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وزارت  الملل  بین  و  حقوقی  معاون 
امور خارجه با تاکید بر اینکه مذاکره 
شده  تمام  امریکا  با  ایران  هسته ای 
ماه گذشته  است گفت:در طول 12 
شاهد بدعهدی و تعلل هایی از سوی 
بودیم؛  کشورها  برخی  و  آمریکا 
خصومت آنها هر روز بیشتر می شود.

نشست  در  عراقچی  عباس  سید 
مناسبت  به  خبرنگاران  با  خبری 
نخستین سالگرد اجرایی شدن برجام 
در نشست رسانه ای با خبرنگاران با 
تاکید بر اینکه غربی ها تا توانستند در 
یکسال گذشته سنگ اندازی کردند 
درباره تحریمها نیز گفت: ما در طول 
یکسال گذشته با بدعهدی ها، تعلل ها، 
سیاستهای تاخیری و خصومت آمیز 
در  کشورها  برخی  و  أمریکا  ازسوی 

برجام مواجه بودیم.
وی تاکید کرد که در طول مذاکرات 
کردیم  می  مقابله  ترفندها  این  با 
هم  و  آمریکایی ها  مذاکرات  از  بعد 
پیمانانشان برای ایجاد فضای مخرب 
تالش  گذاران  سرمایه  کردن  دور  و 
کردند اما ما با این بدعهدی ها مقابله 

کردیم.
تا  غربیها  و  آمریکایی ها  گفت  وی 
ولی  کردند  اندازی  سنگ  توانستند 
ها  اندازی  این سنگ  تک  تک  با  ما 
مقابله کردیم و سعی کردیم موانع را 

برطرف کنیم.
کنفرانس  ادامه  در  عراقچی  عباس 
هیج  گفت:  خبرنگاران  به  خود 
مانعی  بکوید  که  نیست  دستگاهی 
نشده  رفع  برجام  خاطر  به  و  دارد 
کرده  را  خودش  کار  برجام  است. 

است.
و  است  دولت  برجام  متصدی 

خود  تدریج  به  باید  که  سیاستهایی 
دیگری  موانع  اما  می دهد.  نشان  را 
که مربوط به برجام هم نیست وجود 

دارد.
وی اضافه کرد؛ تحریمها در سه حوزه 
کلیدی بر ایران وارد شده بود؛ »حوزه 
پتروسیمی«،  و  گاز  و  نفت  انرژی، 
»حوزه حمل و نقل« و »حوزه مالی و 
بانکی«. در حوزه نفت و گاز و انرژی 
به  حوزه  گفت  قاطعیت  با  می توان 
حالت عادی برگشته و فروش نفت ما 

در حد معقولی است.
معاون وزیر خارجه افزود: درآمدهای 

نفتی همه قابل وصول است.
هسته ای  کننده  مذاکره  تیم  عضو 
اقتصاد  وارد  نفت  پول  داد:  ادامه 
انرژی  حوزه  در  ما  و  شده  ایران 
مشکلی نداشتیم. در این حوزه سنگ 
ولی  بوده  آمریکا  توسط  اندازی هایی 

یکی یکی حل شده است.
حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
کشتیرانی  حوزه  در  و  نقل  و  حمل 
الحمداهلل بدون مشکل کار می کنند. 

بیمه کشتی ها،پرچم کالس،  مشکل 
و  بنادر همه حل شده  به  دسترسی 
کشتیرانی  عرصه  در  مشکلی  هیچ 
حل  نفتکشها  بیمه  مشکل  نداریم. 

شد.
وی در عین حال گفت: تاثیر برجام بر 
سیاست خارجی ایران مشهود است و 
باعث تفاوت تصویر جمهوری اسالمی 

ایران در دنیا شده است.
وی گفت: کشورهایی که ایران را به 
می  معرفی  ای  هسته  سالح  دنبال 
کردند، امروز به اشتباه خود پی برده 

اند.
موضوع  امروز  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
PMD به برکت برجام به طور کامل 
حل شده است گفت: برنامه هسته ای 
ایران به طور مشروع ادامه دارد و ما 
روی ماشین های معقول کار میکنیم .

 15 طی  اینکه  به  اشاره  با  عراقچی 
خواهیم  صنعتی  غنی سازی  به  سال 
رسید تصریح کرد:همکاری صلح آمیز 
هسته ای ما با کشورهای دیگر ادامه 
دارد؛فضایی که در مقابل برنامه هسته 

ای ایران ایجاد شده، قابل مقایسه با 
قبل نیست.

برجام  اجرای  پیگیری  ستاد  رییس 
آمریکا  تعلل  و  بدعهدی  به  اشاره  با 
یکسال  طول  در  کشورها  برخی  و 
متحدانشان  و  آن ها  افزود:  گذشته 
هر کاری کردند تا برجام را در موانع 
این  ما  هوشیاری  با  اما  بپندارند 

موضوع محقق نشد.
جمهوری  االن  کرد:  خاطرنشان  وی 
مشروع  بازیگر  بعنوان  ایران  اسالمی 
المللی  بین  عرصه  در  قدرتمند  و 
مورد شناسایی قرار گرفته است، در 
هیات  حضور  شاهد  گذشته  یکسال 
های سیاسی رده باال در سطح سران 
شاهد  همچنین  و  ایران  به  کشورها 
به  مقامات  سایر  و  متعدد  سفرهای 
رییس  ایم.  بوده  دیگر  کشورهای 
شد:  یادآور  برجام  پیگیری  ستاد 
امنیت  شورای  قطعنامه  آخرین 
تفاوت  صادرشد  سوریه  درباره  که 
جمهوری  نقش  به  نسبت  بنیادین 
اسالمی ایران را در مقایسه با گذشته 
نشان می دهد، همان شورای امنیت 
تهدید  را  ایران  برجام  از  پیش  که 
المللی  بین  امنیت  و  صلح  علیه 
شناخته بود، نقش جمهوری اسالمی 
در  قطعنامه جدید خود  در  را  ایران 
می  قرار  توجه  مورد  سوریه  مورد 
تحلیلگران  دید  از  که  اتفاقی  دهد، 
غیرممکن بوده است و به حضور ما 
بری  که  کشوری  بعنوان  سوریه  در 
صلح و حل و فصل بحران بین المللی 
تالش می کند، مشروعیت داده شده 

است.
ادامه در صفحه 3

عراقچی:  آمریکا قادر به کنار گذاشتن برجام نیست
شاهد بدعهدی های آمریکا و برخی کشورها هستیم

اوالند:
شهرک سازی در سرزمین های اشغالی می تواند خطرساز باشد

گشایش اعتبار ۵۰ میلیون دالر ی برای واحدهای تولیدی 

رئیس جمهوری فرانسه دیروز در مراسم 
افتتاحیه کنفرانس صلح پاریس ، گفت: راه 
حل دو کشور با ادامه شهرک سازی وارد 

مرحله خطر شده است.
فرانس24،  تلویزیونی  شبکه  گزارش  به 
از  وقدردانی  تشکر  ضمن  اوالند  فرانسوا 
حضور مدعوین در کنفرانس صلح پاریس، 
گفت: برخالف اختالف های موجود میان 
اسرائیلی ها و فلسطینیان، هنوز معتقدم 
که تشکیل دو کشور مستقل اسرائیلی و 

فلسطینی می تواند بهترین گزینه برای 
در  ساله  چندین  مناقشه  به  آمدن  فائق 

منطقه خاورمیانه باشد. 
باید بدانیم که تشکیل دو کشور مستقل 
به هیچ عنوان یک رویا نیست، دو کشور 

با تمام اختالف ها می تواند شکل گیرد. 
موضوع  گفت:  فرانسه  جمهوری  رئیس 
دیکته کردن پارامترها به اسرائیلی ها و 

فلسطینیان برای مذاکره نیست. 
ادامه در صفحه 3

بانک مرکزی ضوابط گشایش اعتبار 
اسنادی مدت دار حداکثر معادل 5۰ 
واحد  هر  برای  صرفا  دالر  میلیون 
تولیدی موجود، بابت واردات کاال به 
و  تکمیل  منظور  به  اصلی  سرزمین 
تجهیز خطوط تولید تا سقف ۳ سال 

را به بانک ها ابالغ کرد.
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک   
ایران در اجرای بند 1۰ ابالغیه ارزی 
معاون اول رئیس جمهوری و رئیس 

مقاومتی،  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدت 
دار حداکثر معادل 5۰ میلیون دالر 
صرفا برای هر واحد تولیدی موجود، 
اصلی  به سرزمین  واردات کاال  بابت 
خطوط  تجهیز  و  تکمیل  منظور  به 
رعایت  با  سال  سه  سقف  تا  تولید 
را  ارزی  مقررات  مجموعه  و  ضوابط 
به بانک ها و موسسات اعتباری ابالغ 

کرد.

ناطق نوری:

آیت اهلل هاشمی وفادار به انقالب و رهبری بود

مرخصی تشویقی 
2 هفته ای

 برای تازه پدران

پیش بینی سال 
سخِت آبی

 در تابستان ۹۶

رونمایی از بسته 
گمرکی حمایت از 

تولید
۵1۰11

2

1
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اوالند:
 شهرک سازی در سرزمین های اشغالی 

می تواند خطرساز باشد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:حضور پرشور مردم از همه گروهها و سالیق مختلف در مراسم های 
گوناگون مرحوم آیت  اهلل هاشمی رفسنجانی تمام معادالت دشمن را بهم ریخت.

حجت االسالم والمسلمین  ناطق نوری در مراسم هفتمین روز رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در مرقد 
مطهر بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران به تشریح جایگاه ایشان و همچنین فعالیت های قبل و بعد از انقالب 

آن مرحوم پرداخت. 

عراقچی: 

 آمریکا قادر به کنار گذاشتن برجام نیست

گروه اقتصاد:  علی طیب نیا در بیستمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران حضور یافت و با توجه به مشکالت پیش روی بخش 
خصوصی و با اشاره به اینکه بدهی دولت به بخش خصوصی در حدود 
۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: بودجه عمرانی ۳۰هزار میلیارد 
تومان است، اما دولت 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می کند. 

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مصادف با هفتمین روز درگذشت آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی است، گفت: ما در سهمگین ترین تحریم های 
اقتصادی بودیم؛ زیرا استکبار وقتی از پیروزی در جنگ ناامید شد، 
جنگ را در اقتصاد بر علیه ما شروع کرد که وسیع ترین تحریم ها بر 

علیه ما اعمال شد ...
11

تنگناهای  مالی
 مهمترین  مشکل بخش خصوصی

۵

آلودگی هوا؛  سومین عامل مرگ ومیر در کشور

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه مذاکره هسته ای ایران با امریکا تمام شده است گفت:در طول 12 ماه گذشته شاهد بدعهدی و تعلل هایی از سوی 
آمریکا و برخی کشورها بودیم؛ خصومت آنها هر روز بیشتر می شود.
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امام رضا )ع(:

کالم  نور

حضور روسای قوه مجریه و مقننه در مراسم 
هفتم آیت اهلل هاشمی

رییس جمهور و رئیس مجلس شورای اسالمی عصر 
اهلل  آیت  روز  ارتحال  هفتمین  مراسم  در  یکشنبه 
هاشمی رفسنجانی که در حرم بنیانگذار جمهوری 

اسالمی برگزار شد، شرکت کردند . 
روحانی  آقایان  صداوسیما،  خبرگزاری  گزارش  به 
مراسم  در  مقننه  و  قوه مجریه  روسای  و الریجانی 
هفتمین روز  ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که 
در حرم بنیانگذار جمهوری اسالمی برگزار شد، شرکت 
کردند  و یاد و خاطره رییس فقید مجمع تشخیص 

مصلحت نظام را گرامی داشتند . 
در مراسم  هفتمین روز ارتحال رفیق دیرین و همسنگر 
مقام معظم رهبری آیت اهلل هاشمی رفسنجانی  که با 
حضور اعضای هیات دولت، مقامات و مسووالن عالی 
رتبه کشوری و لشکری، علما و  روحانیون، نمایندگان 
اقلیت های دینی و مذهبی و اقشار مختلف مردم در 
حرم مطهر امام خمینی)ره(  برگزار شد،  پس از قرائت 
آیاتی از کالم اهلل مجید توسط قاریان برجسته کشور، 
مداحان اهل بیت )ع(  به نوحه خوانی و مرثیه سرایی 

پرداختند . 

سه شنبه هفته جاری
نشست خبری رئیس جمهور برگزار می شود

 
نشست خبری رئیس جمهور سه شنبه 28 دی ماه 

برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی بعدازظهر سه شنبه در نشست خبری که به 
مناسبت سالگرد اجرای برجام و با حضور رسانه های 
داخلی و خارجی برگزار می شود به سواالت خبرنگاران 

پاسخ می دهد.

گروکشی آمریکایی ها از سازمان ملل
رئیس جمهور منتخب آمریکا: بدهی چند صد میلیون 
دالری به سازمان ملل را نمی پردازم و دیگر کمکها به 

سازمان ملل را قطع کنم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از نیویورک، دونالد 
ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا بعد از دیدار با 
عالوه  گفت:  ملل  سازمان  جدید  مدیرکل  گوترش 
براینکه بدهی چندصدمیلیون دالری به سازمان ملل را 
نمی پردازند می خواهند دیگر کمکهای خود را هم به 

سازمان ملل قطع کنند.

عملیات گسترده ارتش سوریه برای 
آزادسازی پالمیرا

ارتش سوریه و متحدانش عملیات نظامی گسترده ای 
گروه  اشغال  از  )تدمر(  پالمیرا  آزادسازی  برای  را 

تروریستی داعش آغاز کرده اند.
به گزارش ایسنا، یک منبع میدانی در ارتش سوریه در 
گفت وگو با خبرگزاری آلمان گفت: 1۰ هزار نیرو در 
این عملیات نظامی مشارکت می کنند که اغلب از گروه 
دفاع مدنی و گردان صقور الصحرا و نیروهای سرلشکر 
سهیل حسن هستند. هدف این عملیات در مرحله 
نخست آزادسازی چاه های گاز و نفت در جزل، الشاعر، 

مهر و در مرحله نهایی آزادسازی تدمر است.
این منبع افزود: نیروهای مهاجم توانسته اند طی ساعات 
نخستین از آغاز عملیات تا مسافت سه کیلومتری در 

محور شمال شرقی فرودگاه تیفور پیشروی کنند.
این منبع میدانی در ارتش سوریه خاطرنشان کرد 
که عملیات زمینی با پشتیبانی گسترده جنگنده های 
سوری و روسی و بمباران توپخانه ای و موشکی از سوی 

نیروهای دارای تجهیزات پیشرفته صورت می گیرد.
ارتش سوریه  کل  ستاد  رئیس  ایوب،  علی  سرتیپ 
پیش تر از نیروهای سوری در حومه شرقی حمص 
بازدید کرد تا از میزان آمادگی این نیروها به منظور 

آغاز عملیات مطلع شود.

توسعه همکاری و تعامالت پلیسی ایران و 
آلمان

 در دیدار فرمانده ناجا با رئیس پلیس فدرال آلمان بر 
توسعه همکاری و تعامالت پلیسی دو کشور تأکید شد.
به گزارش ایسنا، سردار »حسین اشتری« در حاشیه 
دیدار با رئیس پلیس فدرال آلمان و هیأت همراه، 
از پیش صورت  اظهار کرد: مطابق هماهنگی های 
گرفته با ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه 
، ریاست پلیس فدرال آلمان به همراه هیأتی به کشور 
ایران سفری داشتند. بازدید از برخی مجموعه های 
انتظامی و همچنین از مرز جنوب شرقی کشور، بخشی 
از برنامه های این سفر بود و دستاورد و توانمندی 
این  ایران در معرض دید  پلیس جمهوری اسالمی 

هیأت قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این سفر و نشست با رئیس پلیس 
فدرال آلمان زمینه ساز تعامالت پلیسی دو کشور ایران 
و آلمان خواهد بود، خاطر نشان کرد: مقابله با جرایم 
سازمان یافته به ویژه مبارزه با مواد مخدر و تروریست 
از محورهای همکاری خواهد بود چرا که همکاری در 
بخش های مختلف به ویژه در راستای مبارزه با مواد 
مخدر و تروریست در جهت توسعه امنیت دو کشور 

مثمرثمر خواهد بود.
عالی ترین مقام انتظامی کشور ادامه داد: رئیس پلیس 
فدرال آلمان با اذعان به ظرفیت های نیروی انتظامی 
خواستار همکاری و تداوم تعامالت با پلیس ایران است.
وی اشاره کرد: ما نیز در راستای انتقال تجربیات و 
تعامالت پلیسی آمادگی برگزاری کارگاه های تخصصی 

و آموزشی در حوزه پلیسی و انتظامی را داریم.

محکومیت  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
شدید اعدام سه زندانی بحرینی اظهار داشت: 
عدم شفافیت در روند محاکمه ناعادالنه این ۳ 
شهروند مورد تایید مجامع بین المللی و حقوق 
بشری و تمامی نهادهای مردمی در اقصی جهان 

نیز قرار گرفت.
بهرام قاسمی افزود: حکومت بحرین با این اقدام 
نسنجیده بار دیگر نشان داد که در پی حل 
مسالمت آمیز و گشودن راهی برای برون رفت 

از بحران بحرین نیست. 
قاسمی همچنین تاکید کرد: حکومت بحرین 
چون همیشه بر پیروی از راهکارهای امنیتی 
و سرکوب گرایانه و کشتار سبعانه معترضان بی 

دفاع اصرار می ورزد.

جای  افزود:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   
بسی تاسف است در شرایطی که مردم بحرین 
مجامع  و  آنان  مذهبی  و  سیاسی  رهبران  و 
بین المللی حل و فصل بحران این کشور از طریق 
گفت وگو و تعامل را مورد تاکید قرار می دهند، 
حکومت بحرین با تشدید رویکردهای امنیتی، 
رهبران  بر  فشار  ایجاد  و  محدودیت  اعمال 
مخالفین و اعدام زندانیان سیاسی مسیر را برای 
هرگونه مذاکره و گفت وگوی سیاسی روز به روز 
مسدود و این کشور را به سمت یک انسداد کامل 

سیاسی هدایت می کند.
 بی شک با ادامه این مسیر، حاکمیت بحرین 
مسئولیت پیامدهای اقدامات و رفتارهای افراطی 

را متوجه خود ساخته است.

قاسمی: حکومت بحرین در مسیر انسداد 
کامل سیاسی حرکت می کند

خبر

جلسه بعدی مجلس1۰بهمن

رئیس مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر از رئیس اعضای کمیسیون تلفیق 
برنامه گفت: کار بررسی الیحه برنامه در کمیسیون برنامه کار شاقی بود.

مجلس  در  توسعه  برنامه ششم  الیحه  بررسی  پایان  در  مهر،  گزارش  به 
شورای اسالمی علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی ضمن تقدیر 
از نمایندگان و عوامل مجلس شورای اسالمی، رسانه ها گفت: الزم می دانم 
از اعضای کمیسیون تلفیق برنامه تشکر کنم مخصوصا از آقای حاج بابایی که 

خیلی زحمت کشیدند.
الریجانی الیحه برنامه ششم توسعه را کاری شاق خواند و گفت: کمیسیون 
برنامه باید این الیحه را تنظیم می کرد و زحمت زیادی کشیدند و خوب 

کار کردند.
رئیس مجلس همچنین از دولت و سازمان برنامه تشکر کرد و اظهارداشت: 
و  دولت  بین  رای  تفاوت  کار  ابتدای  کرد.در  کار  همدالنه  برنامه  سازمان 
کمیسیون تلفیق وجود داشت و در مسیر بررسی الیحه برنامه توانستیم با 

همدلی این اشکاالت را رفع کنیم.
وی همچنین برنامه مجلس شورای اسالمی برای هفته های آینده را تشریح 
کرد و گفت: از 2۷ دی ماه تا ششم بهمن ماه نمایندگان از حوزه های انتخابیه 
سرکشی کرده و از دهم بهمن ماه تا آخر هفته جلسات علنی مجلس برگزار 

می شود.
الریجانی افزود: از هفدهم بهمن ماه تا 2۰ بهمن ماه در آستانه سالگرد پیروزی 
انتخابات نمایندگان می توانند به حوزه های انتخابیه سرکشی کنند تا بتوانند 

در جلسات مربوط به سالگرد پیروزی انقالب حضور یابند.
رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: کمیسیون تلفیق بودجه هفته آینده 
تشکیل جلسه خواهد داد و پیگیری می کنیم شورای نگهبان هر چه سریعتر 
الیحه برنامه را مورد بررسی قرار دهند تا مجلس تا پایان سال بودجه سال 

آینده را نیز به تصویب برساند.
وی اعالم کرد: جلسه بعدی مجلس یکشنبه 1۰ بهمن ماه برگزار می شود.

ملت ایران قدردان 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

وزیر دادگستری گفت: اگر امروز در مصلی بزرگ کرمان جمع شده ایم برای 
این است که این ملت، قدردان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی هستند، چون وی 

پایه گذار بزرگی در کنار رهبری برای مردم ساالری دینی بود.
 به گزارش ایرنا ؛ حجت االسالم مصطفی پورمحمدی در آیین گرامیداشت 
ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در مصلی امام علی )ع( شهر کرمان افزود: 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی یار وفادار، همراه مطمئن و وزیر استوار و محکم 
برای رهبر معظم انقالب اسالمی بود و همیشه می فرمود ما با رهبری بحث 
و شاید گاهی اختالف نظر هم داشته باشیم اما ایشان رهبر ماست و ما رهرو 

ایشان هستیم و باید از رهبر خود اطاعت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز اگر ما برای تجلیل از آیت اهلل هاشمی آمده ایم صرفا 
برای ترحیم و تجلیل نیست بلکه برای تداوم راه انقالب، تاکید بر ارزش های 
اسالمی و آرمان آیت اهلل هاشمی و برای تداوم خدمت و رشد تعالی کشور که 

دغدغه هر روز این بزرگمرد بود، آمده ایم.
وی گفت: امروز اگر اینجا جمع شده ایم برای انسجام ملی، تقویت وحدت و 
اقتدار جمهوری اسالمی است چون همه وجود آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 

خدمت به مردم و تقویت نظام بود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه این نظام به مردم متکی و محور آن والیت فقیه 
و رهبری است خاطرنشان کرد: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی مکرر می گفت 
اگر ما اصلی به عنوان اصل والیت فقیه هم نداشتیم به جایگاهی چون والیت 

فقیه نیاز داشتیم.
این مسئول تصریح کرد: این فلسفه سیاسی آیت اهلل هاشمی و به این موضوع 
پایبند و معتقد بود و ما نیز از خداوند مدد می خواهیم تا کمک کند این راه 

را با استواری بپیماییم.
پورمحمدی از آیت اهلل هاشمی به عنوان مرد غمخوار ملت، مرد استوار 
در مبارزه و سختی ها، مقاوم در برابر استبداد و استکبار و صهیونیست 
و مرد هدف و خدمت یاد کرد و افزود: خداوند می فرماید، عزت برای 
برای مومنان است و حضور شکوهمند شما مردم  و  برای رسول  من، 
عزیز، ابراز همدردی و تجلیل شما بزرگان در داغ و غم این بزرگ از 
دست رفته نشان از این عزت الهی دارد و همه ما این عزت را در تشییع 

آن بزرگ دیدیم.
وی گفت: این صداقت در راه حق است که چنین پاداشی در انتظار اوست و 

شما ملت بزرگ چه خوب و زیبا پاداش این بزرگ را ادا کردید.
وزیر دادگستری با بیان اینکه آیت اهلل هاشمی شخصی با ویژگی های ممتاز 
و برجسته بود عنوان کرد: وی فردی باهوش، اندیشمند، متدین، آرمان ساز، 
مبارز، جسور، کریم، نجیب، سختکوش و پرکار، مقاوم و صبور، مبتکر و نوآور 

و شجاع بود.
وی گفت: هم عصر بودن و با هم زندگی کردن مثل پرده ای است که انسان 
مجموعه زوایای شخصیت انسان دیگر را خوب نمی شناسد اما زمان که می 
گذرد، حواشی از بین می رود، گرد و خاک که می خوابد آنگاه شخصیت فرد 

خود را نشان می دهد.
این مسئول تاکید کرد: آیت اهلل هاشمی یک شخص نیست و نبود بلکه یک 
شخصیت بود، وی در مسیر پیروزی انقالب یک فرمانده، یک رهبر جریان ساز، 

