده بر روی رود 
دجلـه کـه دو نیمـه شـرقی و غربـی این شـهر را به هـم مرتبط 
می سـازد، برسـاند و بـا ایـن کار می تـوان گفـت کـه ارتـش بـر 

بیـش از 85 درصـد از شـرق موصل سـیطره یافته اسـت.
در  موصـل  آزادسـازی  عملیـات  فرمانـده  یـارا...،  عبداالمیـر 
کنفرانسـی مطبوعاتـی اعـالم کـرد کـه نیروهـای دولتـی عراق 
توانسـته اند در 24 سـاعت گذشـته دسـتکم 113 عضـو داعـش 
را در شـرق موصـل از پـای درآوردنـد و سـه منطقـه جدیـد را 

آزاد کردنـد.
او گفـت: ایـن پیـروزی با مشـارکت تمامـی نیروهـای حاضر در 
عملیـات موصـل و بـا پشـتیبانی هوایـی ارتـش عـراق و ائتالف 
بین المللـی بـه دسـت آمـده و چندیـن خـودروی بمب گـذاری 

شـده داعـش نیـز منهدم شـده اسـت.
در همیـن حـال بـا پیشـروی نیروهـای عراقی در سـمت شـرق 
موصـل و تسـلط آنـان بـر دومین پل از پنـج پل موجـود بر رود 
دجلـه، تروریسـت های داعـش امروز سـه پـل باقی مانـده را نیز 
منهـدم کردنـد تـا بـه طـور کامـل ارتبـاط میـان شـرق و غرب 

موصـل قطع شـود.
گرچـه پیشـتر ایـن پل هـا از سـوی ائتـالف تحـت امـر آمریـکا 
بمبـاران شـده بودند اما آسـیب دیدگـی برخی از آنهـا به قدری 
نبـود کـه تـردد محـدود از این پل هـا را با مشـکل مواجـه کند.

اینکـه داعـش پل های باقـی مانده بـر روی رود دجلـه را منفجر 
کـرده بـه ایـن معنـی اسـت کـه آخریـن طـرح خـود را بـرای 

مقاومـت در شـرق موصـل پیاده کـرده و دیگر نیتی بـرای اعزام 
نیـرو و تجهیـزات از غـرب موصـل به مناطق شـرقی نـدارد. این 
بـه دان معناسـت کـه نیروهـای باقـی مانـده تـا پـای جـان بـا 
ارتـش عـراق می جنگنـد و دیگـر راهـی بـرای عقب نشـینی به 

بخـش غربـی ندارند.
نیروهـای عراقـی امـروز همچنیـن مجتمـع دولتی شـهر موصل 
را کـه نهادهـای حکومتـی در آن قـرار دارد آزاد و حملـه بـه 
دانشـگاه موصـل در شـمال بخـش شـرقی را آغـاز کردنـد که از 

مهمتریـن مناطـق باقـی مانـده در کنتـرل داعش اسـت.
بـه نظـر می رسـد بـا تحـوالت دیـروز خیلـی زود شـاهد اعـالم 
آزادی بخـش شـرقی موصل از سـوی مسـئوالن عـراق خواهیم 
بـود و ارتـش عـراق حمله بـه غرب این شـهر که گفته می شـود 
سـخت تر و پیچیـده تـر از بخـش شـرقی خواهـد بـود را آغـاز 

می کنـد.

برجام از نظر 
حقوقی مشکلی ندارد

پیشروی چشمگیر ارتش عراق در موصل
 کار داعش در شرق موصل تمام شده است

خبر

با حضور رهبر معظم انقالب؛

مراسم ترحیم رئیس فقید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام برگزار شد

همکار  و  مبارزات  دوران  و همسنگر  دیرین  رفیق  ترحیم  مراسم 
در  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  اسالمی  جمهوری  دوران  نزدیک 
ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت  حضور  با  خمینی)ره(  امام  حسینیه 

برگزار شد.
این  در  رهبری،  معظم  مقام  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
مراسم که اعضای خانواده و بستگان آیت ا... هاشمی رفسنجانی، 
لشکری، شخصیتها،  و  گانه، مسئوالن کشوری  قوای سه  رؤسای 
سفرا و میهمانان خارجی و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، 
قاریان، آیاتی از کالم ا... مجید را تالوت کردند و ذاکران اهل بیت 

)علیهم السالم( به مداحی پرداختند.
در این مراسم، آیت ا... موحدی کرمانی در سخنانی، ایمان به خدا 
مجمع  فقید  رئیس  ویژگِی  مهمترین  را  حق  راه  در  ایستادگی  و 
تشخیص مصلحت نظام دانست و افزود: ملت قدرشناس ایران هرگز 
مبارزات آن یار دیرین امام و رهبری در مقابل طاغوت های زمان یعنی 
رژیم پهلوی و جبهه استکبار و همچنین خدمات و مسئولیتهای او در 
مقاطع مختلفی مانند دفاع مقدس، مجلس شورای اسالمی، ریاست 

جمهوری و مجمع تشخیص مصلحت نظام را از یاد نخواهند برد.
وی با اشاره به مصلحت مهم حفظ انسجام ملی و حساسیت آن یار 
صمیمی انقالب بر حفاظت از مصالح نظام، افزود: در نظام اسالمی، 
فصل الخطاب مقام معظم رهبری است و ایشان نیز همواره تأکید 

داشت که در مقام عمل، همگی باید رهرو و مطیع رهبری باشیم.

ایران تصمیمی برای تعطیلی مراسم حج امسال ندارد

اسالمی  جمهوری  زیارت:  و  حج  امور  در  انقالب  رهبر  نماینده 
ایران تصمیمی برای تعطیلی حج امسال در صورتی که شرایط 

ایران از طرف عربستان پذیرفته شود، ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت االسالم قاضی عسکر 
که در مراسم بزرگداشت مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی در  
حضور  برای  عربستان  حج  وزیر  نامه  پاسخ  خصوص  در  کیش 
امسال هیئتی  اسفند  ایرانی در مراسم حج گفت: پنجم  زائران 
ایرانی  زائران  حضور  شرایط  طرح  و  بررسی  برای  کشورمان  از 
در صورت  و  اعزام می شود  عربستان  به کشور  مراسم حج  در 
پذیرش شرایط کشورمان و حفظ عزت زائران ایرانی، حج امسال 

برگزار خواهد شد.
سرپرست حجاج ایرانی با تاکید بر این مطلب که مقصر تعطیلی 
مسئوالن  افزود:  بود  عربستانی  طرف  هم  گذشته  سال  حج 
مثل  ایرانی  زائران  حضور  برای  الزم  امور  انجام  در  عربستانی 
مسائل کنسولی و حضور مسئوالن و افراد ایرانی برای پیگیری 
تعطیل  را  حج  هم  ما  و  نکردند  عمل  برنامه  طبق  حجاج  امور 
کردیم. حجت االسالم قاضی عسکر بیان کرد: بنایمان بر تعطیلی 
هایمان تالش می کنیم شرایط  رایزنی  با  و  نیست  امسال  حج 

برای برگزاری حجی ابرومند و شرافتمندانه برقرار شود.

هشدار ارتش سوریه به رژیم اسرائیل

ارتش سوریه نسبت به عواقب حمله بامدادی صهیونیست ها به 
فرودگاه نظامی »المزه« در غرب دمشق، هشدار داد.

انتشار  با  سوریه  ارتش  فرماندهی  کل  ستاد  فارس،  گزارش  به 
به  حمله  عواقب  خصوص  در  اسرائیلی«  »دشمن  به  بیانیه ای 

فرودگاه المزه هشدار داد.
در  انفجار  از  سوری  رسانه های  که  بود  دیروز  ابتدایی  ساعات 
فرودگاه المزه در غرب دمشق خبر دادند و دقائقی بعد مشخص 

شد که این حمله هم توسط صهیونیست ها انجام شده است.
مهمات  انبارهای  از  یکی  حمله،  این  در  گفته اند  سوری  منابع 

ارتش، هدف قرار گرفته است.
و  نشان  واکنش  حمله  این  به  بیانیه ای  صدور  با  سوریه  ارتش 

نسبت به عواقب این حمله »وقیحانه« هشدار داده است.
منابع نظامی ارتش سوریه گفته اند که این حمله با شلیک چند 
دریاچه  شمال  از  صهیونیستی  رژیم  جنگنده های  از  موشک 
طبریا )در جوالن اشغالی( صورت گرفته است. سخنگوی ارتش 
رژیم صهیونیستی از پاسخ به خبرنگار رویترز در خصوص علت 

انفجارهای امشب فرودگاه المزه، خودداری کرده است.

آغاز مناقشه گازی بین روسیه و ترکیه

شرکت گازپروم که بخش عمده سهام آن متعلق به دولت روسیه 
از  ترکیه  به  صادراتی  گاز  بهای  سر  بر  اختالف  علت  به  است 
استکهلم  داوری  دادگاه  به  کشور  این  خصوصی  های  شرکت 

شکایت می کند.
به گزارش ایرنا، شرکت گازپروم اکسپورت اعالم کرده است که 
شکایت نامه ای را علیه شرکت های خصوصی گاز ترکیه تنظیم 

کرده و به دادگاه داوری استکهلم تسلیم می کند.
را  گاز  مترمکعب  هزار  هر   2016 سال  روسیه  گازپروم  شرکت 
به بهای 260 دالر به ترکیه صادر می کرد، اما شرکت های گاز 
خصوصی این کشور خواستار تخفیف بیشتر هستند و چند دور 

مذاکره برای سال 2017 نیز بی نتیجه بوده است. 
روابط  که  شرایطی  در  نوشت:  مسکو  چاپ  کامرسانت  روزنامه 
علیه  روسیه  گازپروم  گذاشته،  بهبودی  به  رو  ترکیه  و  روسیه 
شرکت های گاز ترکیه ای به دادگاه استکهلم شکایت می کند.

به نوشته این روزنامه، گازپروم اکسپورت زیر مجموعه گازپروم، 
،»انرکو  گاز«  »آکفل  های  شرکت  علیه  را  خود  نامه  شکایت 
انرژی«، »آوراسیا گاز«، »بسفرس گاز« ، »شل«، »باتی هاتی« و 

»کیبار انرجی« ترکیه تنظیم کرده است.
میلیارد   10 حدود  ساالنه  بالکان  گاز  لوله  خط  از  گازپروم 

مترمکعب گاز در اختیار این شرکت ها قرار می دهد.
شرکت گازپروم همچنین ساالنه بیش از 17 میلیارد مترمکعب 

گاز به شرکت دولتی بوتاس گاز ترکیه تحویل می دهد. 
به نوشته روزنامه روسی، گازپروم علیه این شرکت دولتی ترکیه 
نیز شکایت کرده و دو طرف اختالفات خود را در باره بهای گاز 

صادراتی در دادگاه مطرح کرده اند. 

خبر

مطهر  پیکر  تشییع  گفت:  جمهور  رییس 
رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ها  گروه  و  ها  جناح  همه  وحدت  نمایش 
و همچنین نشانه زمان و موقعیت شناسی 

مردم ایران بود.
ادای احترام به مقام  از  آقای روحانی پس 
امام راحل و آیت ا... هاشمی رفسنجانی در 
پاسخ به سوال خبرگزاری صداوسیما گفت: 
مردم  انصافا در رحلت این مرد بزرگ وفای 
خود را  به خادمان نظام و انقالب به خوبی 

نشان دادند.
اسالمی  نظام  راه  در  فداکاری  و  جهاد  وی 
، اعتدال و میانه روی در  و بویژه عقالنیت 
مسائل و پیچ و خم های مخلتف را از ویژگی 
های بارز آیت ا... هاشمی رفسنجانی برشمرد 
و تاکید کرد که ملت بزرگ ایران همان راه و 

مسیر این بزرگوار را انتخاب می کند .
مطهر  پیکر  تشییع  مراسم  روحانی  دکتر  
رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام 
را نمایش وحدت همه جناح ها و گروه ها 
و همچنین نشانگر زمان و موقعیت شناسی 
روز  آن  گفت:  و  کرد  توصیف  ایران  مردم 
همه با حضور در صحنه، یکپارچگی نظام و 

کشور را به رخ  جهانیان کشید.

رحلت  اینکه  به  اشاره  با  جمهوری  رییس 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی از یاران نزدیک 
 ، رهبری  معظم  مقام  و  )ره(  امام خمینی 
مصیبتی بزرگ برای همه ملت ایران است، 
افزود: ایشان در همه روزهای سخت انقالب 
و نهضت اسالمی پناهگاه بزرگ مردم بود و 
انصافا مردم نیز در مراسم تشییع پیکر این 
مرد بزرگ ، وفای خود را به خادمان انقالب 

و نظام به خوبی نشان دادند.
دکتر روحانی تصریح کرد: از لحاظ سیاسی 

تا آخرین روز در  بود که ملت  بسیار مهم 
از  بعد  و  هستند  بزرگ  مسئولین  کنار 
رحلت یا شهادت نیز با حضور پیگیر خود 
و  مردم  بین  همیشگی   اعتماد  و  رابطه 

مسئولین را به نمایش می گذارند.
رییس جمهوری با اشاره به نمونه هایی از 
اسالمی  انقالب  تاریخ  طول  در  مظلومان 
هاشمی  ا...  آیت  و  بهشتی  دکتر  جمله  از 
مظلومیت،  این  داشت:  اظهار   ، رفسنجانی 
در  مردم  بیشتر  حضور  و  وحدت  باعث 

صحنه شد.
آیت  کرد:  تاکید  پایان  در  روحانی  دکتر 
حیاتش  طول  در  رفسنجانی  هاشمی  ا... 
معظم  رهبر  و  )ره(  امام  کنار  در  همواره 
مزارش  نیز  رحلت  از  پس  و  بود  انقالب 
احمد  حاج  و  )ره(  خمینی  امام  درکنار 
ایشان  همراهی  دهنده  نشان  خمینی  آقا 
بنیانگذار کبیر  در حیات و ممات در کنار 
دهد  توفیق  ما  به  خداوند  و  است  انقالب 
و  ادامه دهیم  به خوبی  را  عزیزان  این  راه 
ایران و  برای ملت بزرگ  خدمتگزار خوبی 

نظام جمهوری اسالمی باشیم.
حجت  مراسم  این  در  را  جمهوری  رییس 
خمینی  حسن  سید  المسلمین  و  االسالم 
تولیت حرم مطهر امام خمینی)ره( ، همسر 
و  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  فرزندان  و 
جمعی از اعضای هیات دولت همراهی می 

کردند.
همچنین در این مراسم رییس جمهوری به 
ابراز احساسات شمار زیادی از زائران مرقد 
دوستداران  و  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار 
می  شعار  که  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت 
تسلیت«  ،تسلیت  ما  جمهور  »رییس  داند 

پاسخ داد.

روحانی:

تشییع پیکر آیت ا... هاشمی؛ نمایش وحدت همه جناحها و گروهها بود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
رفسنجانی،  هاشمی  ا...  آیت  ارتحال  با 
یکی از ارکان اصلی انقالب اسالمی را از 

دست دادیم .
از  پیش  سخنران  رضایی  محسن 
تهران،  هفته  این  جمعه  نماز  خطبه های 
از  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  افزود: 
ابتدای نهضت انقالب اسالمی ، در محضر 
امام خمینی )رة( بودند و تا آخرین لحظه 
می  همراهی  نیز  را  رهبری  معظم  مقام 

کردند.
وی اظهار کرد: مرحوم هاشمی رفسنجانی 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات 
کارشناسی را می گرفتند و خدمت مقام 

معظم رهبری ارایه می دادند.
آیت  پیکر  تشییع  اینکه  بیان  با  رضایی 
هایی  پیام  دارای  رفسنجانی  هاشمی  ا... 
شامل  ها  پیام  این  داد:  ادامه  است، 
تاکید  و  وحدت  بر  تاکید  قدرشناسی، 
ارزشهای   ، والیت   ، رهبری  محوریت  بر 
تهران  در  که  هایی  مراسم  است.  انقالب 
امام  یار  ارتحال  برای  شهرستانها  و 
خمینی )ره( برگزار شد، محور صحبت ها و 
سخنرانی ها حاکی از شعار والیت، وحدت 
ا...  و قدرشناسی از شخصیت بزرگ آیت 

هاشمی رفسنجانی است .
سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه 
تهران تصریح کرد: از سال 57 با آیت ا... 
به  کمک  برای  که  رفسنجانی  هاشمی 
اهواز  به  نفت  شرکت  کنندگان  اعتصاب 
بزرگوار  این  و  هستم  آشنا   ، بودند  آمده 
با خود وجوهاتی آورده بود و به کارگران 

پول می داد تا امورات خود را بگذرانند.
آیت  مرحوم  اینکه  به  اشاره  با  رضایی 
رجایی  شهید  و  رفسنجانی  هاشمی  ا... 
کردند  تحمل  را  ها  شکنجه  بیشترین 
ولی از مسیر انقالب خارج نشدند، گفت: 
هاشمی  حضور  با  را  اطالعاتی  تشکیالت 
رفسنجانی ، شهید بهشتی و مقام معظم 
رهبری آیت ا... خامنه ای تشکیل دادیم 
و مرحوم هاشمی توجه زیادی به مسایل 

امنیتی داشت .
وی با بیان اینکه ایشان در جبهه نیروهای 
افزود:  داشت،  موثری  نقش  نیز  انقالب 
انقالب  پیروزی  از  سال   40 به  نزدیک 
مشکالت  جامعه  در  گذرد.  می  اسالمی 
وجود  المللی  بین  فشارهای  و  اقتصادی 
 ، بهمن   22 در  مردم  حضور  اما   ، دارد 
روز قدس و تشییع پیکر آیت ا... هاشمی 
داشته  تواند  می  معنایی  چه  رفسنجانی 

باشد.
و  )رة(  امام خمینی  کرد:  تصریح  رضایی 
یاران امام در عصر خود دست به اقدامی 
ایران  ملت   ، است  معجزه  یک  که  زدند 
مبارزاتی در نهضت مشروطه ، 15 خرداد 
و غیره داشتند اما وقتی امام خمینی )رة( 
آمد ، اتحاد بیشتر شد و انقالب اسالمی را 
به اهدافی رساند که شبیه معجزه است .

سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه 
تهران اظهار کرد: رژیم شاه ژاندارم آمریکا 
و اسرائیل بود که با پول نفت برای آنان 

ژاندارمی می کرد.
رضایی با تاکید بر اینکه اطاعت از رهبری، 
نظام جمهوری اسالمی ، ارزشهای انقالب، 

اعتقادی که ریشه در قرآن و اسالم دارد 
رهبری  مقام   : گفت   ، است  مهم  امری 
را  انقالب  مسیر  که  است  فردی  اولین 
ایران  حاضر  حال  در  و  دهد  می  ادامه 
تکفیری  برابر  در  و  است  منطقه  لنگرگاه 

ها و متجاوزان ، سینه سپر می کند.
انقالب  های  پیام  کرد:  خاطرنشان  وی   
اسالمی از مرزها بیرون رفته و تکفیری ها 
صهیونیسم  و  آمریکا   ، ها  وهابی   ،
میلیاردها دالر خرج کردند ، اما حلب آزاد 
شد و با آزادی حلب ، ایران با کشورهای 
دیگر در مسکو پای میز نشست تا آینده 
لطف  به  اینها  و  کند  مشخص  را  سوریه 
های  سیاست  ادامه  از  ملت  حمایت های 

جمهوری اسالمی است .
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر   
تاکید کرد: گستره انقالب اسالمی توسعه 
به  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  و  یافت 
عنوان مشاور رهبری ، در مدت 20 سال 
مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  من  که 
را  کشور  مسایل  تمامی  هستم  نظام 
سیاست گذاری کرد و این سیاست ها را 
به مقام معظم رهبری مشاوره می دادند .

انقالب  ساله   400 تاریخ   : گفت  رضایی 
)ره(  امام خمینی  راه  در  دهد  نشان می 
الگوهای متفاوتی از والیت پذیری وجود 

نقطه  امام  راه  به  عملی  التزام  امام  دارد 
مشترک این الگوهاست.

وی با بیان اینکه باید انسجام و وحدت را 
بیشتر حفظ کنیم، افزود: آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی بعضی حرفها و نظرات خاصی 

داشتند اما عملش با رهبری بوده است .
 رضایی با بیان اینکه باید از سوء استفاده 
دشمنان جلوگیری شود، اظهار کرد: باید 
کمین  در  ورز  کینه  دشمنان  که  بدانیم 
استفاده  سوء  ها  از صحبت  و  هستند  ما 
می کنند؛ در رفتارها و گفتارمان مواظب 

باشیم .
 وی با اشاره به اینکه در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام همه نوع سلیقه از اصولگرا، 
اطالح طلب ، وزرا وو غیره بود که مطرح 
می شد، گفت :همه سالیق و نظرات در 
آخرین  و  شود  می  مطرح  فکری  چالش 
حرف مرحوم هاشمی رفسنجانی این بود 
یابد و در سیاست،  ادامه  باید  انقالب  که 
مقام  های  سیاست  به  اقتصاد  و  امنیت 

معظم رهبری عمل شود.
از  فشارهایی  البته  کرد:  تصریح  رضایی   
و  شود  می  وارد  کشور  داخل  و  بیرون 
های  سیاست  مجموع  دهند  نمی  اجازه 
کالن پیاده شود. البته اگر این سیاست ها 

اجرایی شود انقالب بزرگی رخ می دهد.

تاکید آیت ا... هاشمی بر هماهنگی دولت و مجلس با رهبری

محسن رضایی: یکی از ارکان اصلی انقالب 
را از دست دادیم
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آن مرد رفت
é باهره حيدري

این روزها فیلم هاي زیادي از بُرش هاي زندگي  
آیت ا... هاشمي رفسنجاني در شبکه هاي مجازي 
و تلویزیوني پخش شد. در یکي از همین فیلم ها 
آیت ا... در حال خواندن بخشي از تاریخ دوران 

امیرکبیر است و خودش مي گوید که وقتي آن را مي خواند گریه اش مي 
گیرد زیرا درک مي کند که بر سر او چه آمد. امیرکبیر مردي بود که با 
استعمار مبارزه مي کرد آن هم در دوره اي که عده ي زیادي منافع کشور 
در ظاهر و منافع شخصي در باطن را در گرو مستعمره شدن کشور مي 

دانستند. 
هاشمي رفسنجاني کسي بود که 60 سال مبارزه کرد تا کشور را از استعمار 
دور کند البته که در این راه همراهان بسیاري داشت. او مردي بود که رهبر 
معظم انقالب در پیام تسلیتشان به هوش وافر و صمیمیت کم نظیرش 
اشاره مي کند. نکته قابل توجه دیگر در زندگي این مرد بزرگ، اعتمادي 
است که همگان در نظام به او داشتند و تجربیات ارزشمند ش از چشم 

کسي دور نبود .
او تنها یک مبارز نبود بلکه مبارزات را مدیریت مي کرد و بعد از انقالب 
نیز همراه امام راحل و مقام معظم رهبري در تثبیت انقالب نقش موثري 

ایفا کرد.
 حجت االسالم ناطق نوري در شبکه یک سیما وقتي خاطراتش را با آیت 
ا... هاشمي مرور مي کرد به پذیرش قطعنامه 598 اشاره کرد و گفت:آقاي 
هاشمي با اشاره به وضعیت آن زمان کشور خطاب به امام گفتند شرایط 
شرایطي است که اگر بخواهیم ادامه بدهیم نظام و شما و مردم ضربه 
میخورند. شما پس اجازه بدهید من مسئولیت این کار را به عنوان فرمانده 
جنگ بپذیریم و بعد شما به عنوان رهبر دستور بدهید من را محاکمه و 
اعدام کنید تا انقالب بماند. بي شک بیان این موضوع با این صراحت نشان 
از این دارد که انقالب خط قرمز آیت ا... بود. او در سال هاي پایاني عمر 
هم انقالب را معامله نکرد و معتقد بود انقالب بیشتر به من خدمت کرده 

است تا من به انقالب. 
خبر درگذشت او را خیلي هایمان هنوز که هنوز باور نمي کنیم زیرا او از 
شخصیت هایي بود که همواره فکرهاي تازه اي براي آینده ایران داشت و 
با وجود سن باال گویي هنوز کشور به شخص او نیاز داشت و دارد. قطعا 
پرداختن به چنین شخصیت واالیي در این مقال نمي گنجد. این وظیفه 
رسانه هاي گروهي است تا با پرداختن به شخصیت این مرد بزرگ در قالب 

هاي مختلف او و اقدامات بي دریغش را به نسل هاي آینده بشناساند.
خبر  اعالم  براي  ملي  رسانه  آمادگي  عدم  واقعه  این  تامل  قابل  بخش 

درگذشت او و پوشش اخبار مربوطه بود.
با نگاهي به آنچه که مردم عادي جامعه درباره رسانه ملي در شبکه هاي 
مجازي عنوان مي کنند، نشان مي دهد که رسانه ملي در این زمینه بسیار 

ضعیف عمل کرده است.
انتظار مي رفت رسانه ملي با آمادگي بیشتر با این واقعه و وقایع این چنیني 
برخورد کند. صدا و سیما در لحظات اولیه اعالم خبر درگذشت آیت ا... 
هاشمي رفسنجاني حتي برنامه هاي عادي خود را لغو نکرد و به پخش زیر 
نویس اکتفا کرد که این خود جاي تعجب دارد. در هنگام پخش زنده مراسم 
وداع با یار دیرین امام و رهبري نیز با کارگرداني ضعیف در انتخاب تصاویر و 
بیان اهمیت موضوع نتوانست آن طور که باید و شاید این رویداد را پوشش 
زنده دهد. البته در پوشش زنده تلویزیوني انجام برخي اقدامات طبیعي است 
و جاي بحث ندارد چرا که همواره عده اي سعي دارند خالف جهت رودخانه 
شنا کنند.  ارتباط هاي زنده اي که با محل برگزاري مراسم تشییع و حرم 
مطهر برقرار مي شد نیز آنچنان که باید و شاید حرفه اي نبود. البته در پي 
این انتقاد ها رئیس رسانه ملي که در چند ساعت گذشته مورد هجمه نیز 
قرار گرفته است به خبرنگاران گفت: »ما انتقادها را روي چشم مي گذاریم 

و سعي مي کنیم نسبت به انتقادها، عملکردمان را اصالح کنیم.«
مراسم خاکسپاري در حرم امام و با نظم قابل توجهي برگزارشد و شخصیت 
هاي کشوري و لشکري و بین المللي از جمله عمار حکیم رئیس مجلس 

اعالي اسالمي عراق نیز حضور داشتند.
هنگام ورود پیکر حضرت آیت ا... به داخل حرم مطهر امام راحل شاهد سیل 
جمعیت بودیم که با تراکم باال پیکر را همراهي مي کردند. آنچه که در این 
میان بیش از همه جلب توجه مي کرد تعداد قابل توجه تلفن هاي هوشنِد 
در حال تصویربرداري بود. متاسفانه با توجه به فضاي حاکم در شبکه هاي 
اجتماعي مبني بر سرعت انتقال اخبار و دست اول بودن آن، عده اي از 
مردم سعي دارند تا از دیگري پیشي بگیرند و این صحنه زننده را به وجود 
مي آورند. خوب است کمي به رفتار هاي اجتماعي توجه بیشتري داشته 
باشیم و همگان در راستاي فرهنگ سازي قدم هاي جدي و محکمي 

برداریم.
هاشمي  اکبر  ا...  آیت  مرگ  پي  در  و  اخیر  روز  این چند  در  که  آنچه 
رفسنجاني مورد توجه واقع شد وحدت مسئوالن نظام بود. همه براي اداي 
احترام به بزرگ مردم حذف ناشدني تاریخ انقالب آمدند از همه طیف ها. 
چرا که همه ما باید به این مرد بزرگ اداي دین کنیم و زحمات 60 ساله 

او را قدردان باشیم.

انتشار سند توافق ایران و کمیسیون مشترک برجام
سازمان انرژی اتمی ، متن سند توافق کشورمان و کمیسیون مشترک 
برجام را درباره نحوه محاسبه مواد غنی شده در تأسیسات هسته ای ایران، 

منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن کامل تصمیم کمیسیون مشترک 

که براساس برجام در وین اتخاذ شد به این شرح است: 
جمهوری اسالمی ایران توضیحات و توجیهات فنی خود در رابطه با برنامه 
تدوین شده درخصوص انجام فعالیت های حسابرسی مواد هسته ای پادمان 
آژانس در کارخانه تولید پودر غنی شده EUPP(UO2( را به کمیسیون 
مشترک ارائه نمود. کمیسیون مشترک مفاد این برنامه را مدنظر قرار داده 
و آن را براساس اختیار خود در مشاوره و ارائه راهنمایی در مورد موضوعات 
اجرایی براساس پارامترهای زیر تأیید کرد. شایان ذکر است که این تصمیم 
کمیسیون مشترک نمایانگر درک مشترک از دامنه تعهدات مربوط به 

برجام است:
1- اورانیوم موجود با غنای پایین LEU در تجهیزات EUPP که با 
توجه به فرایند تشریح شده در این متن، غیرقابل بازیابی تلقی شود ، 
مشروط بر اینکه ایران تا مدت 15 سال از روز اجرا تأسیساتی با توان بازیابی 
اورانیوم با غنای پایین LEU از چنین موادی را احداث ننماید. در شمول 
ذخایر اورانیوم غنی شده ایران مندرج در متن برجام قرار نمی گیرد. اگر 
در آینده، ایران اورانیوم غنی شده به تجهیزات EUPP تزریق نماید، روند 
زیر به منظور تشخیص میزان مواد نگه داشته شده در تجهیزات )هولداپ( 
، مطابق نکات مندرج در بند )2( به عنوان مواد غیر قابل ارزیابی محسوب 

می گردد.
2- چنانچه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران اورانیوم تهی 
شده به بخشی از تجهیزات EUPP از طریق تزریق محلول اورانیل فلوراید 
به دی اکسید اورانیوم و سیستم فرآوری ضایعات تا زمانی که مواد خروجی 
از آن بخش در سطح اورانیوم طبیعی یا کمتر باشد، مواد LEU نگه داشته 
شده در تجهیزات EUPP )هولداپ( غیر قابل بازیابی تلقی می شود. مواد 
حاوی اورانیوم غنی شده حاصل از مواد خروجی ، مشروط به اینکه ایران 
درجه غنای این قبیل مواد را به سطح اورانیوم طبیعی یا کمتر در بازه زمانی 
مشخص شده زیر رسانیده باشد. به عنوان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران 

مشمول برجام به حساب نمی آید.
3- تخمین میزان اورانیوم غنی شده در تجهیزات EUPP و مواد خروجی 
از فرایند شرح داده شده در بند )2(، تا 120 روز از آغاز روند یاد شده به 
عنوان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران مندرج در برجام محسوب نخواهد 

شد.
4- کمیسیون مشترک در سطح کارشناسان ، نگرانی ایران را در مورد 
تعریف ذخایر اورانیوم غنی شده به صورتی که در پاراگراف 56 از ضمیمه 

یک برجام آمده است، مورد بررسی قرار خواهد داد.

مسئله فلسطین؛ تحت الشعاع 
بحران خاورمیانه

همتای  دیدار  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
خود از کشور مالی از قرار گرفتن مسئله فلسطین، 
به عنوان مسئله اصلی جهان اسالم، تحت الشعاع 

بحران های خاورمیانه انتقادکرد.
به گزارش از خانه ملت، آقای علی الریجانی پس از 
دیدار ایساکا سیدیبه رئیس مجلس ملی جمهوری 
مالی، در نشست خبری گفت: خوشحال هستیم که 
رئیس مجلس ملی جمهوری مالی دعوت مجلس 

شورای اسالمی را پذیرفته و به تهران آمده است.
رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری مالی از گذشته روابط خوبی داشته 
اند که این موضوع در روابط دوستانه پارلمان های دو 

کشور نیز نمود یافته است.
مورد مسائل  در  مالی  و  ایران  ادامه گفت:  در  وی 
مختلف خاورمیانه به ویژه بحث مبارزه با تروریسم، 

دیدگاه های مشترکی دارند.
از  مالی  جمهوری  کرد:  تصریح  الریجانی  آقای 
کشورهای مهم در افریقاست که همواره مورد نظر 
ایران بوده است. در مذاکرات امروز بحث های خوبی 
درخصوص گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور 

مطرح شد.
عالقه  ایران  گفت:  اسالمی  مجلس شورای  رئیس 
مند است که سطح روابط تجاری با جمهوری مالی 
دو  که  اینجاست  اهمیت  حایز  نکته  یابد.  افزایش 
کشور تحلیل مشترکی درباره بحران های موجود 

میان کشورهای اسالمی دارند.
وی تاکید کرد: بحران های خاورمیانه و کشورهای 
اسالمی موجب شده است که فلسطین به عنوان 
بحث اصلی جهان اسالم تحت الشعاع قرار گیرد. ما 
تالش می کنیم در زمینه های مختلف با دیدگاه های 

مشترک، همکاری های نزدیکی داشته باشیم.
آقای الریجانی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری بین 
المجالس اسالمی در جمهوری مالی افزود: امیدواریم 
در کنفرانس بین المجالس اسالمی پیش رو اقدام 
اسالم  دنیای  مهم  های  چالش  حل  در  موفقی 
تهران  گفت:  وی  شود.  اتخاذ  درستی  تصمیمات 
سفر رئیس مجلس ملی جمهوری مالی به ایران را 
نقطه عطفی در روابط دو کشور می داند. از اینکه 
در ایام سوگواری به مناسبت ارتحال آیت ا... هاشمی 

رفسنجانی میزبان ایشان بودیم تشکر می کنیم.

ایران بزرگترین تهدید خاورمیانه
نامزد تصدی پست وزارت  ژنرال »جیمز ماتیس« 
دفاع آمریکا، روسیه و چین را به همراه گروههای 
تروریستی از عوامل تهدید کننده نظم جهانی خواند 
و از آمادگی آمریکا برای مقابله با این تهدیدات سخن 

گفت.
به گزارش مهر به نقل از راشاتودی، »جیمز ماتیس« 
ژنرال چهارستاره و بازنشسته نیروی دریایی آمریکا 
که از سوی »دونالد ترامپ« برای تصدی وزارت دفاع 
استماع  است، در جلسه  برگزیده شده  این کشور 
»کمیته خدمات مسلح« مجلس سنا ضمن دفاع از 
ساختار »سازمان پیمان آتالنتیک شمالی«- ناتو- بر 

تداوم مقابله با روسیه تأکید کرد.
و  چین  کشورهای  مذکور،   کمیته  به  خطاب  وی 
از عوامل  روسیه را به همراه گروههای تروریستی 
تهدید کننده نظام جهانی دانست و از آمادگی آمریکا 

برای مقابله با این تهدیدات سخن گفت.
این در حالی است که انتصاب وی به سمت وزیر 
دفاع آمریکا مستلزم ابطال یک ماده قانونی است که 
اعضای ارتش را ملزم می نماید ظرف هفت سال پس 
از خاتمه دوران خدمت خود به هیچ سمت عالی 
غیرنظامی در حوزه دفاعی منصوب نشوند.  با این 
حال، کمیته خدمات مسلح مجلس سنا با 24 رأی 
موافق و تنها سه رأی مخالف به ابطال این ماده قانونی 

رأی داد.
قانونگذاران مجلس سنا مدعی  به  ماتیس خطاب 
شد: »نیروهای مسلح آمریکا تحت بهترین هدایت 
و رهبری،  برخوردار از بهترین تجهیزات و آماده ترین 
نیروی نظامی در جهان هستند«. وی در ادامه افزود: 
»ما باید متحدان بین المللی و شراکتهای امنیتی 
خود را مغتنم شماریم. تاریخ روشن است: ملتهای 
و  شوند  می  پیروز  قدرتمند  متحدان  از  برخوردار 

ملتهای بی بهره از آن، از بین می روند«.
وی در ادامه گفت: »شعارهای من، پرداخت بدهی 
]دفاعی[ و تضمین حراست از مردم آمریکا و بقای 

آزادیمان است«.
ماتیس همچنین تأکید کرد که »آمریکا نباید برای 
پاسخ گویی به تمام دغدغه های خود در سرتاسر 
جهان به قدرت نظامی روی آورد«. وی خطاب به 
سناتور »گری پیترز« گفت: »آمریکا دارای دو قدرت 
بنیادین است. یکی قدرت ارعاب و دیگری- که ظرف 
بیست سال گذشته کمتر از آن استفاده کرده ایم- 

قدرت القاء است«.
کمیته  رئیس  پرسش  به  پاسخ  در  ماتیس  جیمز 
گستردگی  و  حجم  خصوص  در  مسلح  خدمات 
»برای  جهانی  نظم  که  گفت  روسیه  تهدیدات 
سوی  از  دوم  جهانی  جنگ  زمان  از  بار  نخستین 
در  چین  اقدامات  و  تروریستی  گروههای  روسیه، 
دریای چین جنوبی تحت بزرگترین حمالت قرار 
گرفته است«. ماتیس همچنین با این ادعا که روسیه 

در تالش برای انحالل ناتو است، موافقت کرد.
ماتیس خطاب به سناتور »بیل نلسون« گفت که 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه »تصمیم 
گرفته است که در مناطق مهم و کلیدی یک رقیب 
استراتژیک و یک دشمن باشد و انتظارات من از حوزه 
های ]قابل[ همکاری با پوتین بسیار کم و محدود 
است«. وی در پاسخ به پرسش نلسون در خصوص 
احتمال انحالل ناتو توسط ترامپ تأکید کرد: »جناب 
سناتور، چنانچه ما امروز ناتو را در اختیار نداشتیم، 
باید آن را ایجاد می کردیم. ناتو برای منافع ملی ما و 

امنیت آمریکا امری حیاتی است«.
رژیم  از  را  خود  حمایت  همچنین  ماتیس  جیمز 
صهیونیستی اعالم کرد و گفت: »به نظر من، امنیت 
برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  آمریکا  برای  اسرائیل 
در  ناتو  گسترده  حضور  بر  همچنین  وی  است«. 

منطقه اقیانوس آرام تأکید کرد.
»ماتیس« ایران را »بزرگترین عامل برهم زننده ثبات 
در خاورمیانه« خواند و از لزوم اتخاذ یک استراتژی 
جهت »خنثی سازی طرح ایران برای دستیابی به 

موقعیت هژمونی در منطقه« سخن گفت.
وی همچنین گفت که »منافع اساسی و مهم آمریکا 
در عراق اطمینان یافتن از عدم تبدیل شدن این 

کشور به بقایایی از دولت ایران است«.  

نگاه روزخبر

اینکه  به  اشاره  با  تهران  موقت  امام جمعه 
محوریت ایران با ولی فقیه دشمن را مایوس 
امام  را  می کند گفت: محوریت والیت فقیه 

عصر»عج« تعیین کرده است.
امام جمعه  امامی کاشانی  محمد  آیت ا... 
 ، نمازجمعه  خطبه های  در  تهران  موقت 
امروز  استکبار  دنیای  در  متاسفانه  گفت: 

اسالم را به خشونت نسبت می دهند.
وی با بیان اینکه تمدن اسالم تمدن بزرگی 
است، ادامه داد:  خشونت ها و جنایت ها از 
دشمنان اسالم است که جهان را به این سو 

کشانده است. 
خطیب نمازجمعه این هفته تهران با اشاره 
رئیس  آیت ا... هاشمی رفسنجانی  به رحلت 
فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: 
این حادثه، حادثه ای سنگین بود و آن را به 
عزیز  رهبر  عصر)عج(،  امام  مقدس  محضر 
حوزه های  تقلید،  معظم  مراجع  انقالب، 
علمیه، ملت قدرشناس و وقت شناس ایران 

و بیت ایشان تسلیت عرض می کنم.
به  اشاره  با  امامی کاشانی  آیت ا... 
آیت ا...  مرحوم  فرهنگی  تفکر  و  شخصیت 
بعد  در  کرد:  اظهار  هاشمی رفسنجانی، 
مطالب  هاشمی  مرحوم  سیاسی  و  انقالبی 
بسیاری بیان شده، اما باید به بعد فرهنگی 

وی نیز توجه کرد. 
بود   37 یا   36 سال  در  کرد:  تصریح  وی 
آیت ا...  مرحوم  مدرسه  در  ایشان  با  که 
نزدیک  حجره مان  و  داشتم  حضور  حجت 
به هم بود. روزی در حیاط این مدرسه قدم 
می زدم که به بنده گفت باید فکر جوان ها 
با یک حرکت  امر  این  که  کنیم  روشن  را 

علمی و فرهنگی میسر می شود. 
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: بعدها در 
داشتم،  هاشمی  آقای  با  که  صحبت هایی 
که  گفت  و  برد  نام  باهنر  شهید  از  وی 
حرکتی فرهنگی را با انتشار مجله ای به نام 
تشیع آغاز کردند که بنده نیز دو مقاله به 

آن مجله دادم. 
آقای  داد:  ادامه  امامی کاشانی  آیت ا... 
هاشمی در آن روزهایی که تنها 24 سال 
حقیقت  مردم،  مسئله  به  توجه  داشت، 
اسالم و اسالم واقعی را در نظر داشت و به 

قرآن و محتوای آن توجه داشت. 
وی به ذکر خاطره ای از هاشمی رفسنجانی 

زندان  به  ساواک  توسط  که  زمانی  درباره 
افتاده بود اشاره کرد و گفت: آقای هاشمی 
به بنده گفتند در سال 53 که خفقان شدید 
بود و زمانی که به زندان رفتم دیدم اوضاع 
محاکمه ام به گونه ای است که زندانی بودن 
من طوالنی خواهد بود که به همین دلیل 
به فکر تفسیر قرآن افتادم و دلخوشی بنده 
در آن سلولی که بودم و شکنجه می شدم 

این بود که قرآن را تفسیر می کنم. 
خطیب نمازجمعه این هفته تهران تصریح 
کرد: آقای هاشمی می گفتند در آن سلول 
ذهن  در  و  نمی دادند  من  به  قلم  و  کاغذ 
و  می کردم  مرور  را  عناوین  و  آیات  خودم 
بردند  اوین  زندان  به  مرا  ازمحاکمه  پس 
و  مهدوی کنی  آیت ا...  طالقانی،  آیت ا...  که 
داشتند  حضور  آنجا  در  نیز  انواری  آیت ا... 
قرآن  تفسیر  نوشتن  به  کردند  شروع  که 
اگر مطلع شوند آن  بنده می گفتند  به  که 
به  همسرم  وقتی  اما  می گیرند،  بنده  از  را 
مالقات بنده می آمدند آهسته مطالب را به 
وی می دادم و او در زیر چادر خود آن را به 

بیرون انتقال می داد. 
بعد  کرد:  تصریح  امامی کاشانی  آیت ا... 
کلید  هاشمی  آقای  انقالب  پیروزی  از 
واژه هایی که استخراج کرده بود را به برخی 
کنند  تبیین  را  آنها  که  دادند  قم  طالب 
قرآن  تفسیر  راهنمای  عنوان  به  بعدها  که 

منتشر شده است.
تفکری  یک  هاشمی  آقای  داد:  ادامه  وی 

برای روشن کردن جامعه داشت.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه آنچه 

و  زندان  آن  توسط  به  توانست  هاشمی 
شکنجه ها را تحمل کند و بعدها به اسالم و 
انقالب خدمت کند، باور محکم و صبر قوی 
انقالب،  او بود، اظهار کرد: هاشمی اسالم، 
کشور، استکبار و استعمار را باور داشت و 
عزت در سایه اسالم و کمک به امام را نیز 

باور داشت و حقیقتی برای او بود.
آیت ا...  پیکر  تشییع  به  اشاره  با  وی 
با عظمت  هاشمی رفسنجانی گفت: تشییع 
یک  نشان دهنده  هاشمی  آیت ا...  پیکر 

وحدت ملی بود. 
اینکه  بر  تاکید  با  تهران  موقت  امام جمعه 
آیت ا...  تشییع  مراسم  در  که  کسانی 
به  داشتند  حضور  هاشمی رفسنجانی 
احترام  انقالب  بنیانگذار  و  اسالم  انقالب، 
حفظ  وحدت  این  باید  گفت:  گذاشتند، 
که  دشمنان  و  خناس ها  به  نباید  و  شود 
به  زدن  دنبال ضربه  به  خارج  و  داخل  در 

انقالب هستند، توجه کرد. 
خطیب نمازجمعه این هفته تهران تصریح 
کرد: در دور تا دور کشور خناسانی هستند 
که در صدد ضربه زدن به انقالب هستند که 
رویایش  در  که  است  استکباری  نمونه اش 
بود که خاورمیانه جدید تاسیس کند  این 
و  عراق  می خواستند  راستا  همین  در  که 
الهی  فضل  به  اما  کنند،  تجزیه  را  سوریه 
و کوشش مردم و ارتش عراق و سوریه این 

نقشه ها بر باد رفته است. 
آیت ا... امامی کاشانی تصریح کرد: امیدوارم 
آزاد  آستانه  در  که  موصل  الهی  فضل  به 
شدن است توسط ارتش و نیروهای مردمی 

جانیان  این  و  شود  آزاد  زودتر  چه  هر 
برخی  که  طرفدارانش  و  داعش  آدمکش 
حاکمان کشورهای اسالمی هستند خداوند 
اسلحه  و  را یک شمشیر  آنها  و  ذلیل کند 

ضد آن کشورها کند. 
وافر  هوش  به  به  اشاره  با  وی 
رهبری  معظم  مقام  که  هاشمی رفسنجانی 
نیز به آن اشاره کردند، گفت: همین هوش 
معظم  رهبر  از  وی  نگذاشت  هاشمی  وافر 

انقالب و امام جدا شود. 
آیت ا... امامی کاشانی با بیان اینکه نظام به 
محور نیاز دارد و امام عصر)عج( این محور 
را تعیین کرده اند، گفت: حوادث واقعه که 
صرفاً  گفته اند  آن  درباره  عصر)عج(  امام 
بلکه  نیست،  حرام  و  حالل  احکام  همان 
رخدادها و مشکالتی است که برای کشور 

ایجاد می شود.
فرد  این  گفت:  تهران  موقت  امام جمعه 
امام زمان)عج(  اداره نظام اسالمی را  برای 
مشخص کرده اند و گفته اند که والیت فقیه 
است، یعنی کسی که فقیه، مجتهد، عادل، 
و  است  جهان شناس  و  جهان بین  پارسا، 
لذا  می کند،  کشور  مصالح  فدای  را  خود 
کشور  تا  باشد  محور  باید  شخصی  چنین 
عزت خود را ادامه دهد و امیدواریم خداوند 
رهبر گران  قدرمان را در سایه عنایات امام 
مستدام  و  سالمت  ظهورش  تا  عصر)عج( 

بدارد.
پیام  کردند:  تاکید  امامی کاشانی  آیت ا... 
آیت ا...  به  انقالب  معظم  رهبر  تسلیت 
عاطفه  از  پر  و  مهر  پر  هاشمی رفسنجانی 
بود بر این اساس آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
نقشی پر رنگ در انقالب اسالمی ایفا کرد.

با بیان  خطیب نماز جمعه این هفته تهران 
اینکه به همان وحدتی که در تشییع جنازه 
مصلحت  تشخیص  مجمع  فقید  رئیس 
نظام وجود داشت، نیاز داریم، گفت: وقتی 
نفر  با یک  ایران  ببینند محوریت  دشمنان 
است که نامش ولی فقیه است، قطعا ناامید و 
مایوس می شوند. جامعه به محوری نیاز دارد 
که امام عصر)عج( آن را تعیین کرده است. 

دادن  قرار  خطاب  با  امامی کاشانی  آیت ا... 
که  انسجامی  و  وحدت  این  گفت:  جوانان 
شکل گرفته را حفظ کنید و هیچ گاه سست 

نشوید و کنار نکشید.

آیت ا... امامی کاشانی:

محوریت ایران با ولی فقیه دشمن را مایوس می کند 
مرحوم آیت ا... هاشمی به اسالم و انقالب باور داشت

مجید تخت روانچی تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه 
نخواهیم داد پرونده برجام دوباره باز شود و این نه 
تنها موضع ما بلکه موضع همه اعضای 1+5 است.
دیروز  خارجه  وزارت  آمریکای  و  اروپا  معاون 
آصفی  حمیدرضا  پدر  ختم  مراسم  حاشیه  در 
به  پاسخ  در  خارجه  وزارت  پیشین  سخنگوی 
مشترک  کمیسیون  نشست  در  که  پرسش  این 
برجام در وین تضمین کتبی از آمریکایی ها برای 
اینکه تمدید آیسا بر برجام تاثیرگذار نخواهد بود 
کردید  مشاهده  که  همانطور  گفت:  شد؟  گرفته 
این جلسه ای بود که به درخواست ایران تشکیل 
شد و شکایتی که ما از دولت آمریکا در خصوص 
تمدید قانون آیسا داشتیم و دلیل بدعهدی هایی 
که تاکنون در طول یک سال گذشته در اجرای 
برجام داشته است. در بیانیه ای هم که در پایان 
و  ایران  شکایت  به  دارد  اشاره  شد  صادر  جلسه 
نامه ای که دکتر ظریف نوشتند و هم تأکید شد 
به بهترین نحو اجرا شود و  باید  اینکه برجام  بر 
در طول جلسه هم تمام اعضا تأکید داشتند که 

به هیچ وجه نباید اجازه داده شود که از وضعیت 
سوء استفاده وشد و برجام بخواهد در اجرایش با 

مشکالتی مواجه شود.
وی افزود: هیأت آمریکایی هم تأکید کرد و قول 
داد که هیچ آثار اجرایی نداشته باشد و ما باید در 

عمل ببینیم که به چه صورتی خواهد بود.
پایان  در  که  بیانیه ای  در  گفت:  روانچی  تخت 
جلسه صادر شد مشخص است که چه بحث هایی 
شده و در آنجا تأکید شده است که اجرای برجام 
به  به نحو احسن و کامل و بدون تحفظ و  باید 

صورت خیلی شفاف اجرا شود.
شدن  اجرایی  از  سال  یک  گذشت  اشاره  با  وی 
آن  اجرای  مشکالت  گذاشتن  میان  در  و  برجام 
با مردم این مشکالت را با مردم اظهار کرد: یکی 
آمریکایی ها  که  بود  بدعهدی هایی  مشکالت  از 
داشتند و در گفت وگوهایی که در جلسات برجام 

داشتیم به صراحت این موارد را مطرح کردیم.
معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: در طول جلسه 
کمیسیون مشترک در برجام در وین همه اعضا 
با نظر ما همراهی داشتند که به هیچ وجه نباید 
اجازه دهیم برجام با مشکالتی در اجرا مواجه شود 

و مورد سوء استفاده قرار گیرد.
پاسخ  در  خارجه  وزارت  آمریکای  و  اروپا  معاون 
به پرسشی دیگر درباره اظهارت تیلرسون گزینه 
تصدی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر اینکه برجام 
اعالم  بارها  گفت:  گیرد  قرار  بازبینی  مورد  باید 
باز  دوباره  برجام  پرونده  وجه  هیچ  به  کرده ایم 
اتفاقی  داد چنین  نخواهیم  اجازه  و  نخواهد شد 
بلکه موضع همه  ما  تنها موضع  نه  این  و  بیفتد 

اعضای 1+5 است.

فرانسه  جمهور  رئیس 
هسته ای  توافق  گفت: 
پس   5+1 گروه  و  ایران 
ریاست  دوران  ازپایان 
اوباما  باراک  جمهوری 

نیز باید حفظ شود.
به گزارش ایسنا به نقل از 
شبکه فرانس24، فرانسوا 
جمهور  رئیس  اوالند 
فرانسه در یک سخنرانی 
موضوعات  درباره 
سیاست خارجی با اشاره 

به اینکه اولین رئیس جمهور غربی بوده که در سال 2013 با حسن 
برای حل  است، گفت:  ایران مالقات کرده  رئیس جمهور  روحانی، 

مشکالت خاورمیانه باید با ایران صحبت کنیم.
اوالند به مناسبت آغاز سال نو میالدی در جمع نخست وزیران، وزرا 
باراک  فعالیت های  از  قدردانی  پاریس ضمن  در  خارجی  سفرای  و 
اوباما در طول دوران ریاست جمهوری اش )در آمریکا( تاکید کرد: 
توافق هسته ای با ایران پس از اتمام دوران ریاست جمهوری باراک 
اوباما همچنان باید حفظ شود. ما در حل این مسئله همکاری بسیار 

خوبی داشتیم.
وی همچنین به تحوالت سوریه و مسائل دیگر کنونی در جهان عرب 
پرداخت و گفت: باید تمامی بازیگران سیاسی منطقه را به صحنه 
خصوص  این  در  ایران  با  باید  که  کرده ام  تأکید  همیشه  بیاوریم. 
صحبت کنیم. من اولین رئیس جمهور غربی بودم که در سال 2013 
از آن  ایران، مالقات کردم و پس  با حسن روحانی، رئیس جمهور 
نیز وی را در پاریس مالقات کردم. همواره آشکارا گفته ام که فرانسه 
شریک کشورهای خلیج )فارس( بوده است و شریک آنها هم باقی 
و  خاورمیانه  در  بحران  حل  برای  کشورها  این  وجود  ماند.  خواهد 

برقراری توازن در منطقه اجتناب ناپذیر است.

اوالند: توافق هسته ای باید حفظ شود

اد      امه از صفحه1
ایرباس  با  ایران ایر  قرارداد  کرد:  تصریح  وی 
امضا شد که سالهای  بوئینگ در شرایطی  و 
و  اروپایی  شرکت های  با  روابط  سال، 
آمریکایی کمرنگ شده بود و هم اکنون هم، 
اجرای  عدم  درباره  بسیاری  گمانه زنی های 
کامل این قراردادها وجود دارد؛ اما ما بر این 
اجرای  برای  قرارداد،  طرف  دو  که  اعتقادیم 
خود  پیمان  به  و  دارند  کامل  حسن نیت  آن 

پایبند هستند.
تا  کرد:  خاطرنشان  شهرسازی  و  راه  وزیر 
زمانی که طرف مقابل به مفاد قرارداد متعهد 
باشد، ایران هم پایبندی خود را ثابت می کند 
در  تحوالت  و  تغییر  علیرغم  که  امیدواریم  و 

به  همچنان  بوئینگ  و  ایرباس  آمریکا،  دولت 
تعهداتشان پایبند باشند.

آخوندی با اشاره به اینکه تمام مراحل دریافت 
مجوزهای قانونی در امضای این قراردادها طی 
شده است، گفت: اجرای مفاد این توافقنامه ها 
قرارداد  این  و  است  الزامی  طرفین  سوی  از 
فضایی را فراهم می کند که دنیا حضور ایران 

را باور کند.
خریداری شده  صندلی های  میزان  گفت:  وی 
و  بوئینگ  ایرباس،  با  ایران ایر  قراردادهای  در 
اِی تی آر 50 هزار صندلی است که این میزان 
بیش از دو برابر صندلی های موجود در ناوگان 

فعال کنونی کشور است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: سن ناوگان هوایی 

اساس،  همین  بر  که  است  سال   23 حدود 
مسیرهای  در  موجود  هواپیماهای  از  تعدادی 
هوایی کشور یا در سن بازنشستگی هستند یا 
طی 10 سال آینده باید از چرخه فعالیت در 

حوزه هوایی خارج شوند.
هواپیمای  فروند   80 خرید  با  گفت:  وی 

فروند   20 و  ایرباس  فروند   100 بوئینگ، 
وارد  جدید  هواپیمای  200فروند  ای تی آر،  

ناوگان هوایی ایران می شود.
به گفته آخوندی، این هواپیماها در فاصله های 
دوربرد  کاربری  با  و همچنین  متوسط  کوتاه، 

مورد استفاده قرار گیرند.

وزیر راه و شهرسازی:

۹ فروند هواپیمای ای۳۲۱ و ای۳۳۰ 
در سال ۹۶ تحویل می شود

تخت روانچی: اجازه بازبینی پرونده برجام را نخواهیم داد



4 گزارششنبه 25 دی 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3399

سیاستمردی  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت 
و  سیاسی  مبارزات  با  همراه  که  بود  اندیشمند 
تصدی کلیدی ترین مسوولیت های کشور پس از 
انقالب، به تالیف آثار و ثبت خاطراتش پرداخت، 
بنابر این نمی توان وی را تنها از دریچه سیاسی 
رسمی  های  مسوولیت  از  جدا  او  بلکه  نگریست 
اش پویش چشمگیر علمی و مطالعاتی داشت و 

ساحت علم و عمل را در کنار هم پیمود.
برجسته  از  یکی  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت 
ترین شخصیت های سیاسی انقالب و جمهوری 
اسالمی بود که عمرش را در راه مبارزه، مجاهده 
و مطالعه گذاشت. او سعی کرد در طول زندگی 
ثبت  و  دانش  از  ورزی  سیاست  کنار  در  اش 

واقعیات تاریخی نیز دور نماند. 
é  آیت ا... و دغدغه نوشتن

دغدغه نویسندگی در هاشمی سابقه ای طوالنی 
پیش  مبارزات  اوج  زمان  در  حتی  او  و  داشت 
هاشمی  نبود.  فارغ  دغدغه  این  از  نیز  انقالب  از 
درباره دغدغه نویسندگی اش می گوید: براساس 
موضوعاتی که برای جامعه احساس نیاز می کردم، 
خاطر  به  انقالب  پیروزی  از  بعد  می نوشتم. 
نمی توانستم  داشتم،  که  فراوانی  مسوولیت های 
روی موضوعی خاص متمرکز شوم، اما جریانات 
و افرادی که نتوانستند با متن انقالب هماهنگ 
انقالب  تاریخ  تدوین  به  خود  دید  از  شوند، 
تأسیس  را  تاریخ  تدوین  بنیاد  هم  ما  پرداختند. 
کردیم تا به این کار مهم بپردازد. مصاحبه هایی 
درباره گذشته تاریخ انقالب با مسووالن این بنیاد 
انجام دادم که آن مصاحبه ها در دو جلد با اسناد 
منتشر شد. ولی دیدم جای خاطرات روزانه خالی 
است و با تاخیر شروع به یادداشت کردم. در حین 
من  در  هم  انقالب  تاریخ  حفظ  انگیزه  نوشتن 
از  پس  روزهای  نخستین  همان  در  شد.  تقویت 
شروع نوشتن خاطرات، به این نکته توجه داشتم 
نگارش  برای  پایه ای  نوشته ها،  این  مطمئناً  که 
تاریخ معاصر در آینده خواهد بود. به همین خاطر 
در کنار ایجاز، سعی می کردم مسائل و موارد مهم 

تاریخی از قلم نیافتد.
é  ...آثار هاشمی و نوشته ها درباره آیت ا

»فرهنگ  به  توان  می  هاشمی  تالیفی  آثار  از 
در  مساجد  جایگاه   « راهنما«،  »تفسیر  قرآن«، 
نظام اسالمی از منظر قرآن« و »امیرکبیر: قهرمان 
»سرگذشت  کرد.  اشاره  استعمار«  با  مبارزه 
آثار  زمره  در  هم  زعیتر«  »اکرم  اثر  فلسطین« 
زمینه  در  همچنین  دارد.  قرار  هاشمی  ترجمه 
و  کارنامه  از  توان  می  هاشمی  شفاهی  خاطرات 
خاطرات دوران پیش از انقالب و پس از انقالب 
خطبه های  کامل  متن  براین،  عالوه  برد.  نام  او 
نطق های  و  مصاحبه ها، سخنرانی ها  نماز جمعه، 
پیش از دستورش در مجلس به صورت کتاب های 

جداگانه منتشر شده است. 
درباره هاشمی تاکنون آثار مختلفی منتشر شده 
که برخی در قالب مصاحبه و دسته ای دیگر به 
اساس  بر  همچنین  هستند.  تالیفی  آثار  صورت 
خاطرات و دیدگاه ها، سخنرانی ها و مصاحبه های 

او چندین کتاب مستقل نوشته شده  است. 
و  زندگی  درباره  که  آثاری  آخرین  از  یکی 
شخصیت هاشمی منتشر شده، کتاب »روایتی از 
زندگی و زمانه آیت ا... اکبر هاشمی رفسنجانی« 
است که از دوره کودکی تا سال 1394 را در بر 

می گیرد. 
é  اميرکبير؛ قهرمان مبارزه با استعمار

یکی از معروف ترین و مطرح ترین آثار هاشمی 
کتابی است با عنوان امیرکبیر: قهرمان مبارزه با 
استعمار که به زندگی و رخدادهای دوره امیرکبیر 
می پردازد. هاشمی این کتاب را در سال 1346 
تالیف کرد که در هفت بخش سامان یافته است. 
در ابتدای کتاب تصویری از اوضاع و احوال کشور 
پیش از زمامداری امیرکبیر ترسیم شده و سپس 
اقدام های و اصالحات و مبارزه او ضد استعمار و 
عمال استعمار بازگو می شود. در ادامه نیز وضع 
کشور پس از سقوط امیرکبیر و تجدید استعمار 

بررسی و ارزیابی می شود. 
é  خاطرات شفاهی

تاریخ  درک  روش های  از  یکی  شفاهی  خاطرات 
است که طی آن شخصیت ها با نوشتن خاطرات 
را  تاریخی  رخدادهای  از  بخشی  ها  آن  ثبت  یا 
بازگو می کنند. از این رو برخی سیاستمداران با 
نوشتن خاطرات روزانه خود سعی می کنند منبع 

تاریخی را از دوران زیست خود ارایه کنند. 
معدود  از  هاشمی  ایران،  سیاستمداران  بین  در 
به  را  خود  خاطرات  که  است  هایی  شخصیت 
صورت روزنوشت به رشته تحریر درآورده است. 

از  یکی  وی  که  این  دلیل  به  هاشمی  خاطرات 
باسابقه ترین سیاستمداران انقالب اسالمی پیش 
انقالب تاکنون بوده، اهمیت بسیاری  از پیروزی 
دارد. در واقع هاشمی رفسنجانی با وجود موقعیت 
توانست  اش  کاری  فراوان  مشغله  و  سیاسی 
خود  روزانه  خاطرات  نگارش  برای  را  فرصتی 
خاطرات  این  انتشار  و  تدوین  دهد.  اختصاص 
روزانه، نشانگر ذهن منظم و دغدغه مند او است. 
یادنگاری  هاشمی،  خاطرات  و  کارنامه  مجموعه 
دوران پیش و پس از انقالب او را در بر می گیرد. 
منتشر  خاطرات  این  از  مجلد  چندین  تاکنون 
انتشارات  مدیر  هاشمی«،  »محسن  است.  شده 
را  مجموعه  این  که  انقالب  معارف  نشر  دفتر 
آیت  گوید:  می  زمینه  این  در  کند،  می  منتشر 
به  شروع   1360 سال  از  رفسنجانی  هاشمی  ا... 
نگارش خاطرات و فعالیت های روزانه خود کرد. 
تدوین یادداشت ها به طور ممتد تا به امروز ادامه 
در  دیگری  سیاستمدار  نمی کنم  گمان  و  دارد 
ایران با این نظم خاطرات خود را ثبت کرده باشد. 
این دست نوشته  ها پس از تایپ در دایره بررسی 
بیشتر گردآورنده قرار می گیرد و توضیحات الزم 
در پاورقی کتاب گنجانده می شود زیرا در تدوین 
نداریم  نوشته  ها  اصل  در  تصرفی  و  دخل  کتاب 
در  را  مواردی  مطلب  شدن  روشن  برای  فقط  و 
پاورقی می آوریم. به عنوان نمونه ممکن است در 
یادداشتی آورده باشد به فالن جلسه رفتم یا فالن 
خارجی  مهمانی  با  دیداری  یا  خواندم  را  خطبه 
بخش  و  عنوان  اینجا  در  اثر  گردآورنده  داشتم. 
کوتاهی از جلسه یا خطبه خوانده شده یا نتیجه 
افرادی  اسامی  یا  می آورد  پاورقی  در  را  مالقات 
که آیت ا... هاشمی رفسنجانی فقط نام خانوادگی 
آن ها را آورده است، تکمیل و این اطالعات هم 

در کتاب وارد می شود. 

هاشمی  خاطرات  و  کارنامه  مجموعه  از  تاکنون 
که  منتشر شده  جلد   2 در  مبارزه  دوران  کتاب 
به یادنگاری دوران پیش از انقالب او می پردازد. 
های  سال  خاطرات  شامل  آن  نخست  جلد 
جلد  است.  گاهشمار  و  تصویرها   ،1342-1357
هاشمی،  درباره  گوناگون  اسناد  نیز  کتاب  دوم 
را شامل  آن دوران  در  و همفکرانش  ها  فعالیت 
می شود. همچنین خاطرات پس از انقالب او طی 
سال 1360 تا سال های ابتدایی دهه هفتاد در 

چندین جلد تاکنون منتشر شده است.
آیت ا... هاشمی رفسنجانی از نگاه رسانه های خارجی؛

é انقالبی هوشمند و عملگرا
رسانه های انگلیسی زبان جهان طی روزهای پس 
از درگذشت آیت ا... هاشمی وی را روحانی انقالبی 
رویکردهای  با  که  کردند  توصیف  تیزهوشی  و 
سیاسی و عملگرایی خود ساختارهای نظام را در 

برابر هر گونه گزندی مقاوم ساخت.
رفسنجانی«  هاشمی  »اکبر  ا...  آیت  درگذشت 
رخدادی بود که بازتاب آن به ایران محدود نماند 
واکنش  به  را  خارجی  های  رسانه  از  بسیاری  و 
اخبار  انعکاس  بر  افزون  ها  رسانه  این  واداشت. 
و  سیاسی  کارنامه  بررسی  به  ا...  آیت  درگذشت 
برخی  نگاه  از  پرداختند.  وی  شخصیتی  زوایای 
آیت  نقش  خارجی  تحلیلگران  و  ها  رسانه 
کنونی  ساختار  به  دهی  شکل  در  هاشمی  ا... 
نقشی  آن  تقویت  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

غیرقابل انکار است. 
هاشمی؛ زیرک ترین انقالبی و نظریه پرداز قدرت 
مجمع  رییس  درگذشت  از  روز  چند  گذشت  با 
تشخیص مصلحت نظام و چهره سیاسی برجسته 
از  شماری  تحلیل  اسالمی  جمهوری  و  انقالب 
و  رویکردها  ارزیابی  سمت  به  غربی  های  رسانه 

سیاست ورزی هاشمی سوق یافت.
نوشت  گزارشی  در  »نیویورکر«  نشریه  تارنمای 
که هاشمی زیرک ترین انقالبی ایران بود که در 
خالل چهار دهه مشغله و مناصب سیاسی بسیاری 
داشت. پس از فرار شاه از ایران در سال 1979، 
وی به مدت 15 سال در راس قدرت بود و ریاست 
مجلس، ریاست جمهوری و امام جمعه تهران را 
بر عهده داشت. وی پس از انقالب، نماد و نظریه 
پرداز قدرت در حکومت دینی ایران شد که گاهی 
با زیرکی و گاهی با لبخند پاسخ طرف مقابل را 
می داد. وی همچنین بارها از جمله برای قربانیان 
وی  گریست.  ایران  به  عراق  شیمیایی  حمالت 

فردی بود که تا انتها در نظام نقش داشت.
نیویورکر در تشریح رویکرد و اندیشه سیاسی آیت 
ا... هاشمی آورد: وی در مقایسه با دیگر مذهبی ها، 
یک سیاستمدار عملگرا بود که حتی در میانه های 
مورد  در  ایران  رهبر  به  میالدی   1990 دهه 
نامه نوشت.  سیاست های کشور در قبال آمریکا 

این  اهمیت  کلینتون«  »بیل  دولت  زمان  آن  در 
نگاه تعاملی را درک نکرد. وی حتی سال گذشته 
مذاکره خواند.  و  تعامل  را جهان  فردا  نیز جهان 
اقتصاد  به  انقالب  ابتدای  در  رفسنجانی هر چند 
آزاد عالقه ای نداشت اما بعدها مسیر رو به آینده 
را عملگرایی در داخل و خارج دید. رفسنجانی این 
واقعیت سخت را دریافت که در یک نظام آرمانی 
برای اینکه ایده های انقالب تحقق یابد باید دولت 

و دستگاه اجرایی فعال شود.
تارنمای روزنامه »هندو« )The Hindu( هند، 
درگذشت آیت ا... هاشمی را ضایعه ای برای ایده 
اصالح طلبی در ایران تحلیل کرد و با اشاره به 
فعالیت های وی در دوره پس از انقالب به ویژه 
خارجی  سیاست  در  وی  آورد:  جنگ  مدیریت 
ژئوپلتیک  منافع  کرد  می  تالش  و  بود  واقعگرا 
ایران را حفظ کند و حداقل تنش ها را با غرب 
ریاست جمهوری،  از  دوره پس  در  باشد.  داشته 
بود  قدرتمند  معتدل  روحانی  یک  همچنان  وی 
که با تاکید بر حکومت قانون در مقابل تندروها 

قرار می گرفت. 
این روزنامه نقاط عطف حمایت آیت ا... هاشمی 
هسته  توافق  از  حمایت  در  را  یازدهم  دولت  با 
ای دانست و نوشت: وی نقشی حیاتی را در این 
توافق ایفا کرد. البته اکنون با توجه به مخالفت ها 
با برجام از سوی دولت آینده آمریکا ممکن است 

چالش هایی برای این توافق ایجاد شود.
به نوشته این روزنامه هندی هاشمی با 82 سال 
ایران  از حمایت نسل های گوناگون مردم  سن، 
از  هرگز  و  بود  برخوردار  انقالب  از  پس  و  پیش 

صحنه سیاسی فراموش نخواهد شد. 
é  متوقف هاشمی  بدون  نظام  حرکت 

نمی شود 
به نوشته برخی رسانه های غربی فقدان هاشمی 
های  و حتی شکاف  ها  اختالف  به  است  ممکن 
این  برابر  در  شود.  منجر  ایران  در  سیاسی 
که  کنند  می  ارزیابی  اینگونه  برخی  تحلیل، 
پس از هاشمی به عنوان یکی از پایه های نظام، 
جمهوری اسالمی به حرکت خود ادامه می دهد. 
تارنمای »فوربس« در گزارشی به تحلیل شرایط 
ایران پس از درگذشت آیت ا... هاشمی پرداخت و 
نوشت: حکومت ایران از این رخداد در رنج است. 
در  را  پررنگی  نقشی   1979 انقالب  از  پس  وی 
تعیین خط مشی های نظام ایفا کرد. اکنون فوت 
وی خالئی جدی را در قدرت، آن هم چهار ماه 
پیش از انتخابات مهم ریاست جمهوری ایجاد می 
کند زیرا وی پس از انقالب نقشی اقناعی را در 

شکل دهی به سیاست در ایران داشت. 
فوربس با بیان اینکه آیت ا... هاشمی طی چهار 
دهه اخیر نقشی پررنگ در عمق بخشی انقالب 
جمله  از  زیربنایی  های  برنامه  نیز  و  خارج  در 

فعالیت )صلح آمیز( هسته ای ایفا کرد افزود: وی 
در زمان جنگ، رییس مجلس و جانشین فرمانده 
ریاست  آن  از  پس  و  بود  ایران  مسلح  نیروهای 
جمهوری ایران را تا سال 1997 در اختیار داشت. 
بدون تردید رفسنجانی باتوجه به نوع رابطه اش 
با بنیانگذار انقالب اسالمی، از پایه های حکومت 
دینی در ایران بود؛ وی با این حال طرفدار تعامل 
را سیاستمداری  او  دلیل  به همین  بود،  با غرب 

عملگرا می شناسند. 
از  رفسنجانی  ا...(  )آیت  تحلیل،  این  اساس  بر 
نظام  دوم  نفر  عنوان  به  ایران،  در  انقالب  زمان 
با موازنه قدرت، سعی می  بود و همیشه  مطرح 
فوت  کند.  تامین  را  کشور  منافع  بیشترین  کرد 
است  تاثیرگذار  نظام  بر  نحو چشمگیری  به  وی 
اگر گذشته  آشکار می شود.  ها  برخی شکاف  و 
ایران  در  دینی  حکومت  باشد،  آینده  راه  چراغ 
نمی گذارد فقدان هاشمی به چالش تبدیل شود. 
روز دوشنبه در  نیز  نشریه »آتالنتیک«  تارنمای 
و  ایران  رهبر  ورزی  و سیاست  گزارشی دوستی 
آیت ا... هاشمی را عاملی برای قوام نظام طی دهه 
های اخیر دانست و نوشت: دوستی این 2 نفر از 
پنج دهه پیش شروع شد، این دوستی بیرون و 
داخل زندان رژیم شاه ادامه یافت. آیت ا... خامنه 
ای در زندان سرگرم ترجمه کارهای سید قطب 
مصری بود و آیت ا... رفسنجانی کتابی را درباره 

امیرکبیر نوشت.
رفسنجانی  ا...  آیت  دیگر  بخش  در  گزارش  این 
وی  افزود:  و  کرد  مقایسه  هم  با  را  امیرکبیر  و 
راه  به  را  دانشگاهی  سیستم  امیرکبیر  همچون 
از  ایرانی، نسلی  با آموزش میلیون ها  انداخت و 

تحصیلکرده ها را تربیت کرد. 
آتالنتیک در پایان اینگونه نتیجه گرفت که در هر 
صورت تاثیر درگذشت هاشمی تا چند ماه دیگر 
روحانی  دیگر  ماه  چند  تا  شود.  می  درک  بهتر 
باید برای انتخابات دوباره رقابت کند اما در کل 
درگذشت آیت ا... رفسنجانی در روندهای کالن 

نظام تغییری ایجاد نمی کند. 
در همین زمینه تارنمای روزنامه »ایندیپندنت« 
نوشت: درگذشت آیت ا... رفسنجانی با توجه به 
شرایط  است  ممکن  آمریکا  در  ترامپ  انتخاب 
دشوارتری را در نوع ارتباط ایران با جامعه بین 

الملل به وجود می آورد.
را  هاشمی  ا...  آیت  انگلیسی  روزنامه  این 
ایران  معاصر  تاریخ  در  بلندمرتبه  شخصیتی 
خمینی،  امام  از  پیروی  در  توانست  که  دانست 
شاه را سرنگون کند، فرماندهی جنگ را برعهده 
باشد.  جمهوری  رییس  هم  دوره   2 و  بگیرد 
ایندیپندنت نوشت: فوت رفسنجانی زمانی اتفاق 
دیگر  از  بیشتر  روحانی  جمهور  رییس  که  افتاد 

زمان ها به حمایتش نیاز داشت.

آیت ا... هاشمی؛ سیاستمداری با آثار و یادگاری های ماندگار

ریشـه  و  زا  آسـيب  ای  پدیـده  فقـر 
بسـياری از ناهنجـاری هـای اجتماعـی 
پيامدهـای  کـه  شـود  مـی  محسـوب 
مخربـی بـر جوامع انسـانی مـی گذارد 
توسـعه  هـای  برنامـه  تحقـق  مانـع  و 
کشـورها مـی شـود. بـرای بـرون رفت 
از بحـران فقـر بایسـتی به اشـتغالزایی 
توجه داشـت و بـا ورود افـراد به عرصه 
اقتصـادی، بـه ریشـه کنی ایـن معضل 

پرداخـت.
است  اجتماعی  های  آسیب  جمله  از  فقر 
به  دست  آن  با  بشری  جوامع  از  بسیاری  که 
گریبان هستند و سبب آسیب به بخش های 
چندگانه  ماهیت  شود.  می  جامعه  گوناگون 
و  سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی،  تاثیرهای  و 
اقتصادی این پدیده، در هم تنیدگی و افزایش 
آسیب های اجتماعی را به دنبال دارد. اگر چه 
فراروی  و همیشگی  تلخ  چالشی  فقر  موضوع 
ملت ها به شمار می رود اما تحمل آن با توجه 
عصر  در  رفاه  افزایش  و  توسعه  پیشرفت،  به 
همین  به  و  شده  گذشته  از  دشوارتر  حاضر 
دلیل بیش از پیش در کانون توجه دولتمردان 

و جامعه قرار گرفته است.
تاثیرهای  اجتماعی  و  فردی  ابعاد  در  فقر 
کم  دلیل  به  فردی  بُعد  در  دارد.  بیشماری 
اهمیت شدن انسان ها در دید دیگران، نبود 
توجه کافی به توانمندی ها و نداشتن جایگاه 
آسیب  افراد  شخصیت  به  مناسب  اجتماعی 
برای  جدی وارد می کند و ممکن است فرد 
نادرست  این مشکل ها به روش های  از  فرار 

متوسل شود. 
کم بضاعتی و فقر به دلیل ایجاد حس نابرابری 
اقتصادی می تواند خشم، بی حوصلگی، فحشا 
و بزهکاری را در جامعه ایجاد کند. افزون بر 
مناسب  موقعیت  نداشتن  علت  به  برخی  آن 
به  زندگی  برای  مطلوب  محیط  و  تحصیل 
شوند.  می  دچار  بدفرهنگی  و  فرهنگی  کم 
بهره  آموزشی  مناسب  امکانات  از  افراد  این 
نمی برند و این امر کاهش مشارکت سیاسی 
آنان در موضوع های تصمیم ساز کشور را در 
پی دارد. »ویکتورهوگو« شاعر و رمان نویس 
کاهش  در  تحصیل  اهمیت  درباره  فرانسوی 
آسیب های اجتماعی می گوید: »گشایش یک 

مدرسه معادل بستن یک زندان است.« 
عالوه بر این، افراد کم توان از لحاظ مالی برای 

به دست آوردن موقعیت اقتصادی و اجتماعی 
بهتر به شهرهای بزرگ تر و صنعتی مهاجرت 
امکان ورود به شهر را به دلیل  اما  می کنند 
برخوردار نبودن از توان مالی مناسب ندارند، 
بنابراین به علت سکونت در حومه شهر، پدیده 
حاشیه نشینی ایجاد می شود. این منطقه ها 
از امکانات رفاهی و آموزشی برخوردار نیستند 
بیشتر  را  اجتماعی  های  آسیب  امر  این  و 

می کند.
برای مبارزه با فقر توجه به ریشه و علت آن 
امری ضروری به نظر می رسد و تا زمانی که 
و  ها  شکل  به  فقر  نرود،  میان  از  عوامل  این 
قالب های گوناگون آن باز تولید خواهد شد. 
نسبت  به  و  تنهایی  به  فرد  هر  باید  چه  اگر 
توان خویش، گامی موثر در مسیر ریشه کنی 
فقر بردارد اما وجود سازمانی در این حوزه به 
منظور انسجام فعالیت ها و سرعت بخشیدن به 
اقدام هایی در این زمینه ضروری است. در این 
میان دولت نیز باید با همکاری و هم افزایی با 
بخش های خصوصی، سازمان های مردم نهاد 
و کارشناسان به تدوین برنامه های میان مدت 
و بلند مدت بپردازد و این پدیده زیانبار را مهار 
کند و جلوه ای تازه از دورنمای جامعه همراه 
با برابری، عدالت و توانمندی افراد که از حقوق 
شهروندی به شمار می روند، فراهم سازند تا 
در سایه آن بتوان از آسیب های اجتماعی که 
و  پیشگیری  آورد،  می  همراه  به  خود  با  فقر 

زمینه های توسعه پایدار را فراهم کرد.
توجه به این مهم سبب شد تا حجت االسالم 
کشورمان  جمهوری  رییس  روحانی«  »حسن 
به  فقر  با  مبارزه  ضرورت  به  سخنانی  در  نیز 
عنوان مهم ترین عامل گسترش آسیب های 
زنده  وگوی  گفت   در  و  کند  تاکید  اجتماعی 
تلویزیونی با مردم 13 دی 1395 خورشیدی 
مساله  اجتماعی،  مسایل  زمینه  »در  گفت: 
جلوگیری  برای  مهم  مسایل  از  یکی  اشتغال 
بیکاری  و  فقر  است.  اجتماعی  آسیب های  از 
آسیب های  برای  پایه  ترین  بزرگ   به عنوان 
اجتماعی در جامعه ما وجود دارد. خوشبختانه 
از سال گذشته رهبری راهبری مساله مبارزه 
شخصاً  خودشان  را  اجتماعی  آسیب های  با 
هم  اول  جلسه  همان  در  گرفتند.  به عهده 
ایشان فرمودند ما در این کار 20 سال تأخیر 
پیش  سال   20 باید  را  جلسه  این  و  داریم 

تشکیل می دادیم«.

 
 )IMEI( معاون رگوالتوری گفت: سال 85 شماره سریال گوشی
مبنای رجیستری قرار گرفت و باعث شد تا در حال حاضر بیش 

از 10 هزار کد گوشی تکراری در شبکه داشته باشیم.
حسین فالح جوشقانی -معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در برنامه ای تلویزیونی با 
رویکرد »بررسی دالیل کندی اجرای طرح رجیستری گوشیهای 
رجیستری  ملی  طرح  اجرای  اینکه  بیان  با  همراه«  تلفن 
گوشیهای تلفن همراه را بخشهای دیگری به وزارت ارتباطات 
محول کردند، گفت: کسانی که این کار را انجام دادند، اطالع 
 ICT متخصص  زیرا  ندارند  ارتباطی  شبکه  وضعیت  از  کافی 
این  انجام  تأخیر در  انتقاد برخی که  با  ارتباط  اما در  نیستند؛ 
کار را به آشنا نبودن ما با مفهوم مبارزه با قاچاق یا کار جهادی 

مرتبط می سازند باید بگویم اینگونه نیست.
طرحی  همراه(  تلفن  گوشیهای  )ثبت  رجیستری  افزود:  وی 
برگرفته از کشورهای دیگر بوده که دوستانی در وزارت صنعت 
و ستاد مبارزه با قاچاق آن را پیش کشیده اند اما هیچ کدام از 
این بخشها تخصص شبکه ارتباطی را ندارند و با پیچیدگیهای 
راستای  در  آنها  مدنظر  قابلیتهای  برخی  لذا  نیستند.  آشنا  آن 
اجرای رجیستری اصال در شبکه وجود نداشت و باید مقدمات 

آن فراهم می شد.
é پيچيدگيهای رجيستری مشخص نبود

مقدمات  برخی  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  جوشقانی  فالح 
تلفن  اپراتورهای  کرد:  ابراز  است،  شده  فراهم  کار  این  اجرای 
همراه قابلیتهایی را برای انجام این کار روی برخی نودهای خود 
در شبکه ایجاد کرده اند که برای اجرای کامل طرح باید قابلیتها 
را به کل شبکه بسط دهند؛ به عبارتی برای اجرای کامل باید 
الیسنسهای مورد نیاز را از تأمین کنندگان تجهیزات شبکه شان 

دریافت کنند.
رجیستری  طرح  اجرای  اینکه  بر  تأکید  با  رگوالتوری  معاون 
گوشیهای تلفن همراه از نظر وزارت ارتباطات با کندی مواجه 
تستها  برخی  بگویم  باید  نمونه  برای  تصریح کرد:  است،  نشده 
که  داشتیم  رجیستری  اجرای  برای  اپراتور  یک  شبکه  در  را 
قابلیتهای مورد نیاز را پشتیبانی نمی کرد و تأمین کننده شبکه 
آن به دلیل شرایط تحریمی در گذشته، پشتیبانی از شبکه را 

رها کرده بود.
وی افزود: بنابراین حدود 50 روز صبر کردیم تا این قابلیت در 
شبکه آن ایجاد شود. بسترهای الزم و پیچیدگیهای اجرای این 
طرح ملی از روز اول مشخص نبود و از این جهت با وقفه هایی 

مواجه شدیم.
او با اشاره به اینکه همین االن هم اجرای رجیستری روی شبکه 
آن  سیگنالینگی  ریسکهای  اما  است  انجام  قابل  همراه  تلفن 
مشخص نیست، گفت: ما حاضر هستیم در طول مرحله اجرا، 

فرآیند را بهینه کنیم.
é  تکراری IMEI رجيستری سال 85 باعث بروز 10 هزار

در شبکه شد
ابتدای کار پیش بینی می شد  اینکه در  بیان  با  فالح جوشقانی 
ظرف دو ماه بتوانیم رجیستری را وارد مرحله آزمایشی کنیم، 
گفت: اما تأخیرهایی که به دالیل فنی ایجاد شد کار را به اینجا 

رسانید که اکنون وارد مرحله آزمایشی شده ایم.
وی با پذیرفتن تمامی انتقادات مطرح از سوی ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز در ارتباط با کندی اجرای رجیستری گوشیهای 
دلیل  به  آنها  نگرانیهای  و  انتقادات  کرد:  اذعان  همراه،  تلفن 
حساسیت این طرح است اما نمی توانیم به گونه  ای وارد فرآیند 

اجرا شویم که شبکه دچار مشکل شود.
اجرای  به  اشاره ای هم  برنامه  این  ارتباطات در  نماینده وزارت 
ناموفق رجیستری گوشیهای تلفن همراه در سال 85 داشت و 
مبنای   )IMEI( گوشی  سریال  شماره  سال  آن  در  کرد:  ابراز 
رجیستری قرار گرفت و باعث شد تا در حال حاضر بیش از 10 
چنین  دلیل  باشیم.  داشته  شبکه  در  تکراری  گوشی  کد  هزار 
دسترس  در  راحتی  به  نرم افزاری  که  بود  این  هم  موضوعی 
همگان قرار داشت و کپی IMEIهای قابل قبول را در اختیار 
شماره های  به  اپراتورها  شبکه  چون  و  می داد  قرار  کاربران 

تکراری حساس نبود، اکنون وضعیت به این گونه شده است.
وی با بیان اینکه از مهر ماه سال گذشته وارد فاز مذاکرات با 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال شدیم، بیان کرد: تنها نقطه اختالف 
ما با این دوستان بر سر برنامه زمانبندی است زیرا ما می گوییم 

این برنامه متناسب با آنچه در عمل باید باشد، نیست.
وزارت ارتباطات تأخیر نداشته است

او با تأکید بر اینکه حتما می خواهیم اجرای این طرح را کمک 
رجیستری  اجرای  در  تأخیری  اگر  معتقدیم  ما  گفت:  کنیم، 
مشاهده می شود، از سمت ما نبوده است زیرا کار باید با متانت 

و کارشناسی پیش رود.
اجازه  شبکه  فنی  قابلیتهای  جاییکه  تا  افزود:  جوشقانی  فالح 

می داده، کار را در موعد خودش جلو برده ایم.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه 
طرح رجیستری )ثبت گوشی تلفن همراه( قرار است به مبارزه 
با قاچاق کمک کند و اصل مبارزه با قاچاق نیست، گفت: اصل 
مبارزه با فرایند قاچاق در مرحله عرضه است. تمام سامانه های 
وزارت صنعت هم بر این مبنا ایجاد شده است اما با این حال 
در  کمکی  طرح  این  تکمیل  برای  می خواهد  ارتباطات  وزارت 
بخش مصرف کننده باشد تا زنجیره مقابله با قاچاق کامل شود.

وی بار دیگر با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات تالش می کند کار 
مربوط به این حوزه را در تمام زمانهای منطقی انجام دهد، ابراز 
کرد: پیمانکار مرحله آزمایشی این طرح طبق پیشنهاد دوستان 
در وزارت صنعت مشغول کار است و اگر تمایل دارند، می توانند 

برای اجرای نهایی با آن قرارداد ببندند اما وزارت ارتباطات در 
انتخاب این شرکت دخالتی نداشته است.

او ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را صد درصد عنوان کرد و 
گفت: در چنین شرایطی طرح رجیستری باید به شکلی اجرایی 
شود که کمترین درگیری را برای 80 میلیون مشترک موبایل 

کشور ایجاد کند.
é تشریح فرآیند رجيستری گوشيها

فالح جوشقانی درباره فرآیند اجرای رجیستری هم عنوان کرد: 
پیش از هر اقدامی باید اطالعات IMEI گوشیهای فعال کنونی 
را جمع آوری کنیم تا در راستای رجیستری با محدودیتی مواجه 
یا  تماس  )پیامک،  استعالم گیری  نحوه  بمانند.  فعال  و  نشوند 
بسته  طریق  از  هم  را  عرضه  مراکز  در  مردم  توسط   )ussd

اطالع رسانی در آینده شرح می دهیم.
ابتدا  که  است  شکل  این  به  اطالع رسانی  نحوه  افزود:  وی 
مشترکان اطالعات IMEI گوشی و شماره تلفنهای همراه شان 
داده  بانک  در  تا  می کنند  ارائه  شده،  انتخاب  درگاه های  به  را 
ثبت شود. بعد از این مرحله هر زمان گوشی آنها روشن شود، 
اپراتور از بانک داده طراحی شده توسط ستاد مبارزه و  شبکه 
 IMEI وزارت صنعت استعالم می گیرد که ببیند ترکیب شماره

و شماره در آنجا ثبت شده است یا خیر.
او یادآور شد: اگر شناسه یکتا در بانک داده آنها ثبت شده باشد، 
این  غیر  در  آغاز می شود  مشترک  آن  به  اپراتور  سرویس دهی 
صورت به او مهلت داده می شود تا فرآیند ثبت را طی کند و در 
واقع از لیست سفید به خاکستری می رود. اما اگر باز هم در آن 
بازه زمانی به سمت ثبت نرفت، گوشی او از دریافت سرویس در 

شبکه اپراتورها منع می شود.
قطعی  اجرای  زمان  اینکه  بر  تأکید  با  رگوالتوری  معاون 
این  وارد  اولین جلسه ای که  در  نمی دانم، گفت:  را  رجیستری 
بحث شدم، اعالم کردم که اجرای این طرح از نظر من یک سال 
زمان نیاز دارد و لذا االن هم فکر می کنم تا نیمه اول سال آینده 

رجیستری اجرایی شود.

رجیستری گوشیهای موبایل تا شهریور ۹۶اشتغالزایی راهکاری اساسی در مهار فقر

وجود ۱۰ هزار IMEI تکراری در شبکه موبایل
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معاینه فنی »ویژه« شرط اخذ آرم طرح ترافیک

رئیس ستاد معاینه فنی شهرداری تهران با اشاره به جزئیات طرح جدید 
اخذ معاینه فنی ویژه یا برتر گفت: براساس مصوبه شورای عالی ترافیک از 
این پس باید معاینه فنی خودروهایی که می خواهند وارد محدوده طرح 

ترافیک شوند باید سختگیرانه تر باشد.
حسینی منشبا بیان اینکه خودروهایی که می خواهند طرح ترافیک بگیرند 
حتما باید معاینه فنی جدید را اخذ کنند گفت: خودروهایی که به تازگی 
معاینه فنی گرفته اند به صورت نیم بها مورد معاینه قرار می گیرند اما 
مابقی خودروهایی که ازمعاینه فنی آنها مدت ها می گذرد باید همه هزینه 

را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه اخذ معاینه فنی جدید در راستای تبدیل محدوده طرح 
ترافیک به محدوده بدون آالینده است درخصوص ویژگی های این نوع 
معاینه فنی گفت: معاینه فنی سخت تر خواهد شد و بر این اساس حدود 
مجاز خودروها در بحث آالیندگی سختگیرانه تر خواهد شد به گونه ای که 
پیش از این در تست مونوکسید کربن شاخص 2.5 بود اما حاال خودروها با 

0.7 می تواند از آزمون تست آالیندگی بیرون بیایند.
اینکه متقاضی آرم  بیان  با  رئیس ستاد معاینه فنی شهرداری تهران 
طرح ترافیک 96 حتما باید معاینه فنی برتر یا ویژه دریافت کنند، گفت: 
همچنین دور موتور و تست 2500 آر پی ام نیز به صورت سختگیرانه تر 

مورد بررسی قرار می گیرد.

الزام آموزشگاه های زبان به دریافت مجوز

رییس سازمان مدارس غیردولتی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت مراکز 
غیردولتی وابسته به آموزش و پرورش در قانون دائمی شدن تاسیس 
مدارس غیردولتی گفت: البته امور مراکز غیردولتی قبال در قالب کمیته ای 
پیگیری می شد اما مقداری رها شده بود. تاکید این قانون بر این است که 
در سنین دانش آموزی هر ارگان و دستگاهی که مایل است دوره آموزشی 

زبان ایجاد کند باید حتما از آموزش و پرورش مجوز بگیرد.
مراکز  و  آموزشگاه ها  وضعیت  تکلیف  تعیین  به  اشاره  گرد،با  مرضیه 
غیردولتی وابسته به آموزش و پرورش در قانون دائمی شدن تاسیس 
مدارس و مراکز غیردولتی که هفته گذشته به وزارت آموزش و پرروش 
ابالغ شد اظهار کرد: در این قانون فارغ از مدارس غیردولتی تکلیف سایر 
مراکز اعم از مراکز متفرقه آموزشی، اردوگاه های پرورشی غیردولتی و 
مراکز آموزش از راه دور صراحتا مشخص شده و این امر  در شوراهای 

نظارت انجام خواهد شد.
وی افزود: البته امور مراکز غیردولتی قبال در قالب کمیته ای پیگیری 
می شد اما مقداری رها شده بود و مراکزی برای آموزش زبان در سنین 
دانش آموزی اقدام به کار می کردند. تاکید این قانون بر این موضوع است 
که در سنین دانش آموزی هر ارگان و دستگاهی که مایل است دوره 
آموزشی زبان ایجاد کند باید حتما از مجوز آموزش و پرورش برخوردار 
باشد، متاسفانه تا کنون این مراکز تاثیرات منفی بر آموزش دانش آموزان 

وارد کرده اند

برای مبارزه اجتماعی با مواد مخدر 
باید به بحران اشتغال جوانان پایان داد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در رابطه با اجتماعی 
شدن مبارزه با مواد مخدر معتقد است: برای کاهش عرضه و تقاضا در 
زمینه مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی باید به بحران اشتغال جوانان 

پایان داد.
سید احسان قاضی زاده هاشمی گفت: تا وقتی که جوانان ما بیکار بوده و 
یا از شغل خود رضایتی نداشته باشند، گرایش به مصرف انواع مواد مخدر 
نیز در کشور زیادتر می شود. وی با بیان اینکه اعتیاد یکی از ناهنجاری های 
اجتماعی به شمار می رود، افزود: عالوه بر ناهنجار بودن اعتیاد، روی 
آوردن به مصرف مواد مخدر ریشه در مباحث خانوادگی دارد، اما بیکاری 
نیز بیشترین تاثیر منفی را روی جوانان می گذارد. نماینده مردم فریمان و 
سرخس در مجلس تصریح کرد: از سالیان گذشته تا به امروز تدابیر امنیتی 
و انتظامی و برخوردهای قهری برای مبارزه با مواد مخدر مناسب نبوده و 
نیست، باید راه کارهای اساسی از جمله تامین شغل مناسب و آگاه کردن 
خانواده ها درباره معضالت و آسیب های ناشی از اعتیاد را در پیش گرفت.

به گفته قاضی زاده هاشمی ، تقاضا برای مصرف مواد مخدر صنعتی و 
قرصهای روان گردان افزایش می یابد، برای جلوگیری از این بحران، نگاه ها 

به مقوله اعتیاد باید اجتماعی باشد نه قهری و برخوردی.
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: نگاه مجلس دهم به مقوله اعتیاد و مبارزه 
اجتماعی با مواد مخدر، پیشگیرانه، ترویجی و مراقبتی است و در این راستا 
در بسیاری از حوزه ها کارکردهای سالمت روحی و روانی پیش از ازدواج 

را الزامی کردیم.

کشف یک کانتینر لوازم آرایشی قاچاق

یک کانتینر لوازم آرایشی قاچاق به کمک سامانه مانیتورینگ ترانزیت 
توسط مأموران گمرک کشف و ضبط شد.

یک شرکت حمل و نقل بین المللی اقدام به اظهار ترانزیت داخلی  یک 
کانتینر کاال با عنوان کارتن خالی در  یکی از گمرکات ورودی به مقصد 
یکی از گمرکات داخلی می کند که مأموران گمرک با رصد این محموله 
از اتاق مانیتورینگ دفتر نظارت بر ترانزیت مستقر در ستاد مرکزی گمرک 
ایران به مغایرت اطالعات ورودی مشکوک ومراتب را جهت بررسی و فک 

پلمپ کشور مبدأ و ارزیابی دقیق کاال به گمرک مبدأ اعالم می کنند.
متعاقبا پس از ارزیابی کامل محموله توسط گمرک مبدأ مشخص می 
گردد که قسمت جلو درب ورودی کانتینر به طرز ماهرانه ای با کارتن 
خالی پوشانده شده است اما در ردیف های انتهایی  کارتن های حاوی  
لوازم آرایشی جاسازی شده است. با توجه به رویه ترانزیت و به استناد ماده 
61 قانون امور گمرکی و اظهار خالف واقع توأم با اسناد خالف ، این کاال 
مشمول قاچاق شده و پرونده قاچاق تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی 

به مراجع ذیصالح ارجاع می شود.

الکل مغز را در حالت ضعف قرار می دهد

متخصصان دریافته اند که الکل مغز را در حالت ضعف قرار می دهد و باعث 
افزایش حس گرسنگی می شود. در این بررسی الکل در موش عالئمی را 

در مغز فعال کرده که به بدن می گوید غذای بیشتری الزم دارد.
متخصصان انگلیسی که این نتایج را در نشریه »نیچر کامیونیکیشنز« 
گزارش کرده اند معتقدند همین مساله احتماال در مورد انسان هم صدق 
می کند. به گزارش بی بی سی، الکل باعث افزایش فعالیت نورونی به نام 
»ای جی آر پی« شده و اینها سلول های عصبی هستند که موقع گرسنگی 

فعال می شوند.
در این مطالعه محققان موسسه »فرانسیس کریک« برای سه روز مقدار 
زیادی الکل به موش ها دادند و موش ها با مصرف الکل بیش از میزان 
معمول غذا خوردند. بنابر این گزارش، الکل خود حاوی مقدار زیادی 
کالری است و در حال حاضر حدود دو سوم بزرگساالن در انگلیس اضافه 
وزن دارند یا بیش از حد چاق هستند. پروفسور »سر ایان گیلمور« از 
موسسه Alcohol Health Alliance UK می گوید: الکل مسئول 
بیش از 60 نوع بیماری است و کسانی که عادت به نوشیدن الکل دارند 
خود را در معرض خطر حتی بیشتری قرار می دهند. به عالوه احتمال 
خوردن غذاهای ناسالم هم بیشتر می شود. وی افزود: الکل و چاقی عامل 

90 درصد موارد مرگ ناشی از نارسایی کبد است.

تعویض ۴۰ هزار خودروی 
فرسوده در ناوگان عمومی شهرها

وزیر کشور گفت: تاکنون 40 هزار خودروی فرسوده 
در ناوگان عمومی شهرها تعویض شده و تا 90 هزار 

تعویض خودرو ظرفیت داریم.
شوراها،  نشست  در  رحمانی فضلی  عبدالرضا 
افزود:  مرکزی  استان  دهیاری های  و  شهرداری ها 
گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در کاهش 

ترافیک و آلودگی هوا بسیار اثر گذار است.
اقتصاد  امسال در شورای  اظهارکرد:  ادامه  وی در 
ساخت بیش از 2500 واگن تصویب شد که رقم 
باالیی است و بزودی تفاهم نامه با وزارت صنعت 

به امضا می رسد.
تقویت  به  مصمم  دولت  اینکه  بیان  با  وزیرکشور 
شوراها، دهیاری ها و شهرداری هاست و برنامه هایی 
است،گفت:  شده  تدوین  و  تعریف  زمینه  این  در 
تشکیل جلسه ها نماد مشارکت در تعیین سرنوشت 
مردم به دست مردم و اراده ملت برای اداره امور خود 
است.  این موضوع از برکت جمهوری اسالمی ایران 
است. در حال حاضر 36 هزار دهیاری در کشور وجود 
دارد و تربیت این تعداد مدیر در سطوح روستایی در 

دوران انقالب اسالمی بسیار حائز اهمیت است.
روستایی  و  شهری  سطوح  در  شوراها  افزود:  وی 
منبع عظیم مدیریتی برای کشور و سرمایه کشور 
محسوب می شوند. وزیر کشور تاکید کرد: هزینه 
مختصری که در خصوص مدیریت مردم در امور 
جاری خود می دهیم، در برابر منافعی که دریافت 

می کنیم، قابل محاسبه نیست.
رحمانی فضلی با بیان اینکه برخی افراد نسبت به 
شوراهای روستایی و شهری و مدیریت های منبعث 
از این موضوع به نقد و اعتراض می پردازند،گفت: 
در این نقدها هزینه های مترتب بر شوراها چنان 
بزرگ نمایی می شود که اصل منافع شورا و اصل 
تعیین سرنوشت انسان به دست خود - که امری 

الهی است- کامال نادیده گرفته می شود.
وی ادامه داد: امروز که از شوراها صحبت می شود، 
در  باالیی  بسیار  ورزیدگی  و  مهارت  از  قطعا 
تصمیم گیری و تصمیم سازی برخورداریم. این ثروت 
را با مباحث اقتصادی نمی توان محاسبه کرد و آثار این 
مهم در حوزه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی رصد 
از اعتماد و سرمایه اجتماعی  می شود. برخورداری 
در واقع رمز حیات یک کشور است و حفاظت در 
برابر تهدیدها و استقامت در برابر هجمه ها با تکیه 

بر سرمایه مردمی در این کشور محقق شده است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در دولت کنونی عنایت 
دارد،اظهار  وجود  دهیاری ها  و  شوراها  به  خاصی 
کرد: برای اولین بار کمیسیونی به عنوان کمیسیون 
ایجاد شد که بی سابقه  کالنشهرها و شهرداری ها 
بوده است. رییس شوراهای کشور، شهردار تهران 
شهرداری ها  نماینده  عنوان  به  تهران  استاندار  و 
این  در  هستند.  کمیسیون  این  عضو  شوراها  و 
و  شهرداری ها  مطالعات  و  پیشنهادها  کمیسیون 
شوراها مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد و به 

عنوان الیحه به دولت ارائه می شود.
وزیر کشور در ادامه گفت: توجه به مالیات بر ارزش 
افزوده و منابع بودجه عمومی و کمک به شهرداری ها 
از این طریق مورد توجه بوده است. سال 92 و 93 با 
شروع به کار دولت کنونی این موضوع به نحو مطلوبی 
پیش رفت اما سال 94 به دلیل افت قیمت نفت 

نتوانستیم در این زمینه خوب کار کنیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: در سال 95 بسیار تالش 
بتوانیم این موضوع را جبران کنیم.  کرده ایم که 
میلیارد  و 500  هزار  دو  دولت  منظور  این  برای 
بخشی  که  داد  اختصاص  خزانه  اسناد  از  تومان 
این محل  از  پیمانکاران  به  بدهی شهرداری ها  از 

پرداخت می شود.
از قول کمک دولت به شهرداری ها  وی همچنین 
از محل مالیات بر ارزش افزوده و بودجه عمومی و 
کمک به شهرداری ها و دهیاری ها در قالب امکانات 
و تجهیزات از این محل در صورت تخصیص خبر داد.

و  شهرداری ها  بخش  در  اینکه  بیان  با  وزیرکشور 
دهیاری ها با مشکالت و مسائلی مواجه هستیم،گفت: 
باید به مردم اعتماد و قبول کنیم که آنان می توانند 
به نحو احسن اقدامات موثری انجام دهند و توسعه 

پایدار با تکیه بر اداره ملت ممکن خواهد بود.
این  ایجاد  در  را  ها  و شهرداری  نقش شوراها  وی 
اعتماد حائز اهمیت دانست و اظهارکرد: شهرداری ها، 
دهیاری ها و شوراها در یک تعامل مشارکتی و منطقی 

باید با مردم ارتباط بیشتری داشته باشند.
رحمانی فضلی در پایان با تاکید بر اینکه اعتماد مردم 
با عملکرد مطلوب این نهادها تقویت می شود،گفت: 
مردم باید اطالع داشته باشند که عوارض پرداختی 
چه نقشی در بهبود شرایط محیطی آن ها دارد. باید 
توجه داشت هر چه ارتباط و و قدرت پاسخگویی 
مردم  شود،  بیشتر  دهیاری ها  و  شهرداری  شورا، 

بیشتر اعتماد و مشارکت می کنند.

افزایش طالق های شیشه ای 
مسئول دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی 
در  شیشه  مصرف  اثر  بر  طالق  افزایش  از  فارس 
استان فارس خبر داد. قدرت محکم گفت: براساس 
آمارهاي موجود، 55 درصد از طالق ها در فارس بر 

اثر اعتیاد صورت مي گیرد.
وي با تاکید بر این که توهم و بدبیني از جمله آثار 
مخرب مصرف مواد مخدر صنعتي است افزود: فرد 
بعد از مصرف این مواد دچار توهم و بدبیني میشود 
که این مهم نقش بسزایي در افزایش آمار طالق دارد.

مسئول دفتر پیشگیري و درمان اعتیاد بهزیستي 
بدبیني،  و  توهم  بر  عالوه  کرد:  تصریح  فارس 
آزاري  کودک  عصبانیت،  جنسي،  توانایي  کاهش 
و همسرآزاري از دیگر عوارض مصرف مواد مخدر 

صنعتي و سنتي است.
وي با اشاره به بازگشت تعداد زیادي از معتادان به 
چرخه اعتیاد بعد از پاکي خاطرنشان کرد: معتادان 
باید در درمانگاههاي مجاز و تحت نظر کادر علمي 
انجمن  در  باید  ماندن  پاک  براي  و  شوند  درمان 

معتادان گمنام ثبت نام کنند.
محکم گفت: پیشگیري از اعتیاد باید از سنین کودکي 
آغاز شود و به فرزندانمان مهارتهاي کنترل خشم، نه 

گفتن و مهارتهاي زندگي را آموزش دهیم.

خبرخبر

در  ایران  عروق  و  قلب  انجمن  رئیس 
حاشیه دهمین همایش سالیانه اینترنشنال 
کاردیولوژی گفت: نارسایی قلبی در حقیقت 
به  موضوع  این  و  است  بشر  آینده  مشکل 
معنای این است که به دلیل باال رفتن سن 
افراد در دراز مدت بیماری هایی مثل فشار 
خون، گرفتگی عروق، نارسایی های قلبی را 
را  افراد  از  زیادی  تعداد  که  می کند  ایجاد 

مبتال خواهد کرد.
بروز  از  پیشگیری  برای  داد:  ادامه  وی 
مانند  عواملی  باید  قلبی  نارسایی های 
باال  قند خون  و  کنترل فشار خون، چاقی 
را در دستور کار قرار داد. خوشبختانه مردم 
کشور ما همه از این عالئم اطالع دارند اما 

کمتر کسی به آنها توجه می کند.
مشاور وزیر افزود: دیابت، مصرف دخانیات 
عوامل  و  باال  خون  قند  و  فشار  سیگار،  و 
قلبی  نارسایی های  بروز  باعث  ژنتیکی 
ژنتیکی  مشکالت  که  افرادی  و  می شوند 
دارند استعداد بیشتری برای ابتال به بیماری 
نارسایی قلبی دارند و عوامل پیشگیری باید 

در این افراد جدی تر کنترل شود.
قلبی  نارسایی های  وی در خصوص درمان 
گفت: برای درمان این بیماری، از اقدامات 
باطری های  مانند  دارویی  غیر  و  دارویی 

قلبی استفاده می شود.
رئیس انجمن قلب و عروق ایران در خصوص 
عمل پیوند قلب توضیح داد: خوشبختانه در 
کشور ما عمل پیوند قلب به صورت کامل 
رجایی  شهید  قلب  مرکز  و  می شود  انجام 

در انجام این عمل بسیار موفق بوده است.
به  که  افرادی  در  قلب  پیوند  افزود:  وی 
و  دارند  قلبی  نارسایی های  دلیلی  هر 
نبوده  بخش  نتیجه  دارویی  درمان های 

است، صورت می گیرد.
وی ادامه داد: علت این بیماری در جوان ها 
بیماری  است،  قلب  عضالنی  بیماری های 
التهاب  از  ناشی  می تواند  قلب  عضالنی 
عضالت باشد و در مواقعی علت این بیماری 
بیماری های  از  برخی  است،  ناشناخته 
می توانند موجب نارسایی عروق قلبی شوند 
به طوریکه این بیماری در سنین باال بیشتر 

مشاهده می شود اما باید بدانیم اصوال عمل 
مشکل  افراد  سن  رفتن  باال  با  قلب  پیوند 
خواهد بود و نتیجه کمتری خواهد داشت 
است  کمتر  جوانان  در  موضوع  این  که 
موفقیت  با  جوانان  در  قلب  پیوند  عمل  و 

بیشتری انجام می شود.
موفق  قلب  عمل  اینکه  برای  گفت:  نوحی 
صورت گیرد باید هر دو فرد گیرنده و اهدا 
که  باشند  داشته  مناسبی  شرایط  کننده 
فرد  انجام شود  موفقیت  با  قلب  پیوند  اگر 
دریافت کننده می تواند بیش از 10 سال به 

زندگی خود ادامه دهد.
داروهای  عوارض  مورد  در  وزیر  مشاور 
بدنسازی گفت: مصرف این داروها عوارض 

بسیار خطرناک و جبران ناپذیری را در پی 
خواهد داشت و حتی در مواقعی منجر به 
ورزشکاران  متاسفانه  شد.  خواهد  مرگ 
فقط ظاهر قضیه را می بینند و بنده به طور 
جدی توصیه می کنم از مصرف این داروها 

خودداری کنند.
گفت:  قلب  تپش  ایجاد  علل  مورد  در  وی 
اکثر بیماری های قلبی منجر به تپش قلب 
می شوند و برخی از بیماری های غیر قلبی 
بروز  باعث  نیز  تیروئید  غده  پرکاری  مانند 
تپش قلب خواهند شد و باید بدانیم تپش 
قلب ناشی از دویدن و هیجانات به صورت 
به  نیازی  معموالً  و  می دهد  رخ  طبیعی 

درمان های دارویی ندارند.