مدیر میدانی مقاوم و بزرگ بود.
پورمحمدی با اشاره به دوران سخت مبارزات آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و 
عالقه شدید امام راحل به ایشان افزود: کسانی که تاریخ خواندند می دانند 
سخت ترین شرایط مبارزان ما و سخت ترین فشار دستگاه استبداد و شکنجه 

ساواک از سال 52 تا 56 بود.
وی به دستگیری آیت اهلل هاشمی توسط ساواک اشاره کرد و گفت: حجم 
شکنجه ایشان بسیار بسیار متفاوت از دیگران بود و این بزرگوار در برابر تمام 

شکنجه ها سکوت می کردند.
وی تصریح کرد: فقط یک بار صدای ایشان در برابر شکنجه بلند می شود و 
آن هم زمانی بود که می خواستند ایشان را روی بخاری داغ بنشانند که در آن 
لحظه به یاد فرمان الهی و آتشی که نمرودیان برای سوزاندن حضرت ابراهیم 
)ع( آماده کردند می افتد و با خواندن آیات قرآن مقاومت خود را در برابر آن 

شکنجه های سخت زیاد می کند.
وزیر دادگستری گفت: باید این حرفها را بگوییم، جوانان ما باید بشنوند و 
مردم ما باید بدانند که در این انقالب و نسل مبارزان انقالب چه گذشته تا به 

پیروزی منجر شده است.
وی بیان کرد: هاشمی نه تنها یک فرمانده انقالبی است، نه یک رهبر نهضت و 
نه یک میدان دار صف مبارزان است که وقتی که انقالب به پیروزی می رسد 
در همه صحنه های مدیریتی کشور و صحنه های بحران خیز و پیچیده نقش 
بزرگ و محوری را به همراه بزرگان دیگر انقالب همچون مقام معظم رهبری 

و شهیدان بزرگوار به عهده می گیرد.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم شخصیت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی یار دیرین 
امام و رهبری را تحلیل کنیم باید حوزه هایی همچون ریاست مجلس، 
فرماندهی جنگ، ریاست جمهوری، ریاست مجلس خبرگان، ریاست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، ریاست هیات امنای دانشگاه آزاد و حوزه های دیگر 

را هم ارزیابی کنیم.
پورمحمدی گفت: هاشمی فراتر از شخص و شخصیت بوده است، هاشمی یک 
تفکر بود، نماینده و مروج یک تفکر، تفکر نوین معاصر اسالمی، تفکر دوران 

ساز و تفکر انقالب بود.
وی افزود: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی متفکر بود، تفکری که پایه انقالب را 
ایجاد کرد، تفکری که در قله اش امام بزرگوار ما ایستاده بود و تز نظام اسالمی 

را مطرح می کرد.
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:حضور 
مختلف  سالیق  و  گروهها  همه  از  مردم  پرشور 
هاشمی  آیت  اهلل  مرحوم  گوناگون  مراسم های  در 

رفسنجانی تمام معادالت دشمن را بهم ریخت.
حجت االسالم والمسلمین  ناطق نوری در مراسم 
هفتمین روز رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در 
مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران به تشریح 
جایگاه ایشان و همچنین فعالیت های قبل و بعد از 

انقالب آن مرحوم پرداخت. 
 وی حضور گسترده مردم انقالبی ایران در این مراسم 
را ناشی از ارادت و دلبستگی مردم به خط مقام معظم 
رهبری دانست و گفت: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
مصداق بارز انصار و السابقون و االولین و از افرادی بود 

که خداوند از او راضی است. 
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره 
به اینکه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی زنده است، به 
ایران  بنیان گذار جمهوری اسالمی  فرمایش های 
درخصوص ایشان اشاره کرد و گفت: امام)ره( فرمودند 

هاشمی زنده است تا نهضت زنده است. 
 آقای ناطق نوری با اشاره به تشییع باشکوه پیکر رئیس 
فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید از این 
حمایت ها و تشییع درس بگیریم تا دیگران بفهمند 

که ایران چیست و ایرانی کیست؟ 
 وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به سابقه رفاقت 5۳ ساله مبارزاتی خود پیش 
از انقالب و همچنین فعالیت در نظام اسالمی با آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی از وی بعنوان مرد بزرگ تاریخ 

معاصر ایران یاد کرد. 
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: 
شهادت می دهم که آقای هاشمی رفسنجانی در همه 
دوران مبارزات قبل از انقالب و فعالیت های بعد از 

انقالب کاری برای غیر خدا انجام نداد. 
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت : یکی از 
صفات منفی که آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی از آن 
متنفر بود ریا بود، دو چهره و چند چهره بودن، امروز 
در کشور برخی هزار چهره نیز هستند ، هاشمی از ریا ، 
دو چهره بودن و دو گونه سخن گفتن  بدش می آمد .
ادامه  در  نوری  ناطق  والمسلمین   االسالم  حجت 
سخنان خود در مراسم  هفتمین روز  درگذشت آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی با نقل خاطره ای از  ایشان 
گفت: زمانی که شرایط جنگ به گونه ای شده بود که 
قرار شد آتش بس پذیرفته شود  آیت اهلل هاشمی به 
حضرت امام  گفت اگر احساس می کنید شما آسیب 
می بینید و شرایط کشور ، منطقه و جنگ اقتضا می 
کند آتش بس را بپذیریم،  بگذارید  من به عنوان 
فرمانده جنگ اعالم کنم  قطعنامه را بپذیریم  پس از 

آن دستور دهید مرا دستگیر ، محاکمه و اعدام کنند 
اما شما  و انقالب آسیبی نبینید .

اهلل هاشمی  آیت  و منش  دیگر  : درس  افزود  وی 
مقاومت و صبوری بود ، او صبر را ذلّه کرد  و هنگامی 
که  کوهی از مشکالت  را به دوش می کشید  وقتی 
وارد جلسه مجمع  تشخیص مصلحت می شد با 

روحیه و خندان بود .
ناطق نوری با ذکر خاطره دیگری از مرحوم  هاشمی 
گفت : قبل از انقالب یک روز وقتی از زندان آزاد شد به 
منزل مرحوم فلسفی مراجعه کرد و زمانی که  ایشان  
از آقای هاشمی پرسید شنیده ام  شما  خیلی شکنجه 
شده اید جواب داد من آزاد شدم  شما به فکر زندانیان 

دیگر باشید .
وی افزود : یکبار هم هنگامی که  صالحیت ایشان 
برای ریاست جمهوری  تایید نشد  بنده عازم  سفری 
بودم  آن سفر را لغو کردم و فردا صبح به منزل ایشان 
رفتم ایشان  با روحیه  آمد  و گفت آقای ناطق وقتی 
برای ثبت نام رفتم  جلوی در وزارت  کشور، جمعیتی  
خوشحال بودند هنگامی که  ثبت نام کردم با خود 
گفتم این چه کار بود کردی؟ این استقبال توقع زیادی 
ایجاد می کند زیرا کشور ویرانه است خزانه خالی است  

و توقع ها باالست .
وی افزود : آقای هاشمی ادامه  داد  زمانی که صالحیتم  
رد شد آرام ترین شب عمرم بود و راحت خوابیدم  چرا 
که احساس کردم  وظیفه ام را انجام داده ام و باری از 

دوشم برداشته شده است.
ناطق نوری گفت: وقتی از آقای رفسنجانی پرسیدم 
حاال چه کار میکنید؟گفت: اعالم میکنم مردم پای 
صندوق ها بیایند انقالب آنها و انقالب ماست و این 

انقالب و نظام است که مهم است.
ادامه  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 

گفت: یکی از خصلت های مرحوم آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی دوراندیشی، بلند همتی و منافع ملی را 

درنظر گرفتن بود. 
نوری در مراسم  ناطق  والمسلمین  حجت االسالم 
هفتمین روز از رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
افزود: ایشان به دنبال ایرانی آباد و ایرانی مقتدر چه در 

منطقه و چه در دنیا بود.
وی گفت: وقتی مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
 ، بود؟  چگونه  کشور  شرایط  شد،  جمهور  رئیس 
هشت سال جنگ و ویرانی های ناشی از جنگ بود 
و جنگ زده ها و مردم گرفتار در شهرها آواره بودند 
و زیرساخت های کشور همه بخاطر بمباران ها ویران 

شده و از بین رفته بود. 
حجت االسالم والمسلمین ناطق نوری با بیان اینکه 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ریسک پذیر بود و کارهای 
بزرگی را قبول می کرد افزود: مردان بزرگ تصمیم 
های بزرگ می گیرند و نمی ترسند و خودشان را 

فدای آن هدفی که دارند می کنند. 
وی گفت: نفت در آن دوران بشکه ای 8، 1۰ و 12 
دالر بود و در آن دوران بنده رئیس مجلس بودم. 
مرحوم آقای هاشمی الیحه بودجه را به مجلس آورد 
که طی تماسی به او گفتم این درآمدی که در این 
الیحه نوشتید محقق نمی شود،  چون خیلی زیاد 
کسری بودجه دارید درحالی که شما نفت را بشکه 
ای 16 دالر نوشته اید این مبلغ نمی توانید بفروشید. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ما چهار 
جلسه با حضور کارشناسانمان با هم نشستیم و با هم 

به جمع بندی رسیدیم. 
وی گفت: گاهی ممکن است آدم تفاوت دید و سلیقه 
داشته باشد و نگاه ها و استدالل ها با هم متفاوت 
باشد. اما دعوا نداریم. باید بنشینیم و مشکل را حل 

کنیم، چرا این دعواها را به بیرون،تلویزیون و رسانه ها 
بکشانیم و چرا آب تو آسیاب دشمن بریزیم.

 حجت االسالم والمسلمین ناطق نوری افزود: در آخر 
جلسه نیز گفتم آقای هاشمی به قول معروف معامله 
بازاری کردیم نه شانزده تای شما و نه دوازده تای ما، 

بلکه نفت را 14 دالر ببندیم.
وی گفت: اکنون در کشور هر چه پتروشیمی داریم 
مال آن موقع است درحالی آن موقع کود شیمیایی از 
خارج می آوردیم اکنون صادرات مان در اوج است و 
پتروشیمی ها، فوالد، سیمان و سدهای ساخته شده  
متعلق به آن موقع است و بعد از انقالب هر چه سد 

احداث شده متعلق به دوره آقای هاشمی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: آقای 
هاشمی جرأت داشت اما عده ای یا مغرض یا بی اطالع 
می گفتند مملکت را فروخت و کشور را بدهکار کرد 
و همان موقع که با هم می نشستیم می گفت فالنی 
ها عقلشان نمی رسد. به این مسائل توجه نکنید باید 

کشور را آباد کرد. 
وی با بیان اینکه پافشاری روی اصول اسالم و انقالب 
از دیگر ویژگی های ایشان است گفت: آقای هاشمی 
ضمن روشن )فکر(، آزاد و رک بودن و هرچه را که 
تشخیص می داد می گفت و اهل ریا نبود هنرش این 
بود که روی اصول انقالب با کسی معامله نمی کرد و 
این موضوع را بر اثر تبلیغات مسموم عده ای نافهم 

مردم ما کمتر به این موضوع توجه دارند. 
ناطق نوری با بیان اینکه مرحوم آیت اهلل هاشمی 
روی اصول انقالب ایستاد افزود: من برای تشییع 
آمدند  می  مصاحبه  برای  خبرنگاران  رفتم  جنازه 
که من نزدیک سردار سلیمانی نشسته بودم. این 
سردار پرافتخار یک جمله بسیار زیبایی گفت که من 
شنیدم. ایشان گفت؛»هاشمی تا پایان عمر همان بود 
که از اول بود و او تا آخر بر اصول پایبند بود حتی 
اگر تاکتیک را تغییر می داد« و این را به نظرم کسی 

نگفته بود.
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
بود  و رهبری  انقالب  به  وفادار  آیت اهلل هاشمی 
افزود: شرایطی سختی که در این کشمکش های 
سال های اخیر پیش می آمد برخی پیش آقای 
هاشمی رفسنجانی می رفتند و می گفتند؛ این همه 
به شما تهمت می زنند چرا عکس العملی نشان 
نمی دهید؟ که ایشان می گفتند بر سر دو چیز 
با شماها معامله نمی کنم. اینها خط قرمزهای من 
است. یکی روی انقالب که با هیچ کس معامله نمی 
کنم و دیگری شخص مقام معظم رهبری است که 
با هیچ کس معامله نمی کنم و اینها خط قرمزهای 

من است.

اعالم کرد:  قوه قضائیه  الملل  بین  امور  اداره کل 
»ع.ز« متهم پرونده فساد نفتی است که صبح امروز 

به کشور مسترد و تحویل مقامات قضائی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل امور 
بین الملل قوه قضائیه، متهم »ع.ز« یکی از متهمان  
به  امروز  بامداد  نفتی  بزرگ  فساد  پرونده  اصلی 

کشور مسترد شد.
متهم مذکور که به دستور شعبه ششم بازپرسی 
دادسرای ناحیه 28 تهران تحت تعقیب بین المللی 
با  ناجا  الملل  بین  پلیس  توسط  بود،  قرار گرفته 

همکاری سایر نهادها به کشور مسترد گردید.
مالزی  کشور  به  ابتدا  متهم  استرداد  درخواست 

ارسال و در آنجا دستگیر شد لیکن استرداد وی 
ناکام ماند تا اینکه در کشور دیگری شناسایی و 

دستگیر گردید.
این خبر می افزاید: این دومین متهمی است که 
طی 1۰ روز گذشته توسط پلیس بین الملل به 

کشور برگردانده شده است.

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
گفت: دانشگاه ها و نهادهای علمی باید در تکمیل 

سند 2۰۳۰ ورود پیدا کنند.
مجتبی  سیما؛  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
توسعه  کنفرانس  حاشیه  در  نیاسر  شریعتی 
همکاری های علمی ایران و اتریش که در سالن 
همایش های دانشگاه خوارزمی برگزار شد در جمع 

خبرنگاران درباره آخرین وضعیت سند آموزشی 
2۰۳۰ افزود: پیش نویس این سند رونمایی شد 
که آن هم ویرایش اول سند بود و وزیرعلوم آن را 

امضا نکرده است.
وی افزود: این پیش نویس صرفا یک نسخه اولیه 
بود که بتوانیم در عرصه جهانی حرف های خود را 

مطرح کنیم. 

است  خوبی  شروع  این  گفت:  نیاسر  شریعتی 
که محافل مختلف از جمله شورای عالی انقالب 
فرهنگی و سایر نهادها و دانشگاه ها به این موضوع 
ورود پیدا کنند و نسبت به تکمیل سند گام بردارند.

وی افزود: در گام اول تصور می کنم که هیچ نقد 
جدی وارد نیست و باید از زحمات صورت گرفته 
در این عرصه تقدیر شود و کمک کنیم این متن 

تکمیل و اصالح شود. 
های  ارگان  چه  که  این  درباره  نیاسر  شریعتی 
دانشگاهی در این سند فعالیت دارند گفت: تمام 
محافل ذی ربط علمی می توانند این پیش نویس 
را مورد بررسی قرار دهند و باید با محوریت دفتر 
یونسکو در تهران و تالش وزارت خانه های مربوطه 

این متن کامل شود. 

ناطق نوری:

آیت اهلل هاشمی وفادار به انقالب و رهبری بود

معاون آموزشی وزیر علوم تأکید کرد؛

ضرورت همفکری دانشگاه ها برای تکمیل سند آموزشی 2030

استرداد »ع.ز« 
همدست بابک 
زنجانی به ایران

اینکه  بیان  با  ایران  اتمی  انرژی  رئیس سازمان 
وظیفه ما این است که زیر چتر و خیمه والیت 
واقع  به  انقالب  رهبرمعظم  گفت:  باشیم  فقیه 
عمود خیمه انقالب بوده و اگر بخواهیم حبل الهی 
را شبیه سازی کنیم ایشان عمود خیمه انقالب 

هستند.
علی اکبر صالحی دیروز در حاشیه آیین هفتمین 
رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  درگذشت  روز 
درحرم مطهر حضرت امام خمینی )ره( در جمع 
خبرنگاران افزود: انقالب مقدس اسالمی ما یک 
شالوده و حکمرانی جدیدی را به دنیا معرفی کرد 

که ولی فقیه عمود این حکمرانی است.
وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا حکمرانی 
همچون والیت فقیه نمی بینیم گفت: شالوده 

دیرینش  یاران  و  راحل  امام  توسط  ما  انقالب 
همچون آیت اهلل هاشمی رفسنجانی پی ریزی 

شد.
صالحی ادامه داد: فضا و نگاه ما به زندگی در ابعاد 
سیاسی، فرهنگی و معیشتی با مشی فکری دنیای 

استکبار متفاوت است.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: فکر جدیدی 
که حکمرانی انقالب اسالمی در دنیا مطرح کرد، 
استکبار جهانی را که بیش از دویست تا سیصد 
سال به نظام برده داری استکباری مشغول بود را 

به چالش کشاند.
وی گفت: وظیفه ما این است که زیر خیمه والیت 
فقیه باشیم و اگر حبل الهی را شبیه سازی کنیم 

رهبرمعظم انقالب عمود خیمه انقالب هستند.

صالحی:
باید زیر خیمه والیت فقیه باشیم
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خلیج فارس در پوشش پدافند هوایی ایران
در مدار چند درجه خبرهایی درباره قدرت پدافند هوایی ایران در خلیج 
فارس و تنگه هرمز، ساخت چشمه نور هسته ای و مرکز شتاب دهنده بومی 

در ایران و اعتراض بحرینی ها به حکم اعدام سه شهروند را می خوانید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اندیشکده آمریکایی واشنگتن اعالم 
کرد؛ خلیج فارس و تنگه هرمز در پوشش پدافند هوایی تقویت شده 
قرارگاه خاتم االنبیاء ایران قرار دارد.»اندیشکده واشنگتن« در تازه ترین 
گزارش به بررسی کیفیت دفاع هوایی تقویت شده ایران پرداخت و نوشت: 
ایران به طور قابل توجهی دفاع هوایی خود را در چند سال گذشته با 
ایجاد قرارگاه های دفاع هوایی مستقل »خاتم االنبیا« »KADHQ« و 
استقرار سامانه های دفاع هوایی برد کوتاه تا بلند، سازماندهی مجدد و 
بهبود بخشیده است.به نوشته این اندیشکده، ایران در مواجهه با نیروهای 
هوایی بیگانه و فقدان نیروی هوایی خودی قابل قبول، مسیر عدم فرصت 
به دشمنان برای بکارگیری توانایی در اجرای قابلیت های هوایی را از طریق 
استفاده از پایگاه های  دفاع هوایی برگزیده، که البته با توانایی ایران در دفع 
خطر و تنبیه دشمنان از طریق بکارگیری موشک های بالستیک تکمیل 

شده است.

ساخت چشمه نور هسته ای و مرکز شتاب دهنده بومی
رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی ایران، از طراحی و ساخت 
چشمه نور و مرکز شتاب دهنده بومی در آینده نزدیک در استان قزوین 
خبر داد.علی اکبر صالحی افزود: این مرکز پرتودهی در زمینه محصوالت 
کشاورزی و زمان نگهداری آن ها کاربرد دارد که در روز ملی فناوری 
هسته ای رونمایی خواهد شد.وی تصریح کرد: این طرح بومی سازی شده 
نخستین شتاب دهنده بومی در جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود 
که برای پنجاه نفر به صورت مستقیم و سیصد نفر در صنایع زیردستی 
اشتغال زایی می کند و در کنار آن زمینه اشتغال برای استان های همجوار 
هم فراهم می شود.صالحی همچنین با اشاره به این که طراحی آب سنگین 
کارهایش به بهترین نحو جلو می رود، گفت: تولید آب سنگین ما امروز صد 
تن در سال است که هفتاد تن به آمریکا و روسیه فروخته ایم و تعدادی از 

کشورهای اروپایی و چینی هم خواستار آن هستند.

تقدیر رهبر کاتولیکهای اتریش از ایران
رهبر کاتولیک های اتریش، ایران را یکی از کشورهای مهم و تاثیرگذار در 
تحوالت منطقه و جهان برشمرد و از تالش های ایران در بازگرداندن صلح 
و آرامش به منطقه تقدیر کرد.کاردینال شونبورن روز شنبه در دیدار سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در وین با وی، ضمن تشریح نقطه نظرات و ارزیابی 
خود از شرایط جهان امروز به یادآوری سفر سال 2۰۰1 خود به تهران 
پرداخت و با ارزیابی مثبت دیدارها و گفتگوهای خود با شخصیت های 
سیاسی و اندیشمندان و عالمان دینی کشورمان از تداوم این تعامالت و 
گفتگوها استقبال و ابراز خرسندی نمود. سفیر جمهوری اسالمی ایران نیز 
این در دیدار با کاردینال کریستف شونبورن رهبر کاتولیک های اتریش 
و یکی از چهره های برجسته جهان مسیحیت، گفتگو و مفاهمه را کلید 
واژه مهم تاریخ روابط ایران و اتریش برشمرد.عباداهلل موالیی روز شنبه 
ضمن اشاره به نقش ارزنده و موثر کاردینال شونبورن در دیالوگ دینی و 
فرهنگی بین علما و اندیشمندان دو کشور افزود : خوشبختانه هفتمین 
دور این گفتگوها در شهریور ماه 1۳96 در تهران برگزار خواهد شد. سفیر 
کشورمان در ادامه با ارائه تحلیلی از شرایط جاری سیاست جهانی، دیدگاه 
ها و سیاست های راهبردی جمهوری اسالمی ایران را در قبال بحران ها، 

تحوالت و اوضاع منطقه ای و بین المللی تشریح کرد.

اعتراض بحرینی ها به حکم اعدام سه شهروند
مردم بحرین در پی اعدام سه شهروند بحرینی و محکومیت افزایش 
اعدام ها در این کشور، در نقاط مختلف این کشور تظاهرات اعتراضی 
برپا کردند.اخبار منتشر شده حاکی از آن است که مقامات رژیم آل 
خلیفه سه شهروند بحرینی را به اتهام قتل یک افسر اماراتی که در جریان 
سرکوب اعتراضات مردمی بحرین کشته شده بود، اعدام کرده است .بر 
اساس این گزارش، مردم بحرین در پی دعوت علمای این کشور برای 
برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در مناطق مختلف، به خیابان ها آمده اند.

در همین راستا هزاران شهروند بحرینی در منطقه الدراز که تحت محاصره 
نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه است، در محکومیت اعدام های یاد شده، 

راهپیمایی کردند و شعارهای ضد دولتی سر دادند.

آرامش قبل از طوفان در فلسطین
عضو جنبش حماس تأکید کرد اگر تجاوزات رژیم صهیونیستی و رفتار 
وقیحانه صهیونیست ها با اسرا، خانواده ها و غصب اراضی فلسطینی ها 
ادامه داشته باشد انتفاضه االقصی وارد مرحله قوی تر از آنچه بود، خواهد 
شد.»فائز ابوورده« افزود: به نظر من اگر گمانه زنی ها به واقعیت برسد و حرف 
و حدیث ها به عمل تبدیل شود، ما در سال 2۰1۷ شاهد گشایش خاصی 
در خصوص مهمترین موضوعی که ذهن فلسطینیان را به خود درگیر 
کرده است یعنی موضوع دودستگی فلسطینی خواهیم بود.وی تصریح 
کرد: از واقعیت تحوالت و آنچه شاهد آن هستیم، بسیار متأسفم و امیدوارم 
که تغییر کند، زیرا بازداشت  دانشجویان و اسرای آزادشده همچنان ادامه 
دارد و سیاست سرکوبگری و بستن دهان همچنان وجود دارد و در حق 
شهروندان فلسطینی در دانشگاه ها ظلم می شود، همان طوری که دو یا 
سه روز قبل در رام اهلل اتفاق افتاد و به یکی از برادران دانشجو در مقابل 
چشمان مردم و در روز روشن علناً حمله شد و به همراه همسرش مورد 
ضرب و شتم قرار گرفت و دو روز بعد نیز آزاد شد.ابوورده خاطرنشان کرد: 
انتفاضه فعلی انتفاضه ای است که دیگر گروه ها همانند انتفاضه اول و دوم 
از آن حمایت نمی کنند، و این مسئله کار انتفاضه را سخت می کند، اما در 
عین حال هیچ کس نمی تواند بگوید که اوضاع آرام شد و ما می بینیم که 
اوضاع مدت زمانی آرام شد و بعد از مدت کوتاهی عملیات های استشهادی 

را بیشتر و با قدرت خواهیم دید.

اوالند:
شهرک سازی در سرزمین های 
اشغالی می تواند خطرساز باشد

ادامه از صفحه 1
بلکه من اینجا آشکارا می گویم که تنها مذاکره مستقیم 
میان مقامات دو کشور می تواند راه حلی جامع برای 
پایان دادن به مناقشات چند ساله آنها باشد. همیشه افراد 
بدبینی وجود دارند که نسبت به نتایج اینگونه کنفرانس 

ها ابراز بدبینی می کنند. 
وی افزود: راه حل دو کشور با ادامه شهرک سازی وارد 
مرحله خطر شده است و تالش دوباره برای احیای طرح 
راه حل دو کشور ضروری است.همیشه افرادی هستند 
که نمی خواهند اینگونه کنفرانس ها به ثمر بنشینند 
و درست به همین علت است که ما سالهاست شاهد 

جنگ های متعددی در منطقه خاورمیانه هستیم. 
اوالند گفت: برگزاری این کنفرانس زمانی روی می دهد 
که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا خود را 
برای ورود به کاخ سفید آماده می کند.ضروری است که 
جامعه جهانی به فکر تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل 
و فلسطین باشند چرا که این موضوع تنها راه برقراری 

صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه است.
کنفرانس صلح پاریس امروز با شرکت نمایندگان ۷۰ 
کشور برگزار می شود، رژیم صهیونیستی از شرکت 
دراین نشست بدلیل ترس از محکومیت اقدامات این 
رژیم در گسترش شهرک سازی و عدم اجرای تواقفات 

قبلی خودداری کرده است. 
خطر با تسریع شهرک سازی های اسرائیل و تضعیف 
جناح صلح طلب در طرفین و قوت گرفتن افراط گرایی 

است.‹ 
›جنگ در عراق، سوریه ،یمن، مبارزه با داعش دالیلی 
مهم برای سازماندهی جامعه بین الملل در ماهها و 
سالهای اخیر بودند و این تصور را به وجود آورد که 
مسئله صلح خاورمیانه فوریت کمتری دارد. اما باید 
دانست که بدون حل و فصل مناقشه های قدیمی 
خاورمیانه چگونه می توان وضع را در این منطقه تثبیت 
کرد. مناقشات قدیمی برای تروریست ها به بهانه ای 
تبدیل شده است تا دست به اقدامات جنایتکاران بزنند.‹

مبارزه با فساد و رفع تبعیض از 
اولویت های برنامه ششم

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس: عدالت 
اجتماعی، مبارزه با فساد و رفع تبعیض در جامعه از اولویت 

های برنامه ششم است.
حمیدرضا حاجی بابایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری 
شبکه دو سیما افزود: حدود ۳۰ اولویت در برنامه ششم 
وجود دارد و برای هر کدام بسته ای مشخص تعریف شده 

است. 
وی گفت: هیچکدام از اولویت های برنامه ششم در مجلس 
حذف نشد و مردم با تمام ابعاد برنامه رابطه ارگانیک دارند. 
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس شورای 
اسالمی افزود: میانگین دریافتی افراد زیر پوشش کمیته 
امداد و بهزیستی هم اکنون ۷۰ تا 8۰ هزار تومان است و 
در طول برنامه ششم به طور میانگین به یکصد و 8۰ هزار 

تومان افزایش می یابد. 
وی گفت: افزایش این کمک ها از ابتدای سال آینده آغاز 
می شود و این مبلغ عالوه بر مبلغی است که افراد زیر 
پوشش کمیته امداد و بهزیستی به عنوان یارانه می گیرند. 
حاجی بابایی افزود: تعداد زیادی از مردم شرایط آن را 
دارند که تحت پوشش سازمان های حمایتی قرار گیرند 
اما تاکنون به علت کمبود اعتبار زیر پوشش قرار نگرفته اند.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس شورای 
اسالمی گفت: در برنامه ششم دولت موظف شده تا از 
محل درآمد یارانه ها همه آنها را زیر پوشش حمایتی قرار 

دهد.
وی افزود: نمایندگان مجلس مصوب کردند تا در طول 
برنامه ششم حقوق کارکنان شرکتی به معادل کارکنان 

استخدامی برسد. 
حاجی بابایی گفت: بر اساس برنامه ششم، دولت باید از 
ابتدای سال آینده روندی را آغاز کند تا پایان این برنامه 
اختالف حقوق دو کارمند دولت در کار یکسان در دو 

زیرمجموعه دولتی بیش از 2۰درصد نباشد. 
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس شورای 
اسالمی افزود: بر اساس مصوبه مجلس میانگین پرداخت 
حقوق بازنشستگان بر اساس محاسبه دو سال آخر خدمت 

خواهد بود. 
وی گفت: در ماده ۳5 برنامه ششم تکلیف همه دریافتی ها 
مشخص شده و باالترین سقف پرداخت حقوق به کارکنان 
دولت در هر رده و شغلی در سال آینده 15 میلیون تومان 

درنظر گرفته شده است. 

مدار چند درجه _ سیاسیخبر

آگهی مناقصه
شهرداری ماهدشت در نظر دارد پروژه خرید و اجرای آسفالت معابر سطح ماهدشت از محل 

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای ) استانی ( را به مبلغ 7/953/000/000 ریال به پیمانکار واجد 
الشرایط دارای : 

الف – اساسنامه و اسناد ثبت شرکت و گواهی آخرین تغییرات. 
ب- گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در زمینه راه و باند. 

ج- گواهی ثبت نام در نظام و مالیات بر ارزش افزوده. 
د- کد اقتصادی. 

هـ - گواهی حداقل دو مورد سوابق اجرایی مرتبط.
اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد و آگاهی از شرائط مناقصه از تاریخ نشرآگهی حداکثر تا 
پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1395/11/5 با ارائه اسناد فوق الذکر نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و یا جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمائید. 
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

شهرداری ماهدشت- هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد.  409م/الف

آگهی ثبتی  نوبت دوم
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بابل 

تاسیس موسسه غیر تجاری حقوقی باران عدالت آفرین مازندران در تاریخ 1395/10/15 به شماره ثبت 775 به شناسنامه ملی 14006470381 
ثبت و امضاذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد 

1- موضوع : انجام خدمات مشاوره حقوقی با به کارگیری و استفاده از وکالی معتبر دادگستری مشاوره امور اداری انجام فعالیتهای حقوقی 
و وکالت و حل و فصل دعاوی ارائه خدمات مشاوره در دعاوی کیفری – حقوقی و مراجع قضایی – انتظامی و اداری – مالی – ثبتی – دادگاه 
خانواده – انقالب – شهرداریها و کمیسیون های آن بویژه کمیسیون ماده 5 دادگاه انقالب و مراجع مربوط به تعزیریات حکومتی – مالیاتی 
و کمیسیون های آن – هیاتهای موضوع قانون کار دیوان عدالت اداری – اقامه هر گونه دعوی حقوقی و کیفری از جانب موکل – تعقیب آن 
تا حصول نتیجه نهایی و ضمن مراجعه به محاکم قضایی – شبه قضایی ادارات – دوائر – نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی – تهیه اسناد 
ملکی برای ضمانت های مالی – اعتباری – حقوقی و بانکی برای متقاضیان – تهیه اسناد ملکی برای ضمانت های مالی – اعتباری – حقوقی 
و بانکی برای متقاضیان – پیگیری و وصول مطالبات و معوقات بانکها و موسسات مالی و اعتباری – صندوق های قرض الحسنه – شرکت ها و 
ادارات دولتی و غیر دولتی – پیگیری مطالبات قضایی اشخاص حقوقی و حقیقی در محاکم دادگستری از طریق وکالی دادگستری – شرکت 
در مناقصه ها و مزایده ها – اخذوام و تسهیالت از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری و در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع 
ذیصالح می باشد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد  2-مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  3-مرکز 
اصلی : بابل خیابان طالقانی پشت دادگستری روبروی پاساژ قلی تبار پاسداران 5 )باغبان محله (شاپرک 4 پالک 19 کدپستی 4713639569
4-سرمایه شرکت 1/000/000 ریال می باشد خانم بهدخت چراغی به مقدار نهصد و نود هزار ریال سهم الشرکه آقای سید عباد آقا براری 
ارچی به مقدار ده هزار ریال سهم الشرکه می باشند  5-اولین مدیران : خانم بهدخت چراغی به شماره ملی 2064876618و کدپستی 
با شماره ملی 2050068735و کد پستی  براری ارچی  آقا  4713639569 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای سید عباد 
4713639569 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره که به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند  6-دارندگان حق 
امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک – سفته – بروات – قرار دادها – عقود اسالمی و اسناد و سایر نامه های 
عادی و اداری با امضای منفرد خانم بهدخت چراغی )رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ( همراه با مهر موسسه معتبر می باشد  7- اختیارات 

مدیر عامل : طبق اساسنامه 
   اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بابل 

اصالحیه آگهی مزایده فروش زمین
احتراما به استحضار می رساند در آگهی مزایده فروش زمین مرتبط با مدیریت اجرایی طرح 
ساماندهی تپه مرادآب کرج، در جدول 1، شماره قطعه زمین های مندرج در ردیف های 2 و 4 
به ترتیب 23 و 36 صحیح است که ضمن پوزش، بدینوسیله اصالح و اطالع رسانی می شود.
روابط عمومی طرح ساماندهی تپه مرادآب کرج

ادامه از صفحه 1
عراقچی تاکید کرد: در مورد ارتقای جایگاه ایران 
اتهاماتی که در  حرف های زیادی می شود زد، 
آمریکا به اوباما و تیم ایشان زده می شود بعنوان 
کسانی که در عرصه بین الملل عرصه را باخته و 
جمهوری اسالمی ایران را برنده اصلی توافق معرفی 
می کنند، در انتخابات کاندیدایی رای آورد که اوباما 
را متهم کرد، خطرناکترین و فاجعه بارترین توافق 

در تاریخ آمریکا را امضا کرده است.
وی با بیان اینکه برنامه هسته ای ایران سرجای خود 
است، اظهار داشت: امروز برنامه هسته ای ایران از 
یک برنامه ممنوعه از دید جامعه بین الملل به یک 
شورای  است.  شده  تبدیل  مشروع  کامال  برنامه 
امنیت سازمان ملل که در گذشته از کشورها می 
خواست که هر اقدامی برای جلوگیری از فعالیت 
های صلح آمیز هسته ای ایران اقدام کنند و حتی 
تا مبادا  کشتی ها و هواپیماها را تفتیش کنند 
قطعه ای به ایران برود و به دانشجویان ایرانی اجازه 
تحصیل نمی دادند؛ امروز به کشورها توصیه می 
کند که وارد همکاری های صلح آمیز هسته ای 
با ایران شوند به طوری که یکی از ضمائم برجام 
به طور مفصل به همکاری های صلح آمیزی که 
با ایران می تواند انجام شود، اختصاص یافته است.

عراقچی تصریح کرد: برجام باید تحریم ها را از سر 
راه برمی داشت. به نظرم همه تحریم هایی که بر سر 
اقتصاد ایران وجود داشت، با برجام از بین رفت مثاًل 

خرید هواپیما از نمونه های بارز آن است.
وی افزود: ما با تمام سنگ اندازی های غرب مقابله 
کردیم. آن ها بعد از برجام خواستند که سهم ما از 
برجام را زیر سوال ببرند که با مقابله ما شکست 
مانع  تحریم  کرد:  خاطرنشان  عراقچی  خوردند. 
فروش نفت، از مصادیق مهم گشایش در اجرای 
برجام است. برجام کار خود را به خوبی به انجام 
رسانده است. هنوز موانعی وجود دارد که مربوط 

به برجام نیست. 
معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه افزوذ: 
تحریم ها در سه حوزه بر ایران تحمیل شده بود؛ 
انرژی، حمل ونقل و حوزه بانکی که ورود شورای 
امنیت نیز به این سه حوزه بود. در حوزه انرژی، 

اوضاع به حالت عادی بازگشته است. همچنین پول 
نفت نیز به کشور بازگشته که این رشد اقتصادی 
را شاهد هستیم.  عراقچی تصریح کرد: ما از تمام 
دستگاه هایی زیربنایی استعالم کردیم و گزارش به 
ما رسید که همه چیز رو به رشد است. در زمینه 
حمل و نقل و کشتیرانی، ما امروز به تمام بنادر 
دسترسی داریم، مشکل بیمه حل شده و کشتیرانی 

هم به راحتی در حال فعالیت است.
معاون وزیر امور خارجه افزود: امروز نفت  کش های 
و  می شوند  بیمه  دالر  میلیون  یک  باالی  ایران 
همه  در  هم  ما  هواپیماهای  و  می کنند  حرکت 
و  ورود  اجازه  مورد،  چند  جز  دنیا  فرودگاه های 
سوخت گیری دارند. عراقچی گفت: برجام تعهد 
بین المللی و توافقی چند جانبه بوده و اینکه ریس 
جمهور بعدی امریکا تصمیم بگیرد برجام را کنار 

بگذارد باید تبعات ان را بپذیرد.
عراقچی تصریح کرد: در زمینه بانکی، هنوز تمام 
مشکالت برطرف نشده است که این موضوع ربطی 
به برجام ندارد. در قرارداد خرید هواپیما کانال بانکی 
به خوبی ایجاد شده است و مسیر خوبی در حال 
طی شدن است. حالت بانکی ما به حالت عادی 
بازگشته است. من بارها از دوستان بانکی شنیده ام 
که درست است مشکالت بانکی وجود دارد اما ما 

به هیچ وجه در بن بست نیستیم.

رییس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت: در مورد 
برجام موضوع مخفی وجود ندارد و ما نیز مذاکره ای 
با آمریکایی ها جز در مسائل فنی برجام نداریم. در 
مجموع در یک سال گذشته، برجام خوب کار کرده 
است و ما امروز از غربی ها و آمریکا طلبکاریم چون 
در مسیر برجام تعلل کرده و خلل ایجاد کرده اند. 
ما در مورد برجام مذاکره مجدد نخواهیم کرد و 

اگر ترامپ آن را پاره کند، ما آن را آتش می زنیم.
معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه گفت: 
تروریسم  از  ایران  بحث حمایت  به  داماتو  قانون 
بازمی گردد و ربطی به هسته ای ندارد. چون قانون 
آیسا زمان دار بود، تمدید کردن آن، نقض برجام 
است. تمدید قانون در دست کنگره بود. ما تالش 
کردیم در موضوع برجام هیچ موضوعی به کنگره 
ارجاع داده نشود. همه طرفین برجام معتقد هستند 
اگر قانون داماتو اجرا شود، نقض آشکار برجام است. 
در برجام، دو نوع نقض وجود دارد؛ نقض و نقض 
فاحش که البته در این باره، هر نقضی باعث نقض 
برجام نمی شود که تشخیص این موضوع، وظیفه 

هیئت نظارت بر برجام است.
معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه تصریح 
کرد: پروژه مدرنیزه کردن راکتور اراک، کامالً ایرانی 
است و موانع موجود، فقط در زمینه قیمت است و 
خارجی ها نیز تنها در این زمینه، مشورت می دهند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد لغو برنامه دیشب 
متن و حاشیه شبکه سه سیما نیز گفت: صدا و 
سیما بعد از نشست کمیسیون مشترک برجام در 
وین، مرا با شرایطی دعوت به برنامه زنده کرد اما 
چند ساعت بعد دبه کرد و شرایط را عوض نمود. 
به  دنیا کارشناسی که می خواهد  در هیچ جای 
مردم گزارش کار بدهد را در یک برنامه با حضور 
منتقدین در یک جا نمی نشانند. در عین حال، به 

نظرم این موضوع اصالً مهم نیست.
عراقچی افزود: رئیس جمهور آمریکا چه اوباما باشد و 
چه ترامپ، متعهد است که قوانین ضّد برجام را لغو 
کند. وی دربار نشست اخیر کمیسیون مشترک در 
وین افزود: البته قبل از نشست مشترک در دوشنبه 
هفته قبل در وین، نشست دوجانبه ای با آمریکا 
داشتیم که آن هم در حیطه مسائل فنی برجام 
بود. عراقچی خاطرنشان کرد: اجرای درست و با 
حسن نیت برجام، اصوالً از وظایف مذاکره کنندگی 
است. مذاکرات هسته ای ما با آمریکایی ها تمام شده 
و هیچ مذاکره سیاسی دیگری با آن ها نداریم. از دید 

ما همه چیز تمام شده است.
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام افزود: خیلی ها 
آن ها  می دانند.  شکست  را  برجام  آمریکا  در 
می خواستند غنی سازی ما را به صفر برسانند، اما 

در نبرد اراده ها ما به پیروزی رسیدیم.
عراقچی تصریح کرد: برجام یک واقعیت تثبیت 
برنامه های  شود،  ایجاد  خللی  اگر  است.  شده 
هسته ای ما به سرعت به حالت قبل بازمی گردد و 

کسی نمی تواند برای ما تصمیم بگیرد.
معاون وزیر امور خارجه در ادامه نشست خبری به 
مناسبت یکسالگی برجام گفت: تا قبل از اجرای 
از  دالر  میلیارد  مذاکرات 12  طول  در  و  برجام 
دارایی های ایران آزاد شده و بعد از  برجام هم همه 
دارایی های فیریز شده در  دسترس بانک مرکزی 
است. وی افزود: اقدامات خصمانه دولت آینده و 
یا کنگره آمریکا کامال محتمل است چنانکه تمدید 
وضعیت اضطراری برعلیه ایران توسط اوباما کامال 
طبیعی بود. عراقچی گفت: 29 میلیارد دالر وزارت 
نفت درآمد  داشته که همه این درآمدها  به کشور 

باز می گردد.

عراقچی:  آمریکا قادر به کنار گذاشتن برجام نیست

سیاست های  به  اشاره  با  راشاتودی  شبکه 
رئیس جمهور آمریکا در منطقه و در قبال ایران 
گزارش داد: تصمیمات اوباما در منطقه خاورمیانه 
به قدرتمندتر شدن ایران و متحدانش منجر شده 

است.
به گزارش ایسنا، شبکه خبری راشاتودی نوشت: 
سیاست های باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در 
خاورمیانه مجموعه ای از تصمیمات غیر منطقی 
و گیج کننده است، که به قوی تر شدن ایران و 
حزب اهلل در منطقه ای که زمانی توسط سعودی 
ها و آمریکا رهبری می شد، کمک کرده است. اما 
به نظر می آید که با روی کار آمدن دونالد ترامپ 
و انتصاب افراد ضد ایرانی در کابینه وی مناقشات 

بیشتری در پیش باشد.
رئیس جمهور اوباما نه تنها با کنار آمدن با ایران 
به عنوان یک ابرقدرت جدید در منطقه، عصری 
جدید را معرفی کرده، بلکه عمال آن را تشویق 
نیز کرده است. امروز اغلب اعراب به این حقیقت 
سوگواری می کنند که ایران و متحدانش در حال 
قدرتمندتر شدن در منطقه هستند. هیچ جای 
جمهوری  رئیس  لبنان  در  که  نیست  تعجب 
روی کار آمده است که روابط نزدیکی با حزب 
اهلل، متحد ایران دارد که این کشور کوچک را 
رهبری می کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین 

برای حصول توافق هسته ای با ایران تالش کرد، 
توافقی که به گفته منتقدان آن تنها موجب رهایی 
ایران از تحریم ها و دستیابی این کشور به دارایی 
مسدود شده اش در حساب های خارجی شده 
که بیش از 1۰۰ میلیارد دالر است. انتظار می 
رفت که بیرون آمدن ایران از انزوا در منطقه تحول 
ایجاد کند و به وضعیت موجود عربستان سعودی 

در منطقه پایان دهد.
راشاتودی همچنین در گزارشی دیگر به بررسی 
اقدام اخیر اوباما برای تمدید تحریم های روسیه، 
ایران، کوبا، ونزوئال و زیمباوه و لغو تحریم های 
مالی و تجاری سودان پرداخت و این تصمیمات 

وی را ضد و نقیض توصیف کرد.
در ادامه این گزارش آمده است: به نظر می آید که 
اوباما با تمدید تحریم های روسیه برای لطمه زدن 
به روابط آتی مسکو و واشنگتن در دوران ریاست 

جمهوری دونالد ترامپ بوده است.
ترامپ روز جمعه گفت که اگر روس ها در مقابله 
با تروریسم خوب عمل کنند، لغو تحریم ها علیه 
مسکو را مورد بررسی قرار خواهد داد. عالوه بر 
این، اوباما همچنان اقدامات و سیاست های دولت 
ایران را ضد منافع آمریکا، امنیت ملی و اقتصاد 
کشورش می داند و گفته است که در حال حاضر 
تهران و مسکو از دولت سوریه حمایت می کنند.

راشاتودی گزارش داد:

ایران قدرتمند؛ حاصل سیاست های اوباما در خاورمیانه

وزیر امور خارجۀ عراق، از میانجی گری این کشور 
در روابط ایران و عربستان خبر داد و گفت: »این 
اقدامات از سال گذشته ادامه دارد و من پیام هایی 

میان دو کشور رد وبدل کرده ام.«
ابراهیم جعفری درباره روابط عراق و عربستان 
گفت: تالش می کنیم روابط دو کشور بهبود یابد.

وی افزود: روابط ما با کشورهای همسایه بر اساس 
واقعیت های منطقه و احترام به حاکمیت ملی و 
عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر تعریف شده 
است و امیدواریم این روابط با احترام به حقوق 

یکدیگر گسترش یابد.
وزیر امور خارجه عراق همچنین با بیان اینکه 
و  ایران  بین  را  میانجی گری هایی  کشورش 
این  داشت:  اظهار  است،  داده  انجام  عربستان 
اقدامات از سال گذشته ادامه دارد و من پیام هایی 
میان دو کشور رد و بدل کرده ام زیرا عربستان و 
ایران در غرب و شرق عراق قرار دارند و هرگونه 
بحران در روابط ایران و عربستان، عراق را هم 
تحت تأثیر قرار خواهد داد و نزدیکی روابط این 

کشورها به نفع عراق نیز خواهد بود.
این سفر حامل  آیا در  اینکه  جعفری در مورد 
پیامی از جانب دولت عربستان بوده است یا خیر 
گفت: »پیام کتبی، خیر؛ اما من پیام هایی شفاهی 
را طی ماه های اخیر میان مسئوالن این کشورها 

رد و بدل کرده ام و تالش خواهیم کرد مواضع 
آن ها را به هم نزدیک کنیم.

به گزارش شبکه خبری العالم جعفری  در ادامه 
مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما ، همچنین 
دوستانۀ  روابط  علیه  رسانه ای  جوسازی  دربارۀ 
این مسئله حاصل  اظهار داشت:  و عراق  ایران 
کار رسانه های مغرض است که تالش می کنند 
روابط دوستانه دو کشور را به عنوان تهدید شیعه 
در منطقه جلوه دهند غافل از اینکه اشتراکات 
همسویی  و  کشور  دو  مذهبی  و  فرهنگی 
تهدیدات  همچنین  و  منطقه ای  سیاست های 
مشترک ایران و عراق آن ها را به هم نزدیک کرده 

است.
جمهوری  کرد:  خاطرنشان  جعفری  ابراهیم 
بود که دولت  ایران نخستین کشوری  اسالمی 
عراق را به رسمیت شناخت و در حملۀ داعش به 
خاک عراق نیز از ما حمایت عملی کرد، بنابراین 
ما دست هر کشور دیگری را که این گونه رفتار 
کند و به حاکمیت ملی و منافع مردم عراق احترام 

بگذارد صمیمانه می فشریم.
جعفری افزود: امروز ایران در عراق به ما کمک 
اساس  بر  کمک  این  و  می دهد  مستشاری 
درخواست رسمی دولت عراق است، همچنان که 

دیگر کشورها نیز در این امور فعال هستند.