هشدار درباره عوارض داروهای بدنساز

مرگ در کمین ورزشکاران بدنسازی

سردار  یادواره  در  انتظامی  نیروی  فرمانده 
عملیات  شهدای  و  مرادی«  »شاه  شهید 
کربالی 4 و 5 شهرستان لنجان گفت: امروز 
پیشرفت کشور در گرو تفکر و روحیه جهادی 
و تبعیت از خط والیت است که این روحیه 

باید در کشور حفظ و ارتقاء یابد.
سردار  یادواره  در  اشتری«  »حسین  سردار 
تیپ  مقام  مرادی«قائم  شاه  »محمد  شهید 
بنی هاشم و شهدای عملیات کربالی 4 و 5 
شهرستان لنجان، اظهارداشت: مردم منطقه 
در  همیشه  »ورنامخواست«  شهر  و  لنجان 
در  و  بودند  پیشگام  مقدس  دفاع  دوران 
تیپ های امام حسین )ع(، 44 قمر بنی هاشم 
و 91 بقیة ا... حضور داشتند و تیپ قمر بنی 
هاشم همیشه از یگان های خط شکن سپاه 

پاسداران بود.
وی یکی از دالیل حضور سرداران در تیپ قمر 
بنی هاشم را فرماندهی شهید »شاه مرادی« 
در این تیپ عنوان کرد و افزود: این شهید 

واالمقام فردی مومن، شجاع و مهربان بود و 
هر موقع در عملیات ها شرکت می کرد همه 

معتقد بودند که پیروزی به دست می آید.
فرمانده ناجا به ویژگی های شهید شاه مرادی 
پرداخت و گفت: این شهید بزرگوار، فرمانده 

ای مخلص بود که همه جذب او می شدند؛ 
پاکسازی  تا  کردستان  در  هایش  رشادت 
سنندج، فاو ، عملیات فتح المبین و کربالی 5 
که در این عملیات به شهادت رسید را هرگز 

نمی توان فراموش کرد.

وی با بیان اینکه امروز امنیت ما در دنیا مثال 
زدنی است، گفت: یکی از دالیل این امنیت، 
مانند  شهیدانی  های  رشادت  و  جانفشانی 
شهید شاه مرادی در دوران هشت ساله دفاع 
حرم  مدافع  شهدای  حماسه  نیز  و  مقدس 
است که دشمنان را هزاران کیلومتر به عقب 
راندند و ما باید این امنیت را پاسداری و از 
آن صیانت کنیم. سردار اشتری تصریح کرد: 
امنیت امروز کشور را مدیون خون شهدا و 
های  هدایت  آنها،  های  خانواده  خیر  دعای 
مقام معظم رهبری، همت رزمندگان اسالم و 

وحدتی که بین مردم است، هستیم.
راه  تنها  را  انتظامی، وحدت  نیروی  فرمانده 
همه  باید  گفت:  و  کرد  عنوان  کشور  حفظ 
مردم  بین  که  وحدتی  این  کنند  تالش 
وجود دارد، حفظ شود و تمام سعی ما برای 
خواسته  همان  این  باشد،  کشور  پیشرفت 
شهیدانی مانند شهید »شاه مرادی« است که 
جان خود را برای آن در طبق اخالص نهادند.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت که میزان پرداختی از جیب مردم افزون بر 
100هزار میلیارد ریال از زمان آغاز اجرای طرح 
تاکنون  )اردیبهشت 93(  سالمت  نظام  تحول 

کاهش پیدا کرده است.
ایرج حریرچی  در آیین تودیع و معارفه رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اظهار داشت: کاهش 
این میزان پرداختی از جیب مردم تاکنون در هیچ 
کشوری از جهان اجرایی و عملیاتی نشده است. 

وی یادآور شد که متوسط پرداخت از جیب مردم 
تا قبل از اجرای طرح تحول نظام سالمت بین 
56تا 58 درصد بود که ظرف 2 سال گذشته به 

کمتر از 40درصد کاهش یافته است.
افزون بر 20 میلیون نفر از جمعیت کشور تاکنون 

از طرح تحول نظام سالمت بهره منده شده اند.
وی ابراز داشت: افزون بر 9 میلیون نفر از جمعیت 
کشور در طول یک سال از اجرای طرح تحول 

سالمت بیمه شدند.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
پزشکی تصریح کرد: این در حالی است که در 
کشوری همچون آمریکا با هزینه های هنگفت 

در بخش سالمت در طول هشت سال گذشته 
21میلیون نفر بیمه شدند.

حریرچی ابراز داشت: میزان بودجه ساالنه حوزه 
سالمت در آمریکا افزون بر 2 هزار و 200 میلیارد 
دالر است در حالی که کل بودجه اختصاصی نظام 
سالمت در ایران سال گذشته کمتر از 31 میلیارد 

دالر بوده است.
وی افزود: میزان بودجه بخش سالمت از محل 
منابع جدید نیز 2.8 میلیارد دالر پیش بینی شده 

است.
وی با بیان اینکه نظام سالمت ایران در طول سه 
سال اخیر به متوسط منطقه رسیده، گفت که 
رویکرد و اهتمام ویژه دولت یازدهم و شخص 
رئیس جمهوری برای اجرای طرح تحول نظام 
میزان  افزایش  و  ها  شاخص  بهبود  سالمت 

رضایتمندی مردم است.
نظام  تحول  طرح  اجرای  ادامه  و  ضرورت  وی 
سالمت در کشور و همکاری و همیاری تمامی 
حوزه سالمت  از  خارج  نهادهای  و  ها  سازمان 
برای اجرای موفق تر آن را یادآور شد و گفت: 
در حالی که تا حدود یک دهه گذشته 70درصد 
جمعیت کشور در روستاها ساکن بودند اکنون 
درصد  از 72  بیش  به  شهری  جمعیت  میزان 

رسیده است.
 10 بر  افزون  اکنون  که  کرد  تاکید  حریرچی 
سطح  در  نشین  حاشیه  هزار  و 600  میلیون 
شهرها و مناطق مختلف کشور وجود دارند که 
وجود چنین چالش هایی اهمیت و ضرورت ادامه 
اجرای طرح تحول نظام سالمت را دو چندان 

کرده است.

با توجه به رشد شاخص های سالمت در  وی 
کشور در طول بیش از چهار دهه گذشته در ایران 
گفت که میانگین امید به زندگی در بین زنان و 
مردان به ترتیب از 45 سال به حدود 80.4 و 

76.6 درصد رسیده است.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  مقام  قائم 
میر  و  مرگ  میزان  که  کرد  تصریح  پزشکی 
کودکان زیرپنج سال نیز از 176 نفر به ازای 
هر یکهزار نفر اکنون به زیر 20 نفر به ازای 

هر هزار نفر رسیده است.
حریرچی شمار تخت های موجود بیمارستانی در 
سطح کشور را افزون بر 128 هزار تخت ذکر کرد 
و گفت: 57درصد این تخت ها فرسوده و فاقد 

بهسازی هستند.
کل  برای  نیاز  مورد  های  تخت  میزان  وی 
بیمارستان ها و کلینیک های درمانی در سطح 

کشور را افزون بر 100 هزار مورد ذکر کرد.
عنوان  به  آیین  این  در  ایالمی  اورنگ  دکتر 
سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 
معرفی و از خدمات رضا چمن رئیس پیشین این 

دانشگاه نیز تجلیل شد.

فرمانده ناجا: امنیت ایران در دنیا مثال زدنی است

کاهش ۱۰۰هزار میلیارد ریالی از جیب 
مردم با اجرای طرح تحول سالمت

مشموالن غایب رسبازی تحت 

تعقیب قرار می گیرند

جانشـین رئیـس سـازمان وظیفـه عمومـی گفـت: 
مشـموالن غایـب سـربازی از ابتدای سـال 96 تحت 

تعقیـب قـرار مـی گیرند.
بـا  برخـورد  مـورد  در  کریمـی  ابراهیـم  سـردار 
مشـموالن غایـب خدمـت وظیفـه بـه میـزان گفت: 
پس از شناسـایی مشـموالن غایب، با ارسـال پیامک 
از آنهـا دعـوت کردیـم تا بـا مراجعه بـه پلیس 10+ 
وضعیـت خدمت خـود را مشـخص کنند. ایـن افراد 
یـا مشـمول طـرح جریمـه غیبـت سـربازی شـده 
یـا مـی تواننـد از معافیـت هـای پزشـکی و کفالـت 
اسـتفاده کننـد، در غیـر این صورت بایـد به خدمت 

شـوند.  اعزام 
وی ادامـه داد: پـس از مرحلـه پیامـک، اکنـون در 
حـال ارسـال اخطاریه کتبـی به در منـازل این افراد 

هسـتیم تـا وضعیـت خـود را مشـخص کنند. 
جانشـین رئیس سـازمان وظیفه عمومی تاکید کرد: 
از ابتـدای سـال آینـده تمامـی مشـموالن غایب که  
وضعیـت خـود را مشـخص نکـرده اند تحـت تعقیب 
قـرار مـی گیرنـد. ایـن افـراد از خدمـات اجتماعـی 
محـروم شـده و عـالوه بـر اینکـه در ادارات اجـازه 
اسـتخدام ندارنـد، از فعالیـت آنهـا در فروشـگاههای 

خصوصـی و سـایر مشـاغل جلوگیـری مـی کنیم. 
کریمـی در مـورد طـرح پرداخت جریمه مشـموالن 
غایـب خدمـت وظیفـه گفت:امسـال 165 هـزار نفر 
تاکنـون ثبـت نـام کـرده و در حال بررسـی وضعیت 
آنهـا هسـتیم. موضـوع مهـم ایـن اسـت کـه ممکن 

اسـت این طـرح در سـال آینـده اجرایی نشـود. 

با فقر حرکتی در دخرتان ایرانی 

روبرو هستیم

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده با اشاره به 
موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها گفت: من با طرح 
و  نیستم  مخالف  ورزشگاه ها  در  زنان  حضور  مسأله 
آنان  منطقی  و  ایمن  برای حضور  الزم  شرایط  باید 
دختران  حرکتی  فقر  مسأله  حل  اما  شود  فراهم 

دانش آموز را دارای اولویت بیشتری می دانم.
فهیمه فرهمندپور ، افزود: مسأله فقر حرکتی دختران 
آنان دیده  از  از 95 درصد  بیش  بین  دانش آموز در 
ورزشگاه ها  در  زنان  حضور  از  ممانعت  اما  می شود، 
مطالبه عده کمتری از زنان است. قطعاً تأمین شرایط 
و  ورزشی  امکانات  فضاها،  به  زنان  عموم  دسترسی 
توسعه ورزش بانوان در سطح کشور بخصوص مناطق 
حضور  به  نسبت  مهمتری  اولویت  برخوردار،  کمتر 
گروهی از بانوان در ورزشگاه هاست و من به عنوان 

یک مدیر ذهنم متوجه اولویت هاست.
وی با اشاره به پست های مدیریتی زنان گفت: تمام 
نیست.  مدیریتی  پست های  تصدی  ما  زنان  مسئله 
در بهترین شرایط درصد کمی از آنان می توانند در 
پست های مدیریتی حضور داشته باشند، در حالی که 
ما باید حل مشکالت عمومی زنان را مورد توجه قرار 
دهیم؛ به عنوان نمونه الزم است به امنیت و آرامش 

زنان در خانواده بپردازیم.
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: 
الزم است با توجه به اهمیت هر کدام ازموضوعات به 
آن ها پرداخت و با اولویت بندی ، توجه افکار عمومی 
را نسبت به آن جلب کرد اما این مورد خیلی اوقات 

رعایت نمی شود.

آلودگی هوا آمار مرگ ها را 

افزایش داد

عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه 
آلودگی هوا آمار روزانه مرگ و میر در تهران را افزایش داده 
است، گفت: 21 نهاد دولتی در این رابطه مسئول هستند اما 

پاسخگوی واحد نداریم.
ابوالفضل قناعتی با اشاره به آلودگی مستمر این روزهای 
هوای تهران و کالنشهرها، اظهارداشت: آلودگی برای همه 
افرادی که در تهران زندگی می کنند دغدغه است. این 
آلودگی باعث شده یک سری افراد حساس در گروه های 
سنی مختلف جانشان را از دست بدهند. آماری که از بهشت 
زهرا داریم نشان می دهد که در روزهای آلودگی هوا، میزان 

مرگ و میر شهروندان افزایش می یابد.
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر تهران اضافه کرد: 
حساسیت این موضوع هم از نگاه شخصی و هم حقوقی 
که مسئولیتی را مردم بر عهده ما گذاشته اند، حائز اهمیت 
است. مردم در شورای شهر تهران وظیفه حقوقی برعهده ما 
گذاشتند که باید بر اساس وظایف و اختیاراتمان این مشکل 

را رفع کنیم.
وی افزود: در شورای شهر تهران به عنوان وظیفه حقوقی 
در کمیسیون عمران و حمل و نقل تمام سعی و تالشمان 
این است که سمت و سوی فعالیت های خودمان را در 
جهت حمل و نقل روان شهر تهران، حمل و نقل عمومی 

با محوریت ریلی متمرکز کنیم.
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در دنیای اختراعات جدید

سوکت پنجره ای که انرژی خورشیدی 
ایجاد می کند 

بوسیله سوخت های فسیلی  الکتریسیته  انرژی  تولید 
انرژی  خورشیدی  انرژی  است.  گشته  قدیمی  روشی 
آینده است. با آه وکیاهو سانگ مفهوم سوکت پنجره 
ای را طراحی نموده اند. آنچه بواقع یک شارژر خورشیدی 
کوچک است که می تواند به شیشه پنجره متصل شود.

پنل شیشه ای در نور خورشید قرار می گیرد و می تواند 
1000mAh یک باطری را شارژ نماید. یک خروجی 
الکتریکی در پیشنه هر وسیله همچون یک گوشی یا هر 
گجت کوچک وجود دارد که به پریز متصل می شود و 

شارژ مجدد می گردد.
این باطری به 10 ساعت زمان نیاز دارد تا بتواند انرژی 
الزمه را برای شارژ سایر وسایل برقی کسب نماید. شما 
هنگامی که صبح بیدار می شودید و آماده می شوید که 
بر سر کار بروید می توانید سوکت پنجره ای را به پنجره 
متصل نموده و غروب که به خانه باز می گردید سوکت 
پنجره ای انرژی الزمه را جذب نموده و آماده بهینه سازی 

سایر وسایل برقی است.
این وسیله می تواند راه حل خوبی برای افرادی باشد که 
در طول شب قطعی برق دارند و به انرژی های جایگزین 

برای رفع مشکالت قطعی برق نیاز دارند.
technologyha.com:منبع

لپ تاپی با امکان احراز هویت
 از روی رگ های دست!

سیستم های امنیتی بیومتریک به خودی خود سیستم 
های جدیدی به حساب نمی آیند، اما فوجیتسو لپ تاپی 
جدید را عرضه میکند که از یک ایده قدیمی الهام گرفته 

است.
نام این لپ تاپ Fujitsu Celsius H730 می باشد 
و این دستگاه اولین لپ تاپی است که از سیستم “احراز 

هویت رگهای خونی کف دست” بهره می برد.
این لپ تاپ با سیستمی که در اختیار دارد می تواند از 
الگوی وریدی که در کف دست هر فرد بصورت نامرئی 
وجود دارد و منحصر به فرد است )هر فرد با فرد دیگر 

متفاوت است( استفاده نماید.
 این تکنولوژی PalmSecure نام دارد و همانطور 
که گفته شد تکنولوژی جدیدی به حساب نمی آید. 
دارنده این لپ تاپ می بایست الگوی وریدی خود را 
در سیستم ثبت کند. فوجیتسو وعده داده که تکنولوژی 
PalmSecure دارای نرخ خطای بسیار پایینی در 
حدود 0.00008 درصد می باشد، چرا که رمز عبور در 

واقع بخشی از بدن صاحب لپ تاپ است.
صفحه  به  توان  می  تاپ  لپ  این  مشخصات  دیگر  از   
 Intel گیگاهرتزی   3.8 پردازنده  اینچی،   15 نمایش 
گرافیک )حداکثر(،  گیگابایتی   32 رم   ،Core i7 

 NVIDIA Quadro و حافظه ذخیره سازی SSD یا 
ترکیبی از SSD و HDD اشاره کرد.

با  اروپا  در  میالدی  آینده  ماه  فوجیتسو  محصول  این 
قیمت 1330 پوند عرضه میشود.

pcwar.com:منبع

معرفی تلفن اندرویدی برای مبتالیان 
به نقص بینایی 

هوشمند  تلفن  یک  جنوبی  کره  سامسونگ  شرکت 
اندرویدی را معرفی کرده که کار با آن برای افرادی که 

دارای نقص بینایی هستند تسهیل شده است.
 Galaxy Core( تلفن هوشمند گلکسی کور ادونس
Advance( دربرگیرنده چندین کلید فیزیکی است 
که دسترسی ساده به ویژگیهایی که اغلب از آن استفاده 
می کنیم را چون ضبط صوت، دوربین، تنظیمات صدا، 

فهرست، خانه و عملکرد انرژی فراهم کرده است.
به  متعلق  که  تلفن  این  فرد  به  منحصر  ویژگی  یک 
سامسونگ است، دوبرابر کردن اسکن اوپتیکال است که 
به طورت خودکار متن را از تصویر تشخیص داده و آن 
را برای افرادی که دارای نقص بینایی دارند به صورت 

بلند می خواند.
 )Galaxy Core Advance( گلکسی کور ادونس
همچنین دربرگیرنده فناوری حس نور است که از دوربین 
تلفن برای حس جهت نور و روشنایی استفاده می کند.
عملکرد دوربین با راهنمای صوتی و ویژگی متن به کالم به 
این افراد کمک می کند با اعالم تعداد صورتهای تشخیص 

داده شده در مقابل دوربین خود، عکاسی کنند.
اینچی،  نمایش 4.7  تلفن هوشمند دارای صفحه  این 
پردازنده 1.2 گیگاهرتزی، دوربین پشت 5 مگاپیکسلی و 
باطری 2 هزار میلی آمپری است که از اوایل سال 2014 
در دو رنگ آبی پررنگ و سفید صدفی وارد بازار می شود.
mehrnews.com:منبع

۷ ماده غذایی مفید برای چشم 

قدرت  شدن  ضعیف  و  سن  رفتن  باال  با 
رژیم  به  مفید  مواد غذایی  است  بینایی الزم 
از  نقل  به  این مطلب  در  اضافه شود.  غذایی 
غذایی  ماده  نوع   7 به   ،»Prevention«
که خطر بروز بیماری های چشمی را کاهش 
می دهد، اشاره شده است که امیدواریم مفید 

واقع شود.
é پرتقال

 میوه های سرشار از ویتامین C مانند پرتقال، 
هلو، توت فرنگی، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای 
چشم  در  موجود  سرخرگ های  از  قرمزی 
آب  بیماری  بروز  خطر  و  می کند  حمایت 

مروارید را کاهش می دهد.
é بادام زمينی

 منبع عالی ویتامین E است که از چشم در 
می کند.  محافظت  آزاد  رادیکال  آسیب  برابر 
و  مروارید  آب  پیشرفت  از   E ویتامین 
دژنراسیون ماکوالر تباهی لکه زرد پیش گیری 

می کند.
بادام، دانه آفتابگردان، فندق همه منبع عالی 

ویتامین E است.
é لوبيا قرمز 

 منبع عالی روی است که برای سالمت چشم 
تا  می کند  کمک  بدن  به  و  است  ضروری 
ویتامین A را از کبد بگیرد و به شبکیه چشم 
انتقال دهد تا مالنین که برای محافظت چشم 
شب  از  روی  مصرف  تولیدشود.  است،  مهم 
کوری و بروز آب مروارید پیشگیری می کند. 
گوشت گاو، غذاهای دریایی، گوشت طیور و 

دانه کدو حلوایی منبع عالی روی است.
é ماهی سالمون 

امگا  چربی  اسید  نوع   2 حاوی  ماهی  این   
از  پیشگیری  در  مهمی  نقش  که  است   3
سبب  امگا3  کمبود  دارد.  بیماری های چشم 
عالی  منبع  می شود.  چشم  خشکی  سندروم 
دیگر آن ماهی تن، ساردین، گردو و دانه کتان 

است.
é غالت سبوس دار

 نتایج بررسی های اخیر نشان می دهد، رژیم 
غذایی با شاخص پایین گلیسمی احتمال بروز 
 80 را  زرد(  لکه  )تباهی  ماکوالر  دژنراسیون 
سریع  کاهش  برای  می دهد.  کاهش  درصد 
را  دار  سبوس  غالت  غذا،  گلیسمی  شاخص 
کنید.  شده  تصفیه  نشاسته های  جایگزین 
برنج سبوس دار، جو دو سر، نان سبوس دار 

و پاستای سبوس دار مصرف کنید.
é زردآلو  

 اگر به شب کوری مبتال هستید، زردآلو مصرف 
کنید.

زردآلو، سرشار از بتاکاروتن، نوعی کاروتینوئیدز 
است. بتاکاروتن عالوه بر مقابله با شب کوری از 
بروز آب مروارید نیز پیشگیری می کند. هویج، 

طالبی و کدو منبع عالی بتاکاروتن است.
é کلم بروکلی 

 کلم پیچ پخته شده، اسفناج، برگ های شلغم، 
کلم بروکلی و تخم مرغ، سرشار از 2 نوع آنتی 
زیزانتین  و  لوتین  نام های  به  قوی  اکسیدان 
است که از چشم در برابر آسیب های شبکیه، 
آب مروارید و تباهی لکه زرد محافظت می کند.

é مواد غذایی مفيد را ترکيب کنيد
نتایج بررسی های اخیر نشان می دهد، مصرف 
ترکیبی از مواد مغذی مفید برای چشم به طور 
موثر پیشرفت بیماری تباهی لکه زرد را کند 

می کند.
بنابراین به جای تمرکز کردن روی یک ماده 
مغذی، از میوه و سبزی های متنوع، چربی های 
استفاده  فیبر  از  سرشار  کربوهیدرات  سالم، 
کنید و مصرف گوشت قرمز، شکر و آردهای 

تصفیه شده را کم کنید.

گوناگونسالمت و تغذیه

سبک زندگی از جمله مفاهیم معروفی است 
غیرمسلمان،  و  مسلمان  جامعه شناسان  که 
آن را در ادبیات علوم اجتماعی به کار برده و 
مجموعه مدل ها و الگوهای رفتاری هر فرد در 
زندگی اجتماعی می دانند، به عبارتی سبک 
زندگی محتوای روابط و تعامالت یک فرد در 

جامعه ی کوچک و بزرگ پیرامون اوست.
هویت،  با  مستقیم  ارتباط  زندگی  سبک 
شخصیت، اخالق، رفتار و سلوک انسان دارد. 
شناخت هویت فردی و جمعی و محیطی و 
نیز هویت دینی انسان و این که از چه منظری 
چه  در  را  خود  و  می کند  نگاه  خویشتن  به 
انسانی  ویژگی های  و  کماالت  از  جایگاهی 
سبک  مبحث  بر  است  مقدمه ای  می بیند؛ 
زندگی او؛ زیرا ناچار است ابتدا به سؤاالتی از 
چیستی و کیستی خود پاسخ گوید. شناخت 
نیز  اهداف  و  استعدادها  توانایی ها،  به  نسبت 
پس از شناخت هویت واقعی انسان می  تواند به 
چینش درست پایه های سبک زندگی او کمک 
کند. لذا ابتدا باید مشکل اساسی و مانع مهم 
ارائه ی الگویی مناسب از سبک زندگی ایرانی 
اسالمی را شناخت؛ و سپس با تحلیل درست 

به بیان راه کار مناسب پرداخت. 
é مشکل از کجاست؟

در  است که  زندگی موضوعی  مبحث سبک 
از  و  تأکید کرده  بر آن  آموزه هایش  و  اسالم 
لسان معصومین)ع( نیز به کّرات و مّرات و در 
مضامین مختلف، ساری و جاری بوده است. 
این مبحث در حوزه ی سنت و تجدد نیز مورد 
پژوهش قرار می  گیرد. سبک زندگی اسالمی 
برای  و  است  غربی  زندگی  سبک  مقابل  در 
باید  اسالمی،  زندگی  درست سبک  شناخت 
سبک زندگی غربی را شناخت چرا که تعرف 

األشیاء بأضدادها.
دنیایی که غرب بر پایه ی تفکرات نیهلیستی 
در  کرد،  ترسیم  بشری  برای جوامع مختلف 
به  یوتوپیای  بلکه  »آرمان شهر«  نه  حقیقت 
وجود  که  »جایی  یعنی  آن،  واقعی  معنای 
ندارد« و »ناکجا آباد« است! ترغیب ملت ها به 
تالش برای رسیدن به آرمان شهری که غرب 
نمودارش را کشیده است، یعنی همان غربی 
از دست رفتن هویت  واقعی  شدن زندگی و 

و اصیل انسان.
در جامعه ی ایرانی حرص و آز برای رسیدن به 
دنیای غربی بیش از پیش خود را در سلوک 
اجتماعی و رفتارهای روزمره ی ایرانیان نشان 
جدید  هویتی  با  اکنون  غرب گرایی  می  دهد. 
ایرانی تحمیل  را به جامعه ی  و جعلی، خود 
کرده و در همه ی شئونات آن نظریه می  دهد. 
در واقع غرب چگونه متولد شدن را، چگونه 
زیستن را و چگونه تربیت شدن را در قالب 
دیکته  ما  به  شده  طراحی  قبل  از  مُتدهای 

می  کند!
این سبک به ما می  گوید معیار سواد چیست 
و معیار انسانیت چیست. برای زیستن در این 
دنیا باید چه لباسی پوشید، چه خورد و چه 
امروزه  ایرانی  جوان  و  نوجوان  کرد!  تحصیل 
در حقیقت آموزه های علمی غربی را در قالب 
علوم تجربی و ریاضی و حتی علوم انسانی در 
مدارس و دانشگاه ها می  آموزد و به همان سیاق 
آزمون می  دهد و به شیوه ی غربی تجارت و 
صنعت را در پیش می  گیرد! این یعنی دخالت 
اندیشه ی غربی در همه ی شئونات زندگی یک 
مسلمان ایرانی! غافل از این که در بسیاری از 
موارد، آنچه را برای کشورهای جهان سوم و در 
حال توسعه دیکته می  کنند، خود به آن پایبند 
نیستند. به طور مثال مدرک گرایی را هدف و 
غایت علمی یک فرد جهان سومی می  کنند و 

خود به تولید علم می  پردازند.
é چالشی به نام غربی شدن رابطه ها

غرب با علم به این که حیات دنیایی بشر عین 
آرمانی  مدینه ای  است،  مرگ  و  زوال  و  فنا 
می  دهد؛  نوید  است،  زمینی  بهشتی  که  را 
شرقی  و  غربی  شده ی  ماشینی  انسان  از  و 
شهر  آرمان  این  به  رسیدن  برای  می  خواهد 
و  خشک  و  سخت  روابطی  آن،  از  تمتع  و 
اجتماعی  برخوردهای  در  انزوایی  گرایشی 
داشته باشد و تمرکز اصلی خود را رسیدن به 
آن باغ سبز کرده و آنچه به او دیکته می  شود، 
هم چون کارگری »صٌم بکم« عمل کرده و از 
عواطف انسانی تخلیه شود؛ و به معنای واقعی 

کلمه ماشینی گردد.

این تلّقی از زندگی، در جامعه ی ایرانی اسالمی 
ما نیز به چشم می  خورد! کم شدن رابطه های 
به  و  ازدواج  آمار  آمدن  پایین  خویشاوندی، 
خود  طالق  آمار  گرفتن  اوج  نسبت  همان 
واقعیتی از خشکی روابط و اضمحالل عواطف 
ترجیح  که  خانواده هایی  می  دهد.  نشان  را 
امری  که  ارحام  صله ی  جای  به  می  دهند 
به  است،  خداوند  جانب  از  موّکد  و  ممدوح 
سینما و بازار بروند. یا پارک بی حال و رمق 
محله شان و یا حتی نشستن پای تلویزیون را 
به حضور در خانه های یک دیگر خوش تر دارند.

زیر  گذشته  در  که  کوچکی  اجتماعات 
شکل  ایرانیان  منازل  در  سنتی  کرسی های 
انواع  و  اشکال  بهترین  از  نمادی  می  گرفت، 
آن  نتیجه ی  که  بود؛  خانوادگی  ارتباطات 
چیزی جز تحکیم روابط اعضای خانواده نبود. 
گفت و شنودی که در پای همین کرسی ها 
حاّلل  می  گرفت،  شکل  پیش  روزگاری 
گرفتاری ها  رافع  و  خانواده  اعضای  مشکالت 
و  بود؛  کوچک  اندازه ای  در  فکری  مجمع  و 
یک  زالل  و  پاک  اندیشه های  اتاق  نوعی  به 
خانواده ی باهویت. لیکن امروزه با از بین رفتن 
آن سنت های نیکو، خانواده ها از هم جدا افتاده 
و هر یک به کار خویش مشغول است و در 
لوهان«  »مک  جهانی  دهکد ه ی  در  حقیقت 

ایفاگر نقش خویش است.
گسستگی و سردی عاطفه ها چنان موج می  زند 
که گویی نسبتی میان خانواده ها وجود ندارد! 
آسایشگاه ها  در  سالمندان  جمعیت  فزونی 
همان سرعتی را دارد که مهدکودک ها دارند! 
این رابطه را سبک زندگی غربی به ما آموخته 
است؛ زیرا با مبانی اخالقی اسالمی به شدت 

ناسازگار است.
شکل  منافع  اساس  بر  رابطه ها  غرب  در 
می  گیرد و هر فردی در یک ارتباط به دنبال 
معنای  به  این  است؛  زیان  از  دوری  و  سود 
آنکه،  نتیجه  است؛  محبت  و  عاطفه  مرگ 
روابط اجتماعی تماماً بر اساس کسب است 
نه انسانیت! مادیات درد جوامع غربی است 
و درمان نیز هم! در چرخ دنده های مدرنیته 
خویشاوندی،  خانواده،  چون  نسبت هایی 
جای  به  و  می  رود  بین  از  برادری  رفاقت، 
انسانی  احساسات  از  دور  به  مفاهیمی  آن 
می  نشیند. الزمه ی رشد حیرت انگیز صنعت 
وابستگی و  زنجیره های  تکنولوژی، حذف  و 
قطع ارتباطات خویشاوندی است و اگر قرار 
بر  باید  باشد،  داشته  وجود  رابطه ای  است 

اساس مصالح و منافع فردی باشد.
روابط  مقوله ی  به  غربی  نگاه  نوع  این  در 
آن  رأس  در  و  خانواده  بنیان  اجتماعی، 
است.  رسیده  آسیب  بیش ترین  ازدواج 
چنان  غرب  در  زندگی ها  بودن  ماشینی 
رابطه ی  یک  برای  حتی  زوجین  که  است 
اساس زندگی مشترک  عاشقانه ی ساده که 
تحکیم  به  رسد  چه  ندارند؛  فرصت  است، 
بنای خانواده و ازدیاد نسل بر مبنای صحیح 

و تربیت فرزندان!
را  غربی  نگاه  این  درستی  به  آوینی  شهید 
ترسیم می کند و می نو یسد: »اگر تکنولوژی 
برای  زهدانی  آزمایش،  لوله های  از  بتواند 
تمایل  این  بسازد،  انسانی  جنین  پرورش 
همگانی که امروز به صورت پنهان در جامعه ی 
غربی وجود دارد آشکار خواهد شد و به زودی 

زنده زایی، خانواده، پدر، مادر، برادر و خواهر به 
مفاهیمی منسوخ و حتی قبیح مبدل خواهد 

شد.« )آوینی،1390،43( 
é نيم نگاهی به سبک زندگی اسالمی

بنای دین اسالم، توصیه بر حفظ کیان خانواده 
و حسن رفتار آدمی و نیکویی کردار و احترام 
و  انسان هاست  دیگر  با  روابط  در  تکریم  و 
ورزیده  اهتمام  بدان  قرآن  آموزه هایی که در 
و  تفسیر  را  آن  معصومین)ع(  لسان  و  شده 
زندگی  شئونات  تمامی  است،  کرده  تحلیل 
یک فرد را در جامعه در بر می  گیرد این خود 
پایبند  اگر  به آن معناست که یک مسلمان 
به اصول اخالقی و توصیه های دینی خویش 
از دیگر فرهنگ هاست.  بی نیاز  باشد، همواره 
اسالم با معرفی سبک زندگی سالم و به دور از 
پوچی، هرزگی و روزمرگی، انسان واقعی بودن 
را می  آموزد. اسالم در بحث روابط خانوادگی و 
اجتماعی نیز توصیه های فراوانی دارد که بنا 
به سه مورد اشاره  به اقتضای بحث مختصراً 

خواهیم کرد:
é حفظ حقوق انسان ها

که  راهی  نقشه ی  در  اسالمی  زندگی  سبک 
ترسیم می  کند پاسداری از حقوق افراد جامعه 
تعصبات  از  دور  به  اسالم  می کند.  توصیه  را 
حقوق  اجتماعی،  طبقات  اختالف  و  جاهلی 
گرفته  نظر  در  آحاد جامعه  برای  را  متقابلی 
در  نهادی کوچک  منزله ی  به  است. خانواده 
دل جامعه، خود حاوی حقوق افراد در درون 
خویش است. حقوقی که زن و مرد نسبت به 
یک دیگر دارند؛ هم چون ادب، احترام متقابل و 
رازداری و یا حقوق والدین بر ذّمه ی فرزندان؛ 
مانند تکریم والدین. حقوق فرزندان بر عهده ی 
والدین؛ هم چون برگزیدن نام مناسب و آشنا 

کردن فرزندان با قرآن و آموزه های اسالم.
جامعه  در  که  تعهداتی  وسیع تر  نگاهی  در 
است؛  داده  قرار  انسان ها  همه  برای 
شعبه  )ابن  خویشاوندی  حقوق  هم چون 
حقوق  همسایگی،  حرانی،1404،263(، 
خود  دینی  برادر  به  نسبت  مسلمان 
حکومت  حقوق  ص2(،  ج71،  )مجلسی، 
آن هاست،  جمله ی  از  بالعکس  و  مردم  بر 
تعهداتی  انجام  بود.  پایبند  آن  به  باید  که 
این چنین، مانع اختالفات درون خانواده و در 
از  نظام اجتماعی خواهد بود. در این شکل 
سبک زندگی، اسالم به ما می  آموزد با حفظ 
و رعایت حقوق دیگران، در حقیقت به آنان 
بیاموزیم، چه گونه حقوق ما را رعایت کنند.

é  خوب معمای  کليد  خلق  ُحسن 
زیستن

خویش  پیروان  همواره  اسالم  مقدس  دین 
را به نرم خویی و گشاده رویی دعوت کرده 
و  صمیمی  ارتباط  یک  الزمه ی  این  است؛ 
می  شود،  موجب  و  است  افراد  با  محترمانه 
بیش تر  ارتباط  برقراری  در  انسان  جاذبه ی 
گردد. خداوند در قرآن می فرماید: »در پرتو 
نرم خو  )مردم(  آنان  برابر  در  الهی  رحمت 
از  بودی  سنگ دل  و  خشن  اگر  و  شده ای 
)آل عمران،  می  شدند.«  پراکنده  تو  ِگرد 
خداوند  که  است  جهت  بدین   )159 آیه ی 
را  خویش  فرستادگان  و  پیامبران  متعال 
تا  داد  قرار  نرم خو  و  خوش رو  انسان هایی 
نه  خلق  ُحسن  باشند.  تأثیرگذارتر  بتوانند 
می  کند؛  انسان  شیفته ی  را  دوستان  تنها 

بلکه گاهی دشمنان را نیز شرمسار می  کند.
بدیهی است که خوش رفتاری با برادر دینی، 
حساب  به  اخالقی  واالی  ارزش های  از  یکی 
می  آید. قرآن کریم، یاران پیامبر اکرم)ص( را 
به خاطر این صفت ستوده است: »محمد)ص( 
فرستاده ی خداست و کسانی که با او هستند 
در برابر کّفار سرسخت و شدید و در میان خود 
مهربانند.« )فتح، آیه ی 29( بر اساس این آیه، 
مسلمانان باید نسبت به عموم اّمت، مهربان 
و دل سوز باشند و با آنان خوش رفتاری کنند 
و البته این بدان معنا نیست که خوش رویی 
صرف تمام سبک و سیاق حیات یک انسان 
باشد؛ بلکه عمل به دستورات دیگر دین نیز 

مستمراً باید وجود داشته باشد. 
é اعتدال و ميانه روی

اعتدال به معنای میانه گیری ما بین دو حالت 
یک چیز است. اصل اعتدال باید به شکلی کلّی 
و فراگیر در سراسر زندگی فردی و اجتماعی 
انسان حاکم باشد و همه جا و در همه حالت، 
رفتار و کردار انسان را در بر بگیرد. میانه روی 
در عبادت، کار، محبت و عالقه به دیگران، در 
هزینه های زندگی و در همه ی شئونات حیات 

انسان مورد تأکید دین مبین اسالم است.
انسان میانه رو در همه حال یک مشی و رفتار 
زیاده  نه  و  زیاده می  بخشد  نه  دارد،  کردار  و 
خّست به خرج می  دهد؛ نه بر آزادی خانواده 
محصور  چونان  که  می  گیرد  سخت  چنان 
شدگانی در دست او باشند؛ و نه چنان آزادی 
خارج  دست  از  زندگی  فرمان  که  می  دهد 
می  شود. سبک زندگی انسان معتدل هیچ گاه 
دچار تغییر فاحش در راه و روش نمی گردد؛ 
چه آن که افراط و تفریط است که چرخ زندگی 

را از مدار خارج می  کند.
انسان میانه رو نه اهل اسراف است و نه تبذیر؛ 
قرآن  نیز  معتدل  انسان  معیار  و  مالک  و 
قرآن  در  خداوند  خداست.  رسول  سنت  و 
می  فرماید: »همان گونه )که قبله ی شما، یک 
قبله ی میانه است( شما را نیز امت میانه قرار 
دادیم.« )بقره، آیه ی143( و نیز در آیه ای دیگر 
چنین می  فرماید: »هرگز دستت را بر گردنت 
و  منما(  بخشش  و  انفاق  )ترک  مکن  زنجیر 
تا  مگشای  را  خود  )نیز( دست  حد  از  بیش 
فرو  کار خود  از  و  قرار گیری  مورد سرزنش 
در  دستورات  این  آیه ی29(  )اسراء،  مانی.« 
حقیقت معیار و شاخصی است برای همه ی 
دنیای مدرن زیست  نیست در  فرقی  و  عمر 
کنی یا سنتی؛ بلکه نقشه ی راهی است برای 

صحیح زیستن و مسلمان بودن.
اسالمی  زندگی  سبک  که  نیست  تردیدی 
واالترین روش برای زیستن است و کارآمدترین 
مُتد برای بقا و حفظ ارزش های انسانی است. 
در پرتو آموزه های اخالقی اسالم هویت انسانی 
از  به عنوان باالتریِن مخلوقات حفظ شده و 
ساخته ی  خود  و  مصنوعی  آموزه های  گزند 

بشری مصون می  ماند.
é راه نجات

بازگشت به سنت های صحیح گذشته، شاید 
از  جامعه  و  خانواده  انسان،  نجات  راه  تنها 
تنیده  ما  ِگرد  به  مدرنیته  که  است  حصاری 
طور  به  نه  کارش،  و  ساز  و  مدرنیته  است، 
مطلق؛ ولی در عموم موقعیت های زندگی با 
دارد. حذف  تضاد جدی  ما  دینی  آموزه های 
مولّفه های غربی از زندگی امروزی و جایگزینی 
صحیح آن، ما را به هویتی که از آن دور ماندیم 
نزدیک تر می  کند. پس ناچاریم در گذرگاه های 
زندگی یکی از این دو راه را اختیار کنیم: یا به 
جریان عموم ملت ها که تابع غربند بپیوندیم 
را  نیک مان  سنت های  و  خویش  دین  یا  و 
به  بازگشت  می  دانیم،  نیک  و  کنیم.  اختیار 
سنت های صحیح دینی، به معنای نفی همه ی 
داشته های بشر امروز نیست؛ و نیز می  دانیم که 
دنیای مدرن در برابر اسالمی شدن زندگی مان 

به شدت مقاومت خواهد کرد.
منابع:

نشر  دیگر،  فردایی  مرتضی،  -آوینی، 
واحه،1390.
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سبک زندگی در روابط خانوادگی و اجتماعی

به نظر می رسد با فراگیرتر شدن بکارگیری کامپیوتر 
در محل های کار و حتی در خانه ها تعداد کسانیکه 
به عبارتی  یا   )CVS( بینایی  و  از مشکالت چشمی 
رنج   »Computer Vision Syndrome«

می برند رو به افزایش باشد.
مهمترین عالئم CVS عبارتند از:

خستگی چشم، خشکی چشم، سوزش، اشک ریزش و 
تاری دید. همچنین ممکن است سبب درد در گردن و 

شانه ها نیز بشود.
بطورکلی می توان گفت CVS مجموعه ای از عالئم 
چشمی و بینایی است که بر اثر کار با کامپیوتر ایجاد می 
شوند. تقریبا 3/4 کسانیکه زیاد با کامپیوتر کار می کنند 

گرفتار این عالئم هستند.
چشم انسان حروف چاپی را بهتر از حروف نمایش داده 
شده بر روی مانیتور می بینند. علت این امر این است که 
حروف چاپی کنتراست بیشتری با صفحه سفید زمینه 
داشته و لبه های آنها واضح تر است حال آنکه در مورد 
صفحه مانیتور چنین نیست و لبه ها به وضوح حروف 
چاپی نیستند. یکی از مهمترین دالیل خشکی و سوزش 
چشم هنگام کار با کامپیوتر کاهش میزان پلک زدن 
است. این مسأله به همراه خیره شدن به صفحه مانیتور و 
تمرکز بر روی موضوع کار سبب می شود تا پلک ها مدت 
بیشتری باز بمانند و در نتیجه اشک روی سطح چشم 

سریعتر تبخیر می شود.
با رعایت توصیه های دهگانه زیر می توان تا حد بسیار 

زیادی از آسیب های چشمی جلوگیری کرد:
1. سعی کنید بطور ارادی پلک بزنید.

این کار سبب می شود سطح چشم شما با اشک آغشته 
شده و خشک نشود. در صورتیکه مشکل شما شدید 

باشد می توانید از قطره های اشک مصنوعی استفاده 
کنید.

2. مرکز مانیتور باید حدود 10 تا 20 سانتی متر پایین 
تر چشمان شما باشد.

این وضعیت عالوه بر اینکه باعث می شود پلک ها پایین 
تر قرار گیرند و سطح کمتری از چشم در معرض هوا 

باشد. از خستگی گردن و شانه ها نیز می کاهد.
در این موارد هم باید مانیتور را در ارتفاع مناسب قرار 
داد و هم ارتفاع صندلی را نسبت به میزکار تنظیم کرد 
بطوریکه ساعد شما هنگام کار با keyboard موازی 

با سطح زمین باشد.
3. مانیتور خود را طوری قرار دهید که نور پنجره یا 

روشنایی اتاق به آن نتابد.
هنگام کار با کامپیوتر سعی کنید پرده ها را بکشید و 
روشنایی اتاق را نیز به نصف وضعیت معمولی کاهش 

دهید.
4. به چشمان خود استراحت دهید.

سعی کنید هر 5 تا 10 دقیقه چشم خود را از مانیتور 
برداشته و به مدت 5 تا 10 ثانیه به نقطه ای دور نگاه 
کنید. این کار سبب استراحت عضالت چشم می شود. 
همچنین به شما وقت می دهد پلک بزنید و سطح چشم 

شما مرطوب شود.
5. اگر مجبورید که متناوبا به یک صفحه نوشته و مانیتور 
نگاه کنید )خصوصا در مورد دانشجوها( ممکن است 
چشم شما خسته شود زیرا باید تطابق خود را تغییر دهد.

برای جلوگیری از این مسأله سعی کنید صفحه نوشته 
شده را در حداقل فاصله و هم سطح با مانیتور قرار دهید. 
برای اینکار می توانید از copyholder استفاده کنید.
6. فاصله مانیتور با چشمان شما باید 50 تا 60 سانتی 

متر باشد.
7. روشنایی و کنتراست مانیتور خود را تنظیم کنید.

میزان روشنایی مانیتور باید با روشنایی اتاق هماهنگی 
داشته باشد.

یک روش برای تنظیم روشنایی مانیتور این است که به 
یک صفحه وب با زمینه سفید )مثل این صفحه( نگاه 
کنید. اگر سفیدی صفحه برای شما مثل یک منبع نور 

است روشنایی مانیتور زیاد است و باید آن را کم کنید.
در مقابل، اگر صفحه کمی خاکستری به نظر می رسد 

روشنایی را زیاد کنید.
8. مشخصات دیگر مانیتور خود را تنظیم کنید.

کیفیت نمایش تصاویر بر روی مانیتور به سه عامل 
بستگی دارد:

و   ،  Resolution ، Refresh Rate
نشاندهنده   DotePitch .Refresh Rate
فرکانس تجدید تصویر بر روی مانیتور است. فرکانس 
و  باشد  کننده  خسته  چشم  برای  می تواند   پایین 
می  تصویر  پرش  سبب  پایین  خیلی  های  فرکانس 
شوند. بهترین Refresh Rate حدود 70 هرتز یا 
به  که  تصویر  یا وضوح   Resolution .است بیشتر 
Refresh Rate نیز بستگی دارد به تراکم پیکسل 

های تصویر بر روی مانیتور گفته می شود.
هرچه تعداد پیکسل ها بیشتر باشد جزئیات بیشتری از 

تصویز دیده می شود.
بطورکلی هرچه Resolution بیشتر باشد بهتر است 

ولی باید به Refresh Rate نیز توجه داشت.
گاهی Resolution باال Refresh Rate پایین 
دارند بنابراین باید وضعیتی را انتخاب کرد که هر دو 

بیشترین تعداد را داشته باشند.
Dot Pitch بر sharpness تصویر مؤثر است و هر 

چه عدد آن کمتر باشد تصویر sharpتر است.
بیشتر مانیتورها dot pitch بین 0/25 تا 0/28 میلی 

متر دارند.
است.  مطلوب  عدد  کمتر  یا  متر  میلی   0/28

Refresh Rate و Resolution را در ویندوز 
تنظیم   Display Properties در  توانید  می 

کنید ولی dot pitch قابل تنظیم نیست.
9. اگر علی رغم رعایت توصیه های گفته شده باز هم 
دچار عالئم هستید می توانید از عینک های مخصوص 

استفاده کنید زیرا گاهی مشکل در دید متوسط است.
ما بطور معمول کمتر از دید متوسط استفاده می کنیم 
زیرا بیشتر اوقات یا اشیاء دور را نگاه می کنیم و یا اشیاء 
از  ای  فاصله  در  دقیقا  کامپیوتر  مانیتور  ولی  نزدیک. 
چشم قرار می گیرد که مربوط به دید متوسط است. 
برای دریافت عینک مناسب کامپیوتر به چشم پزشک 

مراجعه کنید.
10. هنگام کار با کامپیوتر سعی کنید گردن خود را 

راست نگهداشته و شانه را عقب بدهید.
قوز کردن هنگام کار طوالنی با کامپیوتر سبب دردهای 

گردن و شانه ها می شود.
کامال پشت خود را به صندلی بچسبانید. همچنین ارتفاع 
صندلی خود را طوری تنظیم کنید که کف پاها روی 
زمین قرار داشته و زانوی شما در زاویه 90 درجه قرار 
داشته باشد. Keyboard و Mouse باید پایین تر از 

آرنج و نزدیک دستان شما قرار داشته باشد.

چشم هایتان 
را فدای 

کامپیوتر نکنید!
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کوالکویچ نزدیک ترین گزینه 
به نیمکت تیم ملی والیبال

نیمکت  روی  نشستن  برای  زیادی  شانس  مربی صربستانی 
تیم ملی والیبال ایران دارد.

به گزارش ایسنا،  رییس فدراسیون والیبال ایران اعالم کرد 
دو گزینه سرمربی گری تیم ملی به ایران می آیند.

در این میان به نظر می سرد ایگور کوالکویچ شانس زیادی 
می تواند  و  دارد  ایران  ملی  تیم  نیمکت  روی  نشستن  برای 

جزو دو مربی باشد که هفته آینده به ایران می آید.
مایورو بروتو ایتالیایی و خاویر وبر آرژانتینی دو گزینه دیگر 
مطرح شده از سوی فدراسیون والیبال هستند. البته به احتمال 

فراوان یک گزینه دیگر هم به این شه نفر اضافه می شود.

کرمانشاه میزبان جام جهانی کشتی آزاد شد

فدراسیون  موافقت  از  کرمانشاه  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
جهانی  جام  های  رقابت  از  استان  این  میزبانی  با  کشتی 

کشتی آزاد خبر داد.
مجتبی جوهری در گفت و گو با ایسنا، با بیان این مطلب 
کل  اداره  و  استانداری  مسئوالن  مذاکرات  از  پس  افزود: 
نهایت  در  کشتی  فدراسیون  با  کرمانشاه  جوانان  و  ورزش 
میزبانی جام جهانی کشتی آزاد که پایان بهمن ماه برگزار 

می شود به استان کرمانشاه واگذار شد.
مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه با تاکید بر آمادگی کامل 
گفت:  آزاد  کشتی  جهانی  جام  های  رقابت  از  استان  این 
مسئوالن استانی به اهمیت این رقابت ها کامال واقف هستند 
خوبی  بسیار  میزبانی  همیشه  مانند  داریم  کامل  آمادگی  و 
از این رویداد بسیار مهم بین المللی داشته باشیم.تفاهمات 
صورت کرفته در حال پیگیری است و مشکل خاصی در این 
زمینه وجود ندارد.امیدوارم میزبانی خوبی از 8 تیم برتر دنیا 
متوالی  قهرمانی  ششمین  با  مسابقات  این  و  باشیم  داشته 

کشتی آزاد ایران همراه باشد.

بهترین هاي هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال

بهترین بسکتبالیست هاي هفته چهاردهم لیگ برتر مشخص 
شدند.

بسکتبال  برتر  لیگ  چهاردهم  هفته  در  ایسنا،  گزارش  به 
و  بودند  حساس  دیدارهاي  برنده  شیمیدر  و  پتروشیمي 
دیگر  در  دادند.  شکست  را  اراک  شهرداري  و  دانشگاه آزاد 
مسابقات نیز شهرداري کاشان، شهرداري تبریز و نفت آبادان 
و شهرداري  آ.اس شیراز  لوله  زمیني،  نیروي  ترتیب  به  هم 
برترین هاي  هفته  این  پایان  در  دادند.  شکست  را  گرگان 
مسابقات نیز شناخته شدند که داکوان کوک بیشترین امتیاز 

را آورد و مسعود سلیماني نیز موثرترین بود.
آمار بهترین ها به شرح زیر است:

امتیاز: داکوان کوک از شیمیدر تهران با 31 امتیاز
با  کاشان  شهرداري  از  سلیماني  مسعود  تاثیرگذاري: 

تاثیرگذاري 30
ریباند: پاویالس کوکیناس از شیمیدر تهران با 13 اقدام

ایوان  و  زمیني  نیروي  از  اصالني  فرید  گل:  منجربه  پاس 
کوله کوویچ از شهرداري کاشان با 9 پاس

توپ ربایي: آرن داوودي از شهرداري کاشان با 5 اقدام
دبل دبل:

دورن پارکینز از نفت آبادان با 11 ریباند و 11 امتیاز
پاویالس کوکیناس از شیمیدر تهران با 13 ریباند و 16 امتیاز

قهرمانی ذوب آهن در نیم فصل لیگ برتر 
والیبال بانوان

برتر  لیگ  فصل  نیم  قهرمان  آهن  ذوب  بانوان  والیبال  تیم 
والیبال بانوان شد. به گزارش ایسنا، هفته هفتم و پایانی نیم 
فصل اول لیگ برتر والیبال بانوان با دیدار ذوب آهن اصفهان 
و شهرداری تبریز آغاز شد که ذوب آهنی ها با برتری 3 بر 
امتیاز   18 و  برد   6 با  شدند  موفق  خود  میزبان  برابر  صفر 
جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی مستحکم کنند و با 

اقتدار قهرمان نیم فصل شوند.
در  ها  ذوبی  کننده  تعقیب  ترین  نزدیک  بانک سرمایه  تیم 
صدر جدول هم در شیراز به مصاف پارس مهر این شهر رفت 

و این تیم را در سه ست پیاپی از پیش رو برداشت.
بانک سرمایه با 5 برد و 15 امتیاز دوم جدول است.

تیم دانشگاه آزاد هم پارسه بحران زده را سه بر صفر شکست 
داد.

والیبال  برتر  لیگ  اول  فصل  نیم  ها  دیدار  این  برگزاری  با 
بانوان به پایان رسید.

زینب گیوه هم لژیونر والیبال بانوان شد

بازیکن تیم والیبال بانوان ایران به بلغارستان می رود.
اولین  به عنوان  برهانی که  مائده  از  بعد  ایسنا،   به گزارش 
کالب  شومن  تیم  به  ایران  بانوان  والیبال  تاریخ  لژیونر 
تیم  این  به  هم  دیگر  پوش  ملی  یک  پیوست  بلغارستان 

منتقل شد.
زینب گیوه که در روزهای اخیر برای دریافت رضایت نامه 
خود از مسئوالن دانشگاه آزاد تالش می کرد، به نظر می رسد 

حضورش در تیم بلغارستانی قطعی شده است.
بلغارستان  به  او  انتقال،  و  نقل  این  در صورت قطعی شدن 

می رود.

آقای گلی برای شمسایی 
باقی ماند!

ملی  تیم  جدید  سرمربی  گرایی  جوان  با 
رقیب جدی وحید  فالکائو  برزیل،  فوتسال 
گلی  آقای  عنوان  کسب  فرصت  شمسایی 

را از دست داد.
ایسنا، فدراسیون فوتبال برزیل  به گزارش 
بعد از ناکامی تیم ملی فوتسال این کشور 
به  دست  کلمبیا   2016 جهانی  جام  در 
اش  فوتسال  ساختار  در  گسترده  تغییرات 
این  فوتسال،  انحالل کنفدراسیون  با  و  زد 
به  کمیته  عنوان  تحت  دوباره  را  رشته 
اضافه کرد. همچنین »پی سی  فدراسیون 
اولیویرا« که در جام جهانی 2008 سرمربی 
برزیل بود ، دوباره به نیمکت پرافتخارترین 
به  دست  هم  او  و  بازگشت  جهان  تیم 

تغییراتی زد.
به  چندان  نیز  گذشته  در  که  اولیویرا 
جهان  فوتسال  اسطوره  فالکائو  از  استفاده 
برای  و  گام  اولین  در  نداشت،  اعتقادی 
منتخب  با  برزیل  ملی  تیم  دوستانه  بازی 
کاتالونیا از این بازیکن دعوت نکرده است. 
از جام  بعد  فالکائو  این در حالی است که 
جهانی 2016 و خداحافظی از تیم ملی در 
چند بازی به تیم ملی دعوت شد تا بتواند 
رکورد وحید شمسایی را شکسته و عنوان 
فالکائو  کند.  خود  آن  از  هم  را  گلی  آقای 
بعد از جام جهانی توانست اختالف خود با 
شمسایی را به 9 گل برساند اما به نظر می 
باقی   9 عدد  همین  در  اختالف  این  رسد 

بماند.
این  از  ادامه  در  الویویرا  آیا  دید  باید  حال 
یا  کرد  خواهد  استفاده  تجربه  با  بازیکن 
ادامه خواهد  با جوان گرایی اش  همچنان 

داد.