ابراهیم جعفری: 

حامل پیام های شفاهی میان ایران و عربستان بوده ام
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اجرای توافق هسته ای ایران و 1+5 رخدادی بود 
خارجی  مناسبات  در  را  خود  پیامد  نخستین  که 
که  مناسباتی  داد؛  نشان  ایران  اسالمی  جمهوری 
از  زیادی  نامطلوب  آثار  آن  تحریمی  تنگناهای 
جمله چالش های اقتصادی را برای کشور به همراه 

داشت.
یک سال از بیست وهفتم دی ماه 1۳94 و اعالن 
می  مشترک«  اقدام  جامع  »برنامه  اجرای  رسمی 
گذرد؛ روزی که ایران و گروه 1+5 موافقت خود را 
با آغاز اجرای توافق وین اعالم کردند. »محمدجواد 
موگرینی«  »فدریکا  و  خارجه  امور  وزیر  ظریف« 
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ 
کننده گفت وگوهای هسته ای با انتشار بیانیه ای، 
 Implementation( اجرا«  »روز  را  روز  این 

Day( نامگذاری کردند. 
طی یک سالی که از آغاز اجرای برجام می گذرد، 
خارجی  روابط  حوزه  در  زیادی  های  گشایش 
اقتصادی  مناسبات  ویژه  به  اسالمی  جمهوری 

حاصل شده است. 
غول های اقتصادی آسیا و گرایش به سوی 

همکاری با ایران
و  دیپلماتیک  سفرهای  برجام،  اجرای  از  پیش  تا 
سطح  در  ایران  به  تجاری  های  هیات  وآمد  رفت 
باالیی صورت می گرفت اما نتیجه مورد انتظار از 
آن دیده نمی شد. پس از اجرای توافق و برداشته 
شدن تحریم های ضدایرانی، این وضعیت تا حدی 
زیادی تغییر کرد. به این ترتیب، به ندرت می توان 
طی یک سال گذشته شاهد سفری دیپلماتیک از 
دستاوردهای  با  که  بود  تهران  مقصد  به  یا  مبدا 
زمینه  در  همکاری  سندهای  امضای  و  اقتصادی 

های گوناگون همراه نباشد. 
پینگ«  جین  »شی   پارسال  ماه  بهمن  سفر  در 
بلندی  های  گام  ایران،  به  چین  جمهوری  رییس 
برداشته  اقتصادی 2 کشور  در گسترش مناسبات 
شد که امضای 1۷ سند همکاری از جمله این اقدام 
های سازنده بود. همچنین تهران و پکن یک سند 
راهبردی  روابط  درباره  ساله  پنج  و  بیست  جامع 
تنظیم کردند تا بر اساس آن، طی 1۰ سال آینده 
سطح تعامالت خود را تا 6۰۰ میلیارد دالر افزایش 

دهند. 
پس از اجرای برجام، روابط اقتصادی ایران و کره 
جنوبی نیز در مسیر تازه ای قرار گرفت. اسفندماه 
و  صنعت  تجارت،  وزیر  دیدار  جریان  در  پارسال 
امور  وزیر  طیب  نیا«  »علی  با  جنوبی  کره  انرژی 
اقتصادی و دارایی کشورمان، یادداشت تفاهم پنج 
میلیارد یورویی تامین مالی به امضا رسید. با سفر 
»پارک گئون هی« رییس جمهوری کره جنوبی به 
ایران در شهریورماه امسال نیز 19 سند همکاری 
این نخستین سفر رییس  بین 2 کشور امضا شد. 
 1962 سال  از  ایران  به  جنوبی  کره  جمهوری 
نزد  از اهمیت اجرای برجام  بود که خود  میالدی 

سران سئول نشان دارد. 
برای  رقابت  عرصه  این  در  نیز  ژاپنی  های  مقام 
منطقه  رقیبان  از  تا  ایران کوشیدند  بازار  به  ورود 
حدود  ژاپن  وزیران  هیات  نمانند.  عقب  خود  ای 
از اجرای برجام )بهمن ماه( پارسال  یک ماه پس 
تحریم علیه بانک های ایرانی، ممنوعیت بازکردن 
فعالیت  ممنوعیت  جدید،  کارگزاری  های  حساب 
بانک های کشورمان در ژاپن و همچنین ممنوعیت 
فعالیت بانک های ژاپنی در ایران را لغو کرد. افزون 
بر آن، همان ماه در جریان سفر طیب نیا به ژاپن 

بین 2 کشور،  به منظور تسهیل مبادالت 
توافقی به ارزش 1۰ میلیارد دالر امضا شد. 
از دیگر کشورهای آسیایی است  اندونزی 
فضای  از  بیشینه  استفاده  صدد  در  که 
»جوکو  است.  برآمده  برجام  اجرای 
که  کشور  این  جمهوری  رییس  ویدودو« 
بلندپایه  هیاتی  صدر  در  امسال  آذرماه 
 1۰ امضای  برای  را  زمینه  آمد،  ایران  به 
کرد؛  فراهم  کشور   2 بین  همکاری  سند 
در  آنها  مهمترین  که  هایی  موافقتنامه 
مورد همکاری اتاق های بازرگانی 2 کشور، 
همکاری های بانکی، بیمه ای و بورس بود. 
فضای  در  نیز  روسیه  و  ایران  مناسبات 
آن  نمونه  است.  رونق  به  رو  پسابرجام 
در  کشور   2 نمایندگان  ثمربخش  حضور 
مشترک  کمیسیون  اجالس  سیزدهمین 
روسیه  و  ایران  اقتصادی  های  همکاری  
بود؛ اجالسی که آذرماه امسال به امضای 

9 سند همکاری انجامید. 
راه  با  کشورها  برخی  تا  است  شده  باعث  برجام 
با  ایران، مناسبات خود را  اندازی دفتر تجاری در 
کشورمان توسعه دهند که نمونه آن بازگشایی دفتر 
تجاری استرالیا در تهران است؛ دفتری که پس از 
از  و پس  اسفندماه سال گذشته  تعطیلی،  6 سال 
اجرای برجام آغاز به کار کرد. به باور کارشناسان، 
گشایش چنین دفاتری سرعت بخش و تسهیل گر 
کشور   2 بین  اقتصادی  و  تجاری  های  همکاری 

خواهند شد. 
اجرای برجام و تالش دوجانبه ایران و اروپا 

برای عادی سازی روابط
قطعنامه عادی سازی و گسترش روابط با جمهوری 
اسالمی ایران که اوایل آبان ماه امسال در پارلمان 
اروپا تصویب شد و حمایت های گسترده مقام های 
تحول  از  نمودهایی  ای  هسته  توافق  از  اروپایی 
فضای  در  که  است  اروپا  و  ایران  روابط  در  جدی 

پسابرجام شاهد آن هستیم.
تنها چند روز از اعالم اجرای برجام بود که دور تازه 
سفر هیات های سیاسی- اقتصادی اروپا به ایران و 

حضور هیات های ایرانی در اروپا به جریان افتاد. 
فعاالن بخش خصوصی ایران و ایتالیا بیستم بهمن 
فعاالن  همایش  دومین  حاشیه  در  پارسال  ماه 
تجاری 2 کشور در تهران چهار تفاهمنامه همکاری 
در حوزه های راه آهن، خدمات پس از فروش، نفت 
امضا کردند.  نمایشگاه  برگزاری  و همچنین  گاز  و 
اقدام های همکاری جویانه در بخش خصوصی نیز 
همکاری  سند   12 امضای  با  امسال  ماه  فروردین 
مخابرات،  فوالد،  انرژی،  مختلف  های  بخش  در 

هوانوردی و فرودگاهی، پزشکی و ... ادامه یافت. 
مهمترین رویداد روابط خارجی ایران و اروپا پس از 
اجرای برجام سفر اوایل بهمن ماه پارسال »حسن 
روحانی« رییس جمهوری به چند کشور قاره سبز 
یازدهم در صدر هیاتی سیاسی  بود. رییس دولت 
اقتصادی ابتدا وارد ایتالیا شد و با مقام های کشور 

میزبان دیدار و گفت وگو کرد که نتیجه آن امضای 
14 سند همکاری به ارزش حدود 1۷ میلیارد دالر 
بود. این سندها در حوزه هایی چون حمل و نقل، 
راه آهن و ریل، همکاری های آموزشی و پزشکی، 
بازرگانی، ایمنی، همکاری های بندری، کشاورزی، 
قرنطینه و حفظ نباتات، پزشکی و دارویی امضا شد. 
و  جمهوری  رییس  میزبان  فرانسه  ایتالیا،  از  پس 
 2۰ امضای  به  سفر  این  که  بود  وی  همراه  هیات 
دالر  میلیارد   ۳۳ تقریبی  ارزش  به  همکاری  سند 
منجر شد. قرارداد همکاری با شرکت  هایی همچون 
جمله  از  »توتال«  و  »ایرباس«  »پژوسیتروئن«، 

مهمترین آنها به شمار می رفت. 
امضای سه سند همکاری در سفر بهمن ماه پارسال 
»الکسیس سیپراس« نخست وزیر یونان به ایران و 
در  نقلی  و  های حمل  همکاری  6 سند  همچنین 
جریان سفر مهرماه امسال »زیگمار گابریل« معاون 
صدراعظم آلمان به کشورمان از دیگر دستاوردهای 

گسترش روابط خارجی درپسابرجام بود. 
سند  پنج  امضای  اروپایی،  کشورهای  بر  افزون 
همکاری بین ایران و قرقیزستان در کنار پنج سند 
از  کشورمان  و  قزاقستان  های  مقام  بین  همکاری 
دیگر پیامدهای برجام در اوایل دی ماه امسال بود، 
ضمن آن که در سفرهای »محمدجواد ظریف« و 
و  التین  آمریکای  شرقی،  اروپای  به  همراه  هیات 
حوزه  در  زیادی  های  توافق  جهان  مناطق  دیگر 

های مختلف به امضا رسیده است. 
رفع موانع بانکی، بیمه ای و ارزی مناسبات 

خارجی در سایه اجرای برجام 
تا پیش از رفع تحریم های هسته ای، نظام بانکی 
بین  المللی  بین  معامالت  شبکه  با  پیوند  از  ایران 
مشتریان  طوری  به  بود  محروم  )سوئیفت(  بانکی 
ایران در ازای خرید نفت از و برای پرداخت بهای 
آن، محصوالت خود را در قالب تهاتر به کشورمان 

وارد می کردند. 
پس از اجرای برجام، این گره بزرگ گشوده شد تا 

هیات های تجاری و اقتصادی با استفاده از فضای 
بهره  دنبال  به  جهان  و  ایران  روابط  شده  عادی 
همکاری  گسترش  های  مزیت  از  بیشینه  برداری 
بانکی،  روابط  موانع  رفع  بر  عالوه  امروز  برآیند. 
در  نیز  خارجی  های  بانک  های  شعبه  از  شماری 

ایران بازگشایی شده اند. 
بود که »غالمرضا پناهی« معاون  در همین پیوند 
بیست  ایران  ملی  بانک  الملل  بین  امور  و  ارزی 
پرداخت  دستاورد  این  تشریح  به  ماه  دی  وپنجم 
روابط  ها  بانک  از  بسیاری  امروز  کرد:  اظهار  و 
کارگزاری خود را با بانک های خارجی از سر گرفته 
 - )ال  اسنادی  اعتبار  گشایش  چون  اموری  و  اند 
سی( و حوالجات را انجام می دهند. همچنین وی 
 1۰۰ و  بانک   25 با  کارگزاری  ارتباط  برقراری  از 
گفت:  و  داد  خبر  برجام  از  پس  سوئیفتی  رابطه 
یورو  ماهانه 2 هزار  تا سقف  توانند  هموطنان می 
از  خارج  به  پول  دیگر  ارزهای  به  آن  معادل  یا  و 

کشور حواله کنند. 
مبادالت  شبکه  با  ایران  بانکی  روابط  موانع  رفع 
پولی بین المللی با خروج نام ایران از فهرست سیاه 
»گروه ویژه اقدام مالی« )FATF( بی ارتباط نبود. 
»اف.ای.تی.اف« به عنوان یک گروه بین الدولی، در 
اجرای  و  تصویب  دنبال  به  پارسال  تیرماه  اجالس 
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران، برای 
نخستین بار نام کشورمان را از فهرست کشورهایی 
که الزم است علیه آنها اقدام های سختگیرانه اتخاذ 
به  ایران  پیوستن  موضوع  حال  کرد.  حذف  شود، 
است  بررسی  در دست  مالی  اقدام  ویژه  گروه  این 
تا شاید موانع باقی مانده بر سر راه تعامالت بانکی 
و دادوستدهای بین المللی به طور قطعی برداشته 

شود. 
دیگر دستاوردهای  از  ارزی  و  ای  بیمه  موانع  رفع 
اجرای برجام محسوب می شود که توسعه تعامالت 
که  معنی  این  به  کرد.  خواهد  تسهیل  را  خارجی 
با برطرف کردن موانع بیمه ای، فرصتی را  برجام 
بازار  وارد  بیمه خارجی  های  تا شرکت  کرد  خلق 

بین  تعامل  امکان  همچنین  و  شوند  ایران 
المللی شرکت های بیمه ایرانی افزایش یابد. 
از طرفی، با تصمیم شانزدهم مهرماه امسال 
وزارت  خارجی  های  دارایی  کنترل  اداره 
دالری  موانع  )اوفک(،  آمریکا  داری  خزانه 
نیز از پیش روی ایران برداشته شد. بر پایه 
روی  پیش  های  محدودیت  تصمیم،  این 
زمینه  در  غیرآمریکایی  مالی  های  موسسه 
مبادالت و معامالت دالری با ایران لغو شد. 
بنابراین دیگر الزم نیست در معامالت، ارز 
یابد.  تغییر  کشورها  پول  واحد  به  دالر  از 
با این دستاورد پسابرجامی انتظار می رود 
با  ایران  اقتصادی  سطح تعامالت تجاری - 
طرف های مقابل افزایش قابل توجهی یابد.

برجاِم خلل ناپذیر
و  آمریکایی  اعالنی جمهوریخواهان  مواضع 
در راس آنان رییس جمهوری منتخب این 
به  ناپایبندی  و  رویگردانی  بر  مبنی  کشور 
برجام جای خود را به سخنانی منعطف تر 
داده که این تغییر تدریجی در مواضع ضدبرجامی، 
قوام توافق هسته ای و واقعیت حمایت بین المللی 

از این توافق را نمایان می سازد.
متحده  ایاالت  جمهوری  ریاست  انتخابات  نتیجه 
حزب  نامزد  ترامپ«  »دونالد  پیروزی  و  آمریکا 
جمهوریخواه، از میانه های آبان ماه تاکنون موضوع 
پایبندی  زمینه  در  متعددی  های  زنی  گمانه 
آمریکایی ها به اجرای برجام بوده است. طی این 
و  تند  مواضع  به  استناد  با  ناظران  برخی  مدت، 
ضدبرجامی ترامپ در جریان رقابت های انتخاباتی، 
نگرانی  ابراز  ای  هسته  توافق  سرنوشت  مورد  در 

کرده اند. 
انتخابات مواضع  از پیروزی در  اگرچه ترامپ پس 
جمهوری  رییس  قامت  در  و  کرد  تعدیل  را  خود 
منتخب آمریکا دیگر از »پاره کردن« برجام سخن 
ایران  قاطع  موضع  به  توجه  بی  برخی  اما  نگفت، 
ای  هسته  مذاکرات  در  حاضر  کشورهای  دیگر  و 
برنامه  اجرایی سازی  پایبندی و  لزوم  در خصوص 
جامع اقدام مشترک، در مورد آنچه »نقض برجام« 
این محل، توافق  از  نامند هشدار می دهند و  می 
دستاوردهای  مهمترین  از  یکی  که  را  ای  هسته 
دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی است، زیر 

سوال می برند. 
و  کارآمدی  مورد  در  دولت  منتقدان  تردیدافکنی 
فایده مندی برجام بی توجه به واقعیت های موجود 
گویا برای آنان نیز به مانند نامزد پیروز و تندروی 

جمهوریخواهان مصرف انتخاباتی دارد. 
ایجاد  برای  انتخاباتی  های  رقابت  دوره  در  ترامپ 
ناکارآمد  و  دموکرات  دولت  با  مرزبندی  و  تقابل 
روی  اوباما«،  »باراک  دادن سیاست خارجی  جلوه 
توافق  یعنی  وی  دستاوردهای  مهمترین  از  یکی 
آن  بردن  سوال  زیر  با  و  شد  متمرکز  ای  هسته 
توانست آرای بخشی از جریان های تندرو آمریکایی 
تند  مواضع  دیگر  سوی  از  کند.  جلب  خود  به  را 
او  کاسبکارانه  روحیه  از  ناشی  توان  می  را  ترامپ 

آمریکا  منافع  سازی  بیشینه  دنبال  به  که  دانست 
اختیار  در  که  است  ابزارهایی  همه  از  استفاده  با 
و  های  واقعیت  با  مواجهه  در  که  رویکردی  دارد؛ 
محذورات بین المللی به تدریج تعدیل شده است، 
برای  ترامپ  پیشنهادی  های  گزینه  امروز  چنانکه 
امور خارجه و  تصدی وزارتخانه های مهمی چون 
دفاع، از پایبندی به کلیات برجام سخن می گویند.

به رغم اعالن مواضعی چون لزوم بازنگری در برجام 
از سوی ترامپ و چهره های تندروی جمهوریخواه، 
در  آن  تصویب  و  برجام  سند  بودن  المللی  بین 
شورای امنیت سازمان ملل این مواضع را از امکان 
اجرا دور ساخته است. هشدارهای جدی و چندباره 
خارجی  سیاست  مسوول  موگرینی«  »فدریکا 
اتحادیه اروپا در مورد هرگونه ناپایبندی به برجام 
ای  توافق هسته  قوام  از  آن،  کامل  اجرای  لزوم  و 
پوتین«  »والدیمیر  کامل  حمایت  دارد.  حکایت 
تازه  تاکید  و  برجام  از  روسیه  جمهوری  رییس 
ارشد هسته ای  ریابکوف« مذاکره  کننده  »سرگئی 
روسیه بر چندجانبه و بین المللی بودن این سند، 
بین  در سطح  آمریکا  که  است  هایی  الزام  نشانگر 

المللی با آن مواجه است. 
از این رو است که این روزها از جانب گزینه های 
بر  مبنی  اظهارنظرهایی  ترامپ،  کابینه  پیشنهادی 
پایبندی آمریکا به کلیت برجام به گوش می رسد؛ 
تعدیل موضعی که ناشی از برهم کنش مقدورات و 
محذورات دولت تازه آمریکا در فضای بین المللی 
است. به تازگی »رکس تیلرسون« وزیر پیشنهادی 
امور خارجه گفته که خواست  ترامپ برای وزارت 
دولت جدید آمریکا برای بازبینی در برجام به معنای 
رد کلی آن نیست. همچنین »جیمز ماتیس« وزیر 
پیشنهادی ترامپ برای وزارت دفاع به تازگی گفته 
با  باید  است،  داده  تعهدی  آمریکا  وقتی  که  است 
همکاری همپیمانان خود به آن تعهدات عمل کند. 
برجسته  های  دیپلمات  تالش  میان  این  در 
کشورمان در همراه سازی دیگر طرف های مذاکره 
برجام  کامل  سازی  عملیاتی  برای  اقدامی  کننده، 
برای  ایران  مقابل  های  طرف  تعهدات  یادآوری  و 
اجرای مفاد توافق هسته ای تیرماه پارسال است. 
به  برجام  مشترک  کمیسیون  منظور  همین  به 
درخواست »محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه 
کشورمان نشستی برگزار کرد و در بیانیه پایانی این 
نشست بر اجرای کامل برجام تاکید شد. به گفته 
»مجید تخت روانچی« معاون اروپا و آمریکا وزارت 
ما  نظر  با  اعضا  همه  نشست  این  در  خارجه،  امور 
همراهی داشتند که به هیچ وجه نباید اجازه دهیم 
برجام با مشکالتی در اجرا مواجه شود و مورد سوء 
استفاده قرار گیرد. در بیانیه ای که در پایان جلسه 
صادر شد تاکید شده است که برجام باید به نحو 
به صورت خیلی  و  بدون تحفظ  و  و کامل  احسن 

شفاف اجرا شود. 
برجام که برآمده از پایداری ملی و رویکرد تعامل 
المللی و منطقه  ایران و واقعیت های بین  جویانه 
ای پیش روی 1+5 بود، توافقی چندجانبه و جهانی 
است که با تحمیل هزینه های سنگین به ناقضان، 
نامحتمل می سازد.  به  قریب  را  آن  زیرپاگذاشتن 
آمریکا،  انتخاباتی  های  رقابت  دوره  در  اگرچه 
برای  سند  این  نقض  مورد  در  تند  اظهارنظرهای 
ترامپ خوراک تبلیغاتی مطلوبی محسوب می شد، 
در  المللی  بین  محذورات  و  ها  واقعیت  اکنون  اما 
کنار مقدورات و مزیت های برآمده از برجام خود 
را آشکارتر از همیشه به برجام ستیزان می نمایاند.

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

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

فاقد سند رسمي
اول/  هیات   1۳95/۰9/1۷ مورخ   1۳956۰۳۳1۰5۷۰۰22۷8 شماره  راي  برابر 
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  دوم موضوع 
مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي 
ملی  شناسه   11851 ثبت  بشماره  مانیستار  تولیدی  شرکت  متقاضی  بالمعارض 
1۰1۰۰464۰۷4 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 152 مترمربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 114 فرعی از ۳62 اصلی واقع 
در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی جواد منصوربخت محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

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

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

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

فاقد سند رسمي
اول/  هیات   1۳95/۰9/1۷ مورخ   1۳956۰۳۳1۰5۷۰۰22۷5 شماره  راي  برابر 
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  دوم موضوع 
مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي 
ملی  شناسه   11851 ثبت  بشماره  مانیستار  تولیدی  شرکت  متقاضی  بالمعارض 
1۰1۰۰464۰۷4 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 152 مترمربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 114 فرعی از ۳62 اصلی واقع 
در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی جواد منصوربخت محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

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

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

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

فاقد سند رسمي
اول/  هیات   1۳95/۰9/1۷ مورخ   1۳956۰۳۳1۰5۷۰۰22۷۷ شماره  راي  برابر 
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  دوم موضوع 
مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي 
ملی  شناسه   11851 ثبت  بشماره  مانیستار  تولیدی  شرکت  متقاضی  بالمعارض 
1۰1۰۰464۰۷4 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 152 مترمربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 114 فرعی از ۳62 اصلی واقع 
در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی جواد منصوربخت محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

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

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

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

فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 1۳956۰۳۳1۰5۷۰۰249۷مورخ 1۳95/۰9/۳۰ هیات اول / دوم 
سند  فاقد  ساختمان¬های  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بالمعارض متقاضی آقای اسفندیار ناصری سهامیه فرزند امیراله بشماره شناسنامه 
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت   1188995952 ملی  شماره   2992
مساحت 144مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 618 و6۷ 
و91و 195و 196و19۷ فرعی از ۳6۰ اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو خریداری 
از مالک رسمی مرونعلی باقری چیره و رمضانعلی دهقان اشکذری  گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می¬شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می¬توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  415 م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج - ایرج فهیمی 

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

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

فاقد سند رسمي
اول/  هیات   1۳95/۰9/1۷ مورخ    1۳956۰۳۳1۰5۷۰۰22۷6 شماره  راي  برابر 
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  دوم موضوع 
مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي 
ملی  شناسه   11851 ثبت  بشماره  مانیستار  تولیدی  شرکت  متقاضی  بالمعارض 
1۰1۰۰464۰۷4 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 152 مترمربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 114 فرعی از ۳62 اصلی واقع 
در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی جواد منصوربخت محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

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

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

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

فاقد سند رسمي
اول/  هیات   1۳95/۰9/1۷ مورخ   1۳956۰۳۳1۰5۷۰۰22۷9 شماره  راي  برابر 
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  دوم موضوع 
مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي 
ملی  شناسه   11851 ثبت  بشماره  مانیستار  تولیدی  شرکت  متقاضی  بالمعارض 
1۰1۰۰464۰۷4 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 152 مترمربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 114 فرعی از ۳62 اصلی واقع 
در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی جواد منصوربخت محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

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

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

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

فاقد سند رسمي
اول/  هیات   1۳95/۰9/1۷ مورخ   1۳956۰۳۳1۰5۷۰۰2289 شماره  راي  برابر 
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  دوم موضوع 
مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي 
ملی  شناسه   11851 ثبت  بشماره  مانیستار  تولیدی  شرکت  متقاضی  بالمعارض 
 142/5 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت   1۰1۰۰464۰۷4
از  فرعی   114 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از  فرعی  پالک  مترمربع 
جواد  رسمی  مالک  از  کرج خریداری  دو  ناحیه  البرز  استان  در  واقع  اصلی   ۳62
منصوربخت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. ۳92 م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی 