توقف سپاهان و فوالد
برابر حریفان

یک  بر  یک  نتیجه  با  سپاهان  فوتبال  تیم 
و  رسید  تساوی  به  مشهد  پدیده  مقابل 
قعرنشین  تیم  برابر  در  خوزستان  فوالد 

ماشین سازی متوقف شد.
و  مشهد  پدیده  تیم  دو  ایسنا،  گزارش  به 
مشهد  ثامن  ورزشگاه  در  اصفهان  سپاهان 
مقابل هم قرار گرفتند که در پایان دو تیم 

به تساوی یک بر یک رضایت دادند.
از   57 دقیقه  در  کفشگری  مهرداد  ابتدا 
را  طالیی پوشان  دروازه  پنالتی  نقطه  روی 
جالل الدین   66 دقیقه  در  سپس  کرد.  باز 
کشاند.  تساوی  به  را  بازی  محمدی  علی 
تساوی  این  کسب  با  اصفهانی  زردپوشان 
پله صعود در  با یک  و  امتیازی شدند   23

رده هفتم جدول قرار گرفتند.
دوازدهم  رتبه  در  امتیاز   17 با  نیز  پدیده 

باقی ماند.
فوالد  تیم های  دیروز  دیدار  دیگر  در 
خوزستان و ماشین سازی تبریز از ساعت 14 
به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان 
نعیم سعداوی مقابل تیم قعرنشین جدول 

با تساوی بدون گل متوقف شدند.
فوالد خوزستان با کسب این یک امتیاز 23 
امتیازی شد و جای نفت را در رده ششم 
گرفت. ماشین سازان نیز 8 امتیازی شدند و 

در انتهای جدول باقی ماندند.

رکوردی جدید از رئال  مادرید

با تساوی رئال مادرید برابر سویا این تیم به 
رکورد 40 بازی بدون شکست دست یافت.

ال پائیس،   از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
یک هشتم  مرحله  برگشت  دیدار  آخرین 
نهایی کوپا دل ری بین دو تیم سویا و رئال 
با تساوی  بازی  این  برگزار شد که  مادرید 
سه بر سه به پایان رسید. در واقع گل دقایق 
پایانی کریم بنزما باعث شد تا شکست برابر 

رئالی ها به تساوی تبدیل شود. 
به این ترتریب رئال مادرید توانست رکورد 
که  اسپانیا  فوتبال  در  ناپذیری  شکست 
به دست  را  بود  بارسلونا  اختیار  در  پیشتر 
انریکه  لوئیس  تیم  گذشته  سال  آورد. 
دست  شکست  بدون  بازی   39 رکورد  به 
بازی   40 رکورد  ها  رئالی  حاال  و  یافت 
بدون شکست را از خود به جای گذاشتند 
ر  راد  خود  رکورد  این  افزایش  فرصت  و 

بازیهای بعد نیز دارند.

خبرخبر

المللی  بین  رقابت های  سی هفتمین دوره 
کشتی جام تختی در سه رشته آزاد،  فرهنگی 
و پهلوانی از 30 دی ماه امسال با حضور 36 

تیم در مشهد آغاز می شود.
فدراسیون  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
کشتی،  در این رقابت ها 23 تیم خارجی و 

13 تیم داخلی حضور دارند.
کشورهای  از  هایی  تیم  آزاد  کشتی  در 
اوکراین،  قزاقستان،  بالروس،  ارمنستان، 
قرقیزستان، ازبکستان، مغولستان، گرجستان 
و منتخب آمریکای التین در کنار پنج تیم 
داخلی منتخب الف، ب، توسعه، جوانان و تیم 
خراسان رضوی در قالب چهار گروه به مصاف 
هم می روند. در کشتی فرنگی نیز تیم هایی 

ارمنستان،  ترکیه،  گرجستان،  کشورهای  از 
بلغارستان، اوکراین و ازبکستان در کنار پنج 
تیم داخلی منتخب الف، ب، توسعه، جوانان و 
تیم خراسان رضوی در قالب سه گروه با هم 

مسابقه می دهند.
در کشتی پهلوانی نیز کشورهای گرجستان، 
بالروس،  ارمنستان،  روسیه،  قرقیزستان، 
صربستان، مجارستان و ترکیه در کنار سه تیم 
داخلی منتخب الف، ب و تیم خراسان رضوی 

در قالب سه گروه با هم مبارزه خواهند کرد.
این مسابقات با همکاری استانداری خراسان 
رضوی و شهرداری مشهد به مناسبت انتخاب 
مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم 

در سال 2017 میالدی برگزار می شود.

آغاز رقابت های بین المللی کشتی جام تختی از 30 دیماه
مشهد میزبان 3۶ تیم  

سایت معتبر اسپورت 24 یونان از پیوستن 
کریم انصاری فرد به المپیاکوس خبر داد.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت 24، 
در نهایت بعد از چندین هفته مذاکره بین 
انصاری  یونانی و کریم  تیم های مختلف 
از  جدایی  به  حاضر  بازیکن  این  فرد، 
ژانویه شد  انتقاالت  و  نقل  پانیونیوس در 
در  بنتو  پائولو  شاگرد  ایرانی  مهاجم  تا 

المپیاکوس شود. 
کریم انصاری فرد به پیشنهاد حقوق 750 
هزار یورویی المپیاکوس پاسخ مثبت داده 
و با وجود  داشتن پیشنهادات قابل توجه 
با  خواهد  می  پائوک،  و  پاناتینایکوس  از 

پیراهن المپیاکوس به میدان رود. 

رفت  می  انتظار  که  بود  حالی  در  این   
انصاری فرد راهی پاناتینایکوس شود ولی 
در نهایت تصمیم خود را گرفت تا راهی 
پرافتخارترین تیم یونان یعنی المپیاکوس 
شود که هدایت آن را پائولو بنتو سرمربی 

سابق تیم ملی پرتغال بر عهده دارد.
پزشکی خود  معاینات  فرد  انصاری  کریم 
را در باشگاه جدید به خوبی انجام داد و 
قرارداد خود را نیز با این تیم اعالم کرد 
المپیاکوس  باشگاه  رسمی  اعالم  تنها  و 
باقی مانده است تا ستاره ایرانی رسما به 

عضویت این تیم در بیاید.
مسعود  جدایی  از  نیز  اخباری  همچنین 
شجاعی از پانیونیوس شنیده می شود و 

باید ببینیم بعد از جدایی انصاری فرد از 
این تیم، مسعود شجاعی نیز راه خروج را 

پانیوینوس  در  یا  پیش خواهد گرفت  در 
باقی می ماند.

با  تهران  توپ طالیی  تجارت  فاطر  تیم 
با  فینال  مسابقه  در  شایستگی،  وجود 
قبول شکست برابر حریف چینی به مقام 
دوم رقابت های اسنوکر تیمی شهرهای 

آسیایی رسید.
به گزارش ایسنا تیم تجارت توپ طالیی 
که به عنوان یکی از چهار نماینده ایران 
آسیایی  شهرهای  اسنوکر  مسابقات  در 
این  دوم  عنوان  توانست  داشت  حضور 

دوره از رقابت ها را از آن خود کند.
تیم توپ طالیی با شایستگی و پیروزی 

در همه مسابقات قبلی به دیدار پایانی 
در  در  تیم  این  بود.  کرده  پیدا  راه 
قدرتمند چینی  تیم  روی  در  رو  فینال 
بازیکنان  تالش  وجود  با  و  گرفت  قرار 
نتوانست میزبان خود را شکست دهد و 
به مقام دوم مسابقات اسنوکر شهرهای 

آسیایی دست یافت.
آسیایی  شهرهای  اسنوکر  رقابت های 
شهر  میزبانی  به  ماه  دی   24 تا   20 از 
فوشان چین برگزار شد که در نهایت با 

قهرمانی تیم چینی به پایان رسید.

المپیکی  بانوی  تنها  شهسواری«  »ندا 
تنیس روی میز کشور با اقتدار قهرمان 
دومین تور ایرانی تنیس روی میز بانوان 

با عنوان نقش جهان در اصفهان شد.
با  دیروز  کرمانشاه  از  شهسواری  ندا 
صفری«  »صبا  برابر  صفر  بر   4 پیروزی 
فینال  در  مازندرانی  استعداد  با  دختر 
دومین تور ایرانی بانوان که با حضور 50 
نفر در اصفهان و با نام نقش جهان برگزار 

شد، با اقتدار بر سکوی قهرمانی ایستاد.
شهسواری پیش از این و ماه گذشته فاتح 

اولین تور ایرانی تنیس روی میز بانوان در 
کرمانشاه نیز شده بود.

ورزشکار  صامت  مریم  دیگر  سوی  از 
استان  از  پوش  ملی  سابقه  با  و  توانمند 
گلستان و مهشید اشتری جوان شایسته 
مشترک  سوم  مقام  به  رضوی  خراسان 

دست یافتند.
فدراسیون  رئیس  علیقارداشی  مهرداد 
این  مسئوالن  دیگر  و  میز  روی  تنیس 
فدراسیون در مراسم اهدا مدال و جوایز 

این دوره از رقابت ها حضور داشتند.

دومین قهرمانی »ندا شهسواری« در تور 
ایرانی تنیس روی میز

امیدواری  ابراز  پرتغال  ملی  تیم  ستاره 
جام  در  قهرمانی   2017 سال  در  کرد 

کنفدراسیون ها را کسب کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از رکورد، تیم ملی 
 2016 یورو  در  قهرمانی  سبب  به  پرتغال 
باید در سال جاری میالدی در رقابت های 
میزبان  کشور  در  که  کنفدراسیون ها  جام 
جام جهانی یعنی روسیه برگزار خواهد شد 
که  است  اولین بار  برای  بپردازد.  رقابت  به 
پرتغال و کریستیانو رونالدو حضور در این 
رقابت ها را تجربه خواهند کرد و به همین 
دلیل رونالدو می خواهد از فرصت استفاده 
کند و تیمش را به قهرمانی در این رقابت 

ها برساند.
پرتغال در گروه نخست این رقابت ها با تیم 
نیوزیلند  و  مکزیک  میزبان،  روسیه  های 
رونالدو  کریستیانو  است.  شده  همگروه 

کنفدراسیون ها  جام  در  حضور  درباره 
گفت: برای اولین بار است که پرتغال برای 
قهرمانی در این رقابت ها تالش خواهد کرد 

این برای همیشه در کارنامه فوتبالی ما  و 
خواهد بود. قهرمانی در این جام رویایی و 
ویژه خواهد بود. ما برای قهرمانی به روسیه 

که  دانیم  می  را  این  ولی  رفت  خواهیم 
بسیار سخت خواهد  این جام  در  قهرمانی 
بود چرا که تیم های بزرگ زیادی در این 
رقابت ها حضور خواهند داشت. با این حال 
چیزی  هر  فوتبال  در  که  دانیم  می  همه 
برای  خواهیم  می  و  است  پذیر  امکان 

قهرمانی تالش کنیم.
در دیگر گروه این دوره از رقابت ها شیلی 
آلمان  کنار  در  جنوبی  آمریکای  قهرمان 
استرالیا  جهانی،  جام  قبل  دوره  قهرمان 
هنوز  که  آفریقا  قهرمان  و  آسیا  قهرمان 

مشخص نشده است قرار خواهند گرفت.
کریستیانو رونالدو در سال 2016 توانست 
به  و  است  داشته  خوبی  خیلی  سال 
افتخارات تیمی و فردی زیادی دست یافت 
و باید ببینیم در سال 2017 چه عملکردی 

از خود خواهد داشت.

در  بزرگ  مربی  دو  برابر  لیورپول  سرمربی 
لیگ برتر آمار جالب توجهی از خود به جای 

گذاشته است.
حالی  در  کلوپ  یورگن  هدایت  با  لیورپول 
فردا باید برابر منچستریونایتد به میدان برود 
که این سرمربی آلمانی رکورد خوبی از خود 
گذاشته  جای  به  گواردیوال  و  مورینیو  برابر 
است. ژوزه مورینیو و پپ گواردیوال دو مربی 
آمار خوبی  منچسترسیتی  و  منچستریونایتد 
وقتی  ولی  دارند  مربیان در جهان  اکثر  برابر 

وسط  لیورپول  آلمانی  مربی  با  مقایسه  پای 
باشد، این دو مربی بزرگ رکورد بدی از خود 

به جای گذاشتند.
یورگن کلوپ زمانی که هدایت دورتموند و در 
برابر  بار  بر عهده داشت، 6  را  لیورپول  ادامه 
این  از  که  رفت  میدان  به  مورینیو  تیم های 
تعداد 3 بازی را با برد به پایان رسانده است 
و  رسیده  پایان  به  تساوی  با  نیز  دیدار  دو  و 
مورینیو تنها یک بار توانسته است تیم کلوپ 
را شکست دهد که این دیدار به بازی برگشت 

رئال مادرید و دورتموند باز می گردد که رئال 
2 بر صفر به برتری رسید.

برابر  بار   9 همچنین  کلوپ  مقابل  طرف  در 
از  و  است  رفته  به میدان  تیم پپ گواردیوال 
پایان رسانده  به  برد  با  را  بازی  تعداد 5  این 
چشیده  را  شکست  طعم  هم  دیدار   4 در  و 
گل  با  توانست  کلوپ  پیش  هفته  دو  است. 
را  گواردیوال  پپ  و  منچسترسیتی  وینالدام 
در  گذشته  سال  همچنین  او  دهد.  شکست 
استمفوردبریج توانسته بود تیم چلسی بحران 

زده با هدایت مورینیو 3 بر یک شکست دهد.
اکنون بار دیگر فردا یورگن کلوپ برابر مورینیو 
قرار خواهد گرفت و باید ببینیم بار دیگر این 

را  مورینیو  تا  شود  می  موفق  آلمانی  مربی 
شکست دهد یا این بار آقای خاص راهی برای 
شکست دادن یورگن کلوپ پیدا خواهد کرد.

رونالدو قهرمانی در جام کنفدراسیون ها را می خواهد

آمار ضعیف گواردیوال و مورینیو برابر »آقای معمولی«

کریم انصاری فرد به المپیاکوس پیوست

نایب قهرمانی تیم توپ طالیی در اسنوکر 
شهرهای آسیا
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اگهی احضار متهم

در پرونده کالسه 951013 شعبه اول بازپرسی دادسرای ورامین فرزانه رضایی 
موضوع  مجاز  غیر  صورت  به  اراضی  کاربری  تغییر  به  است  متهم  جعفرابادی 
گزارش و شکایت اداره جهاد کشاورزی ورامین چون بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت وی ابالغ احضاریه ممکن نگردیده در اجرای ماده 174 ایین دارسی کیفری 
مراتب برای یک نوبت در جراید کثیراالنتشار اگهی میگردد تا متهم مذکور ظرف 
مهلت یک ماه از تاریخ انتشار اگهی به شعبه این دادسرا جهت پاسخگویی و اخذ 
دفاع اخرین با حق داشتن وکیل از اتهام انتسابی مراجعه نماید . بدیهی است 
عدم حضور مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی نخواهد شد . د/ م الف 426                                                 
بازپرس شعبه اول داسرای عمومی و انقالب ورامین – وزیری

آگهی ابالغ 

وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به کالسه پرونده : 705/4/95
وقت رسیدگی :در روزچهارشنبه  مورخ 95/12/4 ساعت11/30      حوزه 4 

خواهان:شهرداری شهریاربا نمایندگی جواد حمامی  
خوانده:آقای حسین حدادی  خواسته: مطالبه  وجه چک

به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
شعبه حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول 
ماده  تجویز  به  و  دادگاه  ودستور  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن  المکان 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
نوبت  آگهی الزم شودفقط یک  نشرآخرین  تاریخ  از  تا خوانده  آگهی می شود. 

منتشرومدت آن خواهد بود.م.الف:21910
                                                دبیر حوزه 4 شورای حل اختالف شهریار

آگهی ابالغ 
 

وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به  کالسه پرونده : 577/4/95
وقت رسیدگی :در روزچهارشنبه  مورخ 95/12/4 ساعت10/45      حوزه 4 

خواهان:شهرداری شهریاربا نمایندگی سامیرا توکلی  
خوانده:رضا احمدی ابراهیم آبادی   خواسته: مطالبه  وجه چک

به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
شعبه حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول 
ماده  تجویز  به  و  دادگاه  ودستور  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن  المکان 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
نوبت  آگهی الزم شودفقط یک  نشرآخرین  تاریخ  از  تا خوانده  آگهی می شود. 

منتشرومدت آن خواهد بود.م.الف:21925
                                                دبیر حوزه 4 شورای حل اختالف شهریار

آگهی حصروراثت

آقای مهدی برحی نام پدرعبدالساده بشناسنامه1075صادره ازخرمشهردرخواستی 
مرحوم  فرزندم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
خرمشهردرتاریخ95/9/19در صادره  بشناسنامه1820353044  برحی  حسین 

فوق  مشخصات  با  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  خرمشهراقامتگاه 
الذکر)پدرمتوفی(2-خانم نعیمه شیرخواریان فرزندسالم بشناسنامه22510صادره 
از خرمشهر)مادرمتوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
به  نامه  داردواالگواهی صادروهروصیت  تقدیم  بدادگاه  ماه  نشرآگهی ظرف یک 

جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبار ساقط است.    
رئیس شعبه دوشورای حل اختالف شهرستان خرمشهر

آگهی احضارمتهم

آقای مجتبی جمالی فرزند محمد صادق درپرونده شماره 9509983822400349 
این شعبه به اتهام نگهداری بیست گرم تریاک وده گرم سوخته تریاک ودوگرم 
آیین  قانون  ماده174  براساس  وسیله  این  قراردارید.به  تعقیب  تحت  حشیش 
دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی دراین 
شعبه حاضرشوید.درغیراینصورت پس ازانقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی 
مرجع  دراین   95/12/15 مذکوردرتاریخ  متهم  ضمنا  شود.  اظهارنظرمی  و 

حاضرگردد./.
حامد حسین میرزائی – بازپرس شعبه اول بازرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان 
فارسان 

ابالغ

مشخصات ابالغ شونده حقیقي:2-نام: صفیه 2- نام خانوادگي: غالمی 
5- کد ملی: -   3- نام پدر: -4- کد پستی : -  

6- نشاني: مجهول المکان7- منطقه شهرداری :  -
تاریخ حضور : 1395/12/04 چهارشنبه ساعت 00: 9 محل حضور : ماهدشت 
پایین دادسرای  بنزین ) طبقه  از پمپ  بعد  – صد متر  امام خمینی  – میدان 

ماهدشت (
در خصوص دعوی حسینعلی خیرتی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در آن شعبه حاضر شوید.410  م/الف
منشی شعبه ۶۶ شورای حل اختالف کرج – مجتمع شماره 5 ) مجتمع ماهدشت ( فرشته 

صفری

ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص دادخواست علی براتی به وکالت ازطرف اصغرعلی یاری فرزند امرا... 
به طرفیت خواندگان محسن حسین پوروسیامک حسین پور فرزندان آقاخان به 
لحاظ عدم شناسایی خواندگان مذکورومجهول المکان بودن نامبردگان به لحاظ 
وقت  ظهرمراتب   12 ساعت   1395/12/09 درتاریخ  رسیدگی  جلسه  برگزاری 
رسیدگی جهت حضور خواندگان درجلسه، مطابق ماده73 قانون آیین دادرسی 

دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی بدین وسیله اعالم می گردد.
حامد حسنی پیام – مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شهرکرد 

آگهی احضار

 طبق ماده 73ق. آ. د. در امور مدنی
محمد  خوانده  بطرفیت  مراد  فرزند  عباسی  میثم  خواهان  دادخواست  حسب 
شده  ثبت  شورا  3این  579/95ش  بکالسه  که  سند  انتقال  بخواسته  فر  نوید 
وآدرس خوانده را خواهان مجهول المکان اعالم نموده لذا طبق دستور شورا وبه 
تجویزماده 73ق .آ. د.م. مراتب در یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی 
ایران آگهی می شود تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شورا نسخه دوم دادخواست 
وضمائم را تحویل ودر جلسه رسیدگی مورخه 95/12/4ساعت 9/5صبح جهت 

رسیدگی حاضر شوند
شعبه سوم شورای حل اختالف مرکزی سنقر

ابالغ

به  به طرفیت  محمد گل گیر  امین حیدری  تقدیمی  دادخواست  در خصوص 
ارایه نموده است و در ضمن  ایفای تعهدات دادخواستی به این شعبه  خواسته 
حسب ریاست محترم شعبه ارجاع به کارشناس و کارشناس منتخب اکبر علی 
پور نظریه خود را به این شعبه ارایه نموده است و باتوجه به اینکه خوانده مجهول 
نظریه  مالحظه  جهت  آگهی  نشر  تاریخ  از  هفته  یک  ظرف  باشد  می  المکان 

کارشناسی به این شعبه مراجعه نمائید. م / الف 2256 
 مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان بهارستان 

مفقودی

فلزی  باری  بنز  کامیون  خودرو  به  1834354مربوط  شماره  هوشمند  کارت   
42/131351مدل 1361 به رنگ نارنجی روغنی با شماره پالک 232ع74 ایران 
62 و شماره موتور 10019806و شماره شاسی 14868178مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

آگهی ابالغ

بدینوسیله به خانم فرحناز بشارت انزاب مجهول المکان حسب اعالم شاکی سید 
سعید میر مبین و شکایت ایشان مبنی بر تحصیل مال مسروقه ) گوشی تلفن 
همراه ( وفق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری در این روزنامه کثیر االنتشار 
درج نموده لذا الزم است جهت رسیدگی در جلسه یکماه پس از تاریخ نشر آگهی 
حاضر و از خود دفاع نمائید واال وفق مقررات غیابا رسیدگی و اعالم نظر خواهد 

نمود. م/ الف 2249 
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهارستان – مومنی 

آگهی ابالغ )950711(
در خصوص دادخواست خواهان ساغرسیمایی کوشا لشاهی به طرفیت خوانده 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  محترم  دادستان  و  لشاهی  کوشا  غالمرضا سیمایی 
اینکه حسب اعالم خواهان خوانده آقای  تنکابن به خواسته حکم رشد نظر به 
به  وسیله  بدین  لذا  میباشد  المکان  مجهول  لشاهی  کوشا  سیمایی   غالمرضا 
نامبرده ابالغ میگردد در تاریخ 96/1/30 راس ساعت 8 صبح در دادگاه حاضر 

شوید در غیر اینصورت اقدام قانونی معمول خواهد شد 
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقی تنکابن

آگهی مفقودی

قرمزمدل1389بشماره  سناتوررنگ  تریل  سندموتورسیکلت 
موتور8800356بنام  200K8900171شماره  تنه  پالک75176/567شماره 
خالق پویان فرزندمحمدصالح بشناسنامه475 محل صدورباغملک مفقودگردیده 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

مفقودی 
سند مالکیت وسیله نقلیه سواری پراید صبا )جی . تی . ایکس (مدل 1382به 
موتور  شماره  62با  ایران  295س67  پالک  شماره  با  روغنی   – سفید  رنگ 
علیزاده  یوسف  به  متعلق   s1412282951400 شاسی  شماره  00492843و 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
میاندرود

مفقودی 

به  مربوطه  ای  خانه  دفتر  مالکیت  اسناد  تسلسل  و  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
سواری سمند ایکس 7 مدل 1384به شماره انتظامی 763و22ایران 72با شماره 
عامری  عرب  رضا  نام  83241503به  شاسی  شماره  12483132997و  موتور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
مدل    Z  28  ND-2800  CC تیپ  زامیاد  وانت  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شماره  و   80026963 موتور  شماره  845ج17به   86 پالک  شماره  به   1390
شاسی NAZDL 104 TKA 016463 بنام مجید احسانی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابلسر

آگهی

عبدالحسینی  مبین  خوانده   طرفیت  به  دادخواستی  مجتبی چگینی   خواهان 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم   خواسته   به  افارانی    اکبری  مهدی  و 
تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه126  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید باهنر تهران واقع در تهران فلکه چهارم تهرانپارس مجتمع قضایی 
شهید باهنر ارجاع و به کالسه  9409980242301281ثبت گردیده که وقت 
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   10:30 ساعت  و   95/12/15 آن  رسیدگی 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان 
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.

110/120024    منشی   دادگاه حقوقی شعبه 12۶دادگاه عمومی حقوقی شهید  باهنر 
تهران

آگهی

تاریخ رسیدگی –  95/9/15 
شماره پرونده   12 سیار-167/ 95

شماره دادنامه -   95/10/6-9509971026700969
مرجع رسیدگی شعبه 167شورای حل اختالف شماره  4 تهران 

خواهان – عبدالغفار صالحی با وکالت بهرنگ علی زاده 
خوانده –    افسانه الماسی زفره 

خواسته –مطالبه  وجه  
تقدیم  باال  به طرفیت خوانده  به خواسته فوق  –خواهان دادخواستی  گردشکار 
داشته که پس از ارجاع به این شوراو ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی 
در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به 
مدارک ومحتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر  ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
رای قاضی شورا –در خصوص دعوی خواهان عبدالغفار صالحی بطرفیت افسانه 
الماسی زفره مبنی بر مطالبه طلب به میزان 65000000 ریال معادل شصت و 
پنج میلیون ریال با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکیل 
خواهان و رویت اصل چک به شماره 015/601307 مورخ 92/11/25 و عدم 
حضور خوانده علی رغم ابالغ اخطاریه در یکی از روینامه های کثیراالنتشار و عدم 
ارائه الیحه و عدم معرفی وکیل به شعبه شورا مستندا به ماده 198 قانون آئین 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده  دادرسی و مواد  -314- 313-310 
به پرداخت مبلغ 65000000 ریال بابت اصل  چک به شماره 015/601307 
مورخ 92/11/25 به انضمام تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ 92/11/25 
لغایت اجرای حکم و هزینه های دادرسی به میزان نهصد و هشتاد و پنج هزار 
و  صادر  خواهان  حق  در  دادرسی  خسارت  کلیه  و  وکیل  الوکاله  حق  و  ریال 
ابالغ  از  اعالم می دارد رای صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس 
قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی تهران می باشد.
110/120017   قاضی شعبه1۶7 شورای حل اختالف مجتمع 4 تهران 

آگهی

خواهان مرتضی حاجی علی دادخواستی به طرفیت خوانده محسن علییپور به 
خواسته مطالبه خسارت تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت 
تهران  اختالف شهر  پانزده شورای حل  به شعبه 751مجتمع شماره  رسیدگی 
رضوان    مجتمع  منصورشرقی  تقاطع  جنوبی  خیابان 17شهریور  تهران  در  واقع 
ارجاع  و به کالسه 9509981075100551 ثبت گردیده که و وقت رسیدگی 
آن  1395/12/14 ساعت 16/00 تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  
بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  
دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  
در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و 
اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه 
دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/12225۹دبیرشعبه 751 مجتمع شماره پانزده شورای حل

آگهی ابالغ 

وقت دادرسی و دادخواست  و ضمایم آن  
کالسه  پرونده  950587/760/95 
وقت رسیدگی  روز شنبه 95/12/7 

خواهان   ولی کاردان باغی  
خوانده    محدثه قناد

ریال وضرروزیان  مبلغ 25/000/000  پرداخت وجه  به  الزام خوانده  خواسته   
وتاخیر تادیه وهزینه دادرسی

خواهان  دادخواستی  تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 760 ارجاع گردیده  و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت  مجهول المکان 
بودن خوانده به در خواست  خواهان  و دستور  دادگاه و به تجویز  ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیر االنتشار  آگهی 
میشود  تاخوانده  از تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف یک ماه بدفتر دادگاه  مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت نماید  
و در وقت  مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند  چنانچه  بعدا ابالغی  
به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت  منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود 

110/1222۶0    مدیر دفتر شعبه 7۶0 مجتمع 15  تهران

حصر واثت 

اکرم محمدی پور  به شماره شناسنامه  4502 به شرح دادخواست به کالسه 
696-95  از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  نیره گلپایگانی  به شماره شناسنامه  88 در تاریخ  95/9/4  
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه 

است به:
 اکرم محمدی پور ش ش 4502 ت ت 1338 صادره از تهران دختر متوفی

حسینعلی محمدی پور ش  ش8258 ت ت 1305 صادره از تویسرکان همسر 
متوفی

فاطمه محمدی پور ش ش 414 ت ت 1336 صادره از تهران دختر متوفی
مریم محمدی پور ش  ش863 ت ت 1341 صادره از تهران دختر متوفی

نرگس محمدی پور ش ش 1308 ت ت 1346 صادره از تهران دختر متوفی
   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را  در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
 110/120021         دبیر  شعبه 2301 شورای حل اختالف مجتمع شماره24    تهران

دادنامه

پرونده کالسه 9309980000500210شعبه 110 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران 

تصمیم نهایی شماره9509970000501305 
خواهان:آقای کمال الدین سهرابی اینچه برون فرزند 
طویقلی  وبانک صادرات ایران با وکالت خانم فاطمه 

ابراهیمی تمرین فرزند حیات اله 
عبدالمحمد  فرزند  مهاجر  نادر  خواندگان:آقای 
ومسعود حمیدی فرزند عبدالحمید وشرکت صنایع 
راهسازی ومعدن ایران با وکالت کمال الدین سهرابی 
اینچه برون فرزند طویقلی وحمیدرضا دهقانی فرزند 

محمدرضا وجلیل مهاجر فرزند عبدالمحمد
مطالبه  و  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت  ها:  خواسته 

طلب
گردشکار دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 

رای  صدور  به  مبادرت  زیر  وبشرح  اعالم  رسیدگی 
می نماید.

رای دادگاه
وکالت  با  ایران  صادرات  بانک  دعوی  خصوص  در 
ابراهیمی تمرین به طرفیت خواندگان  خانم فاطمه 
آقای نادر مهاجر فرزند عبدالمحمد ومسعود حمیدی 
فرزند عبدالحمید وشرکت صنایع راهسازی ومعدن 
برون  اینچه  سهرابی  الدین  کمال  وکالت  با  ایران 
فرزند طویقلی وحمیدرضا دهقانی فرزند محمدرضا 

وجلیل مهاجر فرزند عبدالمحمد
بخواسته مطالبه طلب مبلغ 7/275/485/721ریال 
بابت اصل وسود بدهی قرارداد و 4/352/933/588 
ریال خسارت تاخیر تادیه خواهان اظهار می نماید 
خوانده ردیف اول به موجب قرارداد مشارکت مدنی 
از  سرمایه به شماره 86000652 مورخه 86/5/1 
گردیده  ومتعهد  استفاده  صادرات  بانک  تسهیالت 

به  نسبت  ماه   9 مدت  ظرف  قرارداد  درسررسید 
اقدام  قرارداد  طبق  دریافتی  تسهیالت  پرداخت 
قرارداد   9 ماده  تبصره  موجب  به  همچنین  نماید 
چنانچه شریک ازایفای تعهدات خود امتناع نماید 
ملزم  واحده  دفعتا  نحو  به  دین  پرداخت  بر  عالوه 
 18 به ماخذ  تعهد  ایفاء  پرداخت خسارت عدم  به 
الی  درصد درسال می باشد خواندگان ردیف دوم 
به  متعهد  متضامنا  تنظیمی  قرارداد  باامضاء  پنجم 
وکلیه  تادیه  تاخیر  خسارت  وسود  اصل  پرداخت 
عدم  به  عنایت  با  اند  گردیده  دادرسی  خسارات 
رسیدگی  تقاضای  تاکنون  بانک  مطالبات  وصول 
ذیل  موارد  به  نسبت  شایسته  وصدورحکم 
رابااستناد قانون الحاق 2 تبصره به ماده 15 قانون 
عملیات بانکی بدون ربا وماده 403 قانون تجارت 
وقانون اعطای تسهیالت بانکی رادارد وصدور حکم 
به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 

ومبلغ  اصل  عنوان  به  ریال   7/275/485/821
تاخیر  خسارت  بابت  ریال   4/352/933/088
تادیه به ماخذ 18 درصد درسال ازتاریخ سررسید 
دادخواست  تقدیم  لغایت   87/1/29 معوق  اقساط 
وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست 
الوکاله  وحق  دادرسی  وهزینه  الوصول  یوم  لغایت 
 2 ردیف  خواندگان  اینکه  به  باتوجه  دادگاه  وکیل 
به بعد در جلسه دادرسی حاضر نشده والیحه ایی 
صنایع  شرکت  وکیل  ودفاعیات  اند  نداشته  تقدیم 
تا  نیست  ایی  گونه  به  ایران  ومعدن  سازی  راه 
نسبت به اعتبار ونفوذ مدارک ومستندات خواهان 
بلکه  نماید  متزلزل  را  آنها  واصالت  وارد  خدشه 
به  خواندگان  مدیونیت  کارشناس  نظریه  حسب 
نموده  گواهی  ریال   1/000/000/000 میزان 
تشخیص  وثابت  موجه  مطروح  خواسته  بنابراین 
مدنی  قانون   230/221/265/10 ماده  استناد  وبه 

ومواد519و522و198  تجارت  ق  و411/403 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان 
ریال   7/275/485/821 مبلغ  پرداخت  به  تضامنا 
بابت اصل خواسته وخسارت تاخیر تادیه به میزان 
تاریخ  از  درصد   18 ماخذ  به   4/352/933/088
 342/277/582 وپرداخت   87/1/26 سررسید 
الوکاله  حق  وپرداخت  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
ازتاریخ  تادیه  تاخیر  وخسارت  تعرفه  برابر  وکیل 
تقدیم دادخواست در حق خواهان صادرمی نماید 
غیابی  بعد  به   2 خواندگان  به  نسبت  صادره  رای 
ابالغ قابل واخواهی  ازتاریخ  وظرف مهلت 20 روز 
اعتراض  قابل  دیگر  وظرف20روز  شعبه  این  در 

ورسیدگی در دادگاه تجدید نظر می باشد.
»رای تصحیحی«

فاطمه  خانم  خواهان  وکیل  درخواست  به  نظر 
شماره  دادنامه  اصالح  بر  مبنی  اجماال  ابراهیمی 

 95/8/18 مورخ   9509970000501120
کالسه  پرونده  در  شعبه  این  سوی  از  صادره 
کارشناسی  هزینه   9309980000500210
ومحتویات  شرح  به  باتوجه  است  مانده  محذوف 
پرونده وبا تشخیص موضوع از مواد اصالح وپذیرش 
ماده  به  مستندا  دادگاه  خواهان  وکیل  درخواست 
به   مذکور  دادنامه  اصالح  به  رای  م  د  آ  ق   309
وپرداخت هزینه کارشناسی به میزان 18/000/000 
رای  بدون  رای  این  ارائه  میدارد  واعالم  ریال صادر 
رای  باشد  می  واحد  درحکم  وهردو  ممنوع  اصلی 
تصحیحی به تبع رای اصلی نسبت به خواندگان 2 
به بعد غیابی وظرف 20 روز ازابالغ قابل واخواهی در 
استان  اعتراض وتجدیدنظر  قابل  این شعبه وسپس 

تهران می باشد.
110/12225۶ رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی 
تهران

حصر وراثت
رضا زرنوشه به شماره شناسنامه 10447 مطابق دادخواستی تقدیمی به کالسه 
و  نموده  وراثت  گواهی حصر  در خواست  این شعبه  از  پرونده 1330/756/95 
چنین توضیح داده که شادروان امراله زرنوشه به شماره شناسنامه 342 در تاریخ 
95/6/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- معصومه صادقی ش ش  10 تاریخ تولد 1322   صادره از 
آشتیان  نسبت به متوفی همسر 2- سمیه زرنوشه ش ش 12167 تاریخ تولد 
1364 صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 3- کبری زرنوشه ش ش 17116 
تاریخ تولد 1352 صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 4- اقدس زرنوشه ش 
ش 1662 تاریخ تولد 1344 صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 5- قدرت 
اله زرنوشه ش ش 30202 تاریخ تولد 1357 صادره از تهران  نسبت به متوفی  
فرزند 6- رضا زرنوشه ش ش 10447 تاریخ تولد 1350 صادره از تهران  نسبت 
از  تولد 1348 صادره  تاریخ  به متوفی  فرزند 7- یداله زرنوشه ش ش 2467 

تهران  نسبت به متوفی  فرزند
ومرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور 
را بااستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف 

مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/122257   رییس شعبه 75۶ شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران 

حصر وراثت
به  تقدیمی  دادخواستی  مطابق   8351 شناسنامه  شماره  به  رضائی  اسماعیل 
کالسه پرونده 9500759/791/95 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس رضائی به شماره شناسنامه 15 
در تاریخ 95/7/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- محمد رضائی ش ش  229 تاریخ تولد 1334   
صادره از تهران  نسبت به متوفی فرزند 2- غالمحسین رضائی ش ش 556 تاریخ 
تولد 1336 صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 3-رضا رضائی ش ش 7935 
تاریخ تولد 1342 صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 4- اسماعیل رضائی 
ش 8351 تاریخ تولد 1354 صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 5- طاهره 
رضائی ش ش 7934 تاریخ تولد 1338 صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 
6- منیر رضائی ش ش 15751 تاریخ تولد 1345 صادره از تهران  نسبت به 
متوفی  فرزند 7- زهرا رضائی ش ش 15753 تاریخ تولد 1349 صادره از تهران  
 1348 تولد  تاریخ   15752 رضائی ش ش  زهره   -8 فرزند  متوفی   به  نسبت 
صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 9- فرزانه رضائی ش ش 22009 تاریخ 
تولد 1351 صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 10- نرگس رضائی ش ش 
114386 تاریخ تولد 1356 صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 11- فاطمه 
یزدیان ش ش 64949 تاریخ تولد 1316 صادره از قم  نسبت به متوفی  همسر

ومرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور 
را بااستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف 

مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/1222۶2   رییس شعبه 7۹1 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران 

حصر وراثت
به کالسه  تقدیمی  دادخواستی  مطابق  به شماره شناسنامه 508  نوروزی  زهرا 
پرونده 9500757/791/95 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حبیب احمدنژاد طهرانی به شماره شناسنامه 
ورثه  و  گفته   زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ 92/11/23  در   1348
ش  طهرانی  احمدنژاد  1-محمدرضا  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین 
فرزند  متوفی  به  نسبت  تهران   از  صادره     1357 تولد  تاریخ   35389 ش  
تهران   از  تولد 1355 صادره  تاریخ  احمدنژاد طهرانی ش ش 12749  2-الهام 
تولد  تاریخ  به متوفی  فرزند 3-الناز احمدنژاد طهرانی ش ش 25953  نسبت 
از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 4-الهه احمدنژاد طهرانی ش  1365 صادره 
ش 0018396143 تاریخ تولد 1372 صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 
به  نسبت  تهران   از  صادره   1338 تولد  تاریخ   508 نوروزی ش ش  زهرا   -5

متوفی  همسر 
ومرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور 
را بااستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف 

مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/1222۶3   رییس شعبه 7۹1 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران 

آگهی مفقودی

به شماره  روغنی مدل 1377  رنگ سفید  به  تیپ 1600  پیکان  سند کمپانی 
موتور 11127777799 شاسی 77479715 پالک 72-526م42 شناسه وسیله 
IRFC 771 A0V 8479715 بنام منصور حسین پور نقیبی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد.
بابلسر

آگهی
خواهان  شهرداری منطقه 4 دادخواستی به طرفیت خوانده   محمود شفیع بیک 
و مطالبه  و مطالبه وجه چک  به خواسته  مطالبه خسارت دادرسی  محمدی  
که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم   تادیه   تاخیر  خسارت 
شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   126 شعبه  به  رسیدگی  جهت 
باهنر تهران واقع در تهران فلکه چهارم تهرانپارس مجتمع قضایی شهید باهنر 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9509980242300784 کالسه  به  و  ارجاع 
آن 95/12/15 و ساعت 9:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 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.
110/120022    منشی   دادگاه حقوقی شعبه 12۶دادگاه عمومی حقوقی شهید  باهنر 
تهران

حصر وراثت
منصوره رضائی نژاد به شماره شناسنامه 7186 مطابق دادخواستی تقدیمی به 
کالسه پرونده 1331/756/95 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان قجر بانو جمشیدی به شماره شناسنامه 4 در 
تاریخ 94/5/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- معصومه رضائی نژاد ش ش  2895 تاریخ تولد 1360   
صادره از تهران  نسبت به متوفی فرزند 2- منصوره رضائی نژاد ش ش 7186 

تاریخ تولد 1363 صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 
ومرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور 
را بااستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف 

مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/122258   رییس شعبه 75۶ شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی به خوانده  کالسه پرونده  701-95   وقت رسیدگی -  95/12/7 

ساعت 8:30    خواهان –  احمد پایدار مقدم     خوانده –  عادل عطمت 
خواسته – الزام خوانده به پرداخت وجه 

به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
شعبه2301   ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آد م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خوانده 
از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 
جهت رسیدگی حضور میرساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود.
 110/120020   مدیر دفتر شعبه  2301 دادگاه  حقوقی تهران 
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ابالغ

خواهان / شاکی ابراهیم هفت لنگ بختیاری – محمد عطاپور مشهد دادخواستی 
به طرفیت خوانده /متهم عباس حقی به خواسته فروش مال غیر و کالهبرداری 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان بخش بوستان شهرستان رباط کریم نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان بهارستان  ) 104 
جزایی سابق( واقع در جاده ساوه – کیلومتر 25 – نسیم شهر- میدان هفت تیر- 
بهارستان  شهرستان  دادگستری   – دادگستری  خیابان   – بلوارخیرآباد  ابتدای 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت  به کالسه 9509982986800336   و  ارجاع 
المکان  آن 1396/02/19   و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
بودن خوانده/ متهم و به در خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از 
نشرآگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. م / الف 2238 
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان بهارستان )شعبه  104 جزایی 
سابق( - کامل کریمی 

رونوشت آگهی حصروراثت

آقای همایون مظاهری چم چنگی دارای شناسنامه شماره 15 به شرح دادخواست 
نموده  گواهی حصروراثت  درخواست  دادگاه  ازاین  675/95 ش1س  کالسه  به 
شماره  بشناسنامه  جنگی  چم  منورنوربخش  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین 
2 درتاریخ 1395/08/05دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1-محمد هادی مظاهری به شماره ملی 1199114758 فرزند ذکور

2-همایون مظاهری چم چنگی به شماره ملی 4623090752  فرزند ذکور
3- کتایون مظاهری چم چنگی به شماره ملی 4621417381 فرزند اناث

4-مهین مظاهری چم چنگی به شماره ملی 4621437577فرزند اناث
5-زهرامظاهری چم چنگی به شماره ملی 1818224651فرزند اناث

6-فاطمه مظاهری چم چنگی به شماره ملی4623203581 فرزند اناث والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
نشرآگهی  ازتاریخ  اوباشد  نزد  ازمتوفی  وصیتنامه  ویا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا 
ظرف یک ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد واال گواهی 

صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

متن آگهی

عباسعلی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  الطانی  دهقانی  الیاس  خواهان 
اعسارازپرداخت  خواسته  به  آذین  طرح  ساختمانی  وشرکت  اکبرپوردهکردی 
خسارت  ومطالبه  الوکاله  حق  وپرداخت  چک  وجه  ومطالبه  دادرسی  هزینه 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تأخیرتادیه  خسارت  ومطالبه  دادرسی 
شهرکرد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اله  آیت  خیابان   – شهرکرد   – بختیاری  و  چهارمحال  دراستان  واقع  شهرکرد 
کاشانی ارجاع و به کالسه 9509983810100509و بایگانی 950616 ح1 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/07 وساعت 09:00 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای عباسعلی اکبرپوردهکردی ودرخواست 
وانقالب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 تجویزماده  وبه  خواهان 
درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تاخوانده پس از نشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن 
ودروقت  دریافت  را  وضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
توکلی – مدیر دفتر شعبه اول حقوقی شهرکرد 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

آگهی ابالغ اخطار ماده 101 
آقای هوشنگ بیرانوند فرزند بید علی به شماره شناسنامه 458 صادره از الشتر 
پیرو آگهی به شماره 3424 مورخ 1395/2/7منتشره در روزنامه هدف و اقتصاد 
هوشنگ  علیه  صادرات  بانک  له   940035 کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص  در 
پالک  دادگستری  رسمی  کارشناس   1395/7/27 مورخ  گزارش  طبق  بیرانوند 
آباد مورد وثیقه سند  از پالک 50 اصلی در بخش 4 خرم  ثبتی 2334 فرعی 
رهنی شماره 35815 تنظیمی دفتر خانه اسناد رسمی شماره 6 شهر خرم آباد 
لذا  گردیده  ارزیابی  ریال  میلیون  وهفتصد  میلیارد  دو  مبلغ  به  لرستان  استان 
چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد 
این  به دفتر  به مبلغ شش میلیون و هفتصد هزار ریال  کارشناس تجدید نظر 
اجرا تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فیش بانکی دستمزد 

کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م الف 414577
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرم آباد .مجید طاری

آگهی ابالغ دادنامه

بدینوسیله به آقای اقبال نعمت زاده فرزند امان اله ابالغ می گردد حسب شکایت 
شاکیه خانم فروزان امینی .دادنامه 9509978431301591مورخه95/10/11در 
پرونده کالسه 9509988436900463شعبه 101دادگاه کیفری دو شهرستان 
سنقر.به اتهام ترک انفاق به تحمل شش ماه حبس تعزیری وبه اتهام ایراد ضرب 
وجرح عمدی به پرداخت دیه در حق شاکیه محکوم گردیده که در اجرای ماده 
406قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری .مفاد حکم 
به ایشان ابلغ می گردد که ظرف چهل روز از تاریخ نشر این آگهی به دفتر شعبه 
101دادگاه کیفری دو سنقر مراجعه ودادنامه صادره را تحویل بگیرد وچنانچه 
اعتراضی دارند ارائه نمایند در غیر این صورت پس از پایان مهلت قانونی حکم 

صادره قطعی وبه مرحله اجرا در خواهد آمد.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان سنقر حامد چهری

آگهی

خواهان علیرضا تاجیک نوری دادخواستی به طرفیت خوانده نصراله شمس پرتو 
فرزند یداله به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  ورامین 
دادگستری شهرستان ورامین واقع در ورامین – نبش میدان امام حسین )ع( 
– دادگستری شهرستان ورامین ارجاع و به کالسه 9509980207100548 و 
بایگانی )950557( ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/15 و ساعت 
درخواست  و  بودن خوانده  المکان  مجهول  علت  به   . است  تعیین شده   1100
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی 
می شود تا خواندگان پس از نشر اگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .خ / م الف 1143 
  مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ورامین – مرتضی 
باختر 

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 139560301060004617 
اراضی و ساختمان های  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای شاپور سیری کاظم اباد فرزند یحیی بشماره شناسنامه 
135 صادره از ورامین در یک بابا خانه به مساحت 256.56 مترمربع پالک 85 
فرعی از 103 اصلی خریداری از مالکیت رسمی اقای علی گل حامدی و ناصر 
نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  قلیشورانی محرز 
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.ث/م الف 852  
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/10/25 تاریخ انتشار نوبت دوم :95/11/10

 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین

متن آگهی

خواهان رونوشت حصروراثت امیرکیانی دهکردی فرزند کریم به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه 9509983844500502 ازاین دادگاه درخواست 
گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مرحومه عصمت آسال 
فرزند علی فتح دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحومه منحصراست به:
1-مهنازکیانی دهکردی فرزند کریم متولد1343 ش ش614)فرزند(

2-حبیب اله کیانی دهکردی فرزند کریم متولد1340 ش ش189)فرزند(
3-امیرکیانی دهکردی فرزند کریم متولد1359 ش ش2837)فرزند(
4-زهرا کیانی دهکردی فرزند کریم متولد1342 ش ش290)فرزند(

5-فرزانه کیانی دهکردی فرزند کریم متولد1353 ش ش1172)فرزند(
6-ملیحه کیانی دهکردی فرزند کریم متولد1345 ش ش13324)فرزند(

7-خدیجه کیانی دهکردی فرزند کریم متولد1340 ش ش15090)فرزند(
8-منیژه کیانی دهکردی فرزند کریم متولد1346 ش ش645)فرزند(

گردد   می  آگهی  نوبت  مزبوریک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
باشد  او می  نزد  ازمتوفی  ای  نامه  ویا وصیت  دارد  اعتراضی  تاچنانچه شخصی 
گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  این  به  یکماه  مدت  ظرف  نشرآگهی  ازتاریخ 

صادرخواهد شد.
رحمان آماده – رئیس شعبه شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان شهرکرد

اگهی احضار متهم

مدیرعامل  ورامین  دادسرای  بازپرسی  اول  شعبه   950993 کالسه  پرونده  در 
بررسی  موضوعات  اطالعات  ارائه  از  به خودداری  است  متهم  امیر  ارگ  شرکت 
قرارداد کار چگونگی پرداخت حقوق دستمزد و تطبیق آن با طرح طبقه بندی 
اداره کار ورامین چون  مشاغل و احصای تشکل های کارگری موضوع شکایت 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ابالغ احضاریه ممکن نگردیده در اجرای 
کثیراالنتشار  در جراید  نوبت  یک  برای  مراتب  کیفری  دارسی  ایین  ماده 174 
اگهی میگردد تا متهم مذکور ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار اگهی به شعبه 
اتهام  از  این دادسرا جهت پاسخگویی و اخذ دفاع اخرین با حق داشتن وکیل 
انتسابی مراجعه نماید . بدیهی است عدم حضور مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم 

قضایی نخواهد شد .د / م الف 424                               
  بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب ورامین – وحید وزیری

آگهی ابالغ

 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به کالسه پرونده : 571/4/95
وقت رسیدگی :در روزچهارشنبه  مورخ 95/12/4 ساعت10/15  صبح    حوزه 

4   خواهان:شهرداری شهریاربا نمایندگی حامد تزوه  
خوانده:آقای علی یعقوبلو   خواسته: مطالبه  وجه چک

به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
شعبه حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول 
ماده  تجویز  به  و  دادگاه  ودستور  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن  المکان 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
نوبت  آگهی الزم شودفقط یک  نشرآخرین  تاریخ  از  تا خوانده  آگهی می شود. 

منتشرومدت آن خواهد بود.م.الف:21912
                                                دبیر حوزه 4 شورای حل اختالف شهریار

متن آگهی 

بهرام  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فرشته حیدری  شاکی   / خواهان 
دادرسی  پرداخت هزینه  از  اعسار  و  به خواسته مطالبه وجه سفته  پور  حسین 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
آباد  در خرم  واقع  آباد  دادگستری شهرستان خرم  دادگاه عمومی حقوقی  اول 
خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
9509986610100328 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/16 و 
ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم  و 
درخواست خواهان /شاکی 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 

موسوی.

آگهی مزایده نوبت اول اموال منقول 

اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بابل در نظر دارد جهت 
له  دادگاه  این   940234 کالسه  پرونده  در  اجرایی  هزینه  و  به  محکوم  وصول 
امیر حسنعلی زاده دو سنگ 1- سنگ پله به رنگ  محمد تقی فالحیان علیه 
از قرار متر مربعی 850000ریال 2- سنگ تراورش قرمز آذر شهر  کرم رویال 
به  باشد  می  250000000ریال  بمبلغ  جمعا  ریال   800000 متری  قرار  از 
تاریخ  در  مزایده  برساند  بفروش  مزایده  طریق  از  را  نموده  معرفی  اول  شعبه 
1395/11/14ساعت 11 صبح از طریق مزایده در دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی 
بابل بفروش خواهد رسید مزایده از قیمت پایه 250000000 ریال شروع و به 
باالترین مبلغ مبلغ پیشنهادی واگذار میگردد برنده مزایده باید ده درصد ارزش 
مزایده را فی المجلس و بقیه را حداکثر ظرف مهلت یک ماه پرداخت نماید در 

صورت انصراف مبلغ پرداخت شده اولیه در حق دولت ضبط خواهد شد 
دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی بابل نجفی 

اگهی
متهمان  ورامین  دادسرای  بازپرسی  پنجم  شعبه   950906 کالسه  پرونده  در 
تهدید  رکیک  فحاشی  ایراد  بر  دایر  اکبر  علی  مسیر  مهدی  و  ممتازی  ملیحه 
و موضوع شکایت راحله مومنی نیا چون بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی 
ابالغ احضاریه ممکن نگردیده در اجرای ماده 174 ایین دادرسی کیفری مراتب 
برای یک نوبت در جراید کثیر االنتشار اگهی میگردد تا متهم مذکور ظرف مهلت 
انتشار اگهی به شعبه پنجم ایین دادسرا جهت پاسخگویی و  یک ماه از تاریخ 
اخذ دفاع اخرین از اتهام انتسابی مراجعه نمایند .بدیهی است عدم حضور مانع 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی نخواهد شد . د / م الف  425        
 بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب ورامین 

مفقودی

بدین وسیله به اطالع می رساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز(خودروی وانت 
سیستم زامیاد تیپ NIB24Z مدل 1393  به شماره موتور  :  667553    و 
شماره شاسی :  BE140NAZPL 0381047   بنام اسماعیل ویسی  مفقود 

گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی مفقودی 
ملی  کد  خیلی  گل  درستگار  علی  نام  شماره 2904035به  به  هوشمند  کارت 

4999569477مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد           نکا

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پژو 206 مدل 1386 به شماره انتظامی ایران 82-623ص27 
نام سیده  به  به شماره شاسی 18920703  به شماره موتور 13386005505 

راحله عمادی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
سند کمپانی پیکان تیپ 1600 به رنگ سفید روغنی مدل 1377 به شماره 
شناسه  72-526م42  پالک   77479715 شاسی   11127777799 موتور 
وسیله IRFC 771 V 0 A 8479715 بنام منصور حسین پور نقیبی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
بابلسر

آگهی
حمدی  جمشید  خواهان  
مهماندوست دادخواستی به طرفیت 
مشفق    –شیوا  ثابتی  جواد  خوانده  
تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته   به 
دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه 
تقدیم   چک   وجه  مطالبه  و 

دادگاههای عمومی شهرستان تهران 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
125 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
واقع  تهران  باهنر  شهید  قضایی 
تهرانپارس  چهارم  فلکه  تهران  در 
مجتمع قضایی شهید باهنر ارجاع و 
 9509980242200679 کالسه  به 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 

تعیین   9:30 ساعت  و   95/12/17
المکان  مجهول  علت  به  است  شده 
خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب 
از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه 
شود  می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید 

و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا 
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.
110/120018    منشی   دادگاه حقوقی 
شعبه 125دادگاه عمومی حقوقی شهید  

باهنر تهران

آگهی

خواهان  شهرداری منطقه 4  دادخواستی به طرفیت 
خوانده   فتحعلی سلیمی  به خواسته  مطالبه وجه 
خواسته  تامین  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  چک 
و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم  دادگاههای 
عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 

به شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
چهارم  فلکه  تهران  در  واقع  تهران  باهنر  شهید 
به  و  ارجاع  باهنر  قضایی شهید  مجتمع  تهرانپارس 
که  گردیده  ثبت   9509980242300785 کالسه 
تعیین  و ساعت 10  آن 95/12/15  رسیدگی  وقت 
و  بودن خوانده  المکان  مجهول  علت  به  است  شده 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 

از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و 
خوانده پس  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  جراید 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و 

رسیدگی حاضر گردد.
110/120023    منشی   دادگاه حقوقی شعبه 12۶دادگاه 

عمومی حقوقی شهید  باهنر تهران

آگهی
به  دادخواستی  تفرشی  زاده  علی  فاطمه  خواهان  
طرفیت خوانده  بهزاد عامل خبازان فرزند رجبعلی   
تقدیم   زوجه   درخواست  به  طالق  خواسته   به 
دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت 
حقوقی  عمومی  280دادگاه  شعبه   به  رسیدگی 

مجتمع قضایی شهید باهنر تهران واقع در تهران فلکه 
چهارم تهرانپارس مجتمع قضایی شهید باهنر ارجاع و 
به کالسه 950565 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
95/11/25 و ساعت 9:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به 
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.
110/12001۹    مدیر دادگاه حقوقی شعبه 280دادگاه 
عمومی حقوقی شهید  باهنر تهران

آگهی ابالغ اجرائیه

پور  مهران  علیه  محکوم  شورا  این  سوم  255/95شعبه  کالسه  پرونده  در 
خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  پنجاه  یکصدو  مبلغ  است  محکوم  رمضان 
ومبلغ چهار  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  ونود  ونهصد  میلیون  ومبلغ یک 
تاریه  تاخیر  وخسارت  وکیل  الوکاله  حق  بابت  ریال  هزار  وهشتصد  میلیون 
با وکالت  له کوروش محمدی  اجرای حکم در حق محکوم  از95/5/23لغایت 
امین اجرایی بنابراین با توجه به مجهول المکان بودن اقامتگاه محکوم علیه در 
اجرای ماده 9قانون اجرای احکام مدنی مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر 
در مواد 118و119قانون یاد شده آگهی وبه نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار آگهی مغاد موضوع اجرائیه را اجرا نماید در غیر اینصورت 
برای عملیات اجرایی به محکوم علیه ابالغ یا اخطار دیگری نخواهد شد مگر 

اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به اجرای احکام اعالم نماید 
دفتر شعبه سوم حل اختالف دادگستری سنقر علی ایرانی

آگهی ابالغ

 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به کالسه پرونده : 621/3/95
وقت رسیدگی :در روز  مورخ 95/12/16 ساعت15/30      حوزه 3شهریار 

خواهان: مصطفی مجتهدی   خوانده:1-مجتمع فنی دامور2-مرتضی معظمی 
گودرزی    خواسته: مطالبه وجه چک 

با توجه به تقدیم دادخواست ازطرف خواهان  به دادگاه عمومی و ارجاع به 
مجهول  بعلت  و  گردیده  تعیین  رسیدگی  وقت  اختالف  حل  شورای  شعبه 
ماده  تجویز  به  و  دادگاه  ودستور  درخواست خواهان  به  بودن خوانده  المکان 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 

آگهی می شود.م.الف:21939
                                               شورای حل اختالف اندیشه حوزه3 

گواهی نشر آگهی

آقای سـید کاظم حسـینی اردلی فرزند سید هاشـم به شرح دادخواست 
تقدیمی به کالسه 509/95 ش ح 1 اردل درخواست گواهی حصروراثت 
نمـوده وچنیـن توضیـح داده که شـادروان سـید هاشـم حسـینی اردلی 
بـه ش ش1286متولد1311سـرانجام درتاریـخ  ابراهیـم  فرزنـد سـید 
الفـوت آن مرحـوم  04/31/ 95دارفانـی را بـدرود گفتـه ورثـه حیـن 

به: منحصراسـت 
ملـی  ش  بـه  سیدهاشـم  فرزنـد  اردلـی  حسـینی  کاظـم  سـید   -1

متوفـی( 4689661707)فرزنـد 
ملـی  بـه ش  هاشـم  سـید  فرزنـد  اردلـی  حسـینی  قاسـم  سـید   -2

متوفـی( 4689662010)فرزنـد 
ملـی  ش  بـه  فرزندسیدهاشـم  اردلـی  حسـینی  اسـماعیل  سـید   -3

متوفـی( 4688979762)فرزنـد 
4- سـید فریـدون حسـینی اردلـی فرزنـد سـید هاشـم بـه ش ملـی 

متوفـی( 4688981521)فرزنـد 
ملـی  بـه ش  هاشـم  فرزنـد سـید  اردلـی  مهربانوحسـینی  5- سـیده 

متوفـی( 4688972687)فرزنـد 
ملـی  ش  بـه  هاشـم  سـید  فرزنـد  اردلـی  لیالحسـینی  سـیده   -6

متوفـی( 4688974051)فرزنـد 
7- سـیده نـازک جـان حسـینی اردلـی فرزند سـید هاشـم بـه ش ملی 

متوفی( 4688974930)فرزنـد 
8- سـیده حمیـده حسـینی اردلـی فرزنـد سـید هاشـم بـه ش ملـی 

متوفـی( 4688979754)فرزنـد 
ملـی  ش  بـه  هاشـم  سـید  فرزنـد  اردلـی  حسـینی  مریـم  9-سـیده 

متوفـی( 4680302070)فرزنـد 
10-سـیده مهـری حسـینی اردلـی فرزنـد سـید هاشـم بـه ش ملـی 

متوفـی( 4680341076)فرزنـد 
ملـی  بـه ش  علـی  حمـزه  فرزنـد  اردلـی  طاهـری  سـلطان  11-مـاه 

متوفی(والغیـر. دائمـی  4688970102)همسـر 
پـس ازتشـریفات قانونـی دریکـی ازروزنامـه هـای کثیراالنتشـاردریک 
نوبـت آگهی شـود تاهرکـس اعتراض دارد ویـا وصیت نامـه ای ازمتوفی 
نـزد اوباشـد ازتاریخ نشـرآگهی ظـرف یک ماه به شـورا ارائـه واالگواهی 

صادرخواهد شـد.
قنبری – دبیرشورای حل اختالف شعبه حکمی اردل

دادنامه

پرونده کالسه 9409982694100237  شعبه 64  شورای حل اختالف 
کرج - مجتمع شماره 5 ) مجتمع ماهدشت ( تصمیم نهایی شماره 

به نشانی ماهدشت چمران دوم کد اشرفی  : خانم زهرا رحیمی  خواهان 
نور 26 پ 155

خوانده : آقای محمد جاوید نبی زاده به نشانی مجهول المکان 
تقدیم  به خواسته فوق بطرفیت خوانده  – خواهان درخواستی  گردشکار 
داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی در وقت فوق العاده حوزه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با 
توجه به  محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم 

و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می¬نماید. 
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواست خانم زهرا رحیمی به طرفیت آقای محمد جاوید 
نبی زاده به خواسته مطالبه نفقه معوقه ایام زوجیت از تاریخ 91/12/26 
رابطه  که  توضیح  بدین  دادرسی،  انضمام خسارات  به  لغایت صدور حکم 
زوجیت اصحاب دعوا طی سند نکاحیه منضم در پرونده محرز می¬باشد و 
نظر به اینکه با وصف رابطه زوجیت تکالیفی بین طرفین مقرر می¬گردد 
که در عقد دائم نفقه زوجه با زوج می¬باشد لذا شورا با عنایت به مراتب 
با رعایت مواد 1102 و 1106  مذکور خواسته خواهان را وارد دانسته و 
و 1107 و 1199 قانون مدنی خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ هشت 
میلیون و سیصد و ده هزار تومان بابت نفقه معوقه از تاریخ 94/8/26 لغایت 
انضمام هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی مبلغ یکصد و  به   94/11/30
بیست هزار تومان در حق خواهان می نماید. رأی صادر شده غیابی است و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از آن 
ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان 

کرج می باشد.   411 م/الف 
قاضی شعبه ۶4 شورای حل اختالف ماهدشت – سجاد محمدیان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

هیات   1395/08/29 139560331011003536مورخه  شماره  رای  برابر 
فاقد سند  اراضی و ساختمان-های  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
بالمعارض متقاضی آقای قربانعلی کشاورز افشاری بشناسنامه شماره 1 صادره از 
زنجان فرزند عبداله در قسمتی از دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن به مساحت 60 مترمربع مفروز از پالک شماره 278 فرعی 
از 143 اصلی واقع در البرز با خریداری از آقایان علی و محمد حسین کشاورز 
افشار و با مالکیت مالک اولیه آقای محسن کمال زاده تایید می نماید. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 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 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. 49899 م/الف
عباسعلی شوش پاشا-کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

متن آگهی

خواهان ها سید نوراله موسوی دشتکی وبهرام الیاسی بختیاری وبیگم عوض زاده 
والقاس شیخی دشتکی وروشنک سلیمانی نژادیان ومحسن بهرامی پوردشتکی 
فرد  رئیسیان  ومحمد  دشتکی  نوروزی  وعباسقلی  دشتکی  ومحمدمحمدی 
امانی  ومحمد  دشتکی  سلیمانی  ومحسن  و  الیاسی  محمد  جان  و  دشتکی 
مهمان  وطهماسب  دشتکی  محمدی  ونصیر  دشتکی  افشارقربانی  و  دشتکی 
بهرام زاده  الیاسی بختیاری دشتکی وهوشنگ  پذیروقیصررئیسی زاده و قباد 
دشتکی ومحمد اله یاری دشتکی و احمدرضا عباسی وسیامک الیاسی واسد 
دشتکی  جانمحمدی  وحسین  دشتکی  پورفرد  قلی  وعبداله  دشتکی  مسیبی 
شیخی- لقمان حسن  شیخی-  فاضل حسن  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
قریه  افرازحقابه  خواسته  سرپیربه  روستای  داران  وحقابه  نایب حسن شیخی 
دشتک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اردل نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان اردل واقع دراستان 
به کالسه  و  ارجاع  بلوار شهداء   – اردل  – شهرستان  بختیاری  و  چهارمحال 
9309983816100773 ثبت گردیده که نظریه کارشناسی آن صادرو وصول 
گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامورمدنی 
ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود  و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
اعالم  به دادگاه مراجعه وضمن  ازمفاد آن  ازنشر آگهی واطالع  تاخوانده پس 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم ونظریه کارشناسی را دریافت 

ودروقت مقررفوق جهت اظهارهرمطلبی نفیا با اثباتا دراین شعبه حاضرگردد.
جهانبازی- منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری 
شهرستان اردل

آگهی مفقودی 
برگ سبز موتورسیکلت شباب cc 125مدل 1395 به شماره شهربانی 588/57819شماره 
موتور  0125N1U605518 شماره تنه     N1U *** 125S9500980 مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است 
بهشهر

آگهی مفقودی 
شماره  به   1395 مدل   125CC شباب  موتورسیکلت  سبز  برگ 
تنه  0150N1U407242شماره  موتور  شماره  588/57811به  شهربانی 

150H9531392***N1Uمفقودگردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر 
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دادنامه 

دادگاه  چهارم  شعبه   9409986690300138 کالسه  پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی 
9509976610400871 خواهان : خانم ربابه تقی خانی فرزند غالمرضا با 
وکالت خانم اشرف افشار فرزند اله کرم به نشانی لرستان ازنا خ انقالب جنب 
داروخانه اعتماد –خوانده : آقای محمد رضا تقی خانی فرزند غالمرضا به 
نشانی شهرستان خرم آباد –خواسته :مطالبه وجه بابت ثمن مبیع ماده 11 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست خانم اشرف افشار فرزند اله کرم به 
وکالت از خانم ربابه تقی خانی فرزند غالمرضا به طرفیت آقای محمد رضا 
تقی خانی فرزند غالمرضا به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به 
مبلغ 157/337/150 ریال در پرونده کالسه 9509986610400538 با 
عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان که 
حسب آن خواستار تحقق خواسته گردیده است مودای گواهی گواهان 
به نحو مضبوط در پرونده که پس از ادعای سوگند شرعی بر عسرت و 
تنگدستی خواهان ادای شهادت نموده اند و نظر به اینکه خوانده با وصف 
ابالغ اخطاریه از طریق نشر آگهی در وقت مقرر حضور نیافته است و نسبت 
به دعوی و مستندات آن ایراد و اعتراض به عمل نیاورده و دلیل و مدرکی 
در رد دعوی خواهان ابراز و اقامه ننموده است خواسته ی خواهان را مقرون 
به صحت دانسته و مستندا به مواد 504 و 506 از قانون آیین دادرسی 
مدنی مصوب 1379حکم به اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به 
شرح فوق صادر و اعالم می گردد الزم به ذکر است در راستای مواد 511 
و 514 از قانون مرقوم هرگاه مدعی اعسار در دعوی اصلی محکوم له واقع 
شود و از اعسار خارج گردد یا به تادیه ی تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی 
متمکن گردد هزینه دادرسی از او دریافت یا ملزم به تادیه ی آن خواهد 
بود رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ تجدید نظر در 

محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد.
دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد –سید یحیی سهرابی. 

دادنامه 

حل  شورای   17 شعبه   9509986656700018 کالسه  پرونده 
نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  خانواده  مجتمع  اختالف 
شماره9509976656700114 –خواهان : شرکت سایه سمن با وکالت 
خانم سیده عاطفه طبائی فرزند سید عبداله به نشانی لرستان – خرم 
آباد خیابان انقالب بین کوچه 6 و 7 آراسته طبقه دوم – خوانده :آقای 
احمد بهمنی فرزند ماشااله به نشانی مجهول المکان – خواسته : مطالبه 

وجه چک 
رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست سیده عاطفه طبائی به وکالت 
به خواسته  ماشااله  فرزند  بهمنی  احمد  به طرفیت  شرکت سایه سمن 
قانونی و خسارت  انضمام خسارات  به  مطالبه مبلغ 16/300/000 ریال 
تاخیر تادیه بابت 2 فقره چک عهده بانک سپه به شماره های 960431 
و 206098 بدین شرح که وکیل خواهان بیان داشته خوانده چک های 
بابت خرید مواد غذایی صادر نموده است که خوانده  موضوع پرونده را 
علیرغم ابالغ و نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه 
ای نیز ارسال ننموده است فلذا با عنایت به وجود اصل چک گواهی عدم 
پرداخت در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و عدم ارائه 
دلیلی از سوی خوانده بر برائت ذمه خویش و نظریه مشورتی شورا دعوای 
خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 310 -311-312 قانون 
تجارت و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره الحاقی آن و بند الف ماده 9 
قانون شورای حل اختالف و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 16/300/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت 405/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها لغایت وصول آن وفق 
شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان را صادر و اعالم می 
نماید.رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی 
در همین مرجع سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – سعید ساکی

دادنامه 

حل  شورای   17 شعبه   9509986656700016 کالسه  پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  خانواده  مجتمع  اختالف 
با وکالت خانم  : شرکت سایه سمن  9509976656700113–خواهان 
سیده عاطفه طبائی فرزند سید عبداله به نشانی لرستان – خرم آباد خیابان 
انقالب بین کوچه 6 و 7 آراسته طبقه دوم – خوانده :آقای علی اصغر 
فوالدوند  فرزند پاپی  به نشانی مجهول المکان –خواسته :مطالبه وجه چک 
رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست سیده عاطفه طبائی به وکالت 
شرکت سایه سمن به طرفیت علی اصغر فوالدوند فرزند پاپی به خواسته 
مطالبه مبلغ 22میلیون ریال به انضمام خسارات قانونی و خسارت تاخیر 
تادیه بابت یک فقره چک عهده بانک کشاورزی  به شماره 820087بدین 
شرح که وکیل خواهان بیان داشته خوانده چک موضوع پرونده را بابت 
خرید مواد غذایی صادر نموده است که خوانده علیرغم ابالغ و نشر آگهی 
در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال ننموده است فلذا 
با عنایت به وجود اصل چک گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده دارد و عدم ارائه دلیلی از سوی خوانده بر برائت ذمه 
خویش و نظریه مشورتی شورا دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص و 
مستندا به مواد 310 -311-312 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور 
چک و تبصره الحاقی آن و بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختالف و 
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت 22/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 650/000 
ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ چک )1394/5/7( لغایت وصول آن وفق شاخص اعالمی از 
سوی بانک مرکزی در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید.رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین مرجع 
سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – سعید ساکی 

دادنامه 

پرونده کالسـه 9509986612300315 شـعبه 101 دادگاه کیفری 
دو شهرسـتان خـرم آباد )101 جزایی سـابق (تصمیم نهاای شـماره 
9509976613500918 – شـاکی : آقـای رضـا خیرالهـی فرزنـد 
علـی بـه نشـانی لرسـتان  خـرم آبـاد 60 متـری خ آپادانا ک شـهید 
محمـد سـپهوند منزل خیرالهی وسـط کوچـه – متهمیـن :1-آقای 
مسـلم بیرانونـد 2-آقـای رامیـن بیرانوند همگی به نشـانی لرسـتان 
بـا  آبـاد 3-آقـای حسـین خسـروی راد فرزنـد کرمعلـی  – خـرم 
نمایندگـی آقای سـیاوش اسـکینی به نشـانی لرسـتان – خـرم آباد 
دادگسـتری میـدان کیـو دفتـر حمایـت قضایـی ایثارگـران و آقـای 
حسـین دریکونـد بـه نشـانی لرسـتان – خرم آبـاد دادگسـتری 60 
متـری دفتـر  حمایـت حقوقـی ایثارگـران –اتهـام:  ایـراد ضـرب و 

عمدی  جـرح 
راد  آقایـان 1-حسـین خسـروی  اتهـام  : در خصـوص  دادگاه  رای 
فرزنـد کرمعلـی متولـد 1340/12/29 بـا سـواد –متاهـل –شـغل 
کارمنـد اداره ی ثبـت احـوال –فاقـد سـابقه ی کیفـری- آزاد بـار 
قـرار قبولـی کفالـت –اهـل و مقیـم شهرسـتان خـرم آبـاد بلـوار 
ولیعصـر خیابـان زاگـرس کوچـه زاگـرس 6 حیـاط چهـارم سـمت 
چـپ 2-رامیـن بیرانونـد 3-مسـلم بیرانوند )بـه علت متـواری بودن 
اطالعـات بیـش تـری از متهمـان ردیف دوم و سـوم در دسـت نمی 
باشـد ( دایـر بـر مشـارکت در ایراد ضـرب و جرح عمـدی در مورخه 
1394/4/31موضـوع شـکایت آقای رضا خیرالهـی فرزند علی دادگاه 
بـا عنایـت بـه جمیـع اوراق و محتویـات پرونـده و دالیـل و قرائن و 
امـارات موجـود از قبیـل : شـکات شـاکی –گواهـی پزشـکی قانونی 
ایشـان بـه تاریـخ 1394/5/15 بـه شـماره 1420074 کـه حاکـی 
از ایجـاد جراحـات در اثـر اصابـت جسـم سـخت مـی باشـد –مفـاد 
صورتجلسـه ی تحقیقـات مرجـع انتظامی بـه تاریـخ 1394/11/12 
کـه بیانگـر صحت ادعای شـاکی و ارتـکاب بزه و معنونـه از ناحیه ی 
متهمیـن مـی باشـد –مفـاد اظهـارات گواهـان تعرفه شـده از ناحیه 
ی شـاکی در جلسـه ی مورخه 1395/3/4 شـعبه ی سـوم دادیاری 
دادسـرای خرم آباد که مبین مجروح شـدن شـاکی توسـط مشـتکی 
عنهـم مـی باشـد مفاد کیفر خواسـت صـادره از دادسـرای عمومی و 
انقـالب خـرم آباد بـه شـماره ی 9510436611002539 و متواری 
شـدن متهمـان ردیـف دوم و سـوم پـس از ارتـکاب جـرم و عـدم 
حضـوری نامبـردگان در جلسـه ی رسـیدگی ایـن مرجـع علی رغم 
ابـالغ وقت رسـیدگی از طریق نشـر آگهی در روزنامه کثیر االنتشـار 
و اظهـارات متهـم ردیـف اول در جلسـه مورخـه 1395/8/19 ایـن 
مرجـع مبنـی بـر وقـوع درگیـری لفظـی میـان ایشـان و شـاکی و 
توهیـن و فحاشـی بـه وی بزهـکاری مشـارالیهم را محرز و مسـلم و 
ثابت تشـخیص داده و مسـتندا به مواد 2 و 125 و 448 و 449 452 
و 462 و 488 و 559 و 709 و 710 و 714 قانون مجازات اسـالمی 
مصـوب 1392 حکـم بـه محکومیت نامبـردگان به پرداخـت 1-نیم 
درصـد دیـه ی کامـل بابـت سـائیدگی مـچ دسـت راسـت )حارصه( 
2-سـه هـزارم دیـه کامـل بابـت کبـودی پلـک فوقانـی چشـم چپ 
3-مجموعـا سـه هـزارم دیه کامل بابـت دو کبودی خلف تنه راسـت 
4-سـه دهـم درصـد دیـه کامـل بابـت ارش خونریـزی متوسـط زیر 
ملتحمـه چشـم چـپ 5-یـک صـدم دیـه کامـل بابـت خراشـیدگی 
کوچـک روی پـل بینـی )حارصـه( در حـق آقـای رضـا خیـر الهـی 
فرزنـد علـی ظـرف یکسـال قمـری از زمان وقـوع جنایت بـه صورت 
مسـاوی صـادر و اعـالم مـی گـردد رای صـادره در خصـوص متهـم 
ردیـف اول حضـوری لکـن در خصـوص متهمـان ردیف دوم و سـوم 
غیابـی و مسـتندا بـه مـاده ی 406 قانـون آییـن دادرسـی کیفـری 
مصـوب 1392 بـا اصالحات و الحاقات بعدی ظـرف 20 از روز تاریخ 
ابـالغ واقعـی قابـل واخواهـی در ایـن دادگاه و پس از انقضـاء مهلت 
واخواهـی و بـا توجه بـه میزان دیـات و ارش متعلقه مسـتندا به بند 

ب مـاده ی 427 از قانـون اخیـر الذکـر قطعی اسـت. 
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو خرم آباد –سید مجتبی همتی . 

هیات موضوع

 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان¬های 
فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین 
فاقـد سـند  اراضـی و سـاختمان¬های  و  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت 

سمی ر
برابر رای شـماره 139560331011003535مورخه 1395/08/29 
و  اراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمان-های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه 
ثبتـی ناحیـه سـه کـرج تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای 
علی کشـاورز افشـار بشناسـنامه شـماره 20 صـادره از قزویـن فرزند 
احمـد در قسـمتی از چهـار دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه 
زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بـه مسـاحت 60 مترمربـع مفـروز از 
پـالک شـماره 278 فرعـی از 143 اصلـی واقع در البرز بـا خریداری 
از آقـای احمـد حیـدری و بـا مالکیـت مالـک اولیـه آقـای محسـن 
کمـال زاده تاییـد می¬نمایـد. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت آگهی می¬شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می¬تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. 89897م/الف
عباسعلی شوش پاشا-کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

متن آگهی

خواهـان رونوشـت حصروراثـت خانـم مهیـن کریـم پورسورشـجانی 
فرزنـد محمـد اسـماعیل          بـه شـرح دادخواسـت تقدیمـی 
درخواسـت  شـعبه  ازایـن   950539 کالسـه  بـه  شـده  ثبـت 
شـادروان  کـه  داده  توضیـح  وچنیـن  نمـوده  گواهـی حصروراثـت 
شمسـعلی عباسـی سورشـجانی بـه شـماره شناسـنامه 94 درمـورخ 
95/10/9دراقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود حیـات گفتـه وورثه حین 

الفـوت آن منحصراسـت بـه :
1-سجادعباسی سورشجانی ش.ش 604 فرزند متوفی

2-پیام عباسی سورشجانی ش.ش 4610305801 فرزند متوفی
3-جالل عباسی سورشجانی ش.ش 4610533898 فرزند متوفی
4-جمال عباسی سورشجانی ش.ش 4610850168 فرزند متوفی

5-مریم عباسی سورشجانی ش.ش 473 فرزند متوفی
6-پروانه عباسی سورشجانی ش.ش 1784 فرزند متوفی
7-سکینه حیدری سورشجانی ش.ش1232 مادرمتوفی
8-مهین کریم پورسورشجانی ش.ش 96 همسرمتوفی

اینـک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبوریک نوبت آگهی 
مـی گـردد تـا چنانچـه شـخصی اعتراضـی دارد ویا وصیـت نامه ای 
ازمتوفـی نـزد اومـی باشـد ازتاریـخ نشـرآگهی ظرف مـدت یکماه به 
ایـن شـعبه تقدیـم دارد درغیراین صـورت گواهی صادرخواهد شـد.

براتعلی کریمزاده - رئیس شورای حل اختالف شماره 1سورشجان 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت

آقای مرتضی قنبریان علویچه فرزند محمدرضا به شرح درخواستی که به 
شماره 7/95/739 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار 
وراثت نموده و اعالم داشته که محمد رضا قنبریان علویچه فرزند جعفربه 
شماره شناسنامه 226 صادره از تهران در تاریخ1395/9/26 در اقامتگاه 
دائمی خود شهرستان بهشهر فوت نموده و ورثه/ وراث حین الفوت وی 

عبارتند از:
1- خانم پریوش روحی همدانی فرزند- ش ش 311 متولد 1333 همسر 

متوفی
2- خانم میترا قنبریان علویچه فرزند محمد رضا ش ش

1-001375422 متولد 1370 فرزند متوفی
3- آقای مرتضی قنبریان علویچه فرزند محمد رضا ش ش 34546 متولد 

1363 فرزند متوفی
4- آقای مهرداد قنبریان علویچه فرزند محمد رضا ش ش 33926 متولد 

1365 فرزند متوفی
5- آقای محمود قنبریان علویچه فرزند محمد رضا ش ش 96607 متولد 

1366 فرزند متوفی
والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و 

تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
علی کیانی- قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف بهشهر

آگهی

نظـر بـه پرونـده مطرح رسـیدگی متهـم : ایـرج رجبـی زاده فرزند : 
بهـروز بـا پرونده کالسـه فـوق الذکر بـه اتهـام : خیانـت در امانت از 
طـرف ایـن دادسـرا تحت تعقیب هسـتند و ابـالغ احضاریه بواسـطه 
معلـوم نبـودن محـل اقامـت آنهـا ممکـن نگردیـده بدیـن وسـیله 
در اجـرای مـاده 174 قانـون آییـن دادرسـی کیفـری مراتـب بـه 
نامبـرده ابـالغ تـا ظـرف یـک مـاه از تاریـخ انتشـار آگهی در شـعبه 
34 دادیـاری دادسـرای عمومـی و انقـالب ناحیه 5 شهرسـتان کرج 
جهـت پاسـخگویی بـه اتهام خویـش حاضر شـود و در صـورت عدم 
حضـور پـس از یک مـاه از تاریخ انتشـار آگهی اقـدام قانونی معمول 

خواهـد شـد.  412  م/ الـف
دادیار شعبه ی 34 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه¬ی 5 کرج – فقیه 
نصیری

آگهی مفقودی

اینجانـب سـید مصطفـی بزرگـزاده مالـک خـودرو پیکان به شـماره 
شـهربانی 72-446ق26 و شـماره موتور 11128029805 و شـماره 
تقاضـای  فـروش  اسـناد  فقـدان  بعلـت   0080428154 شاسـی 
رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت. لـذا چنانچـه هـر 
کـس ادعایـی در مـورد خودروی مذکـور دارد ظـرف ده روز به دفتر 
حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایـران خـودرو واقـع پیکان شـهر 
سـاختمان سـمند مراجعـه نمایـد. بدیهـی اسـت پـس از انقضـای 

مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد.
بهشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بدینوسیله به متهم وحید شاهانی که حسب شکایت آقای شرکت تامین 
از طریق  مال  تحصیل  اتهام  به  سام  احمد  وکالت  با  فرهنگیان  مسکن 
نامشروع تحت تعقیب این دادگاه می باشد وفق ماده 344 قانون آئین 
روز  رسیدگی 95/11/27  وقت  در  که  شود  می  ابالغ  کیفری  دادرسی 
چهارشنبه راس ساعت 11 صبح جهت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع 

احتمالی در این دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید. م.الف: 950767
سید محمد حسینی -رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو بهشهر

ابالغ

نـام   -2 سـاالر  حقیقي:1-نـام:  شـونده  ابـالغ  مشـخصات 
3- نام پدر: احمدعلی4- کد پستی : -      خانوادگي:رادمنش 

6- نشـاني: مجهـول المکان 5- کد ملی: - 
7- منطقـه شـهرداری :  تاریـخ حضـور : 1395/11/27 چهارشـنبه 
سـاعت 00: 10 محـل حضـور : ماهدشـت – میدان امـام خمینی – 
صـد متـر بعـد از پمـپ بنزیـن ) طبقه پایین دادسـرای ماهدشـت (

در خصـوص دعـوی محمـد کرمیـان فـرد بـه طرفیت شـما در وقت 
مقـرر فـوق جهت رسـیدگی در آن شـعبه حاضـر شـوید.413  م/الف

منشی شعبه ۶4 شورای حل اختالف کرج – مجتمع شماره 5 ) مجتمع 
ماهدشت ( گل پری بیگدلو

آگهی مفقودی

بـا شـماره شـهربانی 866ج67  پـژو 405 مـدل 89  بـرگ سـبز   
شاسـی  شـماره  12489100995و  موتـور  شـماره  و   82 ایـران 
باشـد مـی  سـاقط  اعتبـار  درجـه  از  و  گردیـده  525643مفقـود 

 بابل 

متن آگهی

خواهـان رونوشـت حصروراثـت خانـم ماهـی جـان اسـدی وانانـی 
فرزنـد سـید جعفربـه شـرح دادخواسـت تقدیمـی ثبـت شـده بـه 
کالسـه 950511 ازاین شـعبه درخواسـت گواهی حصروراثت نموده 
وچنیـن توضیـح داده که شـادروان سـید حبیب اله اسـدی وانانی به 
شـماره شناسـنامه 6 درمـورخ 1395/9/17 دراقامتـگاه دائمـی خود 

بـدرود حیـات گفتـه وورثـه حیـن الفـوت آن منحصراسـت به :
1-سید حکمت اسدی وانانی ش.ش 370 فرزند متوفی

2-سید رسول اسدی وانانی ش.ش417 فرزند متوفی
3-سیدآیت اله اسدی وانانی ش.ش2فرزند متوفی

4-سید سجاد اسدی وانانی ش.ش 132 فرزند متوفی
5-سیده بتول اسدی وانانی ش.ش 369 فرزند متوفی

6-کبری اسدی وانانی ش.ش 27 فرزند متوفی
7-اعظم اسدی وانانی ش.ش18 فرزند متوفی

8-سیده زینب اسدی وانانی ش.ش 39 فرزند متوفی
9-ماهی جان اسدی وانانی ش.ش 1628 همسرمتوفی

اینـک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبوریک نوبت آگهی 
مـی گـردد تـا چنانچـه شـخصی اعتراضـی دارد ویا وصیـت نامه ای 
ازمتوفـی نـزد اومـی باشـد ازتاریـخ نشـرآگهی ظرف مـدت یکماه به 
ایـن شـعبه تقدیـم دارد درغیراین صـورت گواهی صادرخواهد شـد.

براتعلی کریمزاده - رئیس شورای حل اختالف سورشجان

متن آگهی 

خواهان کیانوش کرمی به طرفیت حسین طباطبایی به خواسته تقاضای 
مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 6677800 
با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 95/8/4 تا اجرای حکم 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 61 مخابرات واقع در خیابان چهارراه بانک میدان استانداری اداره 
مخابرات شهرستان خرم آباد ارجاع و به کالسه 9509986699800014 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/11/17 ساعت 9 تعیین شده است 
و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای مطالبه 
طلب خود به مبلغ 150/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارت وارده و 
تاخیر تادیه نموده است و به علت مجهول المکان بودن خوانده حسین 
طباطبایی و درخواست خواهان کیانوش کرمی 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 
حسین طباطبایی 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.
دبیر شعبه ۶1 شورای حل اختالف ویژه مخابرات – معصوم مرادی مطلق. 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

بـه شـماره 950126 محکـوم علیـه  بـه موجـب پرونـده اجرایـی 
قربانعلـی زمانـی محکـوم اسـت بـه پرداخـت 107/467/000ریـال 
درحـق محکـوم لـه اصغـر محمدی،نظـر بـه اینکـه محکـوم علیـه 
ازپرداخـت مبلـغ فـوق خـودداری نمـوده امـوال مشـروحه ذیـل که 
ارزش آن حسـب نظریـه کارشناسـی بـه شـرح ذیـل مـی باشـد بـه 

فـروش خواهـد رسـید. 
یـک قطعه زمین کشـاورزی بـه مسـاحت کل 3000مترمربع متعلق 
بـه محکـوم علیـه واقـع در مزرعـه حجـت آبـاد شـوراب صغیـر می 

باشد.
ارزش کل ملـک مذکـور مبلـغ 420/000/000 ریال بـراورد و اعالم 

کـی گردد.
صبـح   9/30 سـاعت  رأس   1395/11/09 مذکوردرمـورخ  ملـک 
ازطریـق مزایـده بـه فـروش خواهد رسـید هرکـس باالتریـن قیمت 
را پیشـنهاد نمایـد برنـده مزایـده خواهـد بـود شـرکت کننـدگان 
درمزایـده پنـج روزقبـل ازمزایـده ازطریـق مراجعـه بـه دفتراجـرای 
احـکام مـی تواننـد ازملـک موصـوف بازدیـد نماینـد شـرکت بـرای 
عمـوم بـا درنظرگرفتـن مـاده127 قانـون اجـرای احکام مدنـی آزاد 
اسـت برنـدگان مزایده می بایسـت 10درصد مبلغ مزایـده را      فی 
المجلـس پرداخـت ومابقـی راظرف مهلـت حداکثر یک مـاه ازتاریخ 
نماینـد  ارائـه  آنـرا  واریزوفیـش  دادگاه  سـپرده  حسـاب  مذکوربـه 
ودرصـورت عـدم انجـام درمهلـت مقرر 10درصـد مبلـغ مزایده پس 
ازکسـرهزینه هـای اجرایـی بـه نفـع دولـت ضبـط ومزایـده مجـددا 

برگزارمیگـردد ایـن آگهـی درمعابرعمومـی الصـاق خواهـد شـد.
احمد پور- مدیردفتراجرای احکام دادگاه عمومی سامان

اجرائیه

مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 
اصغرخداوردی سامانی فرزند عباس به نشانی سامان خ شهید جعفرزاده 

کوچه 7 پالک 29.
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم:

 فیروزاکبری فرزند حفیظ ا... به نشانی مجهول المکان.
دادنامه  شماره  و  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  :بموجب  به  محکوم 
مربوطه 9109973837300596 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 140000000 ریال )معادل 14میلیون تومان( وجوه موضوع اسناد 
تجاری فوق االشاره بابت اصل خواسته ومبلغ 2840000ریال بابت هزینه 
دادرسی ازباب تسبیب ونیزخسارت تأخیرتادیه متعلقه ازتاریخ چکهای فوق 
ونیزازتاریخ تقدیم دادخواست ومطالبه )91/3/23( درخصوص مبلغ سفته 
مستند دعوی. لغایت اجرای حکم براساس شاخص نرخ تورم اعالمی ازسوی 
بانک مرکزی که محاسبه آن برعهده اجرای احکام دادگاه خواهد بود درحق 
محکوم له وهمچنین پرداخت مبلغ 7000000 ریال بابت حق االجرای 

دولتی درحق صندوق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجراگذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی( 

2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3-مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد. 
چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول 
، به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها 
وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه 
مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگر 
ضمیه  اعساربه  دعوای  ازطرع  قبل  سال  یک  زمان  مذکوراز  دراموال 
دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له 
بازداشت می شود .)مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظور فرارازاجرای 
حکم ، حبس تعزیری درجه هفت رادر پی دارد .)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20ق.م.1 و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1394(.
5-انتقال مال به دیگری به هرنحو با انگیزه فرارازادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردومجازات می شود.

)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود آزادی محکوم علیه 
اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
سجاد بنی اسدی– متصدی اموردفتری دادگاه شعبه اول دادگاه 
عمومی)حقوقی( دادگستری بخش سامان 

آگهی تحدید اختصاصی

نظربه اینکه تحدید حدود شش دانگ پالک 54 - اصلی  قریه سرخیدر 
رای شماره  وطبق  است   نیامده  عمل  به  کرمانشاه  بخش 13  در  واقع 
139560316007000857  مورخ 4 / 7 / 1395 هیات حل اختالف 
سرخیدر  احمدی  محمد  آقای  نفع  به  حکم  جوانرود  درثبت  مستقر 
ازششدانگ یک باب گاراژ به مساحت  795 مترمربع صادر شده است؛ 
لذا حسب درخواست نامبرده تحدید حدود اختصاصی مورد درخواست 
درتاریخ23 /1395/11 ساعت 10 صبح طبق ماده 15 قانون ثبت درمحل 
وقوع ملک موصوف به عمل خواهد آمد؛ لذا متقاضی ومجاورین دعوت 
میشود در روز مقرر ودرمحل مربوطه حاضر که عملیات تحدید حدود 
حدود بامعرفی آنا انجام پذیرد وکسانی که به حدود مورد تقاضای نامبرده 
معترض هستند می توانندازتاریخ تنظیم صورت مجلس ظرف مدت 30 
تسلیم  جوانرود  وامالک  اسناد  ثبت  اداره  به  کتبا  را  خود  اعتراض  روز 
نموده ورسید دریافت دارند.بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی 

سندمالکیت به نام آنان صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 25 / 10 / 1395 
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی



آگهیشنبه 25 دی 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 113399

دادنامه
شاکی: آقای محمد عظیم محمدی فرزند محمد به والیت قهری از فرزندش داود 

محمدی  به نشانی قلعه میر خ شهریور 10 متری ابان پ 62  
متهم: آقای میالد روان بور به نشانی )) فعال مجهول المکان (( 

اتهام : ضرب و جرح عمدی  
رای دادگاه

در خصوص اتهام  میالد روان بور دایر بر ایراد جرح عمدی با توجه به شکایت 
محمد عظیم محمدی فرزند محمد به والیت قهری از فرزندش داود محمدی – 
گواهی پزشکی قانونی شماره 1522- 94/11/25   گواهی گواهان بزه انتسابی 
به نامبرده  محرز و مسلم است بنابراین دادگاه طبق ماده 709 قانون مجازات 
اسالمی متهم را به پرداخت : 1. یک درصد دیه کامل بابت جرح بخیه شده ) 
دامیه ( قدام ثلث تحتانی ساعد دست راست  2. یک در صد دیه کامل بابت جرح 
) دامیه( خلف ثلث تحتانی ساعد دست چپ 3. یک در صد دیه کامل بابت جرح 
) دامیه( قسمت خارجی باالی چین آرنج دست چپ در حق شاکی محکوم می 
کند که طبق بند الف ماده 488 قانون مجازات اسالمی از تاریخ وقوع جنایت 
یک سال قمری مهلت دارد دیه را بپردازد رای صادر شده غیابی و ظرف مهلت 
مهلت  ظرف  سپس  و  دادگاه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  روزپس  بیست 
بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران خواهد بود. 

م / الف 2251
موسوی – دادرس علی البدل محاکم کیفری بهارستان 

آگهی موضوع ماده 3 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

مورخ  1395/06/01   رای شماره 139560301059002094/92/500   برابر 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حمداله رحمتی فرزند  عباسقلی به شماره شناسنامه 12 صادره ازسراب به 
شماره ملی 1652765611 نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 95/70 متر مربع به پالک 22000 فرعی از46 اصلی مفروز و مجزی 
شده  درقسمتی از پالک 30 فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه موسی آباد بخش 
12 تهران خریداری از مالکیت  رسمی  محمود زاهدی تهرانی  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود 
رسید،  اخذ  از  و پس  نموده  تسلیم  اسالمشهر  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را 
 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی 
تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم 
دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 2314   
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/25        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/10  
کفیل ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سادات حسینی 

آگهی اجراییه

مشـخصات محکـوم لـه: علـی اصغر قلنـدری فرزند محمد به نشـانی : بهشـهر 
پشـت ژاندارمـری خیابـان ش جدیـدی – ریاحـی مجتمع آرمان  

مشـخصات محکـوم علیـه: ا- سـید جعفـر موسـوی راد فرزند حسـین مجهول 
لمکان  ا

2- راضیه رضایی ولفازوئی بهشهر پاساژ امام رضا وسایل ورزشی موسوی 
بموجـب رای شـماره 241 تاریـخ 95/4/29شـعبه اول  شـورای حـل اختالف 
شهرسـتان بهشـهر و رای شـماره – تاریـخ – شـعبه – دادگاه عمومـی – کـه 
قطعیـت یافتـه اسـت محکـوم علیـه محکـوم اسـت بـه : حکـم بـر محکومیت 
تضامنـی خوانـدگان بـه پرداخـت مبلـغ دویسـت میلیـون ریـال بابـت اصـل 
دادخواسـت  تقدیـم  ازتاریـخ  تادیـه  تاخیـر  خسـارت  پرداخـت  و  خواسـته 
و95/2/8 لغایـت اجـرای حکم از بابت تسـبیب به پرداخت هزینه دادرسـی در 
حـق خواهـان و بـه انضمـام مبلـغ یـک میلیـون ریـال نیم عشـر در حـق دولت 
بـه اسـتناد مـاده 19 آئیـن نامه اجرائی مـاده 189 قانون برنامه سـوم توسـعه 
اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگـی محکـوم علیـه مکلف اسـت پس از ابـالغ این 
بـرگ اجرائیـه ظـرف ده روز مفـاد آنـرا بموقـع اجرا بگـذارد و یـا ترتیبی برای 
پرداخـت محکـوم بـه و یـا انجـام تعهـد و مفـاد رای بدهـد در غیـر اینصورت 
پرونـده جهـت اقـدام قانونی بـرای اجـرای احـکام دادگاه یا دادگسـتری محل 

تحویـل خواهد شـد.م الـف: 950773                            
دفتر شعبه اول شورای حل اختالف بهشهر 

دادنامه

کالسه پرونده: 4/549/95        شماره دادنامه: 95/7/6-873
خواهان: یوسفعلی حجتیان با وکالت محمد تقی محمدی- بابل – ایستگاه آمل 

– جنب باطری سازی شیخ زاده 
خوانده: محمد ترچانی فرزند علی- مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه   رای قاضی شورا
در خصوص دعوی آقای یوسفعلی حجتیان با وکالت محمد تقی محمدی بطرفیت 
بمبلغ 30/000/000  وجه  مطالبه  به خواسته  علی  فرزند  ترچانی  محمد  آقای 
ریال به استناد چک شماره 266510 و 266511 عهده بانک سپه نظر به مفاد 
دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان که داللت بر استقرار دین بمیزان 
و مبلغ خواسته بر عهده خوانده داشته و بقا اصول مستندات مذکور در دست 
خواهان قرینه بر استحاق وی در طلب وجه مذبور و استمرار دین بر ذمه خوانده 
دارد و خوانده نیز نسبت به دعوی مطروحه و مستندات ابرازی دفاع و ایرادی 
را صحیح  لذا شورا دعوی مطروحه  نیاورده است  بعمل  موجه و محکمه پسند 
بابت اصل  ریال  پرداخت مبلغ 30/000/000  به  را  ثابت تشخیص و خوانده  و 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از زمان سر رسید چک 95/10/15 و 
94/12/28 هنگام پرداخت آن و مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره 
برابر  این شورا وسپس  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  روز پس  بیست  غیابی ظرف 

مقررات قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی بابل خواهد بود.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل- حسینی

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
هیئت   1395/09/  22 مورخ   139560301022011058 شماره   رای  برابر 
رسیدگی به اسناد عادی مستقر  در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط 
کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی محمد 
به  نسبت  سراب  از  صادره   613 شناسنامه  شماره  به  باراتعلی  فرزند  بختیاری 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 78/27 مترمربع قسمتی 
رباط  قریه  در  واقع  اصلی   149 از  تفکیکی   ---- قطعه  فرعی   172 پالک  از 
کریم حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی رمضانعلی ربیعی محرز 
گردیده ، لذا به منظور اطالع مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که شخص یا  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به این  اداره تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  تا به دادگاه صالحه احاله و 
اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
و در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود. م/الف 2090
تاریخ انتشار نوبت اول:  1395/10/25  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/10

کفیل اداره  ثبت اسناد رباط کریم -ابوالفضل محمد حسینی

آگهی ماده سه

 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نامه  قول  به  رسیدگی  درخواست  احمد   فرزندسان  صحرایی   حبیب  آقای  
بخش  در  واقع  جوانرود  اصلی  یک  از  فرعی  پالک 118،462  از  را  عادی خود 
از آقای حاتم کریمی فرد وغیره  بان باللوک که  13کرمانشاه معروف به زمین 
خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه  468-92 
تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر 
رأی  شماره 139560316007001031  مورخ 24 / 7 /  95 حکم به صدور 
سند مالکیت یک باب خانه و دکان به مساحت 55 / 277 متر مربع به نام آقای 
حبیب صحرایی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان اخوان 
صدیقی و سازمان مسکن و شهرسازی کرمانشاه می باشد لذا مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به 
این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس 
نام  به  تقاضا  برابر مقررات سند مالکیت مورد  اداره ثبت  انقضای مدت مقرر  از 
از مراجعه متضرر  آقای حبیب صحرایی خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع 

به دادگاه نیست 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  25 / 10 /   1395 تاریخ انتشار دوم 10 / 11/   1395

آگهی ماده سه 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی
خانم جیران مهدوی فرزند محمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک فرعی از یک اصلی جوانرود  واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به قلعه 
جوانرود که از آقایان ساالر محمودی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه 95 – 17 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 139560316007001362 
مورخ 26 / 8  / 1395 ، حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 
20 / 81  متر مربع به نام خانم جیران مهدوی صادر نموده است و نام مالکین 
اولیه پالک مزبور آقایان رستم وکیلی وغیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهی می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی 
مورد  مالکیت  مقررات سند  برابر  ثبت  اداره  مقرر  انقضای مدت  از  است پس 
تقاضا به نام خانم جیران مهدوی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع 

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

تاریخ انتشار اول 95/10/7 تاریخ انتشار دوم 95/10/25

دادنامه

کالسه پرونه :7/209/95    شماره دادنامه :95/7/5-647
خواهان : سیدرضا موسوی کوچک سرایی  به وکالت محمد تقی محمدی – بابل 

ایستگاه آمل جنب باطری  سازی شیخ زاده 
خواندگان : محمد فواد کریم نژاد – مجهول المکان 

خواسته : مطالبه وجه   رای قاضی شورا 
در خصوص دعوی آقای سید رضا موسوی کوچک سرایی به وکالت محمدتقی 
محمدی بطرفیت محمد فواد کریم نژاد بخواسته مطالبه وجه به مبلغ هشتاد و 
سه میلیون و پانصد  هزار ریال  باستناد یک فقره چک 506767-94/11/21 و 
506769-94/10/25 به عهده بانک صادرات بانضام کلیه خسارات دادرسی نظر 
به اظهارات خواهان و ارائه مستند دعوی فتوکپی مصدق چک ها و با عنایت به 
اینکه خوانده دعوی علیرغم قانونی و نشر اگهی در وقت مقرر در جلسه شورا 
حاضر نشده و هیچگونه ایراد و تکذیبی به صحت و اصالت سند بعمل نیاورده لذا 
شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 313و 314و 315 قانون 
الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و همچنین مستندا به مواد  تجارت و تبصره 
515و 198 قانون ایین دادرسی مدنی و حکم به محکومیت خوانده بصورت به 
پرداخت مبلغ هشتاد و سه میلیون و پانصد هزار ریال بانضام هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت اجرای 
اعالم مینماید  بانک مرکزی در حق خواهان صادر و  تورم  حکم طبق شاخص 
رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان 

بابل می باشد.
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف بابل 

آگهی ابالغ 
ماده 18 آئین نامه اجرای اسنادرسمی 

 – تهران  ساکنین:  دو  هر  مایلی  وعلی  مایلی  فریدون  آقایان  به  وسیله  بدین 
اسالمشهر – خیابان تختی کوچه یاسین پالک دو طبقه یک ابالغ می شود که 
بانک آینده با وکالت آقای علی نقی زاده کوچصفهانی به استناد قرارداد بانکی 
شماره 1422761 مورخ 1393/09/18 جهت وصول مبلغ 320/000/000 ریال 
ومبلغ 233/052/065 ریال سود ومبلغ 53/509/077 ریال خسارت تاخیر تادیه 
تا تاریخ 1395/03/26 وازتاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات 
علیه شما اجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی به کالسه 9500669 دراین اداره 
دوم اجرای اسنادرسمی تشکیل شده وطبق گزارش مورخ 1395/07/17 مامور 
تقاضای  به  بنا  لذا  نشده.  شناخته  متن سند  به شرح  اقامت شما  محل  پست. 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود وچنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد. نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمایید. عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.م/الف 2322  
کفیل اداره ثبت اسناد وامالک اسالمشهر 

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله به آقای مجید امیری شهریار ابالغ می گردد حسب شکایت شاکیه 
9509978431301547مورخه95/10/4در  رضائی.دادنامه  شرافت  خانم 
پرونده کالسه 9009988436900627شعبه 101دادگاه کیفری دو شهرستان 
سنقر.به اتهام بی مباالتی وعدم رعایت مقررات کاریمنتهی به ایراد صدمه بدنی 
غیر عمدی به پرداخت دیه در حق شاکیه محکوم گردیده که در اجرای ماده 
.مفاد  کیفری  امور  در  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  406قانون 
از تاریخ نشر این آگهی به  ابلغ می گردد که ظرف چهل روز  حکم به ایشان 
تحویل  را  صادره  ودادنامه  مراجعه  سنقر  دو  کیفری  101دادگاه  شعبه  دفتر 
پایان  از  پس  این صورت  غیر  در  نمایند  ارائه  دارند  اعتراضی  وچنانچه  بگیرد 

مهلت قانونی حکم صادره قطعی وبه مرحله اجرا در خواهد آمد.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان سنقر حامد چهری

آگهی تحدید اختصاصی

سرخیدر  قریه  اصلی    -  54 پالک  دانگ  شش  حدود  تحدید  اینکه  نظربه 
شماره  رای  وطبق  است   نیامده  عمل  به  کرمانشاه   13 بخش  در  واقع 
139560316007001309  مورخ 25 / 8 / 1395 هیات حل اختالف مستقر 
ازششدانگ یک  احمدی سرخیدر  محمد  آقای  نفع  به  جوانرود حکم  درثبت 
لذا  است  شده  صادر  مترمربع    3640  /  50 مساحت   به  محصور  پارکینگ 
حسب درخواست نامبرده تحدید حدود اختصاصی مورد درخواست درتاریخ23 
ملک  وقوع  درمحل  ثبت  قانون   15 ماده  طبق  صبح   10 ساعت   1395/11/
روز  در  میشود  دعوت  ومجاورین  متقاضی  لذا  آمد؛  خواهد  عمل  به  موصوف 
آنا  بامعرفی  حدود  حدود  تحدید  عملیات  که  حاضر  مربوطه  ودرمحل  مقرر 
انجام پذیرد وکسانی که به حدود مورد تقاضای نامبرده معترض هستند می 
توانندازتاریخ تنظیم صورت مجلس ظرف مدت 30 روز اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت اسناد وامالک جوانرود تسلیم نموده ورسید دریافت دارند.بدیهی 
است پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی سندمالکیت بنام آنان صادر خواهد شد.

رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی
تاریخ انتشار  25 / 10 / 1395 

آگهی وقت دادرسی

المکان بوده و در  بدینوسیله به آقای حسن احمدی فرزند-- که فعال مجهول 
دسترس نمیباشد بنا به تجویز ماده 344 قانون ایین دادرسی کیفری و حسب 
دستور دادگاه در یک نوبت از طریق روزنامه ابالغ می شود جهت دفاع از اتهام 
ساعت   96/2/4 تاریخ  در   951235 کالسه  در  سرقت  بر  مبنی  خود  اکتسابی 
عدم  شود  حاضر  ورامین  دادگستری  دو  کیفری  دادگاه   102 شعبه  در   0900
حضور مانع از رسیدگی قضایی نبوده دادگاه غیابا اقدام و رای مقتضی را صادر 

خواهد نمود./خ / م الف 1155                                       
 مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین – شیرکوند

آگهی ابالغ

 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به  کالسه پرونده : 707/4/95
وقت رسیدگی :در روزچهارشنبه  مورخ 95/12/4 ساعت12حوزه 4 

خواهان:شهرداری شهریاربا نمایندگی جواد حمامی  
خوانده:سید رضا ایلخانی  خواسته: مطالبه  وجه چک

به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
شعبه حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول 
ماده  تجویز  به  و  دادگاه  ودستور  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن  المکان 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
نوبت  آگهی الزم شودفقط یک  نشرآخرین  تاریخ  از  تا خوانده  آگهی می شود. 

منتشرومدت آن خواهد بود.م.الف:21911
                                                دبیر حوزه 4 شورای حل اختالف شهریار

آگهی ابالغ

 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به کالسه پرونده : 524/4/95
وقت رسیدگی :در روزچهارشنبه  مورخ 95/12/4 ساعت9/30      حوزه 4 

خواهان:شهرداری شهریاربا نمایندگی جواد حمامی   
خوانده:اوج مهر ارسباران  خواسته: مطالبه  وجه چک

به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
شعبه حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول 
ماده  تجویز  به  و  دادگاه  ودستور  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن  المکان 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
نوبت  آگهی الزم شودفقط یک  نشرآخرین  تاریخ  از  تا خوانده  آگهی می شود. 