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

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

فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 1۳956۰۳۰1۰5۷۰۰411۷مورخ 1۳95/۰4/۰9 هیات اول / دوم 
سند  فاقد  ساختمان¬های  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم بلوک فرزند بیگلر از ساوه بشماره شناسنامه 1 کد 
ملی ۰6۰۳2261۰8 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت 2۰5/5۰ مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
1525 فرعی از 9 اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو خریداری از مالک رسمی 
محرمعلی شکوهی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می¬شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می¬توانند از تاریخ انتشار آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.416  م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج - ایرج فهیمی 

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

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 1۳956۰۳۳1۰5۷۰۰248۰مورخ 1۳95/۰9/۳۰ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ولی اله خدابخش فرزند دوستعلی از آوج بشماره شناسنامه 4 کد ملی 
5۳8984542۰ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۷۷/۰2 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 955 فرعی از۳61 اصلی واقع در 
استان البرز ناحیه دو خریداری از مالک رسمی علی حسین حسینی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می¬شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می¬توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۳98 م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج - ایرج فهیمی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررای شماره  1۳956۰۳۳1۰1۰۰۰۷181هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم گلپری مصباحی یار مرادی فرزند:ابراهیم به شماره شناسنامه۷1۰  صادره ازاسدآباد در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 84/69 متر مربع پالک 9668 فرعی از16۳ اصلی واقع در شهرک 11۰ فردیس خ 12 متری امید خ لوله و گاز بن بست احداث .پالک 48 خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد زروندی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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 رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف9269    تاریخ انتشار نوبت اول:95/1۰/2۷ تاریخ انتشار نوبت دوم:95/11/11
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد وامالک 

تحول آفرینی برجام در روابط خارجی ایران   
برجاِم خلل ناپذیر 
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آموزش رسمی نقش زیادی 
درتربیت دانش آموزندارد

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در بسیاری 
ریاضی  مانند  دروسی  جهان،  کشورهای  از 
اهداف  به  رسیدن  برای  وسیله ای  فیزیک  و 
تربیتی جامعه است،  گفت: آموزش رسمی نقش 

چندانی در تربیت دانش آموز ندارد. 
اطالع  مرکز  از  نقل  ،به  زمان  پیام  گزارش  به 
و  آموزش  وزارت  عمومی  روابط  و  رسانی 
دیدار  در  آشتیانی  دانش  فخرالدین  پرورش، 
ایران در  تربیت  و  تعلیم  فلسفه  انجمن  اعضای 
بسترهای   باید  افزود:  رجایی  شهید  ساختمان 
برای  دانشگاهیان  با  پرورش  و  آموزش  تعامل 
همفکری بیشتر درباره موضوعات تعلیم وتربیت 

فراهم شود.
صرف  آموزش  مدرسه،  هدف  داد:  ادامه  وی 
است،  تربیت  آن  اصلی   هدف  بلکه  نیست، 
جامعه  در  شاید  و  باید  چنانکه  مسئله  این  اما 
اولیا  که  است  دلیل  همین  به  نشده،  نهادینه 
مورد  در  فقط  مدرسه  به   خود  مراجعات  در 

موضوعات آموزشی فرزندان  سؤال می کنند.
تعلیم  مسئله  کرد:  تصریح  آشتیانی  دانش 
اهمیت  باید  است که  ملی  وتربیت یک مسئله 
آن برای جامعه تبیین شود  و نقش دانشگاهیان 

و استادان  می تواند در این باره  مؤثر باشد.
در  کرد:  خاطرنشان  پرورش  و  آموزش  وزیر 
دروسی  آموزش  جهان،  کشورهای  از  بسیاری 
وسیله  فقط  شیمی   و  فیزیک    ، ریاضی  مانند 
نظر  مورد  تربیتی  اهداف  به  رسیدن  برای  ای 
آن جامعه است،  امیدوارم در کشور ما نیز این 

نگرش به وجود آید.
وی گفت: همه اتفاقات باید در مدرسه رخ دهد 
و باید نگرشی در معلمان ایجاد شود که آنها به 
آموزش صرف نپردازند و تربیت دانش آموزان  را 

وظیفه اصلی خود بدانند.
وی افزود: وقتی صحبت ازآموزش مهارت های 
زندگی در مدرسه می شود، این تصور می رود 
که کتابی به کتاب های درسی اضافه شده است، 
اما این تصور نادرست است و منظور آن است که 
مهارت های زندگی باید در همه دروس وجود 

داشته باشد.
تربیت  و  تعلیم  نظام  تفکیک  افزود:  آشتیانی   
پژوهشی  و  پرورشی  آموزشی،  های  بخش  به 
قالب  در  آموزش  باید  و  نیست   کاردرستی 

پژوهش و با هدف تربیت انجام گیرد.
موضوع  سه  تفکیک  با  افزود:  آشتیانی  دانش 
مدرسه  در  پژوهش،تربیت  و  پرورش   ، آموزش 

اتفاق نمی افتد ،البته بنده مخالف حضور
انجام  برای  سراها  پژوهش  در  آموزان  دانش 
معتقدم  بلکه  نیستم،  پژوهشی  های  فعالیت 
با  را  وتربیت   فرآیندتعلیم  باید  آموزان  دانش 

روش  پژوهشی فرا گیرند.
وپرورش  آموزش  گفت:  وپرورش  آموزش  وزیر 
کشور  مسائل  ترین  مهم  از  و  ملی  مسئله  یک 
است و فرآیند تعلیم وتربیت نیز  تنها برعهده 
در  ها  دستگاه  همه  نیست،  وپرورش  آموزش  
فرآیند تعلیم وتربیت مؤثرند و  آموزش وپرورش 
برعهده  را  فرآیند  این  در  سیاستگذاری  نقش 

دارد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: شرایط و ساختاری 
تعلیم  فلسفه  انجمن  تا  کرد  خواهیم  فراهم  را 
و  آموزش  وزارت  با  مناسبی  ارتباط  وتربیت، 
یک  با  و  باشد  داشته  سطوح  کلیه  در  پرورش 
حرکت ملی جایگاه واقعی آموزش و پرورش در 

جامعه تبیین شود.

برخورد قاطع ناجا با هر نوع 
لغزش رفتاری نیروهای پلیس

در  کلیپی  انتشار  پی  در  ناجا  سخنگوی  دفتر 
انگیز  نفرت  رفتار  خصوص  در  مجازی  فضای 
یکی از ماموران، در اطالعیه ای از برخورد قاطع 
پلیس با هر نوع لغزش رفتاری درون سازمانی 
خبر داد. به گزارش پیام زمان،  در اطالعیه دفتر 
سخنگوی ناجا تاکید شده است: نیروی انتظامی 
مراقبت  از نحوه و شیوه برخورد کارکنان خویش 
اساسی  وظایف  و  تکالیف  از  یکی  شمار  در  را 
خود جای داده است. چه، این نیرو متولی انجام 
ماموریت هایی است که همگان آن ها را در شمار 
این  برای  قرار می دهند.  ماموریت های حمایتی 
منظور پلیس همواره از ساز و کارهای نظارتی 
و مراقبتی ویژه ای بهره می گیرد تا از وقوع هر 
نوع لغزش رفتاری و خطای انضباطی و سازمانی 
جلوگیری نماید و یا در صورت وقوع بالفاصله به 
مداخله موثر در آن بپردازد.در بخش دیگری از 
این اطالعیه آمده است :نیروی انتظامی همواره 
نظارت های مردمی را نیز پراهمیت تلقی کرده 
و برای این منظور سامانه 19۷  را ایجاد کرده 
است. تا یکایک شهروندان مسئول از آن طریق؛ 
پلیس را در جریان نظرات خویش قرار دهند. اما 
و  مراقبت های درون  و  نظارت ها  تمام  علی رغم 
برون سازمانی، هراز چند گاهی لغزشی از سوی 
شمار بسیار قلیل و انگشت شماری از کارکنان 
چهره می نماید، که نه تنها ممکن است شماری 
کارکنان  انبوه  بلکه  برنجاند،  را  شهروندان  از 
خدوم، متعهد و وظیفه شناس ناجا را نیز آزرده 
اعالم کرد:  ناجا  خاطر می سازد.دفتر سخنگوی 
بر شدت نظارت ها و مراقبت های  پلیس هماره 
لغزش هایی شود  وقوع  از  تامانع  خود می افزاید 
کارکنان  و  سازمان  اخالقی  و  پاک  چهره  که 
در  کلیپی  اخیرا  متاسفانه  می سازد.  ملکوک  را 
رفتار  بیانگر  که  شده  منتشر  مجازی  فضای 
نفرت انگیز یکی از ماموران در یکی از استان های 
به  است  ضروری  خصوص  این  است.در  کشور 
اطالع شهروندان محترم برساند که سازمان های 
انتشار  از  پلیس حتی پیش  و مراقبتی  نظارتی 
از  پس  و  شناسایی  را  مذکور  فرد  کلیپ؛  این 
به مراجع قضائی تحویل  را  او  انجام تحقیقات، 
و همزمان پرونده فرد خاطی در کمیسیون های 

داخلی ناجا در حال بررسی است.

زنان می توانند با 2۰ سال 
سابقه خدمت بازنشسته شوند

مجلس در مصوبه ای دستگاه ها و شرکت های دولتی و غیردولتی را موظف 
کرد با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل با 2۰ سال سابقه خدمت موافقت 

کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و 
در جریان بررسی الحاقات پیشنهادی به الیحه برنامه ششم مصوب کردند:

تابع  غیردولتی  عمومی  و  دولتی  شرکت های  و  سازمان ها  دستگاه ها، 
اجتماعی موظف اند  تأمین  یا  از کشوری  اعم  بازنشستگی  صندوق های 
با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل 2۰ سال سابقه 
خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت کنند. به موجب این مصوبه 
میزان محاسبه حقوق آنها بر اساس تعداد سال های کارکرد و پرداخت حق 

بیمه شان خواهد بود.
این پیشنهاد که از سوی پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس 
مطرح شد با 1۳9 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 

195 نماینده حاضر به تصویب رسید.

مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی میانگین 
حقوق 2 سال آخر شد

نمایندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند مبنای محاسبه مستمری 
بازنشستگی برای کلیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی بر مبنای 

میانگین دو سال آخر منتهی به درخواست بازنشستگی آنها باشد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم روز شنبه مجلس و در ادامه 
بررسی موارد ارجاعی به کمیسیون تلفیق ماده 9۷ را با 159 رای موافق، 
۳ رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 19۷ نماینده حاضر در مجلس 

به تصویب رساندند.
بازنشستگان  کلیه  برای  بازنشستگی  مستمری  برقراری  اساس  این  بر 
صندوق های بازنشستگی )اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر 
صندوق های بازنشستگی دستگاه ها، نهادها و بانک ها( بر مبنای میانگین 

حقوق دو سال آخر منتهی به درخواست بازنشستگی باشد.

بروز »سرطان اخالقی« با استفاده نادرست
 از فضای مجازی 

وزیر اسبق آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش به عنوان 
نهاد بالنده نمی تواند در برابر مسائل روز نسل آینده بی تفاوت باشد گفت: 
ساماندهی امور تربیتی فرزندان امروز به تنهایی از خانواده ها بر نمی آید و کار 

بسیار تخصصی شده است. 
محمود فرشیدی ،با اشاره به نقش فعالیت های پرورشی و حضور پررنگ 
اجتماعی  بروز آسیب های  از  پیشگیری  منظور  به  مشاوران در مدارس 
در مدارس در پی دستور اکید مقام معظم رهبری مبنی بر ساماندهی 
آسیب های اجتماعی در کشور اظهار کرد:  مدارس باید عالوه بر نقشی 
که در حیطه علم آموزی ایفا می کنند محیطی نشاط آور و شاد برای دانش 

آموزان داشته باشند.
وی افزود: باید ساعات حضور دانش آموزان در مدارس به گونه ای سامان 
یابد که فرصتی برای فعالیت های پرورشی و شکوفایی استعدادها باقی بماند. 
فعالیت پرورشی فقط به معنای برگزاری نماز نیست بلکه باید عالوه بر آن 
فرصتی به دست دهد که دانش آموزان  استعدادهای هنری چون خطاطی، 
نقاشی و سایر استعدادهای هنری و ادبی خود را شناخته و آن را بروز دهند.
وزیر اسبق آموزش وپرورش با بیان اینکه در بازه زمانی آموزش و درس 
فرصت و امکان انجام این امور وجود ندارد گفت: اکنون آپارتمان ها کوچک 
شده اند و کودکان ما نمی توانند براحتی فعالیت بدنی و جسمانی داشته 
باشند و بازی کنند. برخی مدارس خوب ما برنامه های ویژه عصرگاهی دارند 
و در مدرسه می مانند و فعالیت های جنبی اجتماعی مختلفی را ترتیب 
می دهند و استعدادهای دانش آموزان خود را در مسیر صحیح هدایت 

می کنند.
فرشیدی درباره عدم وجود معلمان توانمند برای آموزش و رشد مهارت های 
اجتماعی دانش آموزان گفت: باید این خالء را بویژه برای فعالیت های فوق 
برنامه پرورشی در عصرهای مدارس و تعطیالت با نیروی انسانی داوطلب 
پر کنیم. شهید باهنر می گفت »آموزش در تابستان تعطیل می شود ولی 

پرورش تعطیل نمی شود«.
وی ادامه داد: اکنون با گسترش استفاده از فضای مجازی مواجهیم. فضای 
مجازی بسیار پیچیده و آموزش نحوه برخورد با آن تخصصی شده است. در 
این میان  مدرسه است که بار سنگینی بر دوش دارد و باید تخصص داشته 
باشد تا آسیب های اجتماعی چون اعتیاد کاهش یابد. دانش آموزان براحتی 
می توانند با پیام معلم در برابر این آسیب ها مصونیت یابند؛ معلم است که 
می تواند به دانش آموزش بگوید اگر در فضای مجازی از خود مراقبت نکند 
ممکن است »سرطان اخالقی« بگیرد. ما در برابر دانش آموزان وظیفه داریم.
وزیر اسبق آموزش و پرورش بر لزوم استفاده از نیروهای متخصص دستگاهها 
و نهادهای تخصصی اجتماعی در مدارس تاکید کرد و گفت: اگر نیاز بود 
باید نیروهای خودمان را آموزش دهیم و تربیت کنیم؛ مربی که شنا بداند، 
کامپیوتر بداند و بتواند با بچه ها فوتبال بازی کند و به عبارتی چندبعدی 
باشد مورد نیاز ماست و ما می توانیم این تخصص ها را به  داوطلبان آموزش 
دهیم.فرشیدی تصریح کرد: آموزش و پرورش به عنوان نهاد بالنده نمی تواند 
در برابر مسائل روز نسل آینده بی تفاوت باشد. معلم یک آموزنده صرف 
نیست که مطالبی را سر کالس بگوید و بعد معتقد باشد که اگر دانش 
آموزش معتاد یا گرفتار آسیب های اجتماعی شد به او مرتبط نیست. 
ساماندهی امور تربیتی فرزندان امروز به تنهایی از خانواده ها بر نمی آید و 

کار بسیار تخصصی شده است.

سرنوشت گواهینامه رانندگی 
برای مشموالن غایب

سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسالمی امکان دریافت 
اما  کردند،  را مصوب  تکلیف سربازی  تعیین  بدون  رانندگی  گواهینامه 
همچنان این قانون که شمار زیادی از مخاطبان ایسنا پیگیر آن بوده اند، 
اجرایی نشده است، موضوعی که رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی 

انتظامی آخرین وضعیت آن را تشریح کرده است.
سردار تفی مهری درباره آخرین وضعیت اجرای مصوبه مجلس در مورد 
دریافت گواهینامه بدون تعیین تکلیف سربازی به ایسنا گفت: یکسری 
از افرادی که به سربازی نرفته اما مشمول غیرغایب هستند می توانند با 
دریافت گواهی اشتغال به تحصیل از محل تحصیل خود نسبت به شرکت 
در آزمون های رانندگی و دریافت گواهینامه اقدام کنند. بنابراین مشموالن 

غیرغایب سربازی برای دریافت گواهینامه مشکلی ندارند.
وی با اشاره به وضعیت مشموالن غایب سربازی برای دریافت گواهینامه 
اظهارکرد: در مورد کسانی که مشمول غایب سربازی هستند یک قانونی 
وجود دارد به نام قانون مکرر که بر اساس آن نیروی انتظامی موظف است 
که مشموالن غایب را شناسایی و دستگیر کرده و اقدامات قانونی الزم را در 

خصوص آنان انجام دهد.
رییس پلیس راهور ناجا اضافه کرد: این قانون از مدت ها قبل برای اجرا 
ابالغ شده است، در حال حاضر نیز در قانون جدیدی که مجلس تصویب و 
برای اجرا ابالغ شده آمده  است کسانی که به سن قانونی می رسند حتی 

اینکه مشمول غایب هم باشند امکان دریافت گواهینامه را خواهند داشت.
سردار مهری با بیان اینکه این دو قانون در تناقض با یکدیگر هستند، گفت: 
اگر بنا باشد هر دو قانون اجرا شود، یعنی اینکه فرد غایب برای دریافت 
گواهینامه مراجعه کرده و پس از دریافت گواهینامه، از سوی پلیس برای 

تعیین تکلیف سربازی دستگیر شود!

خبرخبر

قائم مقام وزیر بهداشت ضمن تشریح عوامل 
در  گفت:  دنیا،  در  مرگ  به  مربوط  خطر 
به  مرگ  اصلی  خطر  عامل  دو  هم  ما  کشور 
هستند  تغذیه ای  و  متابولیک  عوامل  ترتیب 
رتبه های  در  سیگار  مصرف  و  هوا  آلودگی  و 
سوم و چهارم به عنوان عامل خطر مرگ قرار 
دارند. همچنین عامل خطر پنجم هم مصرف 

مواد مخدر و الکل است.
آلودگی  تاثیر  ،درباره  حریرچی  ایرج  دکتر 
گفت:  مرگ ومیر،  میزان  و  سالمت  بر  هوا 
یا  خطر  عامل  هر  مستقیم  تاثیر  اندازه گیری 
ریسک فاکتور بر سالمت و نیز بروز بیماری ها 

و مرگ ومیر بسیار مشکل و پیچیده است.
وی افزود: عوامل خطر دارای تاثیر درازمدت 
هستند و نیز اثر متقابل و حتی تشدیدکننده 
هم بر یکدیگر دارند، به همین دلیل بر اساس 
اطالعات موجود و با طراحی مدل هایی تاثیر 
یا  و  شده  زده  تخمین  عوامل،  از  کدام  هر 
معروفی  مدل  اساس  بر  می شود.  محاسبه 
با  سالمت  سنجش  و  ارزیابی  انستیتو  که 
خطر  عوامل  مورد  در  جهانی  بانک  مشارکت 
مرگ تهیه کرده است، در کل جامعه جهانی 
عوامل خطر مربوط به مرگ به ترتیب مربوط 
و  بودن چربی  باال  مثل  متابولیک)  عوامل  به 
مصرف  و  تغذیه ایی  عوامل  بعد  خون(،  قند 

رتبه  در  هوا  آلودگی  همچنین  است.  سیگار 
نیز  و  مخدر  مواد  و  الکل  مصرف  و  چهارم 
قرار  بعدی  رتبه های  در  بدنی  کم  فعالیت 

دارند.
دو  هم  ما  کشور  در  کرد:  تصریح  حریرچی 
ترتیب همان  به  اول مرگ  اصلی  عامل خطر 
عامل  و  هستند  تغذیه ای  و  متابولیک  عوامل 
مصرف  چهارم  عامل  و  هوا  آلودگی  سوم 
پنجم هم  عامل خطر  است. همچنین  سیگار 

مصرف مواد مخدر و الکل است.
میزان  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
کرد:  اظهار  هوا،  آلودگی  اقتصادی  خسارات 
این  دقیق  محاسبه  که  کرد  توجه  باید 
است. در مورد محاسبه  واقعا مشکل  موضوع 
عوامل خطری  اقتصادی چنین  بار  تخمین  و 
از دو رویکرد استفاده می  بر سالمت معموال 
مالی  هزینه های  اساس  بر  اول  رویکرد  شود. 
رفته  دست  از  عمر  درآمد  یا  زودرس  مرگ 

سال  برآورد  طبق  ما  کشور  برای  که  است 
دوازده هزارم  معادل  جهانی  بانک   2۰16
میلیارد   14۷9 یا  کشور  ملی  ناخالص  تولید 
نسبت  که  است   )PPP المللی)  بین  دالر 
نسبت  این  که  گذشته  سال  بیست  به 
چهل وچهار هزارم تولید ناخالص ملی بود، به 

یافته است. طرز چشمگیری کاهش 
بر  محاسبه  دوم  رویکرد  افزود:  حریرچی 
بر  و   رفته  دست   از  آسایش  و  رفاه  پایه 
به پرداخت  افراد تمایل  طبق هزینه هایی که 
بر  هم  این  که  می شود  زده  تخمین  دارند، 
تولید  اساس همان منبع شامل 2.48 درصد 
میلیون   5۰۰ و  میلیارد   ۳۰ یا  ملی  ناخالص 
به  نسبت  متاسفانه  که  است  بین المللی  دالر 
بیست سال پیش تغییر چندانی نکرده است.
موفقیتی  با  امیدواریم  گفت:  همچنین  وی 
آلودگی  عامل  چهار  کاهش  و  کنترل  در  که 
اکسید  ازن، دی  مونواکسیدکربن،  هوا شامل 
سال های  در  گوگرد  اکسید  دی  و  نیتروژن 
است،  شده  حاصل  بزرگ  شهرهای  در  اخیر 
دیگر  مهم  بسیار  و  اصلی  عامل  با  مقابله  در 
از  عمدتا  و  هستند  هوا  در  معلق  ذرات  که 
با  می شوند،  حاصل  موتوری  نقلیه  وسایل 
بین بخشی  همکاری  و  مناسب  برنامه ریزی 

باشیم. قابل توجه  نتایج  شاهد 

آلودگی هوا؛ سومین عامل مرگ ومیر در کشور

مرخصی تشویقی 2 هفته ای
 برای تازه پدران

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در رسیدگی به مواد 
توسعه  برنامه ششم  الیحه  تلفیق  کمیسیون  از  ارجاعی 
موافقت  پدران  برای  تشویقی  مرخصی  هفته  دو  با 

کردند.
کلیه  قانون  این  تصویب  تاریخ  از  مصوبه  این  براساس 
دولتی  بخش های  در  و  سه گانه  قوای  در  شاغل  مردان 
هفته  دو  از  می شوند  فرزند  صاحب  که  غیردولتی  و 

می شوند. برخوردار  تشویقی  مرخصی 
*زنان خانه دار دارای سه فرزند بیمه می شوند

که  شد  مصوب  ماده  این  از  دیگری  بند  در  همچنین 
در  است  مکلف  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
ماه   6 ظرف  خانواده  تحکیم  سیاست های  راستای 
تأمین  بیمه  ایجاد  برای  را  الزم  طرح  و  کرده  بررسی 
جهت  فرزند  سه  دارای  حداقل  خانه دار  زنان  اجتماعی 

نماید. ارائه  قانونی  تصمیم گیری 
در بند دیگری از این ماده نیز دولت مکلف شد بخشی از 
اعتبارات عمرانی خود را به تأمین خوابگاه های مناسب 
برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد. اولویت استفاده 

از این خوابگاه ها با زوجین دارای فرزند می باشد.
رأی   ۳6 موافق،  رأی   1۳6 با  اسالمی  شورای  مجلس 
مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 2۰6 نماینده حاضر 

به ماده 118 الیحه برنامه ششم توسعه رأی داد.

جریمه در انتظار
 موتورسکلیت های باربر

رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور گفت: با اجرای 
موتور  با  بار  و  مسافر  حمل  راهور،  پلیس  جدید  قانون 

ممنوع شده و پلیس با متخلفان برخورد می کند.
سرهنگ داوود قاسمیان افزود: در موضوع موتورسیکلت ها 
بارهای  بعضا  موتورسیکلت  راکبان  که  شاهدیم  همچنان 

غیرمتعارف حمل می کنند و این برخالف مقررات است.
وی با اشاره به اینکه برابر ماده 168 آیین نامه راهور حمل 
بار با موتورسیکلت ممنوع است، توضیح داد: جریمه حمل 
بار غیرمتعارف توسط موتورسیکلت ها در شهرها 1۰ هزار 
تومان و در راه های روستایی 5 هزار تومان تعیین شده 
است. از سوی دیگر راکبان این دسته از موتورسیکلت ها 
بار مذکور را تخلیه نکنند اجازه طی کردن  تا زمانی که 

ادامه مسیر ندارند.