منتشرومدت آن خواهد بود.م.الف:21914
                                                دبیر حوزه 4 شورای حل اختالف شهریار

آگهی 

متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نژاد  عباس  مرتضی  شاکی   / خواهان 
1-محمود رضا محمودی فرزند یعقوب 2- سروش رامین فرزند محمد به خواسته 
جلب ثالث تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی بابل واقع در بابل ارجاع و به کالسه 950633 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی 96/2/16 و ساعت 10:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و در خواست شاکی و به تجویز ماده 
امور مدنی و دستور  انقالب در  و  آیین دادرسی دادگاههای عمومی  قانون   73
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
به دادگاه مراجعه وضمن اعالم  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  / متهم پس 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد 
مدیر شعبه هشتم محاکم عمومی حقوق بابل – پور جعفر 

آگهی ابالغ اجرائیه

در پرونده کالسه 255/95شعبه سوم این شورا محکوم علیه مهران پور رمضان 
میلیون  ومبلغ یک  اصل خواسته  بابت  ریال  میلیون  یکصد  مبلغ  است  محکوم 
وسیصد وچهل وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ سه میلیون وششصد 
هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل وخسارت تاخیر تاریه از95/5/23لغایت اجرای 
حکم در حق محکوم له کوروش محمدی با وکالت امین اجرایی بنابراین با توجه 
اجرای  9قانون  ماده  اجرای  در  علیه  محکوم  اقامتگاه  بودن  المکان  مجهول  به 
مواد 118و119قانون  در  مقرر  ترتیب  به  نوبت  یک  اجرائیه  مفاد  مدنی  احکام 
یاد شده آگهی وبه نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی مغاد موضوع اجرائیه را اجرا نماید در غیر اینصورت برای عملیات اجرایی 
به محکوم علیه ابالغ یا اخطار دیگری نخواهد شد مگر اینکه محکوم علیه محل 

اقامت خود را کتبا به اجرای احکام اعالم نماید 
دفتر شعبه سوم حل اختالف دادگستری سنقر علی ایرانی

آگهی ابالغ

 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به کالسه پرونده : 1098/6/95
وقت رسیدگی :  تاریخ 95/12/4     ساعت 12حوزه6

خواهان:شهرداری شهریار  خوانده :مهرویه پازانی  
خواسته: مطالبه   خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود. تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یکماه  به دفتر دادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی ، حضور بهم رساند. چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.م.الف :21919
حوزه۶شورای حل اختالف حوزه  شهریار

رونوشت آگهی انحصار وراثت

دادخواست  شرح  به  شماره3244   شناسنامه  دارای  شکرپورسیس  علی  آقای 
4473از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شد که شادروان حمیده آزادی به شناسنامه 12200 در تاریخ 95/1/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- امیرعلی شکرپورسیس  ش.ش:0314147071 س.ت :1388               پسر                   

2- علی شکرپورسیس  ش.ش:3244     س.ت :1356             همسر
3- سکینه اسکندری   ش.ش:  4900760722  س.ت 1332                مادر

4-بهرامعلی آزادی ش.ش8 س.ت1320 پدر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف :21938
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهریار

آگهی حصر وراثت

آقای نوروزعلی کاله کج نام پدرعلی دادبشناسنامه1وکد ملی 1911597892صادره 
پدرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  صدورگواهی  خواسته  به  درخواستی  رامهرمز  از 
رامه 136وکدملی1910634654صادره  بشناسنامه  کج  کاله  داد  علی  مرحوم 
عبارتنداز1- اش  ورثه  فوت  دائمیش  رمزدرتاریخ1341/5/1دررامهرمزاقامتگاه 

کاله  ازرامهرمز2-سبزعلی  باالمتولد1334/1/3صادره  بامشخصات  متقاضی 
شناسنامه196وکدملی1910635251متولد22 بشماره  داد  فرزندعلی  کج 

فرزندعلی  کج  کاله  متوفی(3-ماهتاب  رامهرمز)پسران  از  /1314/12صادره 
متولد1326/8/16صادره  وکدملی1910636541  شناسنامه  دادبشماره 
شناسنامه4وکدملی  شماره  دادبه  فرزندعلی  کج  کاله  ازرامهرمز4-ماهپاره 
متوفی(می  ازرامهرمز)دختران  1911432974متولد1316/4/7صادره 
آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  باشندوالغیر.اینک 
نزداوباشدازتاریخ  متوفی  از  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس 
نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهر وصیت 
است.             اعتبارساقط  ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه 

شماره م.الف)12/520(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی ابالغ 

وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به  کالسه پرونده : 1099/6/95
وقت رسیدگی :  تاریخ 95/12/4     ساعت 12حوزه6

خواهان:شهرداری شهریار خوانده : باقربغدادی 
خواسته: مطالبه   خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
شده ، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یکماه   کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  به دفتر دادگاه مراجعه وضمن 
وضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر باال جهت رسیدگی ، حضور بهم رساند. 
چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده 

روز خواهد بود.م.الف :21917
آگهی ابالغ حوزه۶شورای حل اختالف حوزه  شهریار

وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به کالسه پرونده : 525/4/95
وقت رسیدگی :در روزچهارشنبه  مورخ 95/12/4 ساعت9/45      حوزه 4 

خواهان:شهرداری شهریاربا نمایندگی جواد حمامی   
خوانده:آقای معین کسائی پور خواسته: مطالبه  وجه چک

به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
شعبه حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول 
ماده  تجویز  به  و  دادگاه  ودستور  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن  المکان 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
نوبت  آگهی الزم شودفقط یک  نشرآخرین  تاریخ  از  تا خوانده  آگهی می شود. 

منتشرومدت آن خواهد بود.م.الف:21915
                                                دبیر حوزه 4 شورای حل اختالف شهریار

آگهی حصروراثت

بشناسنامه8907صادره  پدرعبدالحسن  نام  اصل  مگطوفی  مریم  خانم 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازماهشهردرخواستی 
رامهرمزدرتاریخ85/5/9درر بشناسنامه491صادره  ناصرشریفی  مرحوم  که 

مشخصات  با  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  غیردائمی  امشیراقامتگاه 
بشناسنامه1940699479صادره  شریفی  فوق)همسرمتوفی(2-حافظ 
ازماهشهر)همگی  بشناسنامه1940828341صادره  شریفی  ازماهشهر3-حسین 
ازشادگان)مادرمتوفی( بشناسنامه7صادره  عساکره  متوفی(4-عصریه  فرزندان 

آگهی  نوبت  یک  مزبوررادر  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  والغیر.اینک 
نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس 
نشرآگهی ظرف یک ماه بشورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرکد1تقدیم 
تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.                      شماره م.الف)16/1245(
حوزه مرکزی شورای حل اختالف ماهشهرکد1

آگهی ابالغ

 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به کالسه پرونده : 562/4/95
وقت رسیدگی :در روزچهارشنبه  مورخ 95/12/4 ساعت10 صبح     حوزه 4 

خواهان:شهرداری شهریاربا نمایندگی سامیرا توکلی  
خوانده:مرتضی پورحاجی باقر   خواسته: مطالبه  وجه چک

به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
شعبه حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول 
ماده  تجویز  به  و  دادگاه  ودستور  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن  المکان 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
نوبت  آگهی الزم شودفقط یک  نشرآخرین  تاریخ  از  تا خوانده  آگهی می شود. 

منتشرومدت آن خواهد بود.م.الف:21913
                                                دبیر حوزه 4 شورای حل اختالف شهریار

اگهی احضار متهم

در پرونده کالسه 950493 شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ورامین متهم بنام رضا 
فتحی دایر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی رانندگی موضوع 
شکایت محسن فعلی چون بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ابالغ احضاریه 
ممکن نگردیده در اجرای ماده 174 ایین دارسی کیفری مراتب برای یک نوبت 
از  ماه  یک  مهلت  مذکور ظرف  متهم  تا  میگردد  اگهی  کثیراالنتشار  جراید  در 
تاریخ انتشار اگهی به شعبه این دادسرا جهت پاسخگویی و اخذ دفاع اخرین با 
حق داشتن وکیل از اتهام انتسابی مراجعه نماید . بدیهی است عدم حضور مانع 
رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی نخواهد شد . د / م الف 427                                          

 بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب ورامین 

آگهی ابالغ 

وقت دادرسی و ضمائم و نسخه ثانی دادخواست
حسب پرونده کالسه 950995  آقای عمر محمدی  دادخواستی به خواسته الزام  
به تنظیم سند به طرفیت هادی رسولی وغیره فرزند عبدالقادر  مطرح نموده که 
با توجه به مجهول المکان بودن احدی از خواندگان بنام هادی رسولی و اجازه 
دادگاه و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به وی ابالغ می شود. و در 
روز 1395/12/7  رأس ساعت 10 در جلسه دادگاه حاضر و در غیر این صورت 

دادگاه برابر محتویات پرونده رسیدگی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 1 حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود                                                     

اگهی احضار متهم
در اجرای ماده 174 ق ا د ک مصوب 92 اقای بهنام رضایی متهم است به خیانت 
در امانت موضوع شکایت اقای حسین تمیمی نظر به نامعلوم بودن محل اقامت 
و انجام اقدامات الزم برای دستیابی به متهم برای یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار احضار تا جهت دفاع از خود در این شعبه حاضر گردد بدیهی 
عدم حضور مانع رسیدگی و اظهار نظر نخواهد شد . د /م الف 428                  

  بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب ورامین – حبیب شاهسون 

متن آگهی 
احتراما وقت رسیدگی 95/11/23 ساعت 11 صبح به علت مجهول المکان بودن 
خوانده آقای علی پناه فاریابی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار نشر در یک 

نوبت شود .
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 7 شورای حل اختالف امام خمینی شهرستان خرم 
آباد – محسن چگنی. 
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آگهی موضوع ماده3

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی
وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
آقای/ شماره5362-95مورخ95/9/17تصرفات  رای  برابر  فاقدسندرسمی  های 
خانم حیدرناصری بشماره شناسنامه905صادره ازاهوازفرزندصالح دارای کدملی 
مترمربع  مساحت83/86  به  ساختمان  یکباب  به  شماره1753530822نسبت 
دواهوازاخبارخروجی صالح  دربخش  ازششدانگ پالک2692/29واقع  درقسمتی 
به  دردونوبت  مزبورمراتب  برابرماده3قانون  گردیده  منجربصدوررای  ناصری 
فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات 
این آگهی  اول  انتشارنوبت  باشدازتاریخ  اعتراض داشته  ایشان  ومالکیت  مفروزه 
اهوازتسلیم  اسنادوامالک  ثبت  اداره  خودرامستقیمابه  اعتراض  دوماه  بمدت 
تسلیم  ازتاریخ  ماه  نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک  ورسیددریافت 
اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذوبه 
اعتراض  وصول  عدم  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تحویل  محل  ثبت  اداره 
خواهدنمود.           صدورسندمالکیت  به  اقدام  برابرمقررات  ثبت  درموعدمقرراداره 
شماره م.الف)5/4377(                تاریخ انتشارنوبت اول:1395/10/25                         

تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/11/11
شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

دادنامه

پرونده کالسه 9509983854400289  شورای حل اختالف شماره 2 سامان 
تصمیم نهایی شماره 9509973854400316 

1-خواهان:آقای سید محمد مولوی فرزند سید رجبعلی ، باوکالت آقای بخشعلی 
چلوانی فرزند بهرامعلی به نشانی چهارمحال وبختیاری – سامان - شهرکرد – 

سامان – مجتمع رضا – طبقه دوم – واحد سمت چپ
2-خوانده:آقای سعید رحیمی فرزند خدانظر به نشانی شهرستان مهران فاز 4 

خواسته:مطالبه وجه 2فقره چک هرکدام به مبلغ 65/000/000 ریال وبه شماره 
های 1-  032164/49عهده بانک ملت شعبه مهران به سررسید 1-  95/3/25  
2- 032162/26 عهده بانک ملت شعبه مهران به سررسید 95/4/5 به انضمام 

هزینه دادرسی و تأخیرتادیه.
رأی قاضی شورا

درخصوص دعوی آقای سید محمد مولوی فرزند سید رجبعلی ، باوکالت آقای 
بخشعلی چلوانی فرزند بهرامعلی به طرفیت آقای سعید رحیمی فرزند خدانظربه 
شماره  به  مبلغ 65/000/000  به  هرکدام   فقره چک   2 وجه  مطالبه  خواسته 
های 1- 032164/49عهده بانک ملت شعبه مهران  به سررسید 1- 95/3/25  
2- 032162/26عهده بانک ملت شعبه مهران به سررسید 95/4/5 به انضمام 
عدم  وگواهی  پرونده  محتویات  به  توجه  از  شورا  تأخیرتادیه  و  دادرسی  هزینه 
پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال علیه و اظهارات خواهان دررسیدگی مورخ 
95/5/25 وعدم حضورخوانده علیرغم ابالغ قانونی ونظربه اینکه اصل سند تجاری 
درید دارنده چک حکایت ازمدیونیت صادرکننده وظهوردراشتغال ذمه وی دارد 
ونظربه اینکه ازناحیه خوانده دلیلی که حکایت ازپرداخت وجه چک نماید ارائه 
احرازاشتغال ذمه  با  و  نظریه مشورتی مورخ95/5/25  به  توجه  با  فلذا  نگردیده 
خوانده واستصحاب دین ومستندا به ماده ی 11 قانون شوراهای حل اختالف 
ومواد 310 و 311و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به ماده ی 2 قانون صدور چک ومواد 198و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ جمعا 130/000/000 
ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 195/000 ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله 
وکیل به مبلغ سه میلیون ریال  به عنوان 60درصد مرحله بدوی وخسارت تأخیر 
تادیه اززمان سررسید دیون مورخ های 1- 95/3/25  2-95/4/5 لغایت اجرای 
مرکزی  بانک  اعالمی  شاخص  برمبنای  حکم  اجرای  ی  دایره  توسط  که  حکم 
آوری می  یاد  دارد  محاسبه ووصول می گردد درحق خواهان صادرواعالم می 
رأی صادره  است.  نموده  ابطال  را  بدوی  تمبرمرحله  فقط  وکیل خواهان  گردد 
غیابی و وفق مقررات ظرف مهلت 20 روزپس از ابالغ قابل واخواهی درهمین 
شورا و 20روزپس از آن قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عمومی محترم سامان 

می باشد.ر
محمد رضا بالنیان- قاضی شورای حل اختالف شعبه 2 شهرستان سامان 

آگهی ابالغ

 افرازقسمتی ازپالک1251/4واقع دربخش یک رامهرمز
ایمان  آقای  وکیل  حمدآلبوفتیله  مورخه1395/9/30آقای  برابردرخواست 
رامهرمزکه  یک  دربخش  1251/4واقع  پالک  مشاعی  مالک  جعفری 
ششدانگ  سهم  از10  مشاع  از4/727سهم  مشاعی0/2871سهم  سندمالکیت 
صادروتسلیم  7620صفحه79دفتر79دفترجلد50بنامش  ثبت  مزبورذیل  پالک 
است  شده  خانه  باب  یک  به  تبدیل  که  وی  برافرازسهمی  مبنی  است،  شده 
مصوب  مشاع  امالک  افرازوفروش  قانون  شماره16398براساس  به  وارده 
مالکین مشاعی  به  دلیل عدم دسترسی  به  متقاضی  اعالم  آذرماه1357وحسب 
پالک  مشاعی  مالکین  کلیه  به  مزبوربدینوسیله  مفادقانون  پالک1251/4طبق 
ابالغ  یادشده  آنهادرپالک  احتمالی  یاقیم  رسمی  یاوکیل  قانونی  یاورثه  مرقوم 
تاساعت11انجام  1395/11/2ازساعت9صبح  افرازدرتاریخ  عملیات  میگرددکه 
ازانجام  مشاعی  مالکین  حضور  عدم  است  رسانید.بدیهی  هم  میگرددحضوربه 
مشاعی  افرازی،مالکین  عملیات  به  اعتراض  افرازنخواهدشدودرصورت  عملیات 
درروزنامه  منتشره  افرازمشاع  نظریه  ازابالغ  روزپس  ده  توانندظرف  می 
رسیدگی  جهت  قضایی  محترم  مقامات  خودرابه  اعتراض  کثیراالنتشارمراتب 
ایمان  آقای  وکیل  حمدآلبوفتیله  آقای  به  ابالغ  نمایند.رونوشت:جهت  اعالم 
جعفری برابروکالت نامه شماره109500مورخ1395/4/20دفترخانه اسنادرسمی 
بمنزله  فوق  حضورشمادرتاریخ  عدم  است  اطالع،بدیهی  شماره66رامهرمزجهت 

انصراف ازعملیات افرازتلقی خواهدشد.     شماره م.الف)12/518(
امراله شیری-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان رامهرمز

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

برمحکومیت  مبنی  اشکذر  حقوقی  احکام  ازاجرای  واصله  نیابت  درخصوص 
عزیزعبدی فرزندعلی به پرداخت چهارده عددسکه تمام بهارآزادی وهزینه دادرسی 
درحق مریم شرفی ونظربه معرفی اموال بامشخصات دوسهم مشاع ازمقسم پانزده 
الذکرازطریق  ثبتی18/1ناحیه2بخش4خرمشهرفوق  پالک  مشاع  سهم4دانگ 
وعدم  کارشناس  نظریه  ابالغ  به  وباتوجه  قیمت  وتعیین  کارشناس  به  ارجاع 
روز1395/11/12ساعت9به  مقرر،درجلسه  تشریفات  واجرای  طرفین  اعتراض 
مبلغ  باالترین  وبه  شروع  کارشناسی  ازقیمت  مزایده  میشودکه  گذاشته  مزایده 
درصد)10درصد( ده  پرداخت  به  رسد.خریدارمکلف  می  فروش  به  پیشنهادی 
باشدکه  می  ماه  یک  مدت  ظرف  والباقی  المجلس  فی  پیشنهادی  ازقیمت 
درصد)10درصد( مقررده  درمهلت  مزایده  مبلغ  الباقی  پرداخت  عدم  درصورت 
ازقیمت تودیعی ضبط می گرددوضمنا هزینه نقل وانتقال به عهده خریدارملک 
است وخریدارمی تواندجهت رویت ملک تاپنج روزقبل از تاریخ مزایده بامراجعه 
نماید.ضمنااین  خرمشهراقدام  دادگستری  حقوقی  سوم  شعبه  احکام  اجرای  به 
ثبتی  پالک  ملک  ومشخصات  ندارد.محل  ملک  تخلیه  به  نسبت  اجراتعهدی 
مانی  تقاطع  به  نرسیده  به آدرس خرمشهر-کوی مولوی خیابان معموری  فوق 
مساحت203/85مترمربع  به  پالک  چهاردانگ  از15سهم  مورددوسهم  ملک 
سرویس  وآشپزخانه  وپذیرایی  وهال  دوخواب  دارای  واعیان188/85مترمربع 
دیوارهاسفیدکاری  سیمان  وحیاط  اعیان  آجری کف  ونمای  درحیاط  بهداشتی 
بدون رنگ می باشدکه به میزان53915555ریال تعیین وارزیابی گردیده است.   

شماره م.الف)9/988(
اجرای احکام شعبه حقوقی دادگستری خرمشهر-باقری

آگهی
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  قانون  )آگهی   

ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی بندپی (
تکلیف  تعیین  قانون   3 و   1 مواد  دستور  به  نظر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت 
در  که  متقاضیانی  امالک   1390/09/20 مصوب 
در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده  موضوع  هیأت 
واحد ثبتی بندپی مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
و بالمعارض آنان محرض و رأی الزم صادر گردیده 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان در سفیدطور  پالک 15 -  اصلی 

بخش  9
امور  و  اوقاف  اداره  بتصدی  هدایت  حاج  موقوفه 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه 
متر   2098/21 مساحت  به  موقوفه  مزروعی  زمین 

مربع
امور  و  اوقاف  اداره  بتصدی  هدایت  حاج  موقوفه 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه 
زمین مزروعی موقوفه به مساحت 371/24 متر مربع

امور  و  اوقاف  اداره  بتصدی  هدایت  حاج  موقوفه 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه 
متر   2938/68 مساحت  به  موقوفه  مزروعی  زمین 

مربع
امور  و  اوقاف  اداره  بتصدی  هدایت  حاج  موقوفه 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه 
متر   4360/56 مساحت  به  موقوفه  مزروعی  زمین 

مربع
امور  و  اوقاف  اداره  بتصدی  هدایت  حاج  موقوفه 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه 
زمین مزروعی موقوفه به مساحت 10159/11 متر 

مربع
امور  و  اوقاف  اداره  بتصدی  هدایت  حاج  موقوفه 

خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه 
زمین مزروعی موقوفه به مساحت 11146/40 متر 

مربع
امور  و  اوقاف  اداره  بتصدی  هدایت  حاج  موقوفه 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه 
متر   3767/54 مساحت  به  موقوفه  مزروعی  زمین 

مربع
موقوفه ماه خانم بیگی بتولیت ابراهیم ابراهیم زاده 
یک  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 به  نسبت 
قطعه زمین مزروعی موقوفه به مساحت 2315/00 

متر مربع
موقوفه محمد قلی بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
زمین  قطعه  یک  عرصه  به ششدانگ  نسبت  بندپی 

مزروعی موقوفه به مساحت 4877/70 متر مربع
موقوفه کربالئی بابا به تولیت محمود کاردگر نسبت 
زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ  از  سیر   201 به 

مزروعی موقوفه به مساحت 3859/05 متر مربع
موقوفه مالخلیل شرف بیگی بتصدی اداره اوقاف و 
یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی  خیریه  امور 
قطعه زمین مزروعی موقوفه به مساحت 1000/00 

متر مربع
موقوفه مالخلیل شرف بیگی بتصدی اداره اوقاف و 
یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی  خیریه  امور 
قطعه زمین مزروعی موقوفه به مساحت 3285/40 

متر مربع
امور  و  اوقاف  اداره  بتصدی  کاردگر  موقوفه گداعلی 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه 
متر   1827/00 مساحت  به  موقوفه  مزروعی  زمین 

مربع
موقوفه آقامیر و حاج هدایت به تولیت آیت اله احمد 
زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  زاده 

مزروعی موقوفه به مساحت 5235/35 متر مربع

اوقاف  اداره  بتصدی  بیگی  شرف  خلیل  مال  موقوفه 
و امور خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک 
قطعه زمین مزروعی موقوفه به مساحت 5736/85 

متر مربع
امور خیریه  اوقاف و  اداره  موقوفه گدا علی بتصدی 
زمین  قطعه  یک  عرصه  به ششدانگ  نسبت  بندپی 

مزروعی موقوفه به مساحت 4939/40 متر مربع
موقوفه حیدر علی بندپی بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه 
متر   6386/85 مساحت  به  موقوفه  مزروعی  زمین 

مربع
موقوفه میرزا خانلر بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
زمین  قطعه  یک  عرصه  به ششدانگ  نسبت  بندپی 

مزروعی موقوفه به مساحت 28408/30 متر مربع
امور  و  اوقاف  اداره  بتصدی  هدایت  حاج  موقوفه 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه 
متر   2295/70 مساحت  به  موقوفه  مزروعی  زمین 

مربع
موقوفه حیدر علی بندپی بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی ) قسمتی از پالک 29 و 39 – فرعی 
یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت    ) اصلی   –  15 از 
قطعه زمین مزروعی موقوفه به مساحت 8547/30 

متر مربع
اصلی    -  23 پالک  زوارده   در  متقاضیان  امالک 

بخش  9
و  اوقاف  اداره  بتصدی  دوتان  محمد  مال  موقوفه حاج 
امور خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه 
زمین مزروعی موقوفه به مساحت 3919/00 متر مربع
اصلی    -  30 پالک  کال  گنج  در  متقاضیان  امالک 

بخش  9
اوقاف و  اداره  پایین گنج کال بتصدی  موقوفه تکیه 
یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی  خیریه  امور 

قطعه باغ موقوفه به مساحت 1393/28 متر مربع 
اوقاف و  اداره  پایین گنج کال بتصدی  موقوفه تکیه 
یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی  خیریه  امور 

قطعه باغ موقوفه به مساحت 2623/85 متر مربع
اوقاف و  اداره  پایین گنج کال بتصدی  موقوفه تکیه 
یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی  خیریه  امور 
قطعه زمین مزروعی موقوفه به مساحت 4128/61 

متر مربع
اوقاف و  اداره  پایین گنج کال بتصدی  موقوفه تکیه 
یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی  خیریه  امور 
مساحت  به  موقوفه   باغ  و  مزروعی  زمین  قطعه 

1451/24 متر مربع
اوقاف و  اداره  پایین گنج کال بتصدی  موقوفه تکیه 
یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی  خیریه  امور 
مساحت  به  موقوفه   باغ  و  مزروعی  زمین  قطعه 

1563/79 متر مربع
اوقاف و  اداره  پایین گنج کال بتصدی  موقوفه تکیه 
یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی  خیریه  امور 
مساحت  به  موقوفه   باغ  و  مزروعی  زمین  قطعه 

3156/61 متر مربع
اوقاف و  اداره  پایین گنج کال بتصدی  موقوفه تکیه 
یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی  خیریه  امور 
قطعه زمین مزروعی موقوفه به مساحت 2959/36 

متر مربع
اوقاف و  اداره  پایین گنج کال بتصدی  موقوفه تکیه 
یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی  خیریه  امور 
قطعه زمین مزروعی موقوفه به مساحت 4092/55 

متر مربع
اوقاف و  اداره  پایین گنج کال بتصدی  موقوفه تکیه 
یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی  خیریه  امور 
قطعه زمین مزروعی موقوفه به مساحت 1370/59 

متر مربع

اوقاف و  اداره  پایین گنج کال بتصدی  موقوفه تکیه 
یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی  خیریه  امور 
 581/97 مساحت  به  موقوفه  مزروعی  زمین  قطعه 

متر مربع
اوقاف و  اداره  پایین گنج کال بتصدی  موقوفه تکیه 
یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی  خیریه  امور 
 790/46 مساحت  به  موقوفه  مزروعی  زمین  قطعه 

متر مربع
اوقاف و  اداره  پایین گنج کال بتصدی  موقوفه تکیه 
یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی  خیریه  امور 
قطعه زمین مزروعی موقوفه به مساحت 1996/48 

متر مربع
اوقاف و  اداره  پایین گنج کال بتصدی  موقوفه تکیه 
یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی  خیریه  امور 
قطعه زمین مزروعی موقوفه به مساحت 2914/19 

متر مربع
اوقاف و  اداره  پایین گنج کال بتصدی  موقوفه تکیه 
یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی  خیریه  امور 
قطعه زمین مزروعی موقوفه به مساحت 2311/65 

متر مربع
اوقاف و  اداره  پایین گنج کال بتصدی  موقوفه تکیه 
یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی  خیریه  امور 
 630/60 مساحت  به  موقوفه  مزروعی  زمین  قطعه 

متر مربع
موقوفه تکیه پایین گنج کال بتصدی اداره اوقاف و امور 
به ششدانگ عرصه یک قطعه  بندپی نسبت  خیریه 
زمین مزروعی موقوفه به مساحت 4689/27 متر مربع
اصلی  امالک متقاضیان در پوستکال  پالک 31 -  

بخش  9
اوقاف  اداره  بتصدی  دوتان  محمد  مال  حاج  موقوفه 
و امور خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک 
قطعه زمین مزروعی موقوفه به مساحت 2140/68 

متر مربع
قانون تعیین تکلیف وضعیت  به موجب ماده 3  لذا 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دونوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در 
انتشار آگهی  بر  شهرها منتشر و در روستاها عالوه 
به  ذینفع  اشخاص  صورتیکه  در  تا  الصاق  محل  در 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
الصاق  تاریخ  از  اولین  آگهی و در  روستاها  انتشار 
در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید 
به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف 
و  نماید  دادگاه عمومی محل  به  دادخواست  تقدیم 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
و  نماید  می  مالکیت  سند  صدور  به  مبادرت  ثبت 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست . بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور 
در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی 
هیأت پس  رأی  با  ثبتی  واحد  یا،  و  نشده  پذیرفته 
مراتب   ، حدود  تحدید  حاوی  نامه  اظهار  تنظیم  از 
را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد 
اختصاصی  صورت  به  را  حدود  تحدید  آگهی  ثبتی 

منتشر می نماید .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/10/25  تاریخ انتشار 
نوبت دوم : 1395/11/09                                                              

سیدروح اله اسماعیل پور رییس ثبت اسناد و امالک بندپی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
 

شماره آ گهی :139503901107000065 
تاریخ آ گهی :1395/10/19 

شماره پرونده : 139404001107000142 
آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی بشماره بایگانی 9400260 

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق مقدار ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
1127 متر مربع قطعه 1818 تفنکیکی به شماره پالک 1070 فرعی از 114 
اصلی واقع در قریه پرندک جزء حوزه ثبتی رباط کریم ذیل ثبت 12713 صفحه 
220 دفتر جلد 80 بنام شرکت ساختمانی خانه سهامی ثبت و صادر و تسلیم 
برابر سند قطی شماره 116218 مورخ  گردیده است سپس تمامی مورد ثبت 
90/9/22 دفتر خانه 111 تهران به عباس فتوحی فیروز آ بادی فرزند حسین 
منتقل گردیده است سپس تمامی مورد ثبت برابر سند رهنی شماره 79048 
مورخ 92/11/23 دفتر خانه 8 رباط کریم در رهن تعاونی اعتبار کار سازان آ ینده 
قرار گرفته است که بعلت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرایه تحت کالسه 
فوق شده است که نشانی ملک عبارت است از :رباط کریم شهرک خانه چهار راه 
اول سمت راست بلوار دوم طبقه 1818 که طبق بازدید بعمل آمد ه آ مده از 
ملک فوق ساختمانی است ویالیی با اعیانی حدود 250 متر مربع سقف شیروانی 
پنجرهادو  مخفی  نور  سقف  کاری  سفید  دیوارها  سرامیک  ساختمان  کل  کف 
جداره سیستم گرمایشی پکیج سیستم سرمایش کولرآ بی و ام دی اف آ شپز 
سرویس  و  خواب  اتاق  سه  دارای  گازی  سی  وی  پی  یو  کابینت  با  اپن  خانه 
بهداشتی حمام سونا جکوزی آ ال چیق استخر آب سیستم مدار بسته با 8 عدد 
با توری  دوربین نمای ویال سیمن رنگی تمام پنجره ها ودرب های ساختمان 
پشه بند آ لومنیومی محافظت شده قدمت بنا حدود 6 سال ملک مذ کور محصور 
گردیده با حفاظ فلزی دارای محوطه سازی فضای سبز شامل انواع درختان آلو 
توت ،گوجه سبز ،کاج ،زرد الو و انشعابات شامل آب شرب شهری و چاه آب ،برق 
،گاز تلفن میباشد که حدود اربعه آن عبارت است از شما ال بطول 50/9 متربه 
قطعه 1819 ،شرقا بطول 22/50 متر به خیابان 12 متری ،جنوبا بطول 50/9 
متر به میدان و قطعه 1817 غربا   بطول 22/50 متر به قطه 1860 و 1861 
فواصل ذکر نشده پی حفر شده اشتراکی است که طبق نظر کر شناس رسمی به 
مبلغ 000،000،800،6 ریال ارزیابی شده پالکهای فوق از ساعت 9 الی 12 روز 
چهارشنبه مورخ 95/11/20 در واحد اجرای اسناد رسمی رباط کریم واقع در 
رباط کریم ،خیابان دادگستری ،اداره ثبت اسنادو امالک رباط کریم ،طبقه دوم 
،واحد اجرا از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ  000،000،800،6 
ریال شروع و به بالترین قیمت پیشنهاد ی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مر بوط به اب  برق گاز اعم از حق انشعاب  یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض  شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجوه مازاده 

وجود پرداختی   
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر بر گزار خواهد شد 

م الف 2092  تاریخ نشر آ گهی :95/10/25 
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم ،ابولفظل محمد حسینی 

دادنامه

شماره پرونده :15/728/95 شماره دادنامه :95/10/4-924
خواهان : عبداله دعاگویان – به ادرس : بابل خ نواب جنب مسجد گلشن فرش 

فروشی 
خوانده: مجید منصوری مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه   رای قاضی شورا 

موضوع دعوی اقای عبداله دعاگویان فرزند حسین بطرفیت اقای مجید منصوری 
فرزند محمد بخواسته مطالبه وجه 85/000/000 ریال بانضمام هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه به استناد یک فقره چک به شماره 489890 -95/7/15 
عهده بانک صادرات شعبه ششصد دستگاه شورا توجها  به مالحظه تصاویر مصدق 
چک صادره و گواهی نامه عدم پرداخت که وجود اصل آن در ید خواهان داللت 
بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و با عنایت به اینکه در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و ادله ای جهت برائت ذمه خود ارائه ننموده فلذا شورا خواسته 
خواهان را واردو ثابت  دانسته و مستندا به مواد 198و 515 و519 قانون آیین 
دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت 
خوانده پرداخت مبلغ 85/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/125/000 ریال 
از جهت هزینه دادرسی ابطال تمبر دادخواست و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک لغایت تاریخ تادیه در حق  خواهان صادر 
و اعالم می گردد اجرای احکام بعد از تبیین خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی 
آن را محاسبه و از خوانده اخذ مینمایند رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز 
قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 

یکی از محاکم عمومی بابل میباشد 
قاضی پانزدهم شورای شورای حال اختالف بابل 

دادنامه

شهرک  میر  قلعه  انتهای  نشانی  به  ناصر  فرزند  حسینی  علی  آقای   .1 شکات: 
صنعتی بهاریه کانکس نگهبان 

2. آقای تورج اکنجی زاده فرزند محمد به نشانی انتهای قلعه میر 25 متری امام 
خمینی ک محمدی پ 17 

متهمین: 1. آقای محمد کشاورز 2. آقای ایرج کشاورز همگی به نشانی )) فعال 
مجهول المکان (( 

اتهام ها: 1. فحاشی و اهانت 2. تهدید 
رای دادگاه

کیفر  موجب  به  تهدید  و  توهین  اتهام  به  ومحمد کشاورز  ایرج  پرونده  این  در 
خواست دادستان عمومی و انقالب بهارستان تحت تعقیب قرار گرفته اند. با توجه 
به شکایت شاکیان علی حسینی و تورج اکنجی زاده و گواهی گواهان بزه توهین 
محرز و مسلم است بنابراین دادگاه مطابق ماده  608 قانون مجازات اسالمی ) 
کتاب تعزیرات ( هر کدام از متهمان را به تحمل سی ضربه شالق تعزیری محکوم 
می کند و در خصوص بزه تهدید به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مطابق اصل 
37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری رای را بر برائت ایشان 
صادر و اعالم میدارد رای صادر شده در قسمت محکومیت غیابی و ظرف مهلت 
بیست روزپس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به برائت حضوری 
و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران 

خواهد بود. م / الف 2250
موسوی – دادرس علی البدل محاکم کیفری بهارستان 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139560316046000089 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   95/9/25 مورخ 
روانسر  شهرستان  ثبتی  حوضه  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید غفور مجیدی به شماره شناسنامه 
درخواست   3230118731 کدملی  اله  سیدفتح  فرزند  پاوه  از  صادره   1199
رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود وصدور سند مالکیت نموده است که 
پرونده نیز تحت کالسه 94/2 تشکیل وبه هیات موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
وهیات پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده سه قانون وماده 13 آیین 
یک  اعیان  و  عرصه  دانگ  مالکیت شش  سند  صدور  به  رای  مزبور  قانون  نامه 
واحد مرغداری را به مساحت 4000مترمربع به نام آقای سیدغفور مجیدی از 
پالک فرعی از61 اصلی روانسر واقع در بخش 12 کرمانشاه )معروف به بله زین 
(واقع در روانسر جاده کامیاران که خود دارای مالکیت مشاع میباشد درخواست 
مفروزه نمودن سند مشاع رانموده که رای صادر نموده است لذا مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت  صدورمالکیت 
به مدت دوماه  این آگهی  اول  نوبت  انتشار  تاریخ  از  اعتراض دارند  تقاضا  مورد 
اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند دارند تا به دادگاه 
صالحه ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  انقضای 
مدت مذکوروعدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 
 یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار ا ول  5  / 10  / 1395 
به علت تعطیالت تاریخ انتشار  دوم از تاریخ21 به تاریخ 25 تغییر میبابد

تاریخ انتشار دوم   25 / 10 /  1395

دادنامه

شاکی: آقای فرهاد پناه پور  فرزند سر اصالن  به نشانی حصارک پایین خ باهنر 
یاس 5 ساختمان سپهر پ 18 زنگ اول   

متهم:آقای حامد کریمی به نشانی )) فعال مجهول المکان (( 
اتهام : ایراد ضرب و جرح عمدی  

رای دادگاه
کیفر  مطابق  عمدی  جرح  و  ضرب  ایراد  اتهام  به  کریمی  حامد  پرونده  دراین 
با  بهارستان تحت تعقیب قرار گرفته است  انقالب  خواست دادستان عمومی و 
توجه به شکایت شاکی فرهاد پناه پور فرزند سر اصالن   گواهی پزشکی قانونی  
به شماره 1297- 94/11/13 – تحقیقات محلی مورخ 11/20/ 94 بزه انتسابی 
به ایشان محرز و مسلم است بنابراین دادگاه متهم را طبق مواد 449- 709- 
714 قانون مجازات اسالمی به پرداخت : 1. یک درصد دیه کامل بابت خراش 
)حارصه ( سمت چپ قدام سر 2. سه هزارم دیه کامل بابت کبودی زیر چشم 
چپ و نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم نسبتا شدید زیر چشم چپ 3. سه 
بابت کبودی  بابت کبودی گونه چپ 4. سه هزارم دیه کامل  هزارم دیه کامل 
کوچک باالی ثلث خارجی ابروی چپ در حق شاکی محکوم می کند که طبق  
بند الف ماده 488 قانون مجازات اسالمی از تاریخ وقوع جنایت یک سال قمری 
مهلت دارد دیه را بپردازد رای صادر شده غیابی و ظرف مهلت بیست روزپس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید 

نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران خواهد بود. م / الف 2252
موسوی – دادرس علی البدل محاکم کیفری بهارستان 

دادنامه

حقوقی  عمومی  9دادگاه  شعبه   9409981110900726 کالسه  پرونده 
شهرستان بابل تصمیم نهایی شماره 

فرزند حسن  العابدین فرهادی  آقای زین  با وکالت  نوین  اقتصاد  بانک  خواهان: 
به نشانی قائمشهر خ کوچکسرا شقایق 21 سمت راست اولین آپارتمان ط 3

خواندگان: 1- اداره ثبت اسناد و امالک بابل به نشانی بابل جنب دادگستری 
2- آقای سید علی اصغر حسینی درزی به نشانی مجهول المکان

3- آقای حسن نصیرائی فرزند علی به نشانی شهرستان بابل میدان شهید بزاز 
روبروی منبع آب کارگاه چوب بری حسن نصیرایی 

خواسته: ابطال سند رسمی   رای دادگاه
العابدین فرهادی بوکالت از بانک اقتصاد نوین با  در خصوص دعوی آقای زین 
مدیریت آقایان محمد ابراهیم منصور خاکی و حسن معتمدی بطرفیت خواندگان: 
1- آقای حسن نصیرائی 2- سید علی اصغر حسینی درزی 3- اداره ثبت اسناد 
 ( ابطال سند رسمی شماره 0368444  بر  بابل خواسته صدور حکم  امالک  و 
پالک 507/613 و 2819/509 اصلی بخش یک شرقی بابل( با احتساب کلیه 
خسارات قانونی مقوم بمبلغ 51/000/000 ریال، بدین توضیح که خواهان اجماأل 
ادعا نموده ششدانگ دو قطعه زمین بشماره های 507 و 509 فرعی از پالک 
2819 اصلی واقع در بخش یک شرقی از طریق خوانده ردیف اول در رهن بانک 
قرار گرفته علیرغم رهن و بدون اذن و اجازه بانک به خوانده ردیف دوم منتقل و 
سند مالکیت رسمی به پالک 613 فرعی به نام خوانده اخیر الذکر ثبت و صادر 
گردیده است. دادگاه نظر به محتویات پرونده و با عنایت باینکه حسب قرار داد 
رهنی شماره 22626 مورخ 87/05/20 و قراردادهای متمم شماره های 24444 
مورخ 88/08/23 و 25365 مورخ 89/10/06 دفتر اسناد رسمی شماره 36 بابل، 
ملک موضوع خواسته در قبال تخصیص تسهیالت مالی و انجام عملیات بانکی در 
رهن بانک خواهان قرار گرفته با وصف مذکور بخشی از ملک موضوع اسناد رهنی 
حسب مندرجات پرونده و پاسخ استعالم ثبت بدون اذن مرتهن به خوانده ردیف 
دوم انتقال و منتهی به صدور سند رسمی شماره 0368444 گردیده است و با 
توجه باینکه خوانده ردیف اول اذعان به اصالت قراردادهای رهنی و معامله نسبت 
قبال دعوی  دفاعی در  نیز هیچگونه  نموده خوانده ردیف دوم  به عین مرهونه 
مرتهن  حقوقی  منافی  مذکور  خواندگان  اقدامات  است  نیاورده  بعمل  مطروحه 
بوده نافذ نمی باشد و توجهأ به عدم اذن مرتهن دعوی خواهان بنظر دادگاه ثابت 
تشخیص و باستناد مواد 787و 793 قانون مدنی رای وحدت رویه شماره 620 
مورخ 76/08/20 و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم بر ابطال 
سند رسمی شماره 0368444 از دفتر 278، صفحه 375)پالک ثبتی مرقوم( و 
محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم به پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم )آقای سید علی اصغر 
حسینی درزی( غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی و در سایر 
موارد حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم محترم تجدید نظر استان است.
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

آگهی احضاریه متهمین 
خواست  خواست  کیفر  موجب  به  بابل  انقالب  عمومی  دادسرای  مجتمع 
9510431112504957 در پرونده کالسه 9409981112900551 برای اکبر 
حسینی و قربان حسینی به اتهام سرقت مقرون به ازار و اخذ سفید امضاء به عنف 
بنا به شکایت اقای نور اله ولی زاده تقاضای کیفر نموده که رسیدگی موضوع  به 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 95/12/1 ساعت 9/30 تعیین گردیده است 
با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی متهم در اجرای مقررات مواد 
174و 344 قانون ایین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت انتشار تا متهمین جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است درصورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد امد.
دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگستری بابل

آگهی تحدید اختصاصی
نظربه اینکه تحدید حدود شش دانگ پالک 52 - اصلی قریه ساروخان پالک 
52 - اصلی  بخش 13 کرمانشاه به عمل نیامده است  وطبق رای شماره 801 
مورخ 13 / 2 / 1384 هیات حل اختالف مستقر درثبت جوانرود حکم به نفع 
به  وباغی  زراعتی  زمین  قطعه  یک  ازششدانگ  میراحمدی  ظاهر  محمد  آقای 
مساحت  64 / 15509  مترمربع صادر شده است لذا حسب درخواست نامبرده 
تحدید حدود اختصاصی مورد درخواست درتاریخ 19 / 11 /1395 ساعت 10 
خواهد  عمل  به  موصوف  ملک  وقوع  درمحل  ثبت  قانون   15 ماده  طبق  صبح 
آمد؛ لذا متقاضی ومجاورین دعوت میشود در روز مقرر ودرمحل مربوطه حاضر 
که عملیات تحدید حدود حدود بامعرفی آنا انجام پذیرد وکسانی که به حدود 
نامبرده معترض هستند می توانندازتاریخ تنظیم صورت مجلس  مورد تقاضای 
اداره ثبت اسناد وامالک جوانرود  ظرف مدت 30 روز اعتراض خود را کتبا به 
تسلیم نموده ورسید دریافت دارند.بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی 

سندمالکیت بنام آنان صادر خواهد شد. تاریخ انتشار  25 / 10 / 1395 
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی

آگهی مفقودی 
شناسنامه مالکیت سواری پراید صبا جی تی ایکس آی مدل 86 خاکستری نوک 
و   2131674 موتور  شماره  به  72-113م36  پالک  شماره  به  متالیک  مدادی 

شماره شاسی S1412286605451  مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار
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آگهی حصروراثت

پدرخواهان:قاسم  معادی(نام  سیدعلی  دورقی)باوکالت  سالم  آقای 
بشناسنامه6427صادره ازشادگان درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت 
بشناسنامه16صادره  دورقی  قاسم  مرحوم  شادروان  که  داده  وتوضیح  تقدیم 
اقامتگاه موقت فوت ورثه اش عبارتنداز1- شادگان درتاریخ89/10/28درآبادان 
شناسنامه8صادره  بشماره  دورقی  خواهان2-غانم  بامشخصات  متقاضی 
ازشادگان4-حسن  شناسنامه15449صادره  بشماره  دورقی  ازشادگان3-الزم 
بشماره  دورقی  ازشادگان5-عقیل  شناسنامه296صادره  بشماره  دورقی 
ملی1890193208صادره ازشادگان6-حسین دورقی بشماره شناسنامه26008 
بشماره  دورقی  ذکورمتوفی(7-حلیمه  ازشادگان)فرزندان  صادره 
شناسنامه1114صادره ازشادگان8-سلیمه دورقی بشماره شناسنامه1113صادره 
ازشادگان10-نسیمه  شناسنامه5945صادره  بشماره  دورقی  ازشادگان9-ندیمه 
بشماره  دورقی  ازشادگان11-مهدیه  شناسنامه5946صادره  بشماره  دورقی 
دلی  متوفی(12-حمدیه  اناث  ازشادگان)فرزندان  شناسنامه26007صادره 
باانجام  ازشادگان)همسرمتوفی(والغیر.اینک  شناسنامه3298صادره  بشماره 
اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت 
تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان خرمشهر

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 

صغری امین زاده فرزند یوسف   به شرح دادخواست به کالسه 13/1473/95این  
داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  شورا درخواست 
یوسف امین زاده  به ش ش 321-2061559247و  صادره از بابل     در تاریخ 
86/7/8اقامتگاه دائمی خودبابل  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
1-بتول صدیقی فرزند قدرت اله به ش ش 17 صادره از نور متولد سال 1320 

همسر متوفی 
متولد 1340  بابل  از  صادره   10 به ش ش  یوسف  فرزند  زاده  امین  2-یوسف 

پسر متوفی 
3-احمد علی امین زاده فرزند یوسف به ش ش 617 صادره از بابل متولد 1341 

پسر متوفی 
4-مهر علی امین زاده فرزند یوسف به ش ش 618 صادره از بابل متولد 1349 

پسر متوفی 
5-رضا امین زاده فرزند یوسف به ش ش 177 صادره از بابل متولد 1358 پسر 

متوفی 
6-محمد علی امین زاده فرزند یوسف به ش ش 616 صادره از بابل متولد 1347 

پسر متوفی 
7-ام البنین امین زاده فرزند یوسف به ش ش 529 صادره از بابل متولد 1346 

دختر  متوفی 
متولد 1340  بابل  از  صادره   10 به ش ش  یوسف  فرزند  زاده  امین  8-فاطمه 

پسر متوفی 
 1355 متولد  بابل  از  صادره   765 به ش ش  یوسف  فرزند  زاده  امین  9-رقیه 

دختر  متوفی 
10-صغری امین زاده فرزند یوسف به ش ش 14 صادره از بابل متولد 1328 

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

صادرخواهد شد
 قاضی قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف بابل  

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 

خانم رقیه نظر زاده سورکی فرزند رمضانعلی    به شرح دادخواست به کالسه 
95/616این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سکینه فالح سورکی فرزند حسین   به ش ش 1293و  صادره از ساری     
در تاریخ 95/8/14اقامتگاه دائمی خودمیاندرود   بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
 – از ساری  1-معصومه نظرزاده سورکی فرزند رمضانعلی به ش ش 64صادره 

دختر متوفی 
2-زینب نظرزاده سورکی فرزند رمضانعلی به ش ش 95صادره از ساری – دختر 

متوفی 
 – از ساری  به ش ش 2631صادره  رمضانعلی  فرزند  نظرزاده سورکی  3-رقیه 

دختر متوفی 
4-زهرا نظرزاده سورکی فرزند رمضانعلی به ش ش 558صادره از ساری – دختر 

متوفی 
5-علی نظرزاده سورکی فرزند رمضانعلی به ش ش 5712صادره از ساری – پسر  

متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد 
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آگهی حصروراثت
بخواسته  ازشادگان درخواستی  پدریابربشناسنامه4233صادره  نام  نعمی  بانوزیه 
صدورگواهی حصر وراثت تقدیم وتوضیح داده که زوجه مرحوم عبدالخضرعساکره 
خمینی)ره( درتاریخ95/8/29دربندرامام  ازشادگان  بشناسنامه2407صادره 

فرزندیابربشماره  نعمی  زیه  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  اقامتگاه 
عساکره  متوفی(2-غالمعلی  زوجه  ازشادگان)بعنوان  شناسنامه4233صادره 
عساکره  ازشادگان3-رحیم  شناسنامه5صادره  عبدالخضربشماره  فرزند 
عساکره  ازشادگان4-کریم  5862صادره  شناسنامه  فرزندعبدالخضربشماره 
عساکره  ازشادگان5-رمضان  شناسنامه5864صادره  فرزندعبدالخضربشماره 
عساکره  ازخرمشهر6-عیسی  شناسنامه1267صادره  فرزندعبدالخضربشماره 
عساکره  ازخرمشهر7-عباس  شناسنامه10932صادره  عبدالخضربشماره  فرزند 
پسران  ازشادگان)بعنوان  شناسنامه1201صادره  فرزندعبدالخضربشماره 
شناسنامه142صادره  فرزندعبدالخضربشماره  عساکره  متوفی(8-جمیله 
از  شناسنامه5863صادره  فرزندعبدالخضربشماره  عساکره  ازشادگان9-کریمه 
شناسنامه8079صادره  فرزندعبدالخضربشماره  عساکره  شادگان10-رحیمه 
مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(والغیر.اینک  دختران  ازشادگان)بعنوان 
ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک 
گواهی  داردواال  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ 
ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

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

آگهی حصروراثت
آقای مصطفی طحان نژادیان نام پدراحمدبشناسنامه26صادره ازدزفول درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که511/6/95ح مرحوم 
درتاریخ95/2/3دردزفول  دزفول  صادره  بشناسنامه287  زاده  معرف  کبری 
نژادیان  طحان  باال2-علی  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه 
بشناسنامه61047  نژادیان  متوفیه(3-سیماطحان  بشناسنامه188دزفول)پسران 
متوفیه(والغیر. بشناسنامه188دزفول)دختران  نژادیان  دزفول4-فریباطحان 
قانونی  تشریفات  باانجام  گردید.اینک  درشوراثبت  کالسه511/6/95ح  پرونده 
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.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی دزفول

مفقودی
ملی  کد  چرامین  علیرضا  نام  1106077به  شماره  به  راننده  هوشمند  کارت   

2092654195مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

آگهی 

طرفیت  به  دادخواستی  چراتی  حیدری  سهراب  شاکی    / خواهان 
اله  روح  زهرا   -2 احمد  فرزند  مینی  اله  روح  حسن   -1 متهم   / خوانده 
روح  بتول  احمد4-  فرزند  مینی  اله  روح  مریم  احمد3-  فرزند  مینی 
محبان  احمد6-  فرزند  مینی  اله  روح  مولود  احمد5-  فرزند  مینی  اله 
دادگاههای  تقدیم  ید  خلع  خواسته  احمدبه  فرزند  مینی  اله  روح  جان 
دادگاه   8 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  بابل  شهرستان  عمومی 
950434ثبت  کالسه  به  و  ارجاع  بابل  در  واقع  بابل  حقوقی  عمومی 
است  9:30تعیین شده  و ساعت   95 /12 /25 وقت رسیدگی  ه که  گردید 
و  شاکی  خواست  در  و  متهم   / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به 
انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در 
و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده  تا  شود  می  آگهی  االنتشار  کثیر 
خود  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه 

گردد  حاضر  رسیدگی 
مدیر شعبه هشتم محاکم عمومی حقوق بابل – پور جعفر

آگهی ابالغ

 افراز قسمتی از پالک 1136/8واقع در بخش یک رامهرمز
پالک  مشاعی  مالک  حبیبی  عبداله  95/10/5آقای  مورخه  درخواست  برابر 
1136/8واقع در بخش یک رامهرمز که سند مالکیت مشاعی 80/5-274سهم 
25دفتر  ثبت 5326صفحه  ذیل  مزبور  پالک  509/65سهم ششدانگ  از  مشاع 
جلد 38بنامش صادرو تسلیم شده است.مبنی بر افراز سهمی وی که تبدیل به 
یک بابخانه شده است وارده بشماره 16587بر اساس قانون افراز و فروش امالک 
مشاع مصوب آذر ماه 1357 و حسب اعالم متقاضی به دلیل عدم دسترسی به 
مالکین مشاعی مفاد قانون مزبور بدینوسیله به کلیه مالکین مشاعی پالک مرقوم 
یا ورثه قانونی یا وکیل رسمی یا قیم احتمالی آنها در پالک یاد شده ابالغ می 
گرددکه عملیات افراز در تاریخ 1395/11/4از ساعت 9صبح تا ساعت 11انجام 
می گردد حضوربه هم رسانید.بدیهی است عدم حضور مالکین مشاعی از انجام 
عملیات افراز نخواهد شدو در صورت اعتراض به عملیات افرازی،مالکین مشاعی 
می توانند ظرف ده روز پس از ابالغ نظریه افرازمشاع منتشره درروزنامه کثیر 
اال نتشارمراتب اعتراض خود را به مقامات محترم قضایی جهت رسیدگی اعالم 
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شیری-سرپرست ثبت اسناد رامهرمز

افتتاح 25 پروژه همزمان 
با دهه فجر در بیله سوار

با  پروژه   25 افتتاح  از  مغان   سوار  بیله  فرماندار 
با  ریال همزمان  میلیارد  و 400  اعتبار یک هزار 

ایام دهه فجر در این شهرستان خبر داد.
به نقل از ایسنا؛ آرام حلیم در جلسه شورای اداری 
بیله سوار با اشاره به اینکه پایاب سد خدا آفرین 
افزود:  است  اردبیل  استان  مگاپروژه های  از  یکی 
در دهه فجر مرحله دوم ناحیه دوم عمرانی پایاب 
سد خدا آفرین در زمینی به مساحت 12 هزار و 
500هکتار با یک هزار میلیارد ریال افتتاح خواهد 
شد که 80 درصد پروژه در حوزه شهرستان بیله 

سوار قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه ناحیه سوم عمرانی این پروژه 
آذر امسال افتتاح شد گفت: این پروژه با 2 هزار 
 21 مساحت  به  زمینی  در  ریال  میلیارد   520 و 
هزار و 500 هکتار کلنگ زنی شد و ناحیه عمرانی 
چهارم نیز تا پایان امسال کلنگ زنی خواهد شد.

حلیم با یادآوری اینکه 65 درصد پروژه پایاب در 
حوزه شهرستان بیله سوار است، گفت: برای چهار 
برای تکمیل  سال کاری روزانه 20 میلیارد ریال 

این پروژه در بیله سوار هزینه می شود.
در  فعال  شرکت های  کارگران  اینکه  بیان  با  وی 
حوزه آب و خاک در اراضی پایاب سد خدا آفرین 
تامین  و  کارگری  بیمه  در  باید  سوار  بیله  حوزه 
بگیرند،  قرار  زیرپوشش  سوار  بیله  در  اجتماعی 
در  آینده  هفته  کارگران  این  لیست  کرد:  اضافه 
مراحل  تا  گرفت  خواهد  قرار  بررسی  کار  دستور 
انتقال این کارگران به تامین اجتماعی بیله سوار 
بیله  شد:  یادآور  سوار  بیله  شود.فرماندار  فراهم 
سوار ظرفیت احداث درمانگاه تامین اجتماعی را 
دارد و با اضافه شدن کارگران و کارکنان کشت و 
صنعت پارس و همچنین شرکت های فعال امور 
افراد زیرپوشش  بیله سوار جمعیت  آب در حوزه 
و  یافت  خواهد  افزایش  اجتماعی  تامین  بیمه 
تخصصی  درمانگاه  احداث  اولویت  شهرستان  این 
کرد:  بیان  داشت.وی  خواهد  را  اجتماعی  تامین 
برای مطالعات عملیات اجرایی سد بیله سوار مغان 
این  تکمیل  و  یافته  اختصاص  ریال  میلیارد   10
پروژه نیازمند 500میلیارد ریال اعتبار است که از 
صندوق توسعه ملی تامین می شود و بهره  برداری 
از  جلوگیری  در  مهمی  نقش  عظیم  پروژه  این 

خروج آبهای مرزی دارد.
به 49  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  حلیم همچنین 
روستای این شهرستان گاز رسانی شده گفت: 25 
روستا با شبکه گذاری 57کیلومتر در دولت تدبیر 
و امید گاز رسانی شده و 54 روستای شهرستان 
نیز تا پایان سال 96 گاز رسانی شده و در مجموع 
گاز  نعمت  از  شهرستان  روستاهای  درصد   90

برخوردار خواهند شد.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان تاکید کرد:

ساماندهی بافت های فرسوده 
مانع از تصرفات غیرقانونی

 مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان از برنامه ریزی برای جلوگیری از 
تصرفات غیر قانونی و تالش برای ساماندهی بافت های فرسوده و حاشیه 

نشینی در این استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، مهندس 
غالمحسین شیری در دوازدهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال 
که با حضور مقامات کشوری در بندرعباس برگزار شد، افزود: هرمزگان 
طی سال های گذشته رشد ناهمگنی داشته است بطوریکه مرکز استان 
435 هزار نفر جمعیت دارد این در حالی است که دومین شهر بزرگ 
هرمزگان 60 هزار نفر و بقیه شهرها نیز جمعیت بسیار پائین تری داشته 
که این نشان از رشد ناهمگن هرمزگان دارد و ناشی از عدم توجه به 

نیازهای مردم در هر منطقه است.
وی تصریح کرد: برای رشد همگون استان در این شرایط بسته ای از سوی 
راه و شهرسازی هرمزگان تهیه شده از این رو 8 شهر در اجرای این طرح 

مد نظر است تا توسعه یابند.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: زمانی که شهرها توسعه می یابند 
مهاجرت به مرکز استان نیز کاهش می یابد، ما تالش می کنیم با آماده 

سازی زمین  و رفع نیازهای مردم زمینه را برای شهر پایدار فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه شهر بندرعباس برای مردم جاذبه بیشتری دارد، ادامه داد، 
با توسعه راه روستایی جلوی مهاجرت از روستا به شهر و با توسعه شهرهای 
استان هرمزگان زمینه کاهش مهاجرت به مرکز استان را فراهم می کنیم.

شیری به آماده سازی 350 هکتار زمین در بندرعباس اشاره کرد و افزود: 
پیمانکار طرح نیز فعالیت خود را آغاز کرده است. در همین حال آماده 

سازی 150 هکتار دیگر نیز به مناقصه گذاشته ایم.
وی بیان داشت: در آینده به قدری زمین آماده سازی می کنیم که مردم 

به سمت حاشیه نشینی نروند.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در ادامه به وضعیت نامناسب بافت 
فرسوده در بندرعباس اشاره کرد و افزود: در این زمینه وضعیت خوبی 
نداریم بطوریکه 40 درصد شهر بندرعباس به شکل بافت فرسوده و 

ناکارآمد در آمده است که نیازمند برنامه ریزی و اعتبار باالیی هستیم.
وی به وجود مشکالت راه و شهرسازی در برخی از محالت از جمله 
چاهستانی ها، دو هزار و اطراف زندان مرکزی بندرعباس اشاره کرد و 
بیان داشت: این زمین ها سال ها پیش که مربوط به دولت بوده توسط 
مردم تملک شده است و بنا شده زمین هایی که قبل از سال 83 تملک 
و ساخت و ساز شده برای آنها سند صادر شود.به گفته شیری، طبق 
برنامه ریزی قرار است 5 هزار سند تا پایان امسال صادر شود. وی به 
یکی از معضالت در صدور اسناد مالکیت این زمین ها اشاره کرد و افزود: 
متاسفانه طی سال های گذشته، زمین ها به قطعات خرد و زیر 100 
متر تقسیم شده اند که چنانچه بخواهیم برای همه سند صادر کنیم 
در آینده دچار مشکل خواهیم شد و زمین ها قابل ساخت هم نخواهد 
بود.وی به راهکارهای تعیین شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: مقرر 
شده مالکانی که زمین زیر 100 متر دارند با توافق همسایگان این مشکل 
مرتفع شود و پس از توافق همسایگان سند صادر شود.مدیرکل راه و 
شهرسازی هرمزگان از تصرفات سنگین در بندرعباس خبر داد و گفت: 
میزان تصرفات اراضی در بندرعباس و حاشیه های آن بسیار باالست. این 
تصرفات در غرب بندرعباس به دلیل ارزش زمین بیشتر است.به گفته 
وی، سال گذشته اراضی دولتی به ارزش 49 میلیارد تومان رفع تصرف 
 شد و با تالش هایی که امسال صورت گرفت ارزش رفع تصرفات به

 200 میلیارد تومان رسید.  

خبر خبر

دومین نمایشگاه بزرگ توانمندیهای بخش تعاون 
محور  صادرات  تولیدی  کاالهای  موضوع  با  کشور 
و  تعاون،کار  وزیر  ربیعی،  دکتر  افتتاح  و  با حضور 
رفاه اجتماعی و معاون تعاون و نیز مسئولین این 
وزارتخانه  در مصالی بزرگ امام خمینی )ره( تهران 

برگزار گردید.
تعاون،کارورفاه  اداره کل  به گزارش روابط عمومي 
اجتماعي استان البرز؛ محمد علي محمد مدیر بخش 
تعاون این اداره کل در خصوص برگزاري و حضور 
تعاونیهاي استانهاي کشور از جمله استان البرز اظهار 
داشت: در این نمایشگاه شرکت های تعاونی شهری، 
روستایی و عشایری و اتحادیه های مختلف تولیدی و 
خدماتی سراسر کشور، توانمندی های خود را عرضه 
و از استان البرز نیز یک تعاوني تولیدي و صنعتي 

شرکت نمود.
وي با اشاره به حضور بیش از 120 تعاوني تولیدي، 
:تعاوني  گفت  نمایشگاه  دراین  خدماتي  توزیعي، 
اقتصادی  به عنوان مهمترین بخش  هاي مختلف 
نمایشگاه   دراین  مختلف  های  استان  از   کشور 

تولیدات خود در حوزه های تولید، توزیع و خدمات 
عمرانی،  معدنی،  مختلف صنعتی،  های  بخش  در 
مسکن، نیرو، انرژی، بازرگانی، کشاورزی، دامداری، 
گردشگری،  نقل،  و  حمل  توزیعی،  خدماتی، 
بازارچه های مرزی، صنایع چوب، فرش و صنایع 

دستی را ارائه نمودند.مدیر بخش تعاون اداره کل 
تعاون،کارورفاه اجتماعي استان در خصوص اهداف 
برگزاري این  نمایشگاه خاطر نشان کرد: حمایت 
تعاونی،  های  شرکت  محور  صادرات  تولیدات  از 
شرکت  هدایت  صادراتی،  جدید  بازارهای  یافتن 

های تعاونی به سمت تولید کاالی صادرات محور، 
توسعه  سازمان  با  تعامل  و  همکاری  گسترش 
فرهنگ  ترویج  برندسازی،  و  بازار  توسعه  تجارت، 
تعاون وکارآفرینی و اشتغال زایی برخی از اهداف 
با  تعاون  بخش  توانمندیهای  نمایشگاه  برگزاری 
بوده است که در دي ماه جاري  رویکرد صادراتی 
خصوص  در  محمد  علي  گردید.مهندس  برگزار 
تعاوني شرکت کننده از استان البرز در این نمایشگاه 
اظهارداشت:  دراین نمایشگاه  نیز تعاوني تولیدي 
صنعتي آنا سون البرز با زمینه تولید چیپس میوه 
و دمنوش هاي با کیفیت گیاهي و میوه اي و بسته 
بندي این محصوالت با برپایي غرفه در این نمایشگاه 
محصوالت خودرا بعنوان یکي از تعاوني هاي برتر 
مورد  همچنین  و  نمود  معرفي  استان  از  تولیدي 
تعاون ومسئولین  معاون  بازدید مهندس کالنتري 
وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي  قرار گرفت.شایان 
ذکر است مسئولین وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي 
ونیز رئیس بانک توسعه تعاون کشور نیز از غرفه هاي 

این نمایشگاه بازدید بعمل آوردند.

در دومین نمایشگاه بزرگ توانمندیهای بخش تعاون کشور صورت گرفت؛

حضور یک شرکت تعاوني تولیدي صنعتي از استان البرز

رسول زرگرپور در نشست خبری با اصحاب رسانه 
اظهار داشت: مهمترین موضوع مورد توجه دولت 
بحث اقتصادی است و طبیعتاً ما مشکالتی را در 

اصفهان هم داریم.
وی افزود: دولت دو برنامه را در دستور کار قرار داد 
که یکی بسته حمایتی از بنگاه های کوچک اقتصادی 
بود و دیگری کارگروه رفع موانع تولید بود که بعد از 

سفر رئیس جمهور به اصفهان تشکیل شد.
استاندار اصفهان تصریح کرد: 10 هزار میلیارد دالر 
تسهیالت یارانه ای در اختیار استان قرار گرفت و 
کارگروهی متشکل از اتاق صنعت و معدن، بازرگانی، 

تعاون و بخش صنعت و کشاورزی تشکیل شد.
از خبرگزاری فارس در اصفهان؛ زرگرپور  به نقل 
از  نیمی  یعنی  واحد  و 656  هزار  کرد: 4  عنوان 
واحدهای زیر 100 نفر کارگر در سامانه بهینه یاب 
ثبت نام کردند که اصفهان رتبه اول کشور را دارد. 

وی ادامه داد: در دو مرحله موارد ثبت نامی پاالیش 
می شوند، هم در کارگروه مذکور پاالیش می شود 
و هم توسط سیستم بانکی که با همین ارزیابی 3 
هزار واحد که در اولویت طرح نبود از سیستم خارج 
شدند و یک هزار و 753 واحد صالحیت دریافت وام 
را داشتند.استاندار اصفهان اضافه کرد: از این تعداد 
900 واحد با سیستم بانکی قرارداد بستند که بالغ بر 
680 میلیارد تومان اعتبار بود و تاکنون 600 میلیارد 

تومان تسهیالت دریافت کردند.

زرگرپور با اشاره به اینکه اصفهان در سطح کشور 
رتبه اول را در ارائه تسهیالت داراست، بیان کرد: 
ارائه شده در محل درست  اینکه تسهیالت  برای 
خرج شود ستادی هم برای نظارت تشکیل شده که 

مرتب موارد را رصد می کنند.
وی افزود: با این تسهیالت 34 هزار فرصت شغلی که 
در حال از دست رفتن بود تثبیت شد و جمعاً 48 

هزار واحد تثبیت و ایجاد اشتغال شد.
استاندار اصفهان اظهار کرد: 142 واحد باالی 100 
کارگر نیز برای بررسی به ستاد تهران ارسال شد که 
از این تعداد هم تا امروز 55 واحد در کارگروه مطرح 
اقدامات  به  اشاره  با  ادامه  در  است.زرگرپور  شده 
صورت گرفته در کارگروه رفع موانع تولید، گفت: 
تاکنون 311 جلسه برگزار شده و  10 هزار و 803 
مصوبه هم داشته است.وی اضافه کرد: 17 درصد از  
موانع مربوط به مالیات، 12 درصد مربوط به تأمین 

اجتماعی، 38 درصد مربوط به بانک ها بوده است.
استاندار اصفهان تصریح کرد: بانک های دولتی و نیمه 
دولتی همراهی خوبی را در حل مشکالت اقتصادی 
را  الزم  همراهی  خصوصی  بانک های  ولی  دارند 
ندارند.زرگرپور گفت: بعد از برجام نیز سرمایه گذاری 
خارجی در استان به جد دنبال شده است و تاکنون 
140 فرصت سرمایه گذاری با اعتبار 11 میلیارد یورو 
را احصا کردیم که البته نیاز به 47 هزار میلیارد ریال 

سرمایه گذاری خارجی هم هست.

استاندار اصفهان:

قرارداد انتقال مالکیت ریسباف امضا می شود
بابل- فاطمه حسن زاده؛ مدیر روابط عمومی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران از کسب 
امور خیریه  اوقاف و  برتر روابط عمومي  رتبه 
اوقاف  عمومي هاي  روابط  بین  در  مازندران 

سراسر کشور خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور 
ظرفیت  از  استفاده  مازندران،  استان  خیریه 
رسانه ها برای ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف یکی 
از نیازهای روز جامعه به شمار می رود که تعداد 
سال های  در  مازندران  جدید  موقوفات  آمار 
با  اوقاف  مناسب  ارتباط  نشان دهنده  اخیر 

رسانه ها است. 
امور  و  اوقاف  اداره کل  عمومی  روابط  مدیر 
و  حسنه  سنت  وقف  گفت:  مازندران  خیریه 
جامعه  به  به درستی  هنوز  که  است  نیکویی 

معرفی نشده است.
محمود فیاض بخش با بیان اینکه در سال های 
اخیر رسانه ها تالش زیادی برای معرفی، تبیین 
و بلیغ فرهنگ وقف انجام دادند، اظهار کرد: 
استان  و  کشور  در  موقوفات  ساالنه  افزایش 
این  مناسب  فرهنگ سازی  از  نشان  مازندران 
اینکه اگر وقف  با بیان  سنت حسنه دارد.وی 
از  بسیاری  شود  معرفی  جامعه  به  به درستی 

مشکالت جامعه را برطرف می کند، افزود: مقام 
معظم رهبری بر ترویج فرهنگ وقف متناسب 
این  که  دارند  تأکید  جامعه  روز  نیازهای  با 
مسئله باید با کمک رسانه ها به مردم و خیران 
اداره کل  عمومی  روابط  شود.مدیر  شناسانده 
اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه هر 
صنفی با تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف می توانند 
برای خود یک وقف جدید ایجاد کنند، عنوان 
با  می توانند  خبرگزاری ها  و  رسانه ها  کرد: 
استفاده از ظرفیت خیران برای وقف های جدید 

در حوزه رسانه ایجاد کنند.
فیاض بخش از کسب رتبه برتر روابط عمومی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران در بین 
روابط عمومی های اوقاف سراسر کشور خبر داد 
راستای  در  برتر  رتبه  این  کرد:  و خاطرنشان 
برنامه های  کامل  اجرای  و  رسانه ها  با  تعامل 
ابالغی سازمان اوقاف و امور خیریه در مازندران 

کسب شده است.
و  خبرنگاران  تالش های  از  قدردانی  با  وی 
اصحاب رسانه در ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف، 
گفت: اوقاف تعامل با رسانه ها و خبرنگاران را 
در راستای ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف وظیفه 

خود می داند.

کسب رتبه برتر روابط عمومي اداره کل اوقاف 
مازندران در کشور
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نصف ذخیره سدها کماکان خالی است

وزارت نیرو با اشاره به افزایش هفت درصدی موجودی آب سدهای 
کشور در مقایسه با پارسال، اعالم کرد: نصف ذخیره سدها کماکان 

خالی مانده است. 
بر این اساس با توجه به بارش های خوب هفته های گذشته، این میزان 
حجم مخزن در مقایسه با مدت مشابه پارسال از حدود هفت درصد 
افزایش برخوردار است، ولی کماکان 53 درصد مخازن سدهای کشور 
خالی است. این در حالی است که حجم مخازن سدهای کشور در مدت 

مشابه سال گذشته، 21 میلیارد و 980 میلیون مترمکعب بوده است.
از سوی دیگر حجم مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا 
15 دی ماه جاری 23 میلیاردو 450 میلیون متر مکعب و ظرفیت کل 
مخازن سدهای کشور 49 میلیاردو 600 میلیون مترمکعب ثبت شده 
است. از اول مهرماه تا 15 دی ماه امسال، ورودی آب به مخازن سدهای 
کشور 6 میلیاردو 420 میلیون متر مکعب و خروجی آن 7 میلیاردو 790 
میلیون متر مکعب بوده است. ورودی آب به مخازن سدهای کشور از 
ابتدای سال امسال تا 15 دی ماه، در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال،   

34 درصد کاهش و خروجی آن 21 درصد افزایش داشته است.
ورودی آب به مخازن سدهای کشور در مدت مشابه پارسال 9 میلیارد 
و 800 میلیون مترمکعب و خروجی آن حدود 6 میلیارد و 420 میلیون 

مترمکعب بوده است.

ورود شرکت های خارجی به پروژه های نفتی باید 
به صورت کنسرسیوم باشد 

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و  عضو هیات مدیره 
پتروشیمی ورود شرکت های خارجی به پروژه های نفتی به صورت 
با  خارجی  شرکت های  اگر  داشت:  اظهار  و  دانست  تهدید  را  تکی 
مدیریت،  سطح  ارتقای  باعث  شوند  جوینت  ایرانی  شرکت های 

اقتصاد و تکنولوژی ما می شوند. 
مهدی شریفی نیک نفس با بیان این که ما در دوران انقالب، جنگ و 
تحریم ظرفیت و توانمندی باالیی در بخش پتروشیمی حاصل کردیم، 
گفت: ما در حال حاضر حدود 700 شرکت فعال و توانمند در بخش 
تجهیزات نفت و پتروشیمی داریم و بابت حضور شرکت های خارجی در 

پروژه ها نگرانی وجود ندارد.
وی با بیان این که شرکت های خارجی به صورت پارتنر با ما وارد حوزه 
فعالیت می شوند، افزود: اگر چه بخش خصوصی نحیف شده اما باید 
بتوانیم شرکت های خارجی و داخلی را متمرکز کرده و  کنسرسیوم 

تشکیل دهیم.
به  نفتی  پروژه های  به  خارجی  شرکت های  ورود  نفس  نیک  شریفی 
صورت تکی را تهدید دانست و اظهار داشت: اگر شرکت های خارجی 
با شرکت های ایرانی جوینت شوند باعث ارتقای سطح مدیریت، اقتصاد 
نیز صنعت  یادآور شد: در حال حاضر  ما می شوند. وی  تکنولوژی  و 
پتروشیمی کشور ما در فاصله نزدیکی با کمپانی های بزرگ فعالیت 
می کند و قابلیت رقابت باالیی دارد اما با حضور شرکت های خارجی، 

بخش هایی از توانمندی ما در این صنعت تقویت خواهد شد.

انحالل دو شرکت بازرگانی گاز و ذخیره سازی 
گاز طبیعی کلید خورد

پس از انحالل رسمی شرکت صادرات گاز ایران، پروژه انحالل دو شرکت 
بازرگانی گاز و ذخیره سازی گاز طبیعی نیز آغاز شده است.

به گزارش فارس پس از انحالل رسمی شرکت صادرات گاز ایران توسط 
علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت و تبدیل آن از روز چهار شنبه به 
عنوان یک مدیریت در شرکت ملی نفت ایران، تغییر ساختار در شرکت 

ملی گاز ایران نیز آغاز شده است.
بر این اساس قرار است به زودی شرکت بازرگانی گاز ایران و همچنین 

شرکت ذخیره سازی گاز نیز منحل و تبدیل به دو مدیریت شوند.
شرکت بازرگانی گاز ایران مسوولیت تامین کاال و تجهیزات شرکت های 
گاز استانی، بازاریابی و صادرات گوگرد پاالیشگاه های گازی و صادرات 

میعانات گازی برخی از پاالیشگاه های گاز را بر عهده داشت.
در دولت قبل قرار بود این شرکت به همراه شرکت های گاز استانی به 
بخش خصوصی واگذار شود اما با تغییر دولت این سیاست عملی نشد 
و مقرر شد که این شرکت منحل و در قالب یک مدیریت ادامه فعالیت 
دهد. بر اساس این گزارش، همانطور که گفته شد شرکت ذخیره سازی 

گاز نیز قرار است به زودی منحل شود.
شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی که نزدیک به یک دهه از فعالیتش 
می گذرد براساس تصمیم هیئت مدیره شرکت ملی گاز قرار است در 

شرکت مهندسی و توسعه گاز ادغام شود.
ایران  طبیعی  گاز  سازی  ذخیره  شرکت  انحالل  از  هدف  ظاهرا 
کوچک سازی و چابک سازی شرکت ملی گاز ایران عنوان شده و عمال با 
این تغییر ساختاری بحث واگذاری و خصوصی سازی این شرکت گازی 

هم منتفی می شود.
شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی نقش قابل توجهی در جلوگیری از افت 

فشار گاز در استان های مختلف کور در فصل سرما داشته است.

تولید نفت شیل در ایران به صرفه نیست 

یک کارشناس انرژی گفت: ایران دارای ذخایر عظیم دست نخورده نفت 
سنتی است که هزینه تولید هر بشکه آن 10 دالر است که توجیهی برای 

حرکت این کشور به سمت تولید نفت شیل باقی نمی گذارد. 
بر اساس این گزارش، گال لطف، مدیر انستیتوی تحلیل امنیت جهانی 
روی  پیش  موانع  و  احتمالی  های  ریسک  خصوص  در  آذربایجان 
قراردادهای جدید نفتی ایران گفت، مشکل اصلی قراردادهای جدید 
نفتی ایران این است که هرچند این قراردادها شامل بندهایی است که 
اجازه انتقال مالکیت منابع هیدروکربنی به سرمایه گذاران خارجی را می 
دهد، اما طرف خارجی نمی تواند هیچ گونه حق مالکیتی بر دیگر دارایی 
های پروژه داشته باشد و این می تواند یک ریسک سیاسی و تجاری به 

وجود آورد.
وی افزود: »هرچند سرمایه گذاران در حال آماده شدن برای حضور در 
صنعت انرژی ایران هستند، اما آنها هنوز آماده سرمایه گذاری های بزرگ 
در این کشور نیستند. دلیل عمده این امتناع عدم قطعیت ناشی از موضع 
دولت جدید آمریکا در مورد ایران است. حدود 3 تا 6 ماه طول می کشد 

تا ابهامات در مورد نقش ایران در بازار انرژی برطرف شود.«
ایران همچنین قصد دارد به جمع کشورهای تولید کننده نفت و گاز 
شیل بپیوندد. ایران پیشتر از وجود منابع قابل توجه نفت شیل در استان 

لرستان خبر داده بود. اما حجم دقیق این منابع هنوز فاش نشده است.
اکثر تحلیلگران معتقدند به دلیل هزینه های باالی تولید، بعید است که 

ایران در آینده نزدیک اقدام به اکتشاف نفت شیل کند.
لطف  در خصوص احتمال موفقیت ایران در حوزه نفت شیل گفت، نفت 
شیل در ایران یک گزینه پایدار نیست زیرا اکتشاف نفت شیل به دالیل 

تکنولوژیک پر هزینه تر از تولید سنتی نفت است.
»ایران دارای ذخایر عظیم دست نخورده نفت سنتی است که هزینه 
تولید هر بشکه آن 10 دالر است. چرا این کشور باید دنبال نفت های 

نامتعارف که هزینه تولید آن 4 یا 5 برابر بیشتر است برود؟«
بر اساس آمارهای اداره اطالعات انرژی آمریکا، تولید نفت ایران در بازه 
زمانی ژانویه تا سپتامبر 2016 به میزان 18.8 درصد افزایش یافته و به 

3.92 میلیون بشکه در روز رسیده است.

واردات نفت هند از ایران رکورد زد

واردات ساالنه نفت هند از ایران در سال 2016 
به دنبال لغو تحریم های بین المللی علیه تهران 
و ازسرگیری خرید بعضی از پاالیشگاه ها، به رکورد 

باالیی صعود کرد.
بر اساس این گزارش، آمار نفتکش ها و گزارش واحد 
تحقیقات و پیش بینی های نفت تامسون رویترز 
نشان داد با افزایش چشمگیر واردات نفت از ایران، 
این کشور در رتبه چهارمین صادرکننده بزرگ نفت 
به هند در سال 2016 قرار گرفت و از رتبه هفتم 
در سال 2015 ارتقا یافت. ایران پیش از تحریمها، 

دومین صادرکننده بزرگ نفت به هند بود.
طبق آمار، هند که سومین مصرف کننده بزرگ 
 437 گذشته  سال  در  است،  جهان  در  نفت 
هزار بشکه در روز نفت از ایران برای تامین نیاز 
پاالیشگاه هایش وارد کرد که باالتر از 208 هزار و 

300 بشکه در روز در سال 2015 بود.
واردات نفت هند از ایران در دسامبر سال 2016 
نسبت به دسامبر سال 2015 سه برابر شد و به 

حدود 546 هزار و 600 بشکه در روز رسید.
طبق آمار رویترز، واردات نفت هند از ایران، باالترین 

میزان در شش سال گذشته به شمار می رود.

صادرات میعانات ایران ۱۷ درصد 
کاهش می یابد 

به دلیل کاهش خرید کره جنوبی، صادرات میعانات 
ایران در ماه جاری میالدی با 17 درصد کاهش به 

پایین ترین رقم در 5 ماه اخیر خواهد رسید. 
منبع  یک  رویترز،  از  نقل  به  تسنیم  گزارش  به 
مطلع از برنامه اولیه بارگیری تانکرهای ایران گفت، 
صادرات میعانات ایران در ماه جاری میالدی با 17 
درصد کاهش به پایین ترین رقم در 5 ماه اخیر 
خواهد رسید. این کاهش در شرایطی اتفاق می 
افتد که کره جنوبی، خریدار اصلی میعانات از ایران، 
خرید خود از این کشور را تقریبا به نصف کاهش 
داده و میعانات بیشتری از قطر خریداری می کند.

بر اساس این گزارش، میزان بارگیری میعانات ایران 
در ماه ژانویه به 385 هزار بشکه در روز خواهد 
رسید، در حالی که این رقم برای ماه دسامبر 462 

هزار بشکه برآورده شده بود.
به  از رسیدن  ایران پس  نفتی  میعانات  صادرات 
باالترین رقم سال 2016 در ماه اکتبر )560 هزار 

بشکه در روز( رو به کاهش گذاشته است.
به گفته یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش 
انتظار در میزان  شود، عامل اصلی کاهش مورد 
صادرات میعانات ایران کاهش خرید کره جنوبی 
است که قرار است واردات میعانات خود از ایران 
را به پایین ترین رقم 6 ماه اخیر یعنی 111 هزار 
بشکه در روز برساند. این رقم تقریبا نیمی از 201 
هزار بشکه ای است که کره جنوبی در ماه دسامبر 

از ایران وارد کرده است.
به گفته تجار، کره جنوبی خرید میعانات از قطر 
را افزایش داده است. ایران و قطر بزرگترین صادر 

کنندگان میعانات در جهان به شمار می روند.

صعود نفت جهانی در واکنش به 
کاهش تولید اعضای اوپک

پیرامون  گزارشهای  از  جمعه  روز  جهانی  نفت 
و  گرفت  قرار  مورد حمایت  اوپک  تولید  کاهش 

اندکی افزایش یافت.
نفت برنت که قیمت پایه بازار بین المللی است، 
به  نسبت  سنت  که 3  شد  معامله  دالر   56.04

قیمت نهایی روز پنج شنبه افزایش داشت.
نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم سه سنت 

افزایش نشان داد و در 53.04 دالر ایستاد.
به گفته معامله گران، رکورد باالی واردات 8.56 
میلیون بشکه نفت خام در روز از سوی چین در 

دسامبر، به حمایت از قیمتها کمک کرده است.
با این همه، صادرات محصوالت نفتی پاالیش شده 
چین در ماه گذشته بر مبنای سال به سال حدود 
25 درصد رشد کرد و به رکورد 5.35 میلیون تن 
رسید که باالتر از رکورد 4.85 میلیون تن در نوامبر 
پاالیشگاهها  تولید  نشان می دهد  آمار  این  بود. 
باالتر از آن است که حتی کشور پرمصرفی مانند 

چین بتواند تولید آنها را جذب کند.
عربستان  اظهارات  از  بازارها  عرضه،  بخش  در 
 10 پایین  به  تولیدش  کرد  اعالم  که  سعودی 
است،  کرده  پیدا  کاهش  روز  در  بشکه  میلیون 
دلگرمی پیدا کردند. این امر به معنای آن است 
که عربستان تولیدش را بیش از 486 هزار بشکه 
در روز که تحت توافق کاهش تولید اوپک پذیرفته 

است، کاهش داده است.
خالد الفاح، وزیر انرژی عربستان روز پنج شنبه 
اظهار کرد این کشور تولیدش را به پایین ترین 
است.  داده  کاهش  گذشته  سال  دو  در  میزان 
در  بازار  گفت:  ابوظبی  در  کنفرانسی  در  فالح 
وهله نخست از سالمت فوق العاده ای برخوردار 
است و تقاضای جهانی برای نفت بیش از یک 
رشد   2017 سال  در  روز  در  بشکه  میلیون 
آینده  سال  سه  تا  دو  در  بازار  و  کرد  خواهد 
عرضه محدودتری خواهد داشت. وی در ادامه 
افزود: قیمتهای نفت امسال واکنش نشان می 

دهند.
عصام المزروعی، وزیر نفت کویت در همین این 
از  بیش  را  نفتش  تولید  کویت  گفت:  کنفرانس 
میزانی که تحت توافق اوپک وعده داده بود، کاهش 
داده است. جابر علی اللعیبی، وزیر نفت عراق هم 
اظهار کرد عراق امیدوار است قیمت بهتری وجود 
داشته باشد. این کشور صادرات نفتش را به میزان 
170 هزار بشکه در روز کاهش داد و هفته جاری 

40 هزار بشکه دیگر کاهش داد.
به گفته تحلیلگران »بی ام آی ریسرچ«، رعایت 
توافق کاهش تولید مثبت به نظر می رسد و این 
موسسه درصد اجرای توافق مذکور را حدود 73 

ردصد ارزیابی می کند.

کوتاه از انرژینفت در جهان

دو  امضای  به  اشاره  با  مسئول  مقام  یک   
اعالم  هلند،  و  ایتالیا  با  نفتی  نامه  تفاهم 
کرد: ایران به زودی هاب صادرات تجهیزات 

صنعت نفت خواهد شد. 
رضا خیامیان در حاشیه بازدید از سیزدهمین 
اینکه  با  انرژی  و  نفت  بین المللی  نمایشگاه 
تاکنون انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت ایران با انجمن معدن و نفت ایتالیا و 
نیز انجمن انرژی هلند، تفاهم نامه همکاری 
که  نداده ایم  اجازه  گفت:  است،  کرده  امضا 
کاغذبازی  و  کاغذ  در حد  تفاهم نامه ها  این 
باقی بماند و درحال عملیاتی کردن مراحل 

اجرایی آن هستیم.
تجهیزات  سازندگان  انجمن  رئیس 
می تواند  دولت  اینکه  بیان  با  نفت  صنعت 
شرکت های  کنار  در  را  ایرانی  شرکت های 
وقتی  کرد:  تصریح  کند،  تعریف  خارجی 
قرارداد  بستن  حال  در  خارجی  طرف های 

شرکت های  فهرست  باید  هستند،  ایران  با 
براساس  و  گیرد  قرار  مدنظر  هم  ایرانی 
در  هم  ایران  توانمندی های  از  قانون، 

زمینه های مختلف بهره گیری شود.

تولیدکنندگان  افزود:  مسئول،  مقام  این 
نیز در این شرایط وظیفه ای بر عهده دارند 
درصدد  خارجی  شرکت های  که  حاال  و 
هستند،  ایران  نفت  صنعت  در  مشارکت 

این  تا  کنند  عمل  گونه ای  به  می توانند 
شرکت ها با طرف های ایرانی که دانش فنی 
خوبی دارند، مجموعه های مشترک تشکیل 
روشنی  آینده  صورت،  این  در  و  دهند 
می توان برای صنعت نفت ایران متصور بود.

به گفته وی می توان ضمن انتقال تکنولوژی، 
داد،  افزایش  را  ایرانی  شرکت های  دانش 
داخلی  نیاز  تامین  کنار  در  که  گونه ای  به 
می توانیم صادرات را هم رونق دهیم و ایران 
صادرات  هاب  که  شود  تبدیل  کشوری  به 

تجهیزات فنی در منطقه را راه اندازی کند.
تجهیزات صنعت  سازندگان  انجمن  رئیس 
امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  نفت 
ایرانی  شرکت های  مشارکت  و  همکاری  با 
و خارجی بتوانیم ایران را به نقطه ای برای 
سرمایه گذاری  جذب  و  تکنولوژی  انتقال 
نفتی  تجهیزات  ساخت  زمینه  در  خارجی 

تبدیل کنیم.

امضای تفاهم  نفتی با ایتالیا و هلند؛

ایران،هاب صادرات تجهیزات صنعت نفت می شود

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
 55 به  پتروشیمی  نیاز صنعت  از  ایران 
تا 10 سال  میلیارد دالر سرمایه گذاری 

آینده خبر داد. 
بازدید  حاشیه  در  شاهدایی  مرضیه 
بین المللی  نمایشگاه  سیزدهمین  از 
انرژی کیش با بیان اینکه برای تکمیل 
آینده  سال  پنج  تا  نیمه کاره  طرح های 
سرمایه گذاری  دالر  میلیارد   20 باید 
کنیم، اظهارکرد: این طرح ها از دو تا 30 
درصد پیشرفت فیزیکی دارند که برای 
نیاز به سرمایه گذاری 20  تکمیل آن ها 

میلیارد دالری است.
وی افزود: طرح هایی را معرفی کرده ایم 
به  امیدواریم  آینده  10سال  تا  و 
برسیم  تنی  150میلیون  تولید  ظرفیت 
 150 ظرفیت  به  و  سرمایه گذاری  که 
میلیون تنی برسیم که برای رسیدن به 
باید  طرح ها  این  اجرای  و  ظرفیت  این 
سرمایه گذاری  دالر  میلیارد   55 حدود 

در صنعت پتروشیمی انجام شود. 
صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
پتروشیمی درباره مهم ترین اولویت های 
جذب سرمایه و همکاری های بین المللی 
با  ما  اصلی  برنامه های  از  یکی  گفت: 
توجه به این که در زمینه جذب سرمایه  
تا جایی  بود که  این  باشیم،  باید محور 
فرصت ها  معرفی  برای  می توانیم  که 
در  هدف  این  با  همسو  که  کنیم  اقدام 

کردیم  شرکت  خارجی  سمینار  چند 
ایران  در  هم  مختلفی  همایش های  و 

برگزار شد.
سیزدهمین  خبری  ستاد  گزارش  به 
نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش، 
که  اصلی  محور  کرد:  تصریح  شاهدایی 
سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی  در 
هاب های  معرفی  داده ایم،  قرار  مدنظر 
صنعت  است  قرار  که  است  جدیدی 
پتروشیمی در آن ها توسعه یابد از جمله 
پارسیان، تکمیل فاز دو ماهشهر، الوان، 
و مناطق جنوبی  قشم، جاسک، چابهار 
ایران که برای توسعه صنعت پتروشیمی 

مستعد هستند. 
این  به  که  طرح هایی  وی،  گفته  به 
با  ویژه  به  دارند،  اختصاص  مناطق 
و  ایران  جدید  پتروشیمی  خوراک های 
مناطق  این  در  که  گازی  خوراک های 
اولویت های  جزو  دارد،  وجود  وفور  به 

شرکت پتروشیمی هستند.
درباره  همچنین  نفت  وزیر  معاون 
و  نفت  بین المللی  نمایشگاه  برگزاری 
نمایشگاه  این  گفت:  نیز،  کیش  انرژی 
است  ملی  افتخار  مایه  و  پربار  بسیار 
مهم  بسیار  دستاوردهای  آن  در  که 
و  شده  عرضه  پتروشیمی  و  گاز  نفت، 
در آن مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و 
مجریان طرح ها می توانند ارتباط بسیار 

نزدیکی باهم برقرار کنند.

مدیـر اکتشـاف شـرکت ملـی نفت یکی 
را  نفـت  وزیـر  اسـتراتژیک  اهـداف  از 
کشـورهای  از  گاز  واردات  از  بی نیـازی 
مناطـق  گفـت:  و  کـرد  عنـوان  دیگـر 
دارای اولویـت بـرای اکتشـاف کپـه داغ 
در شـمال شـرق کشـور، دشـت آبادان، 
میادین مشـترک نفتـی در خلیج فارس 

و دزفـول شـمالی و جنوبـی هسـتند.
به گزارش ایسنا، هندی از نگاه مدیریت 
کشف  برای  کشور  سراسر  به  اکتشاف 
و  داد  خبر  جدید  مخازن  و  میادین 
گفت: مجبور شدیم به لحاظ محدودیت 
لحاظ  به  را  ایران  پهنه  مالی کل  منابع 
پارامترهای  براساس  اکتشافی و  ریسک 
اقتصادی(  )امنیتی،  غیرفنی  و  فنی 
نفت  وزیر  اخیرا  کنیم.  اولویت بندی 
مدیریت  برای  جدیدی  استراتژی 
آن  براساس  که  کرده  تعیین  اکتشاف 
نیاز  که  هایی  چاه  در  باید  اکتشاف 
بیشتری وجود دارد، عملیات انجام دهد 
بود چون  آمار  باالبردن  فکر  به  نباید  و 
میدان اکتشاف شده زیادی وجود دارد 
بلکه  اند،  نکرده  پیدا  توسعه  شانس  که 
و  نفت  دارند  عقیده  درستی  به  ایشان 
استراتژیک  نیاز  که  چاه هایی  در  گاز 

است باید کشف شود.

وی یکی از اهداف اسـتراتژیک وزیر نفت 
را بی نیـازی از واردات گاز از کشـورهای 
دیگر عنـوان کرد و افـزود: مناطق دارای 
اولویـت شـامل کپه داغ در شـمال شـرق 
کشـور، دشـت آبادان، میادین مشـترک 
نفتـی در خلیـج فارس و دزفول شـمالی 
و جنوبـی هسـتند کـه هرچنـد ریسـک 
باالیـی دارد، امـا بایـد انجام شـود. البته 
فعالیـت جمـع آوری داده های مورد نیاز 
و انجـام مطالعـات پایه در سـایر مناطق 

نیـز ادامه خواهد داشـت.
 مدیر اکتشـاف شـرکت ملی نفت ادامه 
داد: از حـدود 15 حوضـه رسـوبی کـه 
در کشـور تعییـن شـده در 10 منطقـه 
فقـط کار مطالعاتـی انجـام مـی دهیـم 
کـه احتیاجـی بـه منابـع مالـی زیـادی 
نـدارد و در پنـج منطقـه دیگـر عـالوه 
انجـام  هـم  کار حفـاری  مطالعـات  بـر 
می شـود چون تقریبـا 80 درصد هزینه 
اکتشـاف متعلـق بـه حفـاری اسـت. از 
و  طـرح  و  پورتفلیـو  مدیریـت  امسـال 
هـای  حوضـه  اولویت بنـدی  بـا  پـروژه 
رسـوبی، با هدف بهینه سـازی اسـتفاده 
و  اسـت  شـده  برنامه ریـزی  منابـع،  از 
بـا  منطقـه  پنـج  ایـن  سـعی می شـود 

منابـع داخلـی پیـش رود.

معرفی ۵ منطقه جدید برای اکتشاف 
چاه های نفتی و گازی 

فروش  برای  ژاپنی  17شرکت  با  ایران 
و  پتروشیمی  ساخت  میادین،  نفت،توسعه 
پاالیشگاه مذاکره، تفاهم نامه و قرارداد امضاء 
کرده تا عمال ژاپن با سبقت از چین و روسیه، 

به بزرگترین شریک نفتی تبدیل شود. 
به گزارش مهر، هر چند از چین و روسیه به 
در  نفت  راهبردی صنعت  شریک  دو  عنوان 
اما شرکت های  یاد می شد،  پسابرجام  دوران 
ژاپنی با آغاز مذاکره و امضای چندین تفاهم 
نامه و حتی قرارداد در توسعه بخش باالدستی 
مشارکت  و  پاالیشگاه  احداث  نفت،  صنعت 
به  اکنون  پتروشیمی،  طرح های  ساخت  در 

بزرگترین شریک نفتی ایران تبدیل شده اند.
به عبارت دیگر در طول حدود یکسال گذشته 
تاکنون، در سطح همکاری و مبادالت ایران 
و  خام  نفت  تجارت  و  صادرات  حوزه  دو  در 
سرمایه گذاری با شرکت های مختلف، ژاپنی ها 
با افزایشی قابل توجهی توانسته اند در جایگاه 

مناسبی قرار گیرند.
در حوزه تجارت نفت، هم اکنون شرکت ملی 
نفت ایران موفق به امضای قراردادهای فروش 
نفت با اکثر پاالیشگاه های بزرگ نفتی ژاپن 
شده؛ به طوری که تاکنون قراردادهای یکساله 
و بلندمدتی با اکثر غول های پاالیش نفت ژاپن 
همچون شرکت »جی ایکس اویل اند انرژی«، 
جنرال  »توتن  »شواشل«،  میتسو«،  »ایده 

سکیو« و »کازمو« امضا کرده است.
در شرایط فعلی با وجود کاهش تقاضا برای 
واردات نفت خام توسط ژاپن؛  حجم صادرات 
برابری  دو  به  نزدیک  افزایشی  با  ایران  نفت 
هزار  به حدود 214  تحریم،  دوره  به  نسبت 
بشکه در روز رسیده و رقابتی شانه به شانه با 
قطر برای تصاحب عنوان سومین تامین کننده 

نفت،  با سرزمین آفتاب تابان آغاز شده است.

é  بخش به  ژاپنی  شرکت   5 ورود 
باالدستی نفت ایران

برای  ایران  شکنی های  رکورد  با  همزمان 
فروش نفت به ژاپن، در سرمایه گذاری بخش 
باالدستی صنعت نفت و گاز ایران هم تاکنون، 
شرکت های ژاپنی باالترین سهم را در رقابت با 
شرکت های روسی، چینی و اروپایی به خود 

اختصاص داده اند.
تایید  لیست 29 شرکت  در  اساس  این  بر 
ایران  نفت  ملی  شرکت  شده  صالحیت 
با  ژاپنی ها  شد،  منتشر  قبل  روز  چند  که 
صاحب  شرکت های  رکوردار  شرکت   4
ایران  با  نفتی  همکاری  برای  صالحیت 
لیست،  این  در  دیگر،  عبارت  به  هستند. 
شرکت  چهار  ثبت  با  ژاپنی  شرکت های 
و  میتسوبیشی  میتسویی،  اینپکس،  شامل 
شرکت اکتشاف نفت ژاپن درحالی پیشتاز 
به زودی  اند که پیش بینی می شود  شده 
شرکت  لیست  به  هم  ماروبنی  شرکت  نام 
های دارای صالحیت خارجی شرکت ملی 

نفت ایران هم افزوده شود.
در حال حاضر، بزرگترین مذاکره نفتی ایران و 
ژاپن در بخش باالدستی به توسعه میدان نفتی 
آزادگان بازمی گردد و حتی تفاهم نامه همکاری 
با اینپکس ژاپن برای توسعه یکی از بزرگترین 

میادین نفتی کشور امضا شده است.
در این بین، غالمرضا منوچهری، معاون توسعه 
و مهندسی شرکت ملی نفت ایران هفته جاری 
در جمع خبرنگاران از سبقت اینپکس ژاپن از 
سایر شرکت های خارجی از جمله توتال برای 

بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  آزادگان  توسعه 
میادین نفتی ایران خبر داده است.

é  صف ژاپنی ها برای امضای قراردادهای
پاالیشگاه سازی

بر  ژاپنی  شرکت های  مشارکت  و  فعالیت 
برای  عالقه مند  کشورهای  تمامی  خالف 
سرمایه گذاری در صنعت نفت، صرفا در بخش 
باالدستی محدود نشده و شرکت های ژاپنی 
تاکنون تفاهم نامه و مذاکرات متعددی برای 
امضای قرارداد ساخت، توسعه و بهینه سازی 
پاالیشگاه های قدیمی نفت ایران امضا کرده اند.

ملی  شرکت  مدیرعامل  کاظمی،  عباس 
اشاره  با  نفتی  فرآورده های  پاالیش و پخش 
به پیشتازی شرکت های ژاپنی در پروژه های 
جدید پاالیشگاهی ایران در پسابرجام، گفته 
است: تاکنون پنج شرکت بزرگ ژاپنی با ایران 
مذاکره و حتی تفاهم نامه هایی بین دو طرف 

امضا شده است.
از این رو، تاکنون تفاهم نامه ای با شرکت »جی 
اس نیپتون« ژاپن برای اجرای طرح کاهش 
ظرفیت تولید نفت کوره پاالیشگاه تبریز، تفاهم 
نامه ای با »نیپون اویل« ژاپن برای اجرای طرح 
تبریز  پتروشیمی  و  پاالیشگاه  فرآیند  ادغام 
کشور  پتروپاالیشگاه  طرح  اولین  اجرای  و 
به  ژاپن  پی«  سی  سی  »جی  با  مذاکراتی 
منظور اجرای طرح کاهش تولید نفت کوره در 
پاالیشگاه نفت تهران، تفاهم نامه و مذاکراتی 
با دو شرکت ژاپنی »ماروبنی و چیودا« برای 
اجرای طرح کاهش تولید نفت کوره پاالیشگاه 

نفت بندرعباس انجام گرفته است.

ژاپن،  اویل«  این، شرکت »کوزومو  بر  عالوه 
ارائه مشاوره های  برای  را  همکاری های خود 
با شرکت های پاالیش نفت  فنی و آموزشی 
پنجمین  پای  عمال  تا  کرده  آغاز  را  ایران 
شرکت بزرگ پاالیشی ژاپن به صنعت نفت 

کشور باز شود.
در این بین هم اکنون، رقابتی بین شرکت های 
کره  و  چینی  شرکت های  از  برخی  ژاپنی 
جنوبی همچون ساینوپک، دایلم، اس کی در 
و  بازسازی  توسعه،  دالری  میلیارد  بازار 14 
بهینه سازی صنایع پاالیش نفت کشور آغاز 

شده است.
é  با پتروشيمی  قرارداد  امضای 

سامورایی ها
سامورایی ها در صنایع پتروشیمی هم گوی 
سبقت را از رقبای سنتی خود در ایران ربوده اند 
و در طول حدود 6 ماه گذشته تاکنون، دو 
قرارداد تامین منابع مالی در قالب »یوزانس« با 

شرکت های ژاپنی امضاء شده است.
بر این اساس هم اکنون، قراردادهایی به ارزش 
640 میلیون یورو و به مدت سه سال، بین 
صنایع پتروشیمی ایران و دو شرکت ژاپنی 
»ماروبنی و ایتوچو« ژاپن یوزانس برای تامین 
یک  و  پتروشیمیایی  طرح  سه  مالی  منابع 
پاالیشگاه نیمه ساز گاز شامل پاالیشگاه گاز 
بیدبلند 2 و طرح های پتروشیمی ونیران، هرمز 

و هنگام امضاء شده است.
در این بین به نظر می رسد که شرکت های 
برنده  برگ  سه  داشتن  اختیار  در  با  ژاپنی 
برای  مالی  منابع  نوین،  فن آوری های  شامل 
انضباط  و  نظم  نهایت  در  و  سرمایه گذاری 
سازمانی، تا حدودی گوی سبقت را از سایر 
رقبای خارجی ربوده و تاکنون به بزرگترین 

شریک نفتی ایران تبدیل شده اند.

ژاپن بزرگترین شریک نفتی ایران

نیاِز صنعت پتروشیمی ایران 
به ۵۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری
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ایجاد پیوندهای اقتصادی در زنجیره تولید
é امير مسعود سلطانخانی

»کشاورزی« نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد روستایی ایفا 
می کند، یک بخش سازمان یافته و یکپارچه کشاورزی می تواند به بهبود 
امنیت غذایی، کاهش قیمت محصوالت غذایی، افزایش میزان اشتغال و 

درآمد و ایجاد تاثیرات مثبت در محیط زیست کمک شایانی کند.
قدرت تولید و افزایش بهره وری به طور تقریبی در کشور در سطح 
متوسط باقی مانده است، با توجه به پتانسیل های فراوان در بخش 
کشاورزی ایران در کنار رونق بخشیدن به تکنولوژی در این بخش، نیاز 
به سرمایه گذاری و از همه مهم تَر مدیریت جامع و کارشناسی وجود 
دارد چراکه اگر سرمایه گذاری متناسب با ضریب خودکفایی در بخش 
کشاورزی صورت گیرد در شرایط فعلی اقتصادی، امنیت غذایی ایران 
تهدید نخواهد شد. در مقابل هرچه از ضریب خودکفایی فاصله بگیریم، 
امنّیت غذایی بیشتر تهدید می شود، کاهش فرآورده ها و نیروی کار این 
بخش را می توان ناشی از سیاست های تبعیض آمیز داخلی و ساز و 

کارهای تجارت بین الملل دانست.
بخش کشاورزی، به عنوان محّرک رشد اقتصادی، به ویژه در کشورهای 
در حال توسعه مطرح بوده است، بی نیازی از واردات غیرضروری در 
بخش محصوالت کشاورزی مقوله ای است که در طی این چند سال 

اخیر مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته است.
کشاورزی از این که باید نظاره گر واردات محصوالتی باشد که می تواند 
به راحتی، خود آن را تولید کند تبدیل به دغدغه ای شده که هنوز پس 

از بررسی های متعدد از سوی دولتمردان برطرف نشده است.
اما این تنها مشکل کشاورزی ما نیست. امروز علیرغم اینکه کشاورزی 
در بخش توزیع با مشکالت زیادی همراه است و سود آنچنان باالیی 
از فروش محصوالت عاید کشاورزان نمی شود. کشاورزان ما هم هنوز 
نتوانسته خود را به ابزارهای ُمدرن و تکنولوژیک در این عرصه ُمجهز 
کنند و محصوالت باکیفّیت تَری را به جامعه تحویل دهند که این خود 

باعث اُفت قیمت محصوالت می شود.
در واقع هم اکنون میزان دخل و خرج تولیدکنندگان کشاورزی به هم 

نمی خواند و کّفه ترازو به سمت میزان صرف هزینه، سنگین تَر است.
کشاورزان به دلیل ناآشنایی با اصول مهندسی کشاورزی و بهداشت و 
مراقبت از گیاه نمی توانند بهره وری باالیی در محصوالت خود داشته 
باشند، از این رو توّجه به این مشکالت و اقدام برای رفع موانع می تواند 
موجبات شکوفایی و اشتغالزایی را پدید آورد. کشاورزی در سطح دنیا 
یکی از اساسی ترین صنایع است، اگر ایران بتواند ظرفیت های بالقوه خود 
را بالفعل کند، می توانیم امیدوار باشیم که درآمد صنعت کشاورزی روزی 
جای درآمد فروش نفت را بگیرد. از سوی دیگر همین امر نیز موجب 
بازگشت مردم به روستاها و رونق دوباره مناطق روستایی ایران می شود 

که این امر مزیت های متعددی را در پی خواهد داشت.
 
 

حمل ونقل

ابهام و بی عدالتی در آزمون استخدامی راه آهن

اگرچه مسئوالن راه آهن،خطای پرسنل راعلت اصلی حادثه برخورد دو 
قطار اعالم کردند اما درپاسخ به اعتراض برخی شرکت کنندگان آزمون 
استخدامی درباره نتایج پذیرش،منکرهرگونه خطا درسیستم راه آهن 
هستند.پس از برگزاری آزمون استخدامی شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی، نامه اعتراضی تعدادی از شرکت کنندگان در این آزمون نسبت 
به نحوه پذیرش و بی عدالتی های رخ داده در آن، به این خبرگزاری 
انتشار جزییات  البته تعدادی از رسانه ها هم نسبت به  ارسال شد. 
اعتراضات اقدام کردند اما به نظر می رسد که شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی، نمی خواهد در جایگاه پاسخگو حاضر شود و به سوال ها و 
ابهامات این شرکت کنندگان پاسخ دهد.بر اساس شواهد به نظر می رسد 
در بررسی و اعالم نتایج این آزمون خطایی رخ داده باشد اما پیگیری های 
یکی از شرکت کنندگان در آزمون برای اطالع از دالیل مردود شدن 
به نتیجه نرسیده است. سوال اینجاست که چطور ممکن است دریک 
سیستم که به دلیل خطای انسانی واگن از ریل خارج می شود، در اعالم 

نتایج آزمون آن توسط یک فرد خطای انسانی وجود نداشته باشد؟
 

ارز

ارزش دالر پایین آمد

به دنبال شفاف نبودن سیاست های احتمالی اقتصادی دونالد ترامپ 
در برابر جهان، ارزش دالر کاهش و بورس های آسیایی با روند افزایشی 
شاخص روبرو شدند. بعد از اینکه دونالد ترامپ در کنفرانس خبری خود 
در روز پنج شنبه به سیاست های پولی آینده آمریکا به طور شفاف 
نپرداخت، ارزش دالر در بازار معامالت ارزی جهان با روند نزولی آغاز بکار 
کرد.همچنین موضع غیرشفاف دونالد ترامپ در برابر افزایش احتمالی 
تعرفه بر روی کاالهای وارداتی چینی به آمریکا و نیز گمانه زنی بر سر 
احتمال فروکش کردن جنگ تجاری ایاالت متحده و چین، موجب 
افزایش شاخص بورس کشورهای آسیایی شد.در همین حال، میانگین 
شاخص بورس کشورهای واقع در منطقه آسیا و اقیانوسیه به استثناء 
بورس »نیکی« ژاپن با 6 دهم درصد رشد روبرو شد که بیشترین رقم 
از ماه اکتبر سال گذشته میالدی به بعد، محسوب می شود.البته بورس 
نیکی ژاپن با 9 دهم درصد کاهش مواجه شد؛ این در حالی است که 
ارزش  ین در برابر دالر تقویت شد.همچنین شاخص بورس های اروپایی 
نیز  ترکیبی از روند صعودی و نزولی را به خود گرفتند؛ ضمن اینکه 
بورس وال استریت آمریکا با افزایش شروع به کار کرد و سه شاخص 
داووجونز،  S&P 500 و »نزدک« هر کدام به ترتیب با 5 دهم درصد، 

28 دهم درصد و 21 دهم درصد رشد روبرو شدند.
 