تعطیلی مدارس
 حالل مشکل آلودگی هوا نیست

از  انتقاد  با  مجلس،  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
ما  گفت:  هوا،  آلودگی  از  کاستن  برای  مدارس  تعطیلی 
راه  نه  برنامه ای مدون و کارشناسی شده داریم،  به  نیاز 
حل مقطعی.قاسم احمدی الشکی با اشاره به آلودگی هوا 
افزود: متاسفانه آلودگی  در تهران و کالنشهرهای کشور، 
را درگیر کرده است و مسائل  استان های متعددی  هوا، 
هوای  روزها  این  آورده؛  به همراه  را  بسیاری  و مشکالت 
البرز، قزوین، اراک، تبریز بسیار آلوده است و مردم مناطق 
هم  تهران  برند.  می  رنج  ریزگردها  از  نیز  کشور  جنوبی 
مجلس  فرهنگیان  فراکسیون  دارد.عضو  را  خودش  جای 
بارها  و  بارها  آلودگی هوای کالنشهرها گفت:  به  اشاره  با 
تاکید کرده ایم که اقدامات سطحی در این زمینه پاسخگو 
نیست. تعطیلی مدارس اصاًل راه حل مناسبی نیست که 
راهکارها  ترین  اصلی  از  یکی  عنوان  به  امروزه  متاسفانه 
از سوی دولت مطرح و عملیاتی می شود.طرح های غیر 

کارشناسی برای برون رفت از آلودگی هوا
احمدی با بیان اینکه طرح های ارائه شده برای برون رفت 
روزها  این  داد:  ادامه  نیست،  کارشناسی  اصال  آلودگی  از 
برخی از تغییر فصل آغاز کار مدارس صحبت می کنند. 
باید تاکید کنم این معضل با تغییر فصل هم درست نمی 
شود. اینکه ماه مهر، کالس نداشته باشیم، پاسخ مناسبی 
برای مردم نیست. باید تصمیمات اصولی برای این حوزه 

گرفت.
برای حل مشکل باید مدیریت ریسک داشته باشیم.

وزارت  خانواده  تعالی  و  ازدواج  دفتر  مدیرکل 
دریافت  حال  در  گفت:  جوانان  و  ورزش 
کمیسیون  عضو  دستگاه های  پیشنهادات 
قانون  اصالح  زمینه  در  ازدواج  تخصصی 
داریم  قصد  و  هستیم  جوانان  ازدواج  تسهیل 
اواخر ماه جاری یا نیمه اول بهمن ماه جلسه 
اجتماعی  کمیسیون  اعضای  با  مشترکی 
را در  برگزار کنیم و پیشنهادات خود  مجلس 

اختیار آنان بگذاریم.
سه  دو  تاکنون  کرد:  اظهار  صبحی  ناصر 
جلسه با سلمان خدادادی ـ رییس کمیسیون 
داریم  قصد  و  کرده   برگزار  مجلس-  اجتماعی 
برگزار  کمیسیون  این  اعضای  با  را  جلسه ای 
کنیم و پیشنهادات خود را به اعضای آن ارائه 
قرار  بررسی  مورد  کمیسیون  این  در  تا  دهیم 

گیرد.
ازدواج  تسهیل  قانون  گفت:  ادامه  در  وی 
و  ازدواج  تخصصی  کمیسیون  در  را  جوانان 
خانواده بررسی کارشناسی کرده ایم و در حال 

این  عضو  دستگاه های  پیشنهادات  دریافت 
کمیسیون هستیم.

ازدواج  تسهیل  قانون  شد:  یادآور  صبحی 
شورای  مجلس   1۳84 سال  مصوب  جوانان 
اسالمی است. در آن زمان سازمان ملی جوانان 
هیچ گونه مسئولیتی درباره این قانون نداشت.  
سال 8۷ در آیین نامه این قانون تکالیفی برای 
سازمان ملی جوانان در نظر گرفته شد اما به 
نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت  انحالل  علت 
از  یکی  عنوان  به  جمهوری  ریاست  راهبردی 
قانون،تسهیل  این  اجرای  در  موثر  نهادهای 

ازدواج جوانان به اجرا در نیامد.
ازدواج و تعالی خانواده وزارت  مدیرکل دفتر 
برنامه های  درباره  ادامه  در  جوانان  و  ورزش 
بازدید  کرد:  اظهار  فجر  دهه  در  دفتر  این 
التاسیس  جدید  مراکز  از  تعدادی  افتتاح  و 
خانواده  تحکیم  و  ازدواج  مشاوره  تخصصی 
است  قرار  همچنین  داریم؛  کار  دستور  در  را 
میزگردی با عنوان ضرورت آموزش و مشاوره 

و  خانواده  تحکیم  هدف  با  ازدواج  از  پس 
پیشگیری از طالق در تهران با حضور روسای 
برگزار  ازدواج  مشاوره  تخصصی  مراکز  ستاد 

کنیم.
کارگاه  دو  گفت:  ایسنا  به  پایان  در  صبحی 
از  یکی  که  می دهیم  تشکیل  نیز  آموزشی 
مراکز  مجوز  دریافت  متقاضیان  ویژه  آنها 
آن  بر  عالوه  است؛  ازدواج  مشاوره  تخصصی 

قصد داریم کارگاه آموزشی آشنایی با شرایط  
مهارت های  درباره  همایشی  و  موفق  ازدواج 
زندگی زناشویی برای کارکنان وزارت ورزش و 
برنامه های  از  دیگر  یکی  کنیم.  برگزار  جوانان 
عوامل  درباره  تخصصی  مصاحبه  انجام  نیز  ما 
آموزش  لزوم  جوان،  زوجین  زندگی  موفقیت 
آموزش  و  زوجین  ویژه  زندگی  مهارت های 

راهکارهای پیشگیری از طالق است.

بررسی قانون تسهیل ازدواج 
در کمیسیون تخصصی

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 
امسال  گفت:  پاک  هوای  روز  به  اشاره  با  زیست 
چهارمین سالی است که روز هوای پاک را در کشور 
گرامی می داریم.سعید متصدی با بیان اینکه برای 
کاهش آلودگی هوا باید همگان مشارکت داشته 
به سوی هوای  با هم  امسال  باشند گفت: شعار 
پاک است که از مهمترین جنبه های این شعار با 
هم بودن و تالش برای یک هدف مشترک است.وی 
ادامه داد: از دی ماه سال گذشته تا دی ماه امسال 
که سال هوای پاک بوده است فعالیت های مهمی را 
انجام داده ایم. به طور مثال چالش زیادی با صنعت 
موتورسیکلت داشته و توانسته ایم موتورسیکلت های 
کاربراتوری را از صنعت موتورسیکلت حذف کنیم. 
همکاری  با  کاربراتوری  موتورسیکلت های  حذف 
وزارت صنعت، معدن، تجارت از  اول مهر ماه امسال 
صورت گرفته است که منتقدان و موافقان زیادی 
داشت؛ حتی در برهه ای از زمان تالش کردند که 
موتورسیکلت های  موفقیت کشور در حذف  این 

کاربراتوری را با بحث های حاشیه ای همراه کنند.
متصدی ادامه داد: امروز با جرأت می توان گفت 
مهرماه  اول  از  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
موتورسیکلت های  برای  مجوزی  گونه  هیچ   95

کاربراتوری صادر نکرده است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 
زیست با بیان اینکه 11 میلیون موتورسیکلت در 

کشور و در شهر تهران ۳.5 میلیون موتورسیکلت 
وجود دارد گفت: موتورسیکلت ها معادل 55 میلیون 
برابر خودروهای شخصی تولید آلودگی می کنند 
و این در حالیست که در کشور تنها 18 میلیون 
خودرو وجود دارد.وی با اشاره به اینکه ساماندهی 
موتورسیکلت ها از مسائلی بود که در سال گذشته 
امروز دو مصوبه بسیار  تا  افتاد اظهار کرد:  اتفاق 
راهبردی برای کاهش آلودگی هوا اجرا شده است. 
یکی در سال 9۳ که راهکارهای کاهش آلودگی 
ارائه شد و دیگری تیرماه 95  هوا در کل کشور 
دنبال  کالنشهرها  برای  مدت  کوتاه  اقدامات  که 
شد.متصدی با اشاره به اینکه 19 فعالیت اثرگذار 
در قالب این مصوبات انجام شد گفت: دولت در 
این زمینه همکاری های بسیار زیادی را با سازمان 
حفاظت از محیط زیست داشته است و بسیاری 
از این مصوبات به اجرا درآمده اند.وی در خصوص 
مسئله معاینه فنی خودروها اظهار کرد: در سال 
کار  حال  در  خودروهای  عملکرد  بهبود  گذشته 
اتفاق افتاد و در حال حاضر 44۰ مرکز معاینه فنی 
به سیستم سیمفا متصل هستند. همچنین در سال 
94 حدود مجاز معاینه فنی در کشور را تغییر دادیم 
و اجرای آن به کنترل خودروهایی که در حال کار 
هستند کمک می کند. ما در حال حاضر منتظر 
زمان  مدت  کاهش  در خصوص  مجلس  مصوبه 

معاینه فنی خودروها از پنج سال هستیم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 
زیست درباره خروج تاکسی های فرسوده در کشور 
گفت: ۳8 هزار دستگاه خودروی فرسوده در کل 
کشور تحویل شده و در تهران 15 هزار تاکسی 
فرسوده داریم که 12 هزار و 5۰۰ عدد آن تا کنون 

تحویل داده شده است.
وی ادامه داد: بحث از رده خارج کردن اتوبوس های 
حمل و نقل عمومی در کالنشهرها با استفاده از 
تسهیالت اعطایی و سود پایین در حال اجراست 
و امیدواریم که شاهد فعالیت اتوبوس های بهتری 
در کشور باشیم.متصدی ادامه داد: در بحث کنترل 
منابع صنعتی بحث پایش های ضربتی در استان 
تهران را داشتیم که تعداد بسیار زیادی از صنایع 
مورد پایش قرار گرفت و در این طرح پایش ضربتی 
در شش ماه اول سال 95 حدود 6۰۰۰ واحد پایش 
شد که 2۳۰۰ واحد اخطاریه گرفته و 8۳1 واحد 
خوداظهاری کردند، 145 واحد به دادگاه معرفی شد 

و ۳6 واحد پلمب شده است.
وی با اشاره به اینکه در طرح پایش ضربتی صنایع 
آالینده استان تهران، استانداری تهران و دستگاه های 
اجرایی کمک بسیاری به سازمان حفاظت محیط 
زیست کردند گفت: پایش مضاعف صنایع آالینده 
را در بقیه شهرهای کشور ابالغ و بخشنامه کرده ایم.
متصدی در خصوص بحث عوارض آالیندگی اظهار 
کرد: بیش از 4۰۰۰ واحد صنعتی در لیست سازمان 

حفاظت از محیط زیست هستند که پرداخت های 
مربوط به یک درصد عوارض آالیندگی را باید انجام 
برای  درآمد  بسیار خوب  منبع  مبلغ  این  دهند. 
شهرداری هاست و انتظار داریم شهرداری ها فعالیت 
مناسبی در جهت اولویت های زیست محیطی انجام 
دهند.وی با بیان اینکه متاسفانه امروزه شهرداری ها 
زیست  اولویت های  جهت  در  مناسبی  فعالیت 
محیطی با مبلغ عوارض آالیندگی انجام نمی دهند 
گفت: باید در شهری مانند تهران که اولویت آلودگی 
برای  آالیندگی  عوارض  کرد  هزینه  داریم  را  هوا 
فضای سبز مناسب باشد و به سمت کاهش منابع 
تولید آلودگی هوا حرکت کنند. معاون محیط زیست 
انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: عوارض 
آالیندگی را باید برای ارتقاء سیستم حمل و نقل 
عمومی هزینه کنیم نه اینکه برای ساخت بزرگراه ها 

و معابر هزینه شود.
متصدی اظهار کرد: پیش بینی  ما در مورد هزینه 
عوارض آالیندگی 4۰۰۰ صنعت آالینده بین سه 
تا 5۰۰۰ میلیارد تومان است که در سال گذشته 
۷۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است. وی با 
بیان اینکه توزیع بنزین یورو4 در استان مرکزی تمام 
شده است گفت: در حال حاضر در تالش هستیم که 
مسیر تهران مشهد را با توزیع بنزین یورو4 پوشش 
دهیم و تا اواسط سال آتی 6۰ تا ۷۰ درصد کشور با 

بنزین یورو4 پوشش داده خواهد شد.

پوشش کشور با بنزین یورو4 در سال 96
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آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   2459 ش:  ش  به  علوی    زاده  حسین  مریم    
95۰۰۷۷9/۷91 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمدحسین زاده علومی   به ش ش:8  در تاریخ 95/6/15 اقامتگاه 
دائمی خود را بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- سلطان سروری   به ش ش: 2۷98 ت ت:1۳15   صادره گلپایگان همسر متوفی  
2- غالمرضا حسین زاده علوی   به ش ش: ۷۰۰5 ت ت:1۳51   صادره تهران 
پسر متوفی   ۳- مریم حسین زاده علوی   به ش ش: 2459 ت ت:1۳5۳   صادره 
تهران دختر متوفی   و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را باستناد ماده ۳61 قانون امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
110/124448 رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف 15 تهران

اجرائیه
مشخصات محکوم له: مهدی امینی هرندی فرزند رضا مشخصات محکوم علیهم: 
1- علی سیاوشی 2- محمد شاملو شغل: آزاد محکوم به: بموجب دادنامه شماره 
95۰۰۳5۳ مورخ 95/5/26 شورای حل اختالف 24 حوزه 2۳۰۳ قطعیت حاصل 
مبلغ  پرداخت  به  تضامنی  صورت  به  خواندگان  محکومیت  به  حکم  است  کرده 
1۰5/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل دین و پرداخت مبلغ 1/59۰/۰۰۰ ریال بابت 
هزینه دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک های فوق الذکر تا زمان وصول 
وجه آن ها وفق شاخص نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان 

صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر دولتی از محکوم علیه اخذ گردد.
110/124437 حوزه 2303 شورای حل اختالف 24 تهران

آگهی حصر وراثت
  اکرم رضائی   به ش ش: 5۰5۰ به شرح دادخواست به کالسه 95۰۰۷۷1/۷91/95 
از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صدیقه شیخی   به ش ش:1  در تاریخ 95/6/6 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسین رضائی   به ش ش: 
۳ ت ت:1۳41   صادره تهران پسر متوفی  2- علی اکبر رضائی   به ش ش: 92 ت 
ت:1۳46   صادره تهران پسر متوفی  ۳- بتول رضائی   به ش ش: 546 ت ت:1۳۳6   
صادره تهران دختر متوفی  4- نیره رضائی   به ش ش: 1۰5۷4 ت ت:1۳54   صادره 
تهران دختر متوفی  5- اکرم رضائی   به ش ش: 5۰5۰ ت ت:1۳49   صادره تهران 
دختر متوفی  و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را باستناد ماده ۳61 قانون امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 

یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
110/124440 رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف 15 تهران

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

1-رضا منصوری  فرزند ولی اله به نشانی :لرستان –شهرستان خرم آباد –مطهری 
–خیابان شهید چمران روبروی مسجد دولتیاری پالک 12  

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
– شرقی  گلدشت  آباد  –خرم  لرستان   : نشانی  به  علی  فرزند  رفیعی   1-هادی 

هنرستان امیر کبیر بعد از میدان فردوسی سمت راست سرایدار هنرستان 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
 95۰99۷669۰1۰۰29۳ مربوطه  دادنامه  شماره  و   951۰۰9669۰1۰۰61۷
اصل  بابت  ریال   ۷5/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  ایت  محکوم  علیه  محکوم 
پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   1/985/۰۰۰ مبلغ  انضمام  به  خواسته 
در حق  االداء  یوم  تا   94/9/21 رسید چک  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 

محکوم له می باشد . 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد – اسماعیل فالح نژاد

 رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم زهرا حاج حسن داراي شناسنامه شماره 5629 به شرح دادخواست به کالسه 95۰598/65 
از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد خراسانی 
بشناسنامه 1425در تاریخ 95/8/25 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به : 
1-زهرا حاج حسن متولد 1۳۳5 ش¬ش 55629 صادره از تهران فرزند همسر متوفی
2-معصومه خراسانی متولد 1۳62 ش¬ش 2۰988 صادره از تهران فرزند اناث متوفی

۳-فاطمه خراسانی متولد 1۳64 ش¬ش 29985 صادره از تهران فرزند اناث متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید تا هر کسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.  414 م/الف
قاضی 65 شورای حل اختالف ماهدشت

دادنامه
خواهان : آقای مسعود ولیزاده فرزند عبدالرحمن  مکان جوانرود روبری اداره  مرکزی پست پاساژ 

تیروژ کمپانی کردستان خوانده : آقای روح اله حیدری  - مجهوالمکان
خواسته : مطالبه وجه و خسارات تاخیر تادیه وهزینه های دادرسی 

رأی شورا : در خصوص دعوای آقای مسعود ولیزاده به طرفیت آقای روح اله حیدری با خواسته 
لغایت   94/5/1 تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  بعالوه  تومان  میلیون   ۷/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه 
صدور حکم نهایی و وصول هزینه ها وخسارت ناشی از دادرسی با بررسی اوراق ومحتویات پرونده 
واظهارات دونفرگواه در جلسه مورخ 95/9/16 مبنی بر طلب خواهان از خوانده وعدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی و عدم ارائه دلیل ومدرکی که خواسته خواهان را رد نماید لذا خواسته خواهان 
وارد تشخیص وبه استناد مواد 1258-515-519و522 ق . آ . دادرسی مدنی خوانده محکوم است 
به پرداخت هفت میلیون تومان بابت اصل خواسته ومبلغ یکصد هزار تومان هزینه دادرسی وتاخیر 
تادیه از تاریخ 95/5/1 لغایت اجرای حکم در حق خواهان،رای صادره غیابی وظرف بیست روز  پس 

از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه میباشد  
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف  شهرستان  جوانرود 

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
)اسناد رهنی(

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ یک باب /آپارتمان  
گردیده  منصوری صادر  آقای مهدی  وبنام  ثبت  پالک ۳/1952۳ 
 1۳92/9/1۰ مورخه   19۷8۷ شماره  رهنی  سند  طبق  است 
در  ریال   ۳/6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  قبال  در  کنگان   55 دفترخانه 
رهن  تعاونی اعتبار ثامن االئمه قرار گرفته و طبق نظر کارشناس 
فوق  پالک  و  شده  ارزیابی  ریال   51۳/9۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  رسمی 
دارای 51/۳9متر مربع  با قدمت حدودأ 5 سال و که برابر گزارش 
مامور اجرا در تصرف مالک می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  12 روز شنبه مورخ 1۳95/11/16 در 
رسد  می  فروش  به  مزایده  از طریق  فجر  خیابان  کنگان  در  واقع 
قیمت  باالترین  به  و  شروع  ریال   51۳/9۰۰/۰۰۰ مبلغ  از  مزایده 
پیشنهادی نقدأ فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و  مالیاتی  های 
برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه 
بابت  پرداختی  وجوه  مازاد  وجود  صورت  در  نیز  و  است  مزایده 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد 
و نیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول می گردد ضمنأ چنانچه روز 
تعطیلی در  از  بعد  اداری  روز  مزایده  تعطیل رسمی گردد  مزایده 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف:546
عیسی رضایی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کنگان

تاریخ انتشار:95/1۰/2۷

دادنامه 
پرونده کالسه 95۰998216۰5۰۰61۳ شعبه 4۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید صدر تهران تصمیم نهایی شماره 95۰99۷216۰5۰11۰4 
خواهان: بانک صادرات ایران به شماره ثبت ۳8۳۳ با مدیریت آقایان محمد حسین 
فتحعلی زاده کاکرودی و اسماعیل اله گانی و با وکالت آقای شهرام مقدم فرزند 

یوسف 
خواندگان: 1- آقای عبداله اکبری فرزند عباس 2- آقای عادل یوسف زاده خامنه 
آقای علی سروش  ابوالفضل 4-  فرزند  فر  بهشتی  علیرضا  آقای  یوسف ۳-  فرزند 

فرزند ابوالقاسم 5- آقای محمد حسین اکبری فرزند عبداله 
خواسته: اجرای حکم دادگاه خارجی 

قرار دادگاه 
در خصوص درخواست آقای شهرام مقدم به وکالت از بانک صادرات ایران مبنی بر 
اجرای حکم صادره از دولت امارات متحده عربی، که به موجب آن و رای بدوی و 
تجدید نظر شماره 1692- 2۰16 و 1458 و 149۳- 2۰12 محکمه دبی، حسب 
کالسه محکوم علیهم عبداله اکبری و محمد حسین اکبری و علیرضا بهشتی فر و 
عادل یوسف زاده و علی سروش، به پرداخت تضامنی و مشترک مبلغ یازده میلیون 
و پنجاه و سه هزار و چهل و یک درهم و سی و سه فلس بابت اصل خواسته و بهره 
دیرکرد ساالنه 9% از تاریخ 2۰1۰/1۰/21 )89/۷/29( تا تسویه کامل و پرداخت 
هزینه های دعوا شامل ۳۰/۰2۰ درهم بابت عوارض دعوی بدوی و 1۰/۰۰۰ درهم 
هزینه کارشناس بدوی و 25۰۰ درهم هزینه آگهی و 5/۰6۰ درهم هزینه اجرا 
آگهی و سه هزار درهم حق الوکاله وکیل محکوم گردیده اند علیهذا با عنایت به 
امارات  دولت  عدلیه  وزارت  از  صادره  حکم  مصدق  تصویر  و  له  محکوم  تقاضای 
متحده عربی و دایره عدل دبی و توجه به آنکه به موجب مواد 2۳5 و 2۳۷ از فصل 
اجرای احکام و امریه ها و اسناد خارجی قانون فدرال کشور امارات متحده عربی 
احکام و دستوراتی که در کشور خارجی صادر گردیده باشد قابلیت تنفیذ و اجرای 
در کشور امارات متحده عربی را دارد. و به موجب ماده 169 قانون اجرای احکام 
مدنی )فصل نهم- احکام و اسناد الزم االجرای کشورهای خارجی احکام مدنی، 
ماده مذکور  مقرر در  واجد شرایط  دادگاه های خارجی در صورتی که  از  صادره 
باشد )به رغم آنکه موافق با ماده 9۷2 قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت 1۳۰۷ 
با اصالحیه های بعدی، احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی 
الزم االجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق 
قوانین ایران، امر به اجرای آنها صادر شده باشد( در ایران قابل اجرا شناخته شده 
مگر آنکه در قانون ترتیب دیگری مقرر گردیده باشد ونیز با توجه به پاسخ استعالم 
قوه  مترجمین  امور  و  اسناد  حقوقی  امور  کل  اداره   84/12/۷  -941۰/۷ شماره 
قضاییه و ترجمه یادداشت وزارت امور خارجه امارات که به رغم وجود توافقنامه 
همکاری قضایی و اجرای احکام بین دولت جمهوری اسالمی ایران  دولت امارات 
متحده عربی، تصریح گردیده است که دولت امارات برای اجرای احکام صادره از 
امارات و در چارچوب آن  با استناد به ماده 2۳5 قانون مدنی  کشور های بیگانه 
ماده عمل و اجرا می نماید( و عدم احراز مخالف بودن مفاد حکم با قوانین مربوط 
به نظم عمومی یا اخالقی حسنه دولت جمهوری اسالمی ایران و عدم مخالفت آن 
با عهود بین الملل که دولت ایران آن را امضا نموده است و ... )ماده 9۷5 قانون 
مدنی و بند 1 و 2 و ۳ ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی( و نظر به ینکه حکم 
صادره در کشور صادر کننده حکم، قطعی و الزم االجرا بوده و دلیلی بر از اعتبار 
افتادن آن ارایه نگشته و ... و با عدم دسترسی به حکمی که از دادگاه های ایران 
مخالف با حکم دادگاه خارجی صادر گردیده باشد رسیدگی به دعوا نیز اختصاص 
به دادگاه های ایران نداشته است و ... و از سوی دیگر حکم صادره راجع به اموال 
نبوده و دستور اجرای حکم  به آن  یا حقوق متعلقه  ایران و  غیر منقول واقع در 
نیز از مقامات صالحیت دار کشور صادر کننده حکم طی شماره 2۰16/144۳5۳ 
مورخ 2۰16/۷/1۳ صادر شده، )بند 4 و 5 و 6 و ۷ و 8 ماده مذکور( و در انطباق 
با شرایط مقرر در ماده 1۷۳ قانون اجرای احکام مدنی نسخه ای از رونوشت حکم 
دادگاه امارات متحده عربی که صحت مطابقت آن با اصل، ضمن ابراز ترجمه رسمی 
از سوی مامور سیاسی کشور صادر کننده حکم  گواهی شده آن به زبان فارسی 
گواهی گردیده ، به انضمام رونوشت دستور اجرای حکم و ترجمه گواهی شده آن 
به دادگاه ارایه شده و توجه به گواهی نماینده کنسولی وزارت امور خارجه امارات، 
راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صالحیت دار، و گواهی امضا نماینده 
کنسولی کشور مزبور )حسب منطوق مقررات مندرج در بند های 1 و 2 و ۳ و 4 
ماده 1۷۳ قانون 1.1.م( ... دادگاه با احراز و اثبات صحت درخواست متقاضی، و 
تطبیق تقاضا و مدارک ضمیمه آن با قانون حاکم، مستندا به مواد 169 و 1۷۰ و 
1۷4 و 1۷5 قانون اجرای احکام مدنی قرار قبولی تقاضا و الزم االجرا بودن حکم 
و مآال دستور اجرای حکم را صادر و اعالم می نماید و مطابق با مقررات ماده 1۷8 
قانون اجرای احکام مدنی، حکم صادره مطابق با مقررات قانون اجرای احکام مدنی 

به مرحله اجرا گذارده می شود. قرار قبولی صادره قطعی می باشد. 
110/123090 رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران 

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1۳946۰۳۳1۰11۰۰2851 مورخه 1۳94/۰6/26 و رای اصالحی 
شماره 1۳956۰۳۳1۰11۰۰۳461 مورخ 1۳95/۰8/22 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صمد احمدیان 
بشناسنامه شماره 15 صادره از اراک فرزند طوغان در ششدانگ قطعه زمین با بناي 
احداثي در آن به مساحت 18۷ مترمربع مفروز از پالک شماره 2۰2 فرعي از 1۷۰ 
اصلي واقع در البرز با خریداری از آقای نجف علی فرد شاردی و با مالکیت مالک اولیه 
آقای عباسعلی ترابی تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 49۳۳۳  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/1۰/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳95/۰/2۷ 

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

دادنامه 
پرونده کالسه 91۰998۰26۰6۰۰۰49 شعبه 4۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید صدر تهران تصمیم نهایی شماره 94۰99۷216۰5۰۰852 
خواهان: بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 

خواندگان: 1- آقای شهرام توکلی یرکی فرزند عنایت با وکالت آقای فریدون فدائی 
فرزند زیداله 2- خانم فریده ستاری منش فرزند علی ستار ۳- آقای سامان حق کار 

4- آقای ابوالفضل توکلی فرزند احمد 5- خانم بتول گلی پور شغلی 
خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک 

رای دادگاه 
در خصوص اعتراض بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی نسبت به قرار رد دادخواست 
... علیهذا با توجه  صادره از سوی دفتر طی دادنامه شماره 66۳ مورخ 94/6/29 
به آنکه متعاقب دادنامه شماره 458 مورخ 9۳/11/8 شعبه 54 دادگاه تجدید نظر 
استان تهران و صدور قرار عدم صالحیت به شایستگی و صالحیت محاکم عمومی 
محل وقوع ملک ... و به جهت عدم رفع نقص و تکمیل دادخواست در هنگام تقدیم 
دادخواست نخستین، ... موافق با اخطاریه رفع نقص ارسالی ثانونی حسب تصمیم 
مورخ 94/4/۳ موضوع ماده 66 قانون آ.د.م به خواهان اخطار گردیده تا نسبت به 
رفع نقص و ذکر هر یک از خواسته ها به نحو صریح و روشن و سپس تعیین بهای 
خواست ها و ... و ذکر دالیل اثبات ادعا به نحو صریح و روشن، ... اقدام نمائید که 
علیرغم ابالغ اخطاریه در تاریخ 94/4/24 و الیحه رفع نقص شماره 1۳۳6 مورخ 
ها  بهای خواسته  اما  و  اعالم  ابطال  درخواست  موضوع  اسناد  و  94/5/4 خواسته 
تصریح و تعیین نگشته است ... در صورتیکه قطع نظر از معافیت از پرداخت هزینه 
دادرسی و یا عدم آن که در الیحه بدان اشاره گردیده است، معاف بودن از ابداع 
هزینه دادرسی موجب عدم تعیین بهای خواسته ها و تکمیل دادخواست از این 
حیث نمی گردد... و خواهان وفق ماده 62 و 6۳ قانون آ.د.م و قانون وصول برخی از 
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و نیز حسب قانون بودجه کل کشور 
در تکمیل فرم قیمت منطقه ای ارزش امالک موظف به تعیین بهای خواسته ها 
بوده و آثار ناشی از تعیین بهای خواسته صرفا پرداخت هزینه دادرسی نبوده و به 
صالحیت مراجع قضایی تالی و عالی و میزان حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکالتنامه 
و ... نیز بر خواهد گشت ... ضمن آنکه حسب محتویات پرونده و قطع نظر از عدم 
رفع نقض در این خصوص جهت تعیین بهای خواسته ها که به تعدد ... 1- دستور 
 2958/1۰ ثبتی  های  پالک  توقیف  و  انتقال  و  نقل  از  جلوگیری  بر  دایر  موقت 
بخش 11 تهران و 2- ابطال سند مالکیت چاپی شماره ۳5252 مثبوت به شماره 
194581 بخش 11 تهران و ۳- ابطال اسناد مجعول شماره ۳۰۰99- 92/9/19 و 
4- 65۷1۷- 9۰/8/1۰ دفترخانه 19۰ تهران و 5- 5292 – 9۰/9/2۰ دفترخانه 
سند  صدور   -۷ تهران   25۷ دفترخانه   9۰/1۰/2۰  -94۳11  -6 و  تهران   9۰2
مالکیت به نام بنیاد مستضعفان اسالمی و .... اعالم گشته است نگردیده است و به 
تبع آن قیمت منطقه ای هر یک از اسناد به نحو جداگانه ای روشن نگردید است ... 
از توجه به محتویات پرونده در ارجاع اولیه به شعبه 6 دادگاه انقالب اسالمی تهران 
نیز دادخواست مواجه با ارسال اخطار رفع نقض گشته که تنها فرم ارزش منطقه 
ای و آنهم نسبت به خواسته اولیه تکمیل گردیده است و بهای خواسته ها معین 
نگشته که از این حیث نیز دادخواست به نحو ناقص تکمیل و تعقیب گشته است ... 
فلذا دادگاه با استناد به مقررات مواد 51 و 5۳ و 54 و 66 قانون آ.د.م و لزوم رعایت 
مقررات آمره در تکمیل و رسیدگی به ادعا و ضمن رد اعتراض، قرار صادره را عینا 

تایید و ابرام می نماید. رای دادگاه در این خصوص قطعی است. 
110/123088 رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران  

آگهی ثبتی
آگهی ماده سه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آقای محمود خسروی  فرزند فرج  درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک  1۰8 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به 
چمن که از آقای عثمان عزیزی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه 91 – 62۰   تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 
هیئت پس از رسیدگی برابر رأی 1۳956۰۳16۰۰۷۰۰1۳8۳  مورخ 26 / 8 / 95 
، حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۳1 / 1۰۰  متر مربع به 
نام آقای محمود خسروی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان 
وراث حسین وکیلی 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 است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای محمود خسروی 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 11 /  1۰  /  1۳95
تاریخ انتشار دوم 2۷ /  1۰ / 1۳95     

دادنامه
پرونده کالسه 95۰99988۳9۰۳۰۰۳12 شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان 

داالهو تصمیم نهایی شماره 95۰99۷8۳9۰۳۰۰482 
خواهان : آقای عباداله مرادی فرزند قنبر به نشانی کرمانشاه داالهو – دهستان بیونیج – 

روستای ریسانی 
خوانده : خانم فریبا اصالنی فرزند برزو به نشانی همدان ، انتهای بلوار جانبازان ، ک ایمان 

. پ 1۰ منزل پدری 
خواسته : صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج 

بسمه تعالی – دادگاه با اعالم ختم دادرسی  دادرسی به شرح  ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید : 
))رای دادگاه ((

در خصوص دادخواست آقای عبداله مرادی فرزند قنبر به طرفیت خوانده خانم فریبا 
اصالنی فرزند برزو به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای 
صیغه به استناد ماده 11۳۳ قانون مدنی که در شرح دادخواست اجماال چنین آورده است 
))حسب سند نکاحیه پیوستی در تاریخ 1۳92/۰1/1۷ دفتر خانه شماره 9ازدواج همدان 
به عقد و نکاح دائمی و شرعی و رسمی اینجانب درآمده است و تاکنون عروسی ننموده 
ایم و زندگی مشترک را آغاز ننموده ایم حال اینجانب تصمیم به طالق و جدایی از خوانده 
گرفته ام لذا تقاضای رسیدگی را دارم (( که دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات 
پرونده ، رونوشت سند نکاحیه پیوست به شماره ۷15496 دفتر خانه ازدواج رسمی شماره 
9 همدان علقه زوجیت فی مابین طرفین به سبب عقد نکاح دائم به تاریخ 1۳92/۰1/1۷ 
محرز و مسلم است از طرفی تالش دادگاه و داوران در جهت صلح و سازش و تذقیب زوج 
به ادامه زندگی مشترک موثر واقع نشد و اظهار داشته که حاضر به زندگی با زوجه نیستم 
و از تاریخ عقد به بعد اطالعی از وی ندارم و همچنان اصرار در طالق داشته ، لذا دادگاه با 
توجه به قاعده فقهی ))الطالق بید من اخذ بالساق (( و به استناد ماده 11۳۳ قانون مدنی 
گواهی عدم امکان سازش بین زوجین پروندده صادر و اعالم می دارد و آنها می توانند به 
یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق مراجعه پس از وقوع طالق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام 
نمایند . رعایت وجود صحت اجرای صیغه طالق حسب مورد از جمله مراعات مفاد مواد 
11۳4- 11۳5-114۰ قانون مدنی بر عهده مجری طالق خواهد بود . نوع طالق با توجه 
به اینکه اصرار طالق از سوی شوهر می باشد با رعایت مواد 1151-11۰9-1149-1148 
قانون مدنی رجعی است بنابراین زوج در ایام عده این طالق حق رجوع به همسرش  را 
دارد وهمچنین مکلف به انفاق در حق وی می باشد . در مورد مسائل مالی فی مابین ، 
دادگاه در راستای اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده به شرح زیر اتخاذ تصمیم می 
نماید : 1- راجع به مهریه که وفق سند نکاحیه که صدو بیست عدد سکه تمام بهار آزادی 
می باشد و زوج اظهار داشته است که هیچگونه مهریه ایی پرداخت نکرده است و چون 
طالق قبل از وقوع نزدیکی است به تجویز ماده 1۰92 قانون مدنی زوج مکلف به پرداخت 
نصف مهریه در حق خوانده می باشد 2- از آنجا که زندگی مشترکی فی مابین طرفین 
وجود نداشته موضوع اجرت المثل و جهیزیه منتفی است ۳- در خصوص نفقه نیز زوجه در 
این مرجع حاضر نشده، تکمین خود را اثبات نکرده و دفاعی بعمل نیاورده و زوج در شرح 
دادخواست عدم تکمین و متواری بودن زوجه را مطرح نموده که با این وصف دادگاه در 
خصوص پرداخت نفقه تکلیفی ندارد مگر اینکه زوجه در مرحله واخواهی از حکم تمکین 
و استحقاق دریافت نفقه را اثبات نماید که زوج مکلف به پرداخت آن است 4- زوج اظهار 
داشته است که فرزند مشترکی نداریم . اعتبار اجرای این حکم برای تسلیم به دفتر خانه 
رسمی ازدواج و طالق سه ماه پس از تاریخ ابالغ رای قطعی و یا قطعی شدن رای است . 
چنانچه گواهی مذکور ظرف این مدت تسلیم نشود یا طرف که آن را به دفتر خانه رسمی 
طالق تسلیم کرده ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفتر خانه حاضر نشود و یا مدارک الزم 
را ارائه نکند گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است . رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف مدت بیست روز از تاریخ 

ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد. 
روح اله احمدی منش رئیس شعبه اول دادگاه عمومی  حقوقی داالهو

حصر وراثت 
خانم فاطمه آقا حسنی به شماره شناسنامه 56۷ مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
95۰1۰۳۰/۳58  از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زهرا آقارضا قلی عطار شماره شناسنامه 24۰ در تاریخ 95/8/1۷ اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-فاطمه 

آقا حسنی- ش.ش 56۷- ت.ت 1۳۳6/۳/2- صادره از قم- نسبت با متوفی دختر 
2-جمشید آقاحسنی- ش.ش 568- ت.ت 1۳42/1۰/1- صادره از قم- نسبت با متوفی 

پسر 
۳-مرتضی آقاحسنی- ش.ش 6۷- ت.ت 1۳۳1/1/2۰- صادره از تهران- نسبت با متوفی 

پسر
4-مریم آقاحسنی- ش.ش 569- ت.ت 1۳4۳/1۰/1- صادره از قم- نسبت با متوفی 

دختر 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را به استناد 
ماده ۳61 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه 

تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/123097 رئیس شعبه 358 شورای حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران

آگهی
دعوتنامه هیات حل اختالف    - نوبت اول -تجدید نظر  خوانده

فرهاد  آقای  نمایندگی  به  کشککی   خواجوند  غالمعلی     / خواه  تجدیدنظر 
  - رازی  نوشهر-خیابان  -شهرستان  مازندران  -استان  مرادمجیددلیری 

تلفن:۰9121۳2۷844 
  تجدید نظرخوانده   /  ساکنین شهرک 2۰۰ معروف به آقا -بزرگ 

-استان مازندران   - شهرستان نوشهر-صالح الدین کال -روستای پی کال -شهرک 
آقابزرگ تلفن ۰912116686۷

تجدیدنظر خواسته / اعتراض به رای شماره ۳96   مورخ ۰5/۰۷/1۳95   شعبه:    
هیات تشخیص اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی نوشهر

محل ووقت حضور اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی نوشهر 
به نشانی نوشهر-خیابان رازی -نبش خیابان آیت اله طالقانی -اداره تعاون،کارورفاه 

اجتماعی نوشهر  
شعبه : هیات حل اختالف     ساعت 15:15.    روز 26.       ماه 11.       سال 1۳95 
رئیس اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان نوشهر غالمرضا مافی 

ابالغ
 نامه نوبت اول   - خوانده

فرهاد  آقای  نمایندگی  به  سرا   کهنه  مالئی  علی  خواهان    /نماینده  خواهان 
کدپستی    - رازی  نوشهر-خیابان  -شهرستان  مازندران  -استان  مرادمجیددلیری 

465۳16۳488 تلفن:۰9121۳2۷844 
 خوانده   ونماینده خوانده آقایان عوضعلی پناه علی نیا -حسین قریشی -حمید 

حلبیان -احمدانصاری و....     -استان مازندران   -تلفن 
خواسته دعوا  / حق معوقه/اضافه کاری/عیدی وپاداش/سنوات خدمت/حق بیمه/

تعطیل هفتگی/سایر 
 زمان جلسه روز 2۷.  ماه 11.     سال 1۳95    ساعت 9:۳۰ 

مکان جلسه شعبه:           هیات تشخیص اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی نوشهر 
   نوشهر.      نشانی نوشهر -خیابان رازی -نبش خیابان آیت اله طالقانی -اداره 

تعاون ،کارورفاه اجتماعی نوشهر.   
رئیس اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان نوشهر غالمرضا مافی 

آگهی
دعوتنامه هیات حل اختالف    - نوبت اول -تجدید نظر  خواه

تجدیدنظر خواه /   آقایان عوض علی پناه علی نیا -قریشی -حلبیان -انصاری-معتمدوخانم 
ایزدیار      تلفن:۰9125۷2۳9۰۰-

تجدید نظر خوانده - علی مالئی کهنه سرا به نمایندگی آقای فرهاد مرادمجیددلیری 
 465۳16۳488 کدپستی   - رازی  نوشهر-خیابان  -شهرستان  مازندران  استان 

تلفن:۰9121۳2۷844 
  تجدیدنظر خواسته / اعتراض به رای شماره 48۷   مورخ 19/۰8/1۳95 شعبه:    هیات 

تشخیص اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی نوشهر
محل ووقت حضور اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی نوشهر 

تعاون،کارورفاه  -اداره  طالقانی  اله  آیت  خیابان  -نبش  رازی  نوشهر-خیابان  نشانی  به 
اجتماعی نوشهر  

شعبه : هیات حل اختالف     ساعت 15:45.    روز 26.       ماه 11.       سال 1۳95 
رئیس اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان نوشهر غالمرضا مافی 

ابالغ 
نامه نوبت اول   - خوانده

فرهاد  آقای  نمایندگی  به  زاده  محمدی  داریوش  خواهان   /نماینده  خواهان 
  - رازی  نوشهر-خیابان  -شهرستان  مازندران  -استان  مرادمجیددلیری 
تلفن:۰9121۳2۷844     خوانده   ونماینده خوانده هیات مدیره وکلیه مالکین 
مجتمع -مسکونی پالژیو -استان مازندران -شهرستان نوشهر -توسکاتک -نرسیده 

به پتروشیمی  -  -تلفن  خواسته دعوا  / حق بیمه
 زمان جلسه روز 2۷.  ماه 11.     سال 1۳95    ساعت 1۰:۳۰   

مکان جلسه شعبه:   هیات تشخیص اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی نوشهر 
   نوشهر.نشانی نوشهر -خیابان رازی -نبش خیابان آیت اله طالقانی -اداره تعاون 

،کارورفاه اجتماعی نوشهر.   
رئیس اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان نوشهر غالمرضا مافی 

اجراییه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم 

امام  - ساختمان  به نشانی ساری میدان  1-بانک ملت مدیریت شعب مازندران 
بانک ملت طبقه 4 اداره حقوقی – کدپستی 4815۷16496

مشخصات محکوم علیه 
1-عبدالحمید ابریشمی مجهول المکان 2- نیلوفر فوالدقلم مجهول المکان ۳- امید 

ابریشمی مجهول المکان 
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 951۰۰9192۰2۰2۳۷۰ 
مورخه 95/1۰/1 شماره دادنامه 95۰99۷192۰2۰۰44۳مورخه 95/5/2۷ محکوم 
علیهم تضامنی محکوم می باشند به پرداخت مبلغ 18۰/684/۳48ریال بابت اصل 
الوکاله وکیل و خسارت  خواسته و مبلغ 5/9۰6/۰۰۰ریال هزینه دادرسی و حق 
تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 94/۳/24 لغایت زمان اجرای حکم مطابق 
قرار دادفیمابین به ماخذ 28٪در حق خواهان  و مبلغ 9/۰۳4/21۷ ریال هزینه 

اجرایی در حق دولت جمهوری اسالمی ایران رای صادره غیابی است 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 
اجرا گذارد )ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی (2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
طور  به  منقول  غیر  و  منقول  اموال  همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل  را  خود 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعتبار به نقام قضایی ارائه 
نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود مواد 8 و ۳ قانون نحو اجرای 
محکومیت مالی 1۳94 (4- خود داری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد ماده ۳4 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق . م . او ماده 16 قانون نحو ه اجرای محکومیت 
مالی 1۳94(5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳94 (6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده ۳قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1۳94م. الف 928/95
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن – سمانی 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
به  دادخواست  شرح  به  جان       حسن  فرزند  پور  بابلی  عسگریان  راضیه 
کالسه15/1۰۳6/95این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسن جان عسگریان بابلی فرزند علی اکبر   به ش ش 2۳۰88  
صادره از بابل      در تاریخ 9۰/2/24اقامتگاه دائمی خودبابل   بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-طاهره عسگریان بابلی پور فرزند حسن جان به ش ش – دختر متوفی 

2- فاطمه عسگریان بابلی پور فرزند حسن جان به ش ش – دختر متوفی 
۳-راضیه  عسگریان بابلی پور فرزند حسن جان به ش ش – دختر متوفی

4- صغری اکبرپور فرزند اصغر به ش ش 12همسر 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 شد 

آقاجانی قاضی شعبه پانزدهم  شورای حل اختالف بابل – خیری زاده 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  مینا صادقی قلعه ناظری  فرزند حسین   دارای شناسنامه شماره 1۰۰2به 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت  از  شرح دادخواست به کالسه 9۰۷/95 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین صادقی قلعه ناظری فرزند محمد  
بشناسنامه 2۳2 در تاریخ 95/9/2۷در اقامتگاه دائمی خودهشتگرد  بدرود زندگی 

گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-ابوالفضل صادقی قلعه ناظری  فرزند حسین  به شماره شناسنامه 112۳ .  پسر 

متوفی
2-عباس صادقی قلعه ناظری فرزندحسین  به شماره شناسنامه ۳۷1 .  پسرمتوفی
۳-فرشته صادقی قلعه ناظری فرزند حسین  به شماره شناسنامه   ۷26 .دختر 

متوفی
.دختر   ۷2۷ شناسنامه  شماره  به  حسین   فرزند  ناظری  قلعه  صادقی  4-مژگان 

متوفی
5-مینا صادقی قلعه ناظری  فرزند حسین به شماره شناسنامه 1۰۰2.دختر  متوفی
.دختر    2281۰ شناسنامه  شماره  به  فرزند حسین   ناظری   قلعه  صادقی  6-ندا 

متوفی
۷-عصمت محمدی الوری فرزند عباس   به شماره شناسنامه 16 .همسر 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 نشرنخستین 

آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./ م/الف 668
شورای حل اختالف شهر جدید هشتگرد

مفقودی
 برگ سبز سواری کار سوزوکی گراند ویتارا دستی به رنگ مشکی متالیک مدل 
و   J24B11۰۷۷85 موتور  شماره  و   22 122ج11ایران  شهربانی  شماره  89با 
مفقود  پور  مهدی  اهلل  ولی  NAAS29SE1BK۰152۳5بنام  شاسی  شماره 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری پراید )جی . تی . ایکس (مدل 1۳81 به رنگ سفید 
شیری روغنی با شماره پالک 556د89 با شماره موتور ۰۰424۷2۳و شماره شاسی 

s141228188۷116به نام علیرضا حبیبی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است
 نکا 
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حصر وراثت 
آقای داود نوروزی به شماره شناسنامه 99 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
نموده و چنین  این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  از    951۰46/۳58/95
تاریخ  در   8 شناسنامه  شماره  نوروزی  غالمحسین  شادروان  که  داده  توضیح 
95/۳/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
با  نسبت  تهران-  از  نوروزی- ش.ش 56۷8- ت.ت 1۳41/8/5- صادره  1-احمد 

متوفی فرزند 
2-داود نوروزی- ش.ش99- ت.ت 1۳48/6/1- صادره از تهران- نسبت با متوفی 

فرزند 
نسبت  تهران-  از  صادره   -1۳58/5/21 11919- ت.ت  نوروزی- ش.ش  ۳-امیر 

بامتوفی فرزند 
با  نسبت  اراک-  از  صادره   -1۳۳8/6/1 نوروزی- ش.ش 41819- ت.ت  4-عذرا 

متوفی فرزند 
از تهران- نسبت  5-مرضیه نوروزی- ش.ش 1۰5۳2- ت.ت 1۳44/2/1- صادره 

با متوفی فرزند 
6-محبوبه نوروزی- ش.ش 1۳828- ت.ت 1۳46/6/۳1- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی فرزند 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/123096 رئیس شعبه 358 شورای حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران

حصر وراثت 
خانم عصمت عنبرستانی به شماره شناسنامه 18۷۰ مطابق دادخواست تقدیمی 
به کالسه 951۰۳۰  از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   1۷ شناسنامه  شماره  عنبرستانی  علیرضا  شادروان  که  داده  توضیح 
91/۷/1۳ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
تهران-  از  صادره   -1۳54/1/15 ت.ت   -18۷۰ ش.ش  عنبرستانی-  1-عصمت 

نسبت با متوفی همسر 
از  صادره   -1۳۷۳/6/18 ت.ت   -۰۰1۷۳9۰621 ش.ش  عنبرستانی-  2-ایمان 