کشاورزی

محصوالت تراریخته برچسب گذاری می شوند

مدیرکل ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کاالی سالمت سازمان غذا 
و دارو از برچسب گذاری روغن های خوراکی تصفیه شده و استحصال 
داد.]محصوالت  خبر  کشور  در   )GMO(تراریخته گیاهان  از  شده 

تراریخته برچسب گذاری می شوند[
گیاه تراریخته به گیاهی اطالق می شود که ساختار ژنتیکی آن برای 
افزایش مقاومت گیاه به برخی آفات یا بیماری های گیاهی و برای بهبود 
عملکرد گیاه و بهره وری کشاورز، از طریق مهندسی ژنتیک تغییر یافته 
باشد.مهرنازخیراندیش به ایرنا اظهارکرد: اکنون روغن های خوراکی 
برگرفته از دانه های روغنی گیاهان تراریخته از جمله کلزا، سویا، ذرت 
و پنبه در کشور برچسب گذاری شده است و بقیه محصوالت نیز که 
حاوی گیاهان تراریخته باشند در آینده نزدیک با توجه به بخشنامه های 
ابالغی از سوی سازمان غذا و دارو، برچسب گذاری خواهند شد.وی 
با تاکید بر ضرورت برچسب گذاری همه محصوالت حاوی گیاهان 
برای  بر  و هزینه  زمانبر  برچسب گذاری، یک دوره  افزود:  تراریخته 
شرکت های تولیدی است؛ سازمان غذا و دارو برای اجرای این کار زمانی 
را برای شرکت های تولیدی درنظر می گیرد؛ الزم است شرکت ها با 
توجه به زمان درنظرگرفته شده، زیرساخت ها، برچسب ها و نوشته های 

مخصوص محصوالت تراریخته را انجام دهند.

آثار توقف سقوط صدور پروانه های ساختمانی از سال ۹7

ارزان شدن مسکن به معنی 
کاهش تولید و اشتغال است

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن 
درصدی  رشد 3.3  از  نباید  اینکه  بیان  با  تهران 
قیمت مسکن خوشحال بود چرا که این رشد از 
توقف  آثار  گفت:  است،  عقب  واقعی  قیمت های 
سال 97  از  ساختمانی  پروانه های  صدور  سقوط 
قابل مشاهده خواهد بود.حسن محتشم در پاسخ 
به این سؤال که در گزارش مرکز آمار آمده است 
که روند سقوط تعداد صدور پروانه های ساختمانی 
متوقف شده است و آیا این می تواند نشانه خوبی 
برای بخش مسکن باشد گفت: براساس گزارشی 
که مرکز آمار منتشر کرده رشد قیمت مسکن 3.3 
درصد اعالم شده است این در حالی است که با 
این عدد نباید خوشحال شد چرا که این عدد با 
نرخ تورم فاصله دارد و زیر نرخ تورم است.وی افزود: 
خوشحال نبودن از رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ 
تورم برای این است که این وضعیت در درازمدت با 
کاهش عرضه و تولید و سپس با یک جهش قیمت 
کام متقاضیان مسکن را تلخ خواهد کرد.به گفته 
وی، پس رشد 3.3 درصدی قیمت مسکن کمتر 
از نرخ تورم به معنی افزایش قیمت نیست بلکه به 
معنی ارزان شدن مسکن است و این ارزان شدن 
مسکن با توجه به رشد سایر نهاده های مسکن به 
معنی فرار سازندگان از ساخت و ساز و در نتیجه 
کاهش تولید و حتی اشتغال است.محتشم با تأکید 
براینکه رشد 9.9 درصد اجاره بها در گزارش مرکز 
آمار عددی نزدیک به نرخ تورم را می توان مناسبت 
توصیف کرد، به فارس گفت : رشد نرخ اجاره بها که 
در گزارش مرکز آمار اعالم شده است نشان می دهد 
که این بازار اجاره نه گران  شده و نه ارزان شده 
است.رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان 
سقوط  توقف  خصوص  در  تهران  استان  مسکن 
صدور پروازهای ساختمانی در گزارش مرکز آمار 
گفت: توقف سقوط صدور پروانه های ساختمانی را 
در وضعیتی که مسکن وارد چهارمین سال رکورد 
خود شده است را باید به فال نیک گرفت اما آثار 
ساختمانی  پروانه های  صدور  سقوط  توقف  این 
را باید از سال 97 مشاهده کرد که ساخت وساز 
بگیرد.محتشم تصریح  از آن سال رونق  می تواند 
کرد: در این شرایط رکودی دولت اگر انبوه سازان 
را به ساخت وساز تشویق نمی کند حداقل عوامل 
تراکم و صدور جواز  را مثل هزینه های  بازدارنده 

ساختمانی از پیش روی سازندگان بردارد.
 

رئیس مجمع واردات تاکید کرد:

نان و نام برخی در گروی 
بوروکراسی سازی اقتصاد

کاهش  لزوم  بر  تأکید  با  واردات  مجمع  رئیس 
بوروکراسی اداری در اقتصاد کشور گفت: کسانی که 
نان و نامشان در گروی بوروکراسی سازی امور است، 
قطعاً کارشکنی های متعددی را پیش روی اقتصاد 
کشور قرار می دهند.علیرضا مناقبی خواستار توجه 
بیشتر به ارتقاء و سالم سازی فضای کسب و کار 
شد و افزود: تجارت خارجی، یک کنش و واکنش 
فرصت آفرین است و متأسفانه فضای کسب و کار در 
کشور ما مانع بهره برداری بنگاه ها از پتانسیل های 
آن و سد بسیار جدی مقابل ورود سرمایه گذاران 
خارجی شده است.وی ادامه داد: تجارت خارجی 
کشور، این ظرفیت را دارد که با ترسیم فرصت های 
داخلی برای سرمایه گذاران خارجی، ورود دانش فنی 
و تکنولوژی تولید به کشور را تسهیل کند، اما آنچه 
از گزارش های دریافتی از بنگاه ها و کمیسیون های 
مختلف مجمع واردات مشاهده می شود، آن است 
اداری  دست اندازهای  در  اقتصادی،  فعاالن  که 
زمینگیر می شوند.رئیس مجمع واردات با اشاره به 
بوروکراسی کند اداری در دستگاه های صادرکننده 
شناسنامه دار،  واردکنندگان  افزود:  واردات  مجوز 
مخالف انجام مراتب اداری در دستگاه های نظارتی 
نیستند ولی مسئله این است که دقت و سرعت 
باید همراه هم لحاظ شوند، نه اینکه به بهانه دقت، 
وقت کشی شود و انرژی بنگاه های اقتصادی صرف 
شود.مناقبی  دولتی  میزهای  هفت خوان  از  گذر 
قاچاق  مشوق های  کاهش  ضرورت  بر  تأکید  با 
نامناسب کسب و کار تمایل  اضافه کرد: محیط 
افراد به فعالیتهای زیرزمینی را افزایش می دهد، 
همین موضوع کنار سودآوری قاچاق، قاچاقچیان 
را رها و تجارت خارجی کشور را فلج می کند، و 
از سوی دیگر عملکرد مدیران بنگاه ها، نیروی کار، 
سرمایه گذاران اقتصادی، فرآیندهای اقتصادی نظیر 
فروش، رقابت در عرصه های داخلی و جهانی، توسعه 
کشور و رفاه ملی را تحت تأثیر قرار داده و چهره 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را مخدوش 
می سازد.به گفته مناقبی، هر روز تأخیر در فرایند 
واردات یک کاال، هزینه بسیار زیادی را بر بنگاه های 
اقتصادی تحمیل می کند که در نهایت به قیمت 
تمام شده افزوده می شود، این در حالی است که 
کاالی قاچاق بدون از دست دادن هیچ گونه فرصتی 
و بدون پرداخت حقوق  عوارض گمرکی به راحتی 
به داخل کشور وارد می شود.رئیس مجمع واردات 
یادآور شد: هیئت های تجاری، پیش از سفر به ایران، 
تحلیل ها و اطالعات الزم در رابطه با شرایط کسب 

و کار داخل کشور را دریافت می کنند. 
این گزارشات، آنها را به ایزوله شدن و واکنش های 
به معنای  این  و  می دهد  سوق  محتاطانه  شدیداً 
آن است که ما در حال از دست دادن ظرفیت ها 
هستیم.وی ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار، 
امری اتفاقی نیست و برنامه و نقشه راه می خواهد. 
دولت باید با مشارکت تشکل های اقتصادی بخش 
مقررات زدایی،  نظیر  برنامه هایی  با  خصوصی، 
کاهش بوروکراسی اداری، حذف موانع غیرتعرفه ای 
برای  الزم  پیش فرض های  تعرفه ها،  بازبینی  و 
در  کنند،  فراهم  را  خارجی  تجارت  بهینه سازی 
غیر این صورت، بعدها افسوس فرصت ازدست رفته 

کنونی را خواهیم خورد.

یادداشتخبر

رشـد 170 درصـدی بدهی دولـت به بانک 
مرکـزی و همچنیـن رشـد 152 درصـدی 
بدهـی دولـت بـه بانک هـا در 3 سـال و 8 
مـاه اخیر نشـان می دهد سیاسـت گذاران 
مالـی  انضبـاط  نتوانسـته اند  اقتصـادی 
جزئیـات  کنند.انتشـار  عملـی  را  پولـی  و 
متغیرهـای پولـی و بانکـی در پایـان آبـان 
مـاه از سـوی بانـک مرکـزی بیانگـر رشـد 
بدهـی دولـت بـه بانـک مرکـزی و بدهـی 

دولـت بـه بانـک ها اسـت.
بدهی  امسال  آبان ماه  تا  پایان سال 91  از 
درصد   152 از  بیش  ها  بانک  به  دولت 

افزایش داشته است.
 اینکه چرا بدهی دولت به بانک ها از 56 
هزار و 740 میلیارد تومان به 143 هزار و 
200 میلیارد تومان رسیده، سوالی است که 
باید از مسئوالن سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی و وزارت اقتصاد پرسید. البته بخشی 
دیرکرد  دلیل سود جریمه  به  رشد  این  از 
این تسهیالت بوده اما رشد شدید بدهی ها 
ترازنامه بانک ها را به هم ریخته و قدرت 
دهد.از  می  کاهش  را  آنها  دهی  تسهیالت 
مرکزی  بانک  به  دولت  بدهی  دیگر  طرف 
داشته  توجهی  قابل  و  عجیب  رشد  هم 
دیگر  مرکزی  بانک  به  دولت  بدهی  است. 
مشمول جریمه دیرکرد نمی شود و ریال به 
ریال آن معادل پولی است که دولت از بانک 
مرکزی دریافت کرده است.همانطور که در 
به  باال مشخص است، بدهی دولت  جدول 
میلیارد   161 و  هزار   13 از  مرکزی  بانک 
تومان در پایان سال 91 به 35 هزار و 480 

رسیده  ماه  آبان  پایان  در  تومان  میلیارد 
دولت ها  بدهی  رشد  میزان  است.بررسی 
حاصل  را  نتیجه  این  مختلف  دوران  در 
می کند که بیشترین رشد بدهی به بانک 
مرکزی در 3 سال و 8 ماه اخیر به وجود 
آمده است.بدهی دولت به بانک مرکزی در 
سال 76 )سال اول دولت هفتم( 4 هزار و 
639 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 
79 به 6 هزار و 314 میلیارد تومان رسیده 
است.این بدهی در سال پایانی دولت هشتم 
تومان  میلیارد   232 و  هزار   11  )1383(
بدهی  میزان  بنابراین  است.  شده  ثبت 
دولت به بانک مرکزی در دولت هفتم 36 
درصد و در دولت هشتم حدود 78 درصد 
رشد کرده است.همچنین رقم بدهی دولت 
نهم در سال پایانی )1387( 9 هزار و 142 
 83 سال  به  نسبت  که  بود  تومان  میلیارد 

حدود 2 هزار و 90 میلیارد تومان کاهش 
پایانی  سال  که   91 سال  در  است.  داشته 
دولت دهم است، رقم کل بدهی دولت به 
بانک مرکزی 13 هزار و 161 میلیارد تومان 
دولت  دو  در  است.بنابراین  شده  گزارش 
مرکزی  بانک  به  دولت  بدهی  دهم  و  نهم 
معادل 17 درصد  و  تومان  میلیارد   1929
رشد داشته است.اما از سال 92 تا آبان ماه 
امسال که دوره فعالیت دولت یازدهم است، 
رشد  مرکزی  بانک  به  دولت  بدهی  میزان 

170 درصدی را تجربه کرده است.
در جدول  که  همانطور  فارس،  گزارش  به 
باال قابل مشاهده است، رشد بدهی دولت 
مقایسه  قابل  مرکزی  بانک  به  یازدهم 
دهم  و  نهم  هشتم،  هفتم،  های  دولت  با 
نیست.دولت یازدهم یک بار در اسفند ماه 
سال 92 حدود 4.1 میلیارد دالر صندوق 

فروردین  برداشت کرد که در  توسعه ملی 
این  خود  ذخایر  با  مرکزی  بانک  ماه 
برداشت را جبران کرد. بنابراین معادل 4.1 
میلیارد دالر در فروردین ماه 93 به بدهی 
شد.  افزوده  مرکزی  بانک  به  دولت  های 
مرکزی  بانک  و  دولت  اقدام  این  ماجرای 
می  دولت  قانون  است.طبق  مفصل  بسیار 
تواند معادل 3 درصد بودجه عمومی را از 
بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده و پس از 
وصول درآمدها تا پایان سال تسویه کند.اما 
بخش عمده این تنخواه در سال 94 تسویه 
نشد و همین مساله موجب رشد بیش از 6 
بانک  به  هزار میلیارد تومانی بدهی دولت 
هزار  به 24  بدهی  رقم  رسیدن  و  مرکزی 
در  شد.همچنین  تومان  میلیارد   410 و 
بانک  که  آنطور  هم  امسال  اول  ماهه   8
درج  بانکی  و  پولی  متغیرهای  در  مرکزی 
کرده، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی 
به 35 هزار و 480 میلیارد تومان رسیده 
سال  اول  ماهه  سه  ارقام  به  رقم  این  که 
هم  امسال  بنابراین  است.  نزدیک  بسیار 
بازپرداخت  بودجه  تنخواه  عمده  بخش 

نشده است.
رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در حال 
و  روش  تاکنون  دولت  که  است  افزایش 
به  خود  بدهی  بازپرداخت  برای  منبعی  یا 
این  است.  نگرفته  نظر  در  مرکزی  بانک 
که  است  رشد  حال  در  حالی  در  بدهی ها 
بازپرداخت  برای  دولت روش های مختلفی 
بدهی خود به بانک ها و پیمانکاران تعیین 

و اجرایی کرده است.

رکورد استقراض از بانک مرکزی شکسته شد؛

رشد 170 درصدی بدهی دولت

ثبت سفارش برای واردکنندگان خودرو که 
ندارند، چند  معتبر  نمایندگی های  از  مجوز 
که  شده  متوقف  حالی  در  است  هفته ای 
نمایندگی های مجاز فقط 10 درصد از نیاز 
خودروهای  می دهند.بازار  پوشش  را  بازار 
وارداتی در طول سال های گذشته دستخوش 
اتفاقات زیادی بوده و کوچکترین تصمیم در 
بر  مرتبط،  یا سایر بخش های  و  این بخش 
این بازار تاثیر زیادی گذاشته است. در کنار 
این  در  سیاست گذاری ها  ارز،  نرخ  نوسان 
بخش هم تاثیر زیادی را بر بازار می گذارد.در 
این راستا از ماهها پیش دولت اعالم کرد که 
باید واردکنندگان خودرو، مجوز واردات را از 
شرکت های مادر دریافت کنند، در غیر این 
اما  داشت؛   نخواهند  فعالیت  اجازه  صورت 
این میان واردکنندگان به دنبال رایزنی  در 
با دولت بودند؛ زیرا در طی این مدت موفق 
اصلی  شرکت های  از  نمایندگی  دریافت  به 
سرانجام  گزارش،  این  اساس  نشده اند.بر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش 
حقوقی  اشخاص  و  شرکت ها  سایر  برای  را 
ممنوع کرد و فقط نمایندگی های مجاز اجازه 
واردات خودرو را دارند. هر چند که این اقدام 
دولت در راستای ساماندهی بازار خودروهای 
وارداتی و حمایت از مصرف کننده گرفته شده 
است؛ اما به دلیل اینکه ساز و کار مناسبی 
برای تامین نیاز بازار به اجرا نرسیده است، 
برخی این اقدام را موجب به هم ریختن بازار 
عنوان می کنند.در واقع توقف ثبت سفارش 
خودرو در آستانه نوروز که مشتریان زیادی 
به دنبال خرید خودرو هستند، می تواند بازار 
را دستخوش نوسانات قیمتی کند. با وجود 
آنکه دولت از مدت ها قبل هشدارهای الزم را 
به واردکنندگان داده بود؛ اما به نظر می رسد 
اتخاذ  به  نیاز  وارداتی  خودروهای  بازار  که 
تصمیمات اجرایی دارد تا عالوه بر ساماندهی، 

نیاز متقاضیان را هم پوشش دهد..
é  از نظرخواهی  بدون  را  فرآیند 

بخش خصوصی تغيير داده اند
در این رابطه فرهاد احتشام زاد، در خصوص 
تجارت در  و  وزارت صنعت، معدن  تصمیم 
مورد واردات خودرو، به مهرگفت: متاسفانه 
وزارت صنعت بدون آنکه دستورالعمل واردات 

را تغییر دهد، فرآیند را بدون نظرخواهی از 
بخش خصوصی تغییر داده است.وی با بیان 
اینکه قرار بود در این زمینه جلسه ای با حضور 
بخش خصوصی برگزار شود اما جلسه را لغو 
و رویه را تغییر دادند، افزود: وزارت صنعت 
واردات  رویه  در  خودش  صالحدید  به  بنا 
خودرو تغییر ایجاد کرد و بر اساس تصمیم 
جدید، فقط نمایندگی های مجاز اجازه ثبت 
سفارش دارند که متاسفانه نشان می دهد باز 
هم در یک رویه اشتباه پافشاری شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن ایران با اعالم اینکه دو سال قبل هم 
با اتخاذ این تصمیم، در بازار شکست خوردند، 
اظهار داشت: دوباره با نزدیک شدن به شب 
عید و افزایش تقاضا در بازار، وزارت صنعت 
چنین تصمیمی را اتخاذ کرد که به این وسیله 
40 تا 50 درصد عرضه کنندگان را از بازار 
حذف کردند.احتشام زاد با بیان اینکه ایجاد 
این تصمیم است،  نتایج  از  بازار  انحصار در 
افزود: تعداد نمایندگی های مجاز، انگشت شمار 
است و در بهترین حالت 10 درصد نیاز بازار 
را پوشش می دهند؛ در حالیکه بیش از 100 
شرکت واردکننده خودرو، االن فعالیت های 
زیادی در بازار دارند و به صورت سیستماتیک 
می کنند.رئیس  خدمات دهی  مشتریان  به 
انجمن واردکنندگان خودرو با اعالم اینکه از 
چهارشنبه هفته گذشته سایت ثبت سفارش 
فقط برای نمایندگی های رسمی باز است، 
این  طرفدار  هم  نمایندگی ها  حتی  گفت: 
سیاست نیستند و در این سال ها به خوبی 
در کنار سایر واردکنندگان فعالیت کرده اند.

سیاست های  اجرای  با  اینکه  بیان  با  وی 
ناگهانی، بخش خصوصی از بین میرود، افزود: 
با چنین وضعیتی، چطور وزارت صنعت انتظار 
سرمایه گذاری خارجی دارد، زیرا سیاست ها 
در کشور، لحظه ای و بدون در نظر گرفتن 
شرایط بخش خصوصی تغییر می کند.احتشام 
زاد با بیان اینکه در آستانه نوروز اتخاذ چنین 
می گذارد،  منفی  تاثیر  بازار  بر  تصمیماتی 
اظهار داشت: هر بار با اسم حمایت از تولید 
یا سایر عناوین، سیاست ها تغییر  داخلی و 
می کند؛ در حالیکه نیاز مصرف کننده در نظر 

گرفته نمی شود.

تجاری  بهره برداری  ممنوعیت  الیحه 
طرح  به  معروف  کشور،  جنگل های  از 
دربرنامه  بود  قرار  که  جنگل ها  تنفس 
ششم توسعه اجرا شود و در آن جایگاهی 
نشده  دیده  چوب  بزرگ  صنایع  برای 
بود، با نحوه تصویب مجلس عقب افتاد 
و زمان اجرای آن به سال چهارم برنامه 
موکول شد.الیحه ممنوعیت بهره  برداری 
در  کشور  شمال  جنگلهای  از  تجاری 
وزیر  محمود حجتی  توسط  امر،  ابتدای 
جهاد کشاورزی اوایل آبان سال جاری در 
)رییس سازمان  به معاون خود  نامه ای  
و  مطرح  آبخیزداری(  و  مراتع  جنگلها، 
سریعتر  هرچه  توقف  خواستار  وی  از 
کشور  های  جنگل  از  برداری  بهره 
ابتدای  در  وزیران  هیئت  شد.هرچند 
ای در  یازدهم در مصوبه  فعالیت دولت 
صنعتی  برداری  بهره   16/10/92 تاریخ 
از جنگل های شمال کشور را ممنوع و 
برداشت چوب از این جنگل ها را صرفا 
بیمار  و  افتاده  شکسته،  های  پایه  به 
محدود ساخته بود اما موافعی پیش روی 
گزارش،  .بنابران  داشت  وجود  ان  اجرا 
دوست داران محیط زیست امید داشتند 
در صورت تصویب این طرح در مجلس، 
برای  جنگل ها  از  برداری  بهره  هرگونه 
یک دوره تنفس 10 ساله بر اساس طرح 
اجرای  راستای  شود.در  ممنوع  حجتی 
طرح تنفس 10 ساله جنگل ها برخی نیز 
مخالف نموده و به نوعی در راه این طرح 

سنگ اندازی کردند.
é  بزرگ چوب به صنایع  نياز  عدم 

در برنامه های آتی
بنابراین گزارش ناصر مقدسی قائم مقام 
سازمان جنگل های کشور 5 دی 1395 
»تبیین  خبری  نشست  در  از  قبل  و 
سیاست های سازمان جنگل ها مراتع و 
آبخیز داری کشور در محل آن سازمان 
اظهار کرد: در ده سال آینده بهره برداری 
کشور  های  از جنگل  و صنعتی  تجاری 
ممنوعیت  این  در  اما  شود  می  متوقف 
نشینان  حاشیه  و  روستایی  معیشت  به 
کرد:  اضافه  است.وی  توجه شده  جنگل 
با اجرایی این طرح بهره برداری این افراد 
زراعت  از طریق  بلکه   متوقف نمی شود 
همچنین  می شود.مقدسی  تامین  چوب 
با  تاکید بر اینکه حفاظت از جنگل ها در 
راس امور قرار گفته است اظهار داشت: 
حمایت  جمهوری  رئیس  و  حاکمیت 
طرح  این  اجرای  برای  را  الزم   های 
مراتع  جنگل ها،  سازمان  دارند.قائم مقام 
باره  در  همچنین  کشور  آبخیزداری  و 

دالیل ضعف سازمان جنگل ها در برخود 
با قاچاق چوب گفت: »گارد جنگل« در 
مالکیت  حتی  که  پیشرفته  کشورهای 
مقتدرترین  جزء  است  جنگل خصوصی 
اجازه  و  می آید  به حساب  »گاردها« 
تخطی نمی دهند. اما سازمان جنگل های 
ایران تنها با 2 هزار نفر مدیریت می شود 
و نیازمند به تقویت ساختار دارد.مقدسی 
از  پرده  خود  صحبت های  ادامه  در  اما 
کننده   تبیین  که  برداشت  موضوعی 
بهره  ممنوعیت  طرح  با  مخالفت  دالیل 
با  است.وی  ها  جنگل  تنفس  و  برداری 
بیان اینکه در آینده نیاز به صنایع بزرگ 
پذیر  آسیب  وضعیت  به  توجه  با  چوب 
داشت:  اظهار  نداریم  کشور  جنگل های 
در الگوی آینده، استقرار صنایع بزرگ در 
جنگل های شمال و هریکانی جایگاهی 
ندارد اما از استقرار ص صنایع کوچک و 

محلی حمایت می شود.
زمان  مجلس  اما  گزارش  بنابراین 
بهره برداری از جنگل های شمال کشور را 
به جای اجرا از ابتدای برنامه ششم توسعه، 
از سال چهارم برنامه ممنوع کردد که با 
این کار در واقع طرح تنفس جنگل ها را 
4 سال عقب انداخت.در نشست علنی روز 
) 23 دی سال جاری( مجلس، در جریان 
بررسی مواد ارجاعی الیحه برنامه ششم 
توسعه کل کشور از کمیسیون تلفیق  ماده 
48 مکرر این الیحه با 157 رای موافق، 
5 رای مخالف 5 رای ممتنع از مجموع 
علنی  جلسه  در  حاضر  نماینده   217
تصویب کردند.براساس مصوبه نمایندگان 
بهره برداری  ماده هرگونه  این  بند)1(  در 
تجاری و صنعتی از چوب جنگلهای شمال 
کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ممنوع 
شد و دولت مجاز به تمدید قراردادهای 
مدت  که  مذکور  جنگل داری  طرح های 
اجرای آن به اتمام می رسد، نیست. دولت  
اعتباری  ردیف  اختصاص  با  شده  مکلف 
اعتبارات  پیش بینی  به  نسبت  مستقل 
بودجه های سنواتی جهت  در  امکانات  و 
از  حفاظت  مؤثر،  و  کامل  پوشش  ارتقاء 
ناپایداری،  عوامل  مهار  جنگلهای کشور، 
جلوگیری از تغییرکاربری، تجاوز و تصرف، 
استقرار مدیریت  با قاچاق چوب،  مبارزه 
پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.

تبصره  در  نمایندگان  مصوبه  براساس 
تسهیالت  است  مکلف  دولت  بند  این 
و  چوب  زراعت  توسعه  جهت  را  الزم 
در  سلولزی  صنایع  اولیه  مواد  واردات 
کشاورزان  و  صنایع  صاحبان  اختیار 

طرف قرارداد آنان قرار دهد.

»تنفس جنگل ها« 4 سال عقب افتاد

عدم نیاز به صنایع بزرگ چوب
نیمی از واردکنندگان از بازار خودرو حذف شدند

تصمیمات خلق الساعه در بازار خودرو

منابع  اجتماعی گفت:  رفاه  و  تعاون، کار  وزیر 
1.5 میلیارد دالری صندوق توسعه ملی که با 
هدف توسعه اشتغال در بنگاه های متوسط و خرد 
پیشنهاد داده شده، ظرف بیش از 4 سال به طور 
مداوم تخصیص داده خواهد شد.هفته گذشته 
توانمندی های  نمایشگاه  برگزاری  حاشیه  در 
صادراتی بخش تعاون، علی ربیعی وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ضمن بازدید از شرکت های 

خبرنگاران  سواالت  برخی  به  حاضر  تعاونی 
نیز پاسخ داد.وی در این همایش درباره منابع 
پیشنهادی برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: 
برداشت از صندوق توسعه ملی و صرف آن برای 
اشتغال در سال 93 پیشنهاد شده بود که روند 
اجرای آن تا کنون به طول انجامیده است.ربیعی 
گفت: این منابع صرف اشتغال زایی در بنگاه های 
به مناطق محروم  توجه  با  متوسط و کوچک 

روستایی خواهد شد و آئین نامه آن نیز پس از 
تصویب آن در مجلس نوشته می شود.وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سؤال فارس 
مبنی بر اینکه این منابع ظرف چه مدت زمانی به 
بنگاه ها تخصیص داده می شود،  گفت: با نگارش 
آئین نامه نحوه تخصیص منابع ظرف چند سال 
آینده که بیش از 4 سال خواهد بود، روند اعطای 

تسهیالت ادامه خواهد یافت.

تخصیص منابع 

1.5 میلیارد دالری 

صندوق توسعه 

ملی ظرف 4 سال
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: پس از 
برجام، افزون بر یکصد هیات خارجی به ایران 
آمده اند و تاکنون ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون 

دالر سرمایه خارجی جذب شده است.
در جلسه شورای  امیری   صالحی  سیدرضا 
با  گذشته  در  افزود:  فارس  استان  اداری 
زنجیرهای تحریم بین المللی و تحریم روبرو 
بودیم که با محقق شدن برجام، این زنجیرها 

پاره شد.
و  فرهنگ  وزارت  از  زمان  پیام  گزارش  به 
کرد:  عنوان  ارشاد   ،وزیر  اسالمی  ارشاد 
مجموعه اقدامات دولت در عرصه بین المللی 
یک ضرورت ملی بود؛ ایران از طریق مذاکره 
به دنبال احقاق حق خود بود و این مذاکرات 
کشور را از رویارویی جدی نجات داد، امروز 
با مذاکره موفق شدیم افکار بین المللی را که 

پیشتر علیه ایران بود را تغییر دهیم. 
این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: هر چند 
دشمن بدعهدی کرد اما گاهی دوستان نیز 

در زمین دشمن بازی می کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه 
افزود:  است،  رهبری  ما  همه  فصل الخطاب 
چرا برخی تالش می کنند تالش های دولت را 
نادیده گیرند؛ تخریب دولت چه سودی عاید 
این عده می کند؟ عده ای هستند که نان و 

نامشان در تخریب دولت قرار گرفته است.

آبروی  دولت  اینکه  بیان  با  صالحی امیری 
خود را به میان آورده تا کشور را از بحران 
افرادی که فکر می کنند  نجات دهد، گفت: 
ایجاد  شکاف  نظام  و  دولت  بین  می توانند 
کنند سخت در اشتباه هستند، دولت بخشی 
از نظام و جامعه است و جامعه بدون دولت 

نمی تواند به اهداف خود دست پیدا کند.
مدیران،  از  هیچ یک  اینکه  بیان  با  وی 
جز  شأنی  کشوری  مسئوالن  و  نمایندگان 
از  پس  کرد:  بیان  ندارند،  مردم  به  خدمت 
به  بیاییم  هاشمی رفسنجانی  آیت ا...  رحلت 
اختالف  که  چرا  دهیم  تن  همدلی  و  وفاق 
ناامید  و  می کند  ناامید  را  مردم  درگیری  و 
امام  آرمان های  به  خیانت  مردم  کردن 

خمینی)ره( است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه 
بنا  در آغاز یک راه جدیدی هستیم، گفت: 
بر اعالم آقای صالحی رئیس سازمان انرژی 
اتمی، برای نخستین بار ۱۲۰ تن کیک زرد 
وارد کشور کرده ایم و ۱۰۰ تن دیگر هم در 

حال ارسال به ایران است.
صالحی امیری با بیان اینکه امروز ایران بازیگر 
اصلی تحوالت منطقه است، گفت: با حمایت 
رهبر و مردم و تالش دولت می توان از پیچ 
اصحاب  و  نخبگان  و  کرد  عبور  مشکالت 
مردم  و  دهند  سر  وحدت  ندای  باید  رسانه 

را امیدوار کنند.
بخش  در  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  وزیر 

کرد: حضور  اظهار  خود  از سخنان  دیگری 
آیت ا...  پیکر  تشییع  مراسم  در  مردم 
وجود  با  که  داد  نشان  هاشمی رفسنجانی 
همه فضاسازی ها مردم قدر بزرگان خود را 
می دانند و عالوه بر آن نشان داد که جامعه 
است؛  پیچیده  و  عمیق  جامعه ای  ایرانی 
یک  نیازمند  ایران  جامعه  رفتارشناسی 
برهه های  در  ایران  جامعه  و  است  واکاوی 
مختلف نشان داده بیشتر اهل عمل کردن 

است تا سخن گفتن.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  صالحی امیری 
خود با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم 
در  نفت  کرد:  اظهار  مختلف  های  در حوزه 
قیمت  دالر   ۱۰۰ از  بیش   ۹۰ و   ۹۱ سال 
داشت و درآمد حاصل از نفت ایران در آن 
که  حالی  در  بود  دالر  میلیارد   ۱۱4 سالها 
دالر  میلیارد   ۲۳ به  رقم  این   ۹4 سال  در 
به  زمانی  دولت  منطقه ای  حوزه  در  رسید؛ 
و  آتش  در  منطقه  که  پرداخت  اداره کشور 
خون می سوخت و امروز ایران تنها نقطه امن 

خاورمیانه است.
محصول  ایران  امنیت  اینکه  بیان  با  وی 
تالش های نیروهای نظامی، امنیتی و دستگاه 
دیپلماسی است، بیان کرد: این امنیت جز با 
تالش دولت و حمایت رهبر معظم انقالب به 

دست نیامده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد:
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»فروشنده« نامزد جوایز فیلم آسیا شد

فیلم »فروشنده« ساخته اصغر فرهادی در شاخه بهترین 
فیلمنامه نامزد جوایز فیلم آسیا )AFA( شد.

فیلم آسیا در کشور  نامزدهای جوایز  از ورایتی،  نقل  به 
هنگ کنگ در حالی اعالم شدند که فیلم »خدمتکار« از 
کره جنوبی ساخته »پارک چان ووک« با نامزدی در شش 
شاخه پیشتاز این رویداد سینمایی است و فیلم »فروشنده« 

نیز در شاخه بهترین فیلمنامه شانس کسب جایزه دارد.
نامزدهای جوایز امسال فیلم آسیا چون دوره های  اغلب 
پیشین از کشورهای شرق و. جنوب شرقی آسیا هستند و 
تنها از هند یک فیلم در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل 
و از ایران اصفر فرهادی در شاخه فیلمنامه نامزد جایزه 

هستند.
پس از فیلم »خدمتکار«، فیلم »من مادام بوواری نیستم« 
شامل  بخش  پنج  در  ژیائوجانگ«  »فنگ  کارگردانی  به 
بهترین فیلم، کارگردانی و بازیگر زن نامزد کسب جایزه 

است.
در بخش بهترین فیلم جوایز فیلم آسیا فیلم های »شیون« 
از ژاپن و  از کره جنوبی، »هارمونیوم«  و »عصر سایه ها« 
نیستم«  بواری  مادام  »من  و  تایوان  از  همراه«  به  »خدا 

نامزدهای جایزه بهترین فیلم هستند.
اصغر فرهادی که در سال ۲۰۱۲ با فیلم »جدایی نادر از 
سیمین« موفق به کسب جایزه بهترین فیلم جوایز فیلم 
آسیا شد، امسال با فیلم »فروشنده« تاکنون به جمع ۹ 

نامزد بهترین فیلم خارجی جوایز اسکار راه یافته است.
مراسم اعطای جوایز فیلم آسیا روز ۱8 مارس )۲8 اسفند( 

در هنگ کنگ برگزار می شود.

»گفتم نرو« در صدر پرفروش ترین آلبوم ها

محمد  اثر  جدیدترین  نرو«  »گفتم  موسیقی  آلبوم 
علیزاده به تهیه کنندگی صدرالدین حسین خانی مدیر 
صدر  در  انتشار،  از  پیش  گام  ایران  موسیقی  شرکت 

پرفروش ترین آلبوم های ایران قرار گرفت.
علیزاده  محمد  با صدای  نرو«  »گفتم  موسیقی  آلبوم 
صدرالدین  تهیه کنندگی  به  پاپ  موسیقی  خواننده 
روز  گام  ایران  از سوی شرکت موسیقی  حسین خانی 
منتشر  کشور  سراسر  در  جای  ماه  دی   ۲۶ یکشنبه 

می شود و پیش فروش دیجیتالی آن
از روز پنجشنبه ۱۶ دی ماه جاری آغاز شده است. هم 
اکنون در هفته چهارم دی ماه در صدر پرفروش ترین 

آلبوم های موسیقی ایران قرار گرفته است.
میالد ترابی تنطیم اکثر قطعات »گفتم نرو« را برعهده 
داشته است و مهرزاد امیرخانی نیز اکثر ترانه های آن 

را سروده است.
می شود  شامل  را  موسیقی  قطعه  هشت  آلبوم،  این 
که عبارتند از: »بی معرفت«، ترانه »بیمارم«، »یه آدم 
روزا«، »چهل  این  نگهدار«، »عشقم  دیگه ای«، »خدا 

درجه«، »تصمیمتو بگیر« و »گاهی بخند«.
و  منه«  با  آلبوم های »دلت  تاکنون  علیزاده  از محمد 
»سوپرایز« با تهیه کنندگی شرکت موسیقی ایران گام 

منتشر شده است.

تحقق حقوق شهروندی 
در گرو نظارت عمومی رسانه هاست

معاون حقوقی،امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گفت: پیگیری و تحقق حقوق شهروندی 
در  ها  رسانه  تالش  و  عمومی  نظارت  حمایت  نیازمند 
شناسایی، نقد و تحلیل زمینه های نقض حقوق شهروندی 

و صیانت از فضای رسانه ای کشور است.
حسین نوش آبادی  با اشاره به رونمایی از منشور حقوق 
حسن  والمسلمین  االسالم  حجت  توسط  شهروندی 
روحانی در رابطه با منشور ۱۲۰ ماده ای حقوق شهروندی 
و بیانیه رییس جمهوری در این باره گفت: جایگاه حقوق 
شهروندی در قانون اساسی تحت عنوان › حقوق ملت‹ 
شناخته شده و دولت را مسئول و موظف به تامین این 
کرامت  از  برخورداری  حق  حیات،  حق  مانند  حقوق 

انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته نموده است.
از  باید  ایرانی  شهروندان  همه  کرد:  تاکید  آبادی  نوش 
حقوق سیاسی و اجتماعی براصولی مانند کرامت انسانی، 
آزادی های مدنی و سیاسی همچون آزادی اندیشه،آزادی 
مطبوعات و رسانه ها،حق نظارت همگانی،حق سکونت، 
تابعیت،حق  از  برخورداری  حق  آمد،  و  رفت  آزادی 
تعیین سرنوشت و اداره شایسته امور کشور،حق عضویت 
دراحزاب، تشکل ها و انجمن ها در چارچوب قوانین و 

مقررات جمهوری اسالمی برخوردار باشند.
معاون وزیر به ایرنا گفت: دولت وظیفه خود می داند در 
به  دسترسی  شهروندان،  امنیت  و  آزادی  تامین  جهت 
عدالت و دادرسی عادالنه ،مصونیت حریم خصوصی از 

هرگونه تفویض غیرقانونی، حمایت و دفاع کند.

فیلم لطفا مزاحم نشوید

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی می کند از فیلم لطفا 
مزاحم نشوید  به کارگردانی و نویسندگی محسن عبدالوهاب و 

تهیه کنندگی محمد احمد یساخته سال ۱۳88 است.
این فیلم در تاریخ ۲8 مهر ۱۳8۹ بر روی پرده سینما رفته و در 

۵۹ روز نمایش ۲۳۰ میلیون تومان فروخته است.
موضوع فیلم:

اپیزود  اپیزود در مورد زندگی در تهران است.  این فیلم با سه 
اول دربارهٔ اختالف یک زن و شوهر است و اپیزود دوم مربوط به 
یک روحانی و اپیزود سوم داستان تعمیر کاری ست که به همراه 
نوزادش برای تعمیر تلویزیون به خانهٔ پیر زن و پیر مردی می رود.

دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم:
حاج آقا )هدایت هاشمی(: خواهرم شما سنی ازت گذشته باید 
به فکر نماز روزه نخوندت باشی. حاال می  خوای ازدواج کنی 
خوبه ثواب هم داره… ولی ماشاا… نویره داری، عروس داری، 
با یه کسی شوهر کن که یه سنی ازش گذشته  داماد داری. 
باشه و معقول باشه. پس فردا بتونی جلوی دامادات سرتو بلند 
کنی. / زن: یه عمر شوهر پیر داشتم بسمه. حاج آقا خالف شرع 
که نمی کنیم. / حاج آقا: فکر کردی عزیزم و عزیزم این جوون 
برای چیه؟! فکر کردی برای چیه؟! این همه دختر جوون را ول 
کرده چسبیده به شما؟! / زن: برای اخالقم، برای رفتارم، برای 
مهربونیام… برای اینکه یه چیزی تو من می بینه که تو اونا 
نمی بینه! / حاج آقا: خواهرم پس فردا پولتو باال می کشه میزاره 
ول می کنه میره. / زن: حاج آقا ما وکیل وصی الزم نداریم. شما 
صیغتو بخون، چیکار داری به این کارا؟! / حاج آقا: خواهرجان 
بلند شو… آنقدر فکر هوی و هوس نباش… شیطون رو لعنت 
کن برو بچسب به زندگیت. انشاا… یه مرد خوب هم برات پیدا 
میشه. / زن: کجا برم؟! ماشین دم دره می خوایم بریم شمال. / 

حاج آقا: ا... اکبر… ا... اکبر…

یادها و خاطره ها در زمان .....

خوش تر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست 
 ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار 
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست

امروز با حافظ

گشایش دفتر یادبود آیت ا... هاشمی رفسنجانی در بلغارستان

دفتر یادبود رحلت آیت ا... هاشمی رفسنجانی در سفارت جمهوری 
اسالمی ایران در شهر صوفیه، گشایش یافت.

رایزنی  و  سفارت  در  با حضور  اسالمی  ایران  دوستداران  از  جمعی 
فرهنگی کشورمان در صوفیه، با امضای دفتر یادبود، فقدان آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی را به کاردار موقت سفارت و محمد علی کیانی، 

رایزن فرهنگی کشورمان تسلیت گفتند.
یادبود مرحوم آیت ا... هاشمی  از طریق دفتر  طی روزهای گذشته، 
رفسنجانی که به مدت سه روز در صوفیه گشایش یافته است، مسئوالن 
دولتی، سفرا و دیپلمات های خارجی مقیم، تجار و بازرگانان، رؤسا و 
معاونین و اساتید دانشگاه، نویسندگان، مترجمین و دوستداران فرهنگ 
و زبان فارسی و همچنین، دانشجویان زبان فارسی رایزنی فرهنگی 
کشورمان و ایرانیان مقیم،ضمن امضای این دفتر یادبود، اندوه، همراهی 

و همدردی خود را با مردم ایران ابراز کردند.
از میان این نوشته ها، جمالتی از دوستداران آیت ا... هاشمی رفسنجانی 

و عالقه مندان به ایران را می توان خواند.

»لولو« به جشنواره ایندی وایس می رود
انیمیشن کوتاه »لولو« به کارگردانی کیانوش عابدی و نیما مجلسی در 

جشنواره ایندی وایس میامی به نمایش درمی آید.
به نقل از سایت جشنواره، انیمیشن »لولو« برای نمایش در جشنواره 
برگزار می شود،  تا ۲۷ آگوست ۲۰۱۷۷  از ۲۵  »ایندی وایس« که 

پذیرفته شده است.
بیش از ۱۵۰۰ فیلمساز، هنرمند و چهره خالق از بیش از ۷۵ کشور 
در جشنواره امسال شرکت می کنند. این جشنواره در ۳ روز شامل 
کارگاه های تعاملی، آموزشی، سمینارها و نمایش فیلم است. این برنامه 

در جنوب فلوریدا برگزار می شود.
فیلم،  بهترین  از جمله  بخش  در ۲۵  وایس  ایندی  فیلم  جشنواره 

فیلمبرداری، بهترین بازیگر مرد و زن جایزه اهدا می کند.
«لولو« ساخته کیانوش عابدی و نیما مجلسی در ماه آوریل ۲۰۱۷ در 

نمایش ماهانه شب های  انیمیشن نیویورک نیز اکران می شود.

چهار جایزه جشنواره »جیپور« هند برای سینمای ایران
نهمین جشنواره فیلم »جیپور« هند با اعطای چهار جایزه به سینمای 
ایران از جمله جایزه بهترین فیلم به »وارونگی« ساخته بهنام بهزادی 

به پایان رسید.
به نقل از سایت رسمی جشنواره »جیپور« هند، فیلم »وارونگی« ساخته 
بهنام بهزادی عالوه بر کسب جایزه »ُرز قرمز« بهترین فیلم این رویداد 

سینمایی جایزه بهترین فیلمنامه را نیز به خود اختصاص داد.
»وارونگی« پیش از این توانسته بود جایزه بهترین فیلم از جشنواره 
از آن خود کند و در بخش نوعی نگاه جشنواره کن،  ایتالیا را  مد 
جشنواره های ونکوور،هامبورگ، کمبریج، ِمد ایتالیا، کرال، فستیوال 
فیلم های ایرانی کانادا و هفته فیلم های ایرانی پاریس و جشنواره فیلم 
دبی روی پرده رفته و مورد استقبال مخاطبان و منتقدان قرار گرفته 

است.
سحر دولتشاهی، علی مصفا، ستاره پسیانی، رویا جاویدنیا، علیرضا 
آقاخانی، شیرین یزدان بخش، ستاره حسینی، پیام یزدانی، مجتبی نم 

نبات و عباد کریمی بازیگران »وارونگی« هستند.

آن سوی آبها

تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام 
اعتمادت را. 

)حضرت علی علیه السالم(

سخن حکیمانه

به قلم آلین اوهانسیان؛

»میراث اورهان« به ایران رسید

موضوع  با  و  اورهان«  »میراث  عنوان  با  رمانی 
نسل کشی ارامنه توسط دولت عثمانی به قلم آلین 

اوهانسیان از سوی نشر مروارید منتشر شد.
رمان  مروارید  انتشارات  زمان،  پیام  گزارش   به 
»میراث اورهان« نوشته آلین اوهانسیان را با ترجمه 

فریده اشرفی را منتشر کرد.
تاریخی بسیار جذابی است که  این کتاب، رمان 
موضوعی عاشقانه دارد. داستان آن به عشق دختری 
ارمنی و پسری ترک، در بحبوحۀ جنگ جهانی اول 
و هم زمان با فاجعۀ نژادکشی ارامنه توسط دولت 
عثمانی )۱۹۱۵(؛ با پایانی غیرمنتظره در دنیایی از 

واقعیات غیرمنتظره باز می گردد.
نویسنده این رمان، آلین اوهانسیان، متولد کویت 
است و در سه سالکی با خانواده اش به کالیفرنیا 
مهاجرت کرده است. وی دارای مدرک کارشناسی 
و  نویسندگی  دلیل  به  و  است  تاریخ  رشته  در 
عالقه اش به آن، تحصیل در مقطع دکتری را رها 

کرد.
اوهانسیان داستان این رمان را بر مبنای مشاهدات 
حکومت  توسط  ارامنه  تبعید  از  خود  مادربزرگ 
و  سوریه  در  دیرالزور  صحرای  به  عثمانی  ترکیه 

نسل کشی آنها تالیف کرده است.
در این رمان سرگذشت خانواده ملکنیان و لوسیه 
پدربزرگ  می شود.  داده  شرح  خانواده  این  دختر 
با  زنی  به  را  خانواده در وصیت نامه خود، خانه ای 
نام »صدا« می بخشد و همین مساله و حضور زنی 
که هیچ کدام از خانواده تا پیش از این از وجودش 
هولناک  رازی  افشای  به  منجر  بودند  بی اطالع 
می شود که در حقیقت بخشی از راز هولناک و رنج 
خانواده های ارمنه ای است که در ماجرای نژادکشی 
یک و نیم میلیون ارمنی در سال ۱۹۱۵ و در راستای 

تحقق اهداف »پان ترکیستی« می شود.
و  نویسنده  این  از  اثر  نخستین  اورهان  میراث 
از جمله  معتبری  ادبی  جایزه های  دریافت  نامزد 
فینالیست جایزه  پن فاکنر، فینالیست جایزه  صلح 
ادبی ِدیِتن، نامزد دریافت جایزه  »رمان اول« کانون 
داستان نویسی فالئرتیـ  دانن، نامزد جایزه ای ادبی 
بین المللی دوبلین ۲۰۱۷ و منتخب چندین جایزه و 

سایت ادبی دیگر شده است.
این رمان با ترجمه فریده اشرفی و با قیمت ۲4 
مترجم  این  از  است.  شده  منتشر  تومان  هزار 
استخوان های  چون  آثاری  ترجمه  این  از  پیش 
دوست داشتنی، همنام، خوب شد شناختمت، بودا 

در اتاق زیرشیروانی و... منتشر شده است.

در بازار کتاب

سعید آقاخانی به »یک کیلو و بیست و 
یک گرم« پیوست

و  فیلم سینمایی »یک کیلو و بیست  کارگردان 
یک گرم« از آغاز بازی سعید آقاخانی در این فیلم 

سینمایی خبر داد.
رحیم طوفان کارگردان فیلم سینمایی »یک کیلو و 
بیست و یک گرم« به مهر گفت: بازی سعید آقاخانی 
در این پروژه سینمایی آغاز شده است. وی در این 
فیلم در  نقش »بابک« پدر یکی از سه خانواده ای را 

که به تصویر کشیده می شوند، بازی می کند.

خبر

کشور ترکیه با ۲ نمایش »سار« و » تو ماهی نیستی« 
فجر  تئاتر  بین المللی  جشنواره  پنجمین  و  سی  در 

حضور  دارند.
به پیام زمان از جشنواره تئاتر فجر ، دو اثر نمایشی 
از کشور ترکیه که هر دو محصول یک گروه نمایشی 
روی  فجر  تئاتر  جشنواره  از  دوره  این  در  هستند، 

صحنه می روند.
به  ترکیه  آیاکالر«  »کیپالر  کمپانی  اساس،  این  بر 
و  »سار«  نمایش  دو  با  توماسیان  میهران  سرپرستی 
»تو ماهی نیستی« در این دوره از جشنواره تئاتر فجر 

حضور دارد.
در خالصه داستان نمایش »سار« چنین آمده است: 
»سار« داستان دو دوست است که از بچگی همسایه 
بوده اند و با هم در استانبول بزرگ شده اند. هم اکنون 
در دهه سوم زندگی خود، خاطرات و مشاهدات خود 
و  حرکت  موسیقی،  از  آنها  می کنند.  مرور  هم  با  را 
کاغذ برای کاویدن رویاهای خود استفاده می کنند و 

در مورد آینده  شان سوال می کنند.
عوامل اجرایی این نمایش به شرح زیر هستند:

ایده پردازان و بازیگران: میهران توماسیان، سارو اوستا  
، طراح نور: سم ایلمازر ، تکنسین نور: سرحت اوکتو 

اینان ، تکنیسین صدا: برکانت کیلیچکاپ، پشتیبانی 
فنی: ایرم آوسی، یاسین گولتپ، دویگو گونگر ، طراح 

پوستر: آلیکان تِِزر ، عکاس: انگین ایریز.
دارد  بازیگر حضور  نمایش یک  این  است در  گفتنی 

که با استفاده از یک کاغذ بزرگ و با بهره گیری از
یک شیوه  اجرایی ساده و سرگرم کننده، این نمایش 
اینکه موسیقی و ساخت فضا  را اجرا می کند. ضمن 

از اولویت های اجرایی این نمایش به حساب می آید.
اما دومین نمایش این گروه »تو ماهی نیستی« است 
است:  شده  نوشته  گونه  این  داستان  خالصه  در  که 
این نمایش داستان کسانی است که در امتداد آب ها 
بیرون  آن  از  اشیا  و  است  باز  چمدانی  سرگردانند. 

می آیند.
عوامل اجرایی این اثر نمایشی نیز عبارتند از:

بازیگر: میهران توماسیان ، طراح  طراح، کارگردان و 
 ، ریفات  اکتای  شعر:   ، ییلمازر  سم  نور:  و  صحنه 
موسیقی: نوا هیکاز غازل، محموت ساللتین، بزدیگ 
ناواگ، روبن هاخوردیان ، مسئول فنی صدا: برکانت 
 ، گولتپه  یاسین  نور:   فنی  مسئول   ، کیلیچکاپ 
پشتیبانی فنی: دویگو گونگور ،طراح پوستر و بروشور: 

ازگی کاپالن.
گفتنی است نمایش»تو ماهی نیستی« 
متکی بر اجرای بازیگر و ویدئوپروجکشن 
با تمهیدی بسیار ساده  نمایش  و  است 
در استفاده از  پروجکشن، ماجرای خود 

را پیش می برد.
سال۱۹8۰  متولد  توماسیان  میهران 
دپارتمان  دانش آموخته  و  استانبول 
دانشگاه  از  معاصر  موزون  حرکات 
 . سیناناست  میمار  زیبای  هنرهای 
حرکات  کمپانی  موسس  وی  همچنین 
موزون »کیپالر آیاکالر« است و در بیش 
مختلف  جشنواره های  در  اجرا   ۳۰ از 

جهانی روی صحنه رفته است.

جشنواره تئاتر فجر در زمان

نگاهي به اجراي 2 نمایش از ترکیه در جشنواره تئاتر فجر

روزنامه »البناء« لبنان در مطلبی به بررسی ساخت فیلم سینمایی 
»امپراطور جهنم« در ایران پرداخته است.

روزنامه »البناء« یکی از رسانه های لبنان در مطلبی به فیلم سینمایی 
»امپراطور جهنم« ساخته پرویز شیخ طادی و تهیه کنندگی محمد 
خزاعی پرداخته است. این فیلم در بخش خارج از مسابقه سی و 

پنجمین جشنواره فیلم فجر پذیرفته شده است.
محمد خزاعی تهیه کننده و پرویز شیخ طادی نیز کارگردان این 

فلیم است.
روایت  را  تکفیری  های  گروه  و  داعش  ایجاد  فلسفه  فیلم   این 
می کند و همچنین روابط سعودی ها با رژیم اسراییل را نمایش 

می دهد.
محمد خزاعی یکی از فعاالن سینمایی در حوزه رسانه های مقاومت 
است و آثار مهمی را در جشنواره فیلم »مقاومت« در ایران ارایه 
داده است. وی در این آثار، شخصیت رهبران مقاومت یعنی سید 
حسن نصرا... دبیرکل حزب ا... و عبدالملک الحوثی رهبر انصارا... 

یمن را به نمایش گذاشته است.
 این پروژه سینمایی به صورت مخفیانه و به دور از چشم رسانه های 
محلی و بین المللی تولید شده است و بدون شک این فیلم در ایران 
و کشورهای منطقه با مشکالتی مواجه خواهد شد و جنجال های 

گسترده ای را در پی خواهد داشت«

بازتاب ساخت فیلم ایرانی »امپراطور جهنم« 
در رسانه عربی