تهران- نسبت با متوفی فرزند 
از  صادره   -1۳82/2/9 ت.ت   -۰25۰14۳۰1۰ ش.ش  عنبرستانی-  ۳-شروین 

تهران- نسبت با متوفی فرزند 
نسبت  از سبزوار-  صادره  معماری- ش.ش 4- ت.ت 1۳2۰/1/1۰-  4-گوهرشاد 

با متوفی مادر 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/123094 رئیس شعبه 354 شورای حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران

حصر وراثت 
خانم فرزانه باقری مورچه خورتی به شماره شناسنامه 42۷۷۷ مطابق دادخواست 
وراثت  این شعبه درخواست گواهی حصر  از  به کالسه 9511۰2/۳58   تقدیمی 
شماره  خورتی  مورچه  باقری  هوشنگ  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
و  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 95/9/19  در  شناسنامه ۳۷5۷ 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
از  صادره   -1۳6۷/4/6 ت.ت   -42۷۷۷ ش.ش  خورتی-  مورچه  باقری  1-فرزانه 

تهران- نسبت با متوفی فرزند
از  صادره   -1۳55/2/12 ت.ت   -4659 ش.ش  خورتی-  مورچه  باقری  2-شیوا 

تهران- نسبت با متوفی فرزند 
۳-فرشته باقری مورچه خورتی- ش.ش 285۷9- ت.ت 1۳6۰/11/24- صادره از 

تهران- نسبت با متوفی فرزند 
4-ابراهیم باقری- ش.ش 591۳- ت.ت 1۳5۰/6/11- صادره از تهران- نسبت با 

متوفی فرزند 
5-مجید باقری مورچه خورتی- ش.ش 1۳۰28- ت.ت 1۳61/11/29- صادره از 

تهران- نسبت با متوفی فرزند 
6-طاهره ابراهیمی- ش.ش 1۳۷- ت.ت 1۳۳1/6/5- صادره از دماوند- نسبت با 

متوفی همسر 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/123095 رئیس شعبه 358 شورای حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران

حصر وراثت 
خانم آمنه نوری علویجه به شماره شناسنامه 28۰۰ مطابق دادخواست تقدیمی 
و  نموده  وراثت  این شعبه درخواست گواهی حصر  از  به کالسه 951۰11/۳54  
چنین توضیح داده که شادروان داریوش فره پور شماره شناسنامه 1۳89 در تاریخ 
95/8/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
ملی  کد   -1۳۷8/۳/۳۰ ت.ت   -۰۰2226۷۷61 ش.ش  پور-  فره  1-نوشین 

۰۰2226۷۷61 صادره از تهران- نسبت با متوفی فرزند
ت.ت   -۰2۰1121۷86 ملی  کد   -۰2۰1121۷86 ش.ش  پور-  فره  2-روژین 

1۳86/8/8- صادره از تهران- نسبت با متوفی فرزند
ملی  کد   -1۳56/4/25 ت.ت   -28۰۰ ش.ش  علویجه-  نوری  ۳-آمنه 

۰۰۷2۷926۰4- صادره از تهران- نسبت با متوفی همسر  
4-بتول قاضی مرادی- ش.ش 11- کد ملی ۰5898519۰1- ت.ت 1۳۳4/9/2۷- 

صادره از تفرش- نسبت با متوفی مادر  
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/123092 رئیس شعبه 354 شورای حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه   95۰998661۰۳۰۰1۳۷ کالسه  پرونده 
 95۰99۷661۰۳۰15۷۳ شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
– لرستان  استان  به نشانی  : خانم زینب اسکندری فر فرزند علی اصغر  خواهان 
بست  بن   2 انوشیروان  کوچه  متری   2۰ خ  آبادی  اسد  –خ  آباد  خرم  شهرستان 
:آقای  خوانده   681۷۷66461 پستی  کد   ۰9198682162 کوچه  انتهای  دوم 
محمد طرفیه فرزند عبدالزهرا به نشانی مجهول المکان –خواسته ها: 1-طالق به 

درخواست زوجه 2-مطالبه خسارت دادرسی 
به  اصغر  علی  فرزند  فر  اسکندری  زینب  دادخواست  :درخصوص  دادگاه  رای 
وکالت  اعمال  استیذان  به خواسته  عبدالزهرا  فرزند  آقای محمد طرفیه  طرفیت 
در طالق به لحاظ حدوث شرایط و تخلف زوج از بند های 1 و 2 و ۷ و 8 شروط 
ضمن العقد این دادگاه توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده وجود رابطه و 
نکاحیه شماره 1961۳- بر اساس رونوشت سند  علقه زوجیت فیمابین زوجین 
92/۷/1۷ دفتر ازدواج شماره 1۰ حوزه ثبت اهواز –مثمر ثمر واقع نشدن تالش 
و مساعی دادگاه در اصالح ذات البین –ارجاع امر به داوری بنا به تکلیف شرعی و 
قانونی مقرر و عدم توفیق داوران در سازش –تحقیقات صورت یافته –محکومیت 
قطعی و قبلی زوج به ضرب و جرح عمدی زوجه و ترک انفاق )کیفری( نسبت به 
خواهان برابر دادنامه شماره 94۰99۷6611۳4۰1۰۳۰ -1۳94/1۰/2۰صادره از 
شعبه 111 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی شماره 2 شهرستان اهواز –اظهارات 
بودن  المکان  و مجهول  زوج  مراجعه و حضور  و عدم  و گواهی گواهان خواهان 
وی و عدم ارسال یا تقدیم هرگونه الیحه دفاعیه یا اعتذاریه با وصف ابالغ قانونی 
ارائه  لحاظ عدم  به  زوج  اعتیاد  از حیث  (هر چند  آگهی  )نشر  مربوطه  اخطاریه 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   19۷ ماده  استناد  به  خواهان  خواسته  کافی  دالیل 
محکوم به رد است و لیکن با التفات به مراتب فوق از سایر جهات مذکور )عدم 
پرداخت نفقه-سوء رفتار و معاشرت –ترک زندگی مشترک خانوادگی بدون عذر 
موجه و بال تکلیفی زوجه ( ضمن احراز تخلف زوج از بند های 1و 2 و 8 شروط 
–دعوی  غیر  به  توکیل  با حق  زوجه  بالعزل  وکالت  احراز سمت  و  العقد  ضمن 
قانون  تا 29 و ۳4  به مواد 24 و 26  وارد دانسته و مستندا  ثابت و  را  خواهان 
و   11۳8 و   1119 و   2۳۷ 2۳4و  مواد  و   1۳91/12/1 مصوب  خانواده  حمایت 
1145 و1169 و  11۷۳ و 11۷5 قانون مدنی با مراعات مواد 11۳4 و 11۳5 و 
114۰ همین قانون گواهی عدم امکان سازش میان زوجین را صادر و به خواهان 
اجازه می دهد تا با رعایت شرایط ذیل به یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق مراجعه 
و پس از اجراء صیغه طالق با اعمال وکالت حاصله مزبور نسبت به ثبت رسمی 
آن اقدام نمایند و خود را مطلقه و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت 
از شوهرش امضاء نماید:1-زوجه در قبال طالق تعداد ده قطعه سکه از کل مهریه 
خود را به زوج بذل و به وکالت مکتسب از سند نکاحیه از جانب وی نیز قبول 
بذل نموده است 2-زوجه مابقی مهریه خود را متعاقبا و علیحده و عندالتمایل 
حسب اعالم خود مطالبه خواهد کرد ۳-زوجه عالوه بر ده سکه یاد شده سایر 
حقوق مالی- قانونی و شرعی خود را به جز بند 2 به زوج به شرح بند یک بذل 
و قبول بذل نموده است 4 -زوجین دارای یک فرزند مشترک به نام حسین می 
باشند که با توجه به مراتب فوق و رعایت مصلحت طفل و تشخیص دادگاه و در 
معرفی خطر بودن ترتیب اخالقی و رفتار طفل و ....حضانت قانونی وی تا سن ۷ 
سالگی و پس از آن تا اتهام سن بلوغ با زوجه خواهد بود5-زوجه حسب االقرار 
اول  نوبت  برای  و  بائن )خلع(  باشد 6-نوع طالق  باردار نمی  آزمایشگاه  پاسخ  و 
از سوی  از اعمال وکالت بالعزل اعطایی  با اختیار حاصل  است ۷-زوجه راسا و 
زوج مندرج در سند نکاحیه فیما بین به شرح فوق و با رعایت مقررات مجاز است 
نسبت به ثبت و اجرای واقعه  طالق مبادرت نماید 8- مدت اعتبار این گواهی 
برای تسلیم به دفتر رسمی طالق سه ماه پس از تاریخ ابالغ رای قطعی یا قطعی 
شدن آن است واال از درجه اعتبار ساقط خواهد است.رعایت وجود جهات شرعی 
بر عهده سر دفتر و  اجرای صیغه طالق و شرایط حسب مورد  قانونی صحت  و 
مجری محترم صیغه طالق است رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 2۰ 
روز پس ابالغ به ترتیب قابل واخواهی در این دادگاه و من بعد آن قابل اعتراض 
در محاکم تجدید نظر مرکز استان لرستان و پس از آن قابل فرجام خواهی در 

دیوان عالی کشور است . 
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – رضا قاسم پور  

رای دادگاه 
در خصوص دعوی آقای افشین نصیری نسب فرزند علی با وکالت سارا آزادی مقدم 
به طرفیت آقای واحد چهری با وکالت خانم زهرا ولی زاده به خواسته مطالبه وجه 
چک به مبلغ شصت و پنج میلیون تومان شماره 269۰6۷ به عهده بانک صادرات 
به انضمام خسارت تاخیر و تادیه و حق الوکاله وکیل و بدوا اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی و هم چنین دادخواست جلب ثالث آقای واحد چهری فرزند هاشم علی با 
وکالت خانم زهرا ولی زاده به طرفیت آقایان علی نصیری نسب و سعید موحدی 
بدوا   94۰998661۰1۰۰4۷8 کالسه  پرونده  به  نسبت  سگوند  زهرا  خانم  و  راد 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به شرح پرونده بدین توضیح که وکیل خواهان 
مبادرت  تاریخ 1۳92/1/21  در  موکلش  داشته  اظهار  نسب  نصیری  افشین  آقای 
به فروش یک باب ساختمان به مبلغ شصت و پنج میلیون تومان به آقای واحد 
چهری نموده است و نامبرده نیز بابت ثمن معامله چک موصوف را تحویل وی داده 
است لیکن چک موصوف منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده و به 
علت عدم پرداخت ثمن معامله با توجه به چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت 
تقاضای صدور حکم و محکومیت وی را دارم در مقابل وکیل آقای واحد چهری 
باب  تاریخ 1۳92/1/21 یک  در  نامه  مبایعه  فقره  است حسب یک  داشته  اظهار 
ساختمان توسط آقای واحد چهری از آقای افشین نصیری نسب خریداری گردیده 
و سند ملک نیز بنام افشین نصیری نسب می باشد ولیکن در واقع ملک به پدر 
آقای افشین نصیری نسب بانم علی نصیری نسب می باشد به همین خاطر آقای 
واحد چهری مبلغ بیست میلیون تومان از ثمن معامله را توسط خانم فرزانه قربانی 
به آقای علی نصیری پرداخت نموده است و مبلغ دو میلیون چهارصد هزار تومان 
دیگر را از طریق آقای سعید موحد راد به آقای علی نصیری پرداخت گردیده است 
و همچنین آقای افشین نصیری نسب متعهد گردیده که ملک را تحویل نماید در 
حالیکه تا کنون ملک را تحویل نداده است بلکه ملک را اجاره داده است دادگاه 
عدم  گواهینامه  و  موصوف  و مالحظه چک  وکالی طرفین  اظهارات  به  عنایت  با 
پرداخت و همچنین توضیحات وکیل خوانده دعوی اصلی و دعوی جلب ثالث با 
بیان این نکته که پرداخت قسمتی از ثمن معامله )2۰ تومان ( از جانب شخصی 
به هویت خانم فرزانه قربانی در حق آقای علی نصیری نسب و پرداخت قسمتی 
دیگر از ثمن معامله به مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار تومان از جانب آقای سعید 
موحد راد در حق آقای علی نصیری نسب در واقع ادای دین از جانب غیر مدیون به 
غیر دائن محسوب می شود و این اقدام خالف مفاد مواد 2۷1 و 2۷2 قانون مدنی 
می باشد در حالیکه وکیل خوانده در جلسه دادرسی مورخه 1۳95/۷/1۷ اظهار 
داشته قرار داد بیع ساختمان مسکونی فی ما بین آقای افشین نصیری نسب و واحد 
بنام افشین نصیری  ایشان  بنابر اظهارات  نیز  چهری منعقد گردیده و سند ملک 
نسب می باشد لذا تادیه دین به غیر شخص دائن زمانی صحیح می باشد که دائن 
راضی شود که در ما نحن فیه دائن با تقدیم دادخواست مطالبه طلب عمال منکر 
هر گونه پرداخت میباشد از طرفی وکیل خوانده اظهار داشته علیرغم انجام معامله 
آقای افشین نصیری نسب تا کنون ملک را تحویل ننموده است که در صورت اخیر 
نیز موکل از طریق حقوقی میتواند الزام نامبرده را به تحویل مبیع از مراجع قانونی 
با عنایت به اینکه وصف تجریدی  خواستار شود علیهذا صرفنظر از موارد مذکور 
اسناد تجاری اعتبار چک موصوف مستقل از منشا صدور آن می باشد و بنابر وصف 
تنجیزی صدور چک مذکور مشروط و معلق به چیزی نمیباشد لذا دفاعیات وکیل 
خوانده دعوی را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 19۷قانون آیین دادرسی مدنی 
رای به بطالن دعوی جلب ثالث صادر و اعالم مینماید و در خصوص دعوی مطالبه 
طلب )دعوی اصلی ( به استناد مواد 198 – 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
تومان  میلیون  پنج  و  مبلغ شصت  (پرداخت  )واحد چهری  به محکومیت خوانده 
بابت اصل خواسته و خیارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت صدورو اجرای 
کامل دادنامه که بر اساس تغییرات شاخص قیمت از سوی بانک مرکزی تعیین و 
در زمان وصول محاسبه میگردد و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص هزینه دادرسی با توجه به 
صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در موعد اجرای حکم از محل محکوم 
به وصول خواهد شد آراء صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید 

نظر در محاکم تجدید نظر محاکم استان لرستان میباشد. 
دادرس شعبه اول دادگاههای عمومی حقوقی خرم آباد – حمیدرضا احمدیان .

متن آگهی 
خواهان علی لطوند دادخواستی به طرفیت خوانده میر حسن بهرامی به خواسته 
اعالم بطالن معامله تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  آباد خیابان  واقع در خرم 
آن 1۳95/12/1۰  وقت رسیدگی  که  گردیده  ثبت  به کالسه 95۰4۳9  و  ارجاع 
و ساعت ۰9:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم  و 
درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده ۷۳ 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 چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش. 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 4/۷۰۷/95   شعبه چهارم شورای حل اختالف جوانرود آقای 
رستم سوری میرکی  به درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
شادروان عزیز سوری  در تاریخ 1۳86/2/۷ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش 

عبارتند از:
1.والی سوری            زایچه 2۷1 -1۳۳6      کد ملی 5959519۳6   پسر متوفی

2.امین سوری           زایچه 1922 – 1۳5۰      کدملی    4959959126   پسر  متوفی
۳.رستم سوری میرکی     زایچه 4۳2 - 1۳22       کدملی 595952۰9۷4   پسر  متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کسی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا 
وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد 

شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود شد.

آگهی مفقودی
به  متالیک  خاکستری   92 مدل   4۰5SLX_TU5 پژو  سواری  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   1۳9B۰۰2921۰ موتور  شماره  به  ۷2-۷62م91  پالک  شماره 

NAAM۳1FCXDK86۷2۳4 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری پیکان مدل 1۳۷9 شماره شهربانی ۷2-

1۷1م81 شماره موتور 1112۷918۳81 شماره شاسی ۷941۷656 به نام سید 
مرتضی حسین تبار مفقود از درجه اعتبار ساقط است.

بابل

آگهی مفقودی
مجوزحمل سالح تک لول ته پرکوسه ساچمه زنی کالبیبر12بشماره۰۳۰2915۷ساخت 
شناسنامه6255محل  بشماره  تبارفرزندشیرعلی  طاهری  گنجعلی  بنام  روسیه 

صدوربلداجی مفقودگردیدوازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

تیموریان از ماشین سازی جدا شد

هافبک میانی ماشین سازی بعد از تسویه حساب قراردادش را با این تیم 
فسخ کرد.

به  گزارش  ایسنا، آندرانیک تیموریان هافبک تیم ماشین سازی تبریز به 
صورت رسمی از این تیم جدا شد.

این بازیکن بعد از توافق با مسئوالن ماشین سازی قراردادش را با این تیم 
فسخ کرد و به زودی به استقالل تهران می پیوندد.

مبلغ قرارداد »جبارف« با استقالل فاش شد

مدیرعامل استقالل مبلغ قرارداد سرور جبارف را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، سیدرضا افتخاری، مدیرعامل استقالل بعد از عقد قرارداد با 
سرور جبارف، درباره رقم قرارداد این بازیکن، گفت: مبلغ توافق ما و جبارف  
5۰۰ هزار دالر است که 15۰ هزار دالر برای نیم فصل امسال و ۳5۰ هزار 
دالر هم برای فصل آینده خواهد بود. گزینه هایی نیز در قرارداد ایشان قرار 
گرفته، از جمله پاداش برای زدن 1۰ گل و 2 بار سفر به کشورش در سال 
با هزینه باشگاه. البته این توافقنامه زمانی حالت رسمی و اجرایی می گیرد 
که این بازیکن ITC خود را گرفته باشد و در تست های پزشکی نیز جواب 

مثبت بگیرد.

توافق بهداد سلیمی با تیم وزنه برداری ذوب آهن

بهداد سلیمی در فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر وزنه برداری با ذوب آهن 
اصفهان به توافق نهایی دست یافت تا در نیم فصل دوم برای این تیم به 

روی تخته برود.
به گزارش ایسنا ، فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر وزنه برداری رده سنی 
بزرگساالن و جوانان به پایان رسید و وزنه برداران لیگی تیم های خود را 
در نیم فصل دوم مشخص کردند. بر همین اساس در مهم ترین انتقال این 
فصل لیگ برتر وزنه برداری، باشگاه ذوب آهن اصفهان توانست با بهداد 
سلیمی دارنده مدال طالی المپیک 2۰12 لندن، برای نیم فصل دوم به 
توافق نهایی برسد.همچنین، باشگاه های شرکت ملی حفاری اهواز، مناطق 
نفت خیز جنوب خوزستان، نیروی زمینی ارتش، عقاب نیروی هوایی همدان 
و رعد پدافند نیز در فصل نقل و انتقاالت وزنه برداران مورد نظر خود را برای 

ادامه لیگ برتر وزنه برداری فصل 95 انتخاب کردند.
دو هفته از لیگ برتر وزنه برداری امسال)فصل 95( باقی مانده است و با 
برگزاری هفته های چهارم وپنجم طی ماه های بهمن و اسفند به پایان 

می رسد.

گزارش FIVB از والیبال برفی در ایران

فدراسیون جهانی والیبال در گزارشی به برگزاری مسابقه های والیبال 
 FIVB در برف در ایران پرداخت. سایت فدراسیون جهانی والیبال
در گزارشی به برگزاری مسابقه های والیبال در برف در ایران پرداخت.

اتریشی  برگزار کننده  تور  و  ایران  والیبال  نوشت:فدراسیون   FIVB
مسابقه های  اولین  تا  کردند  مذاکره  یکدیگر  با  چاکا  برفی  والیبال 

والیبال برفی در پیست دیزین ایران برگزار شود.
والیبال در برف یک رشته جدید تلفیقی از والیبال است که به منظور 
سازگاری بامحیط های مختلف و حتی فرهنگ های مختلف کشورها 

برگزار می شود.

فدراسیون  نماینده  حیدری 
کشتی در جام تختی شد

فدراسیون  رسمی  نماینده  حیدری،  علیرضا 
تختی  جام  بین المللی  رقابت های  در  کشتی 

شد.
بین المللی  رقابت های  دوره  هفتمین  و  سی 
فرنگی  آزاد،  کشتی  رشته های  در  تختی  جام 
حضور  با  و  تیم  به  تیم  صورت  به  پهلوانی  و 
دی   ۳۰ روزهای  خارجی  مطرح  کشورهای 
شهر  بهشتی  شهید  سالن  در  بهمن ماه  اول  و 

برگزار می شود. مشهد مقدس 
سوم  نفر  و  جهان  قهرمان  حیدری،  علیرضا 
کشتی  جهانی  فدراسیون  رییس  المپیک، 
عضو  و  پهلوانی  کمیته  رییس  پهلوانی، 
جهانی  اتحادیه  سنتی  رشته های  کمیسیون 
فدراسیون  رسمی  نماینده  به عنوان  کشتی 
کشتی در این مسابقات حضور خواهد داشت.

مقام هفتمی بانوی ایرانی در 
جام جهانی یخ نوردی

با  نوردی  یخ  جهانی  جام  مرحله  سومین 
حضور زنان و مردان یخ نورد از سراسر جهان 
در کره جنوبی برگزار شد و زینب موسوی از 
بدست  را  ها  رقابت  این  هفتمی  عنوان  ایران 

آورد.
زینب موسوی یخ نورد کشورمان پس از صعود 
نتوانست  پایانی،  مرحله  نفر  هشت  جمع  به 
در  جهان  قهرمان  تلوکونیا  ماریا  با  مقابله  در 
 این رشته پیروز شود و به عنوان هفتمی این

 رقابت ها بسنده کرد.
مرحله  زنان  بخش  در  گزارش،  این  براساس 
کره  نوردی  یخ  جهانی  جام  های  رقابت  سوم 
جنوبی، ناتالیا بیلیاوا از روسیه عنوان قهرمانی 
کاترینا  دیگرش  هموطن  دو  و  کرد  کسب  را 
و  دومی  عناوین  تولوکونینا  می  و  فوکتیستوا 

سومی این رقابت ها را بدست آوردند.
عنوان  که  موسوی  بر  عالوه  رشته  این  در 
خانی  عبداله  زهره  کرد،  کسب  را  هفتمی 

دیگر یخ نورد کشورمان نیز سیزدهم شد.
، والدیمیر  باتوشف  نیز پاول  در بخش مردان 
اول  عنوان  کولچگوشف  کریل  و  کاراتشف 
رقابت  این  در  کردند.  خود  آن  از  را  سوم  تا 
حضور  ایران  از  مرد  کننده  شرکت  چهار  ها 
هفدهم،  زینالی  مسعود  ترتیب  به  که  داشتند 
مهدی پهناور بیست و سوم و سعید محمودی 

بیست و ششم شدند.
سقوط  دلیل  به  نیز  صفدریان  محمدرضا   

حذف شد.

خبرخبر

وزیر ورزش و جوانان در مراسم معارفه محمد 
این  حراست  جدید  کل  مدیر  عباباف  جواد 
وزارتخانه، مبارزه با فساد را یکی از اصلی ترین 
برنامه های خود بیان کرد و گفت: در موضوع 

مبارزه با فساد با کسی تعارف ندارم.
»مسعود سلطانی فر« افزود: در موضوع مبارزه 
با فساد بسیار جدی و مصمم هستم و با کسی 
تعارف ندارم و در مجموعه وزارتخانه، استان ها 
و فدراسیون ها، مبارزه با فساد باید در اولویت 

باشد.
وی اظهار داشت: برای مقابله با فساد از تمام 
گرفت  خواهیم  مدد  ربط  ذی  های  دستگاه 
از  را  فساد  با  مبارزه  و  مقابله  پیشگیری،  و 

ماموریت های اصلی حراست می دانم.
سلطانی فر، وزارت ورزش و جوانان را یک نهاد 
اقشار  پر مخاطب دانست و گفت: تقریبا تمام 
سروکار  جوانان  و  ورزش  موضوعات  با  جامعه 
حفظ  برای  ما  فعالیت  اساس  و  اصل  و  دارند 

نظام مقدس جمهوری اسالمی بوده و منافع و 
مصالح کشور بر همه چیز مقدم است.

»ایرج  زحمات  از  قدردانی  با  همچنین  وی 
آرامش  گفت:  حراست  مرکز  سرپرست  عرب« 

و ثبات برای فعالیت همکاران و جامعه ورزش 
حراست  مرکز  مهم  های  ماموریت  از  جوان  و 

است.
زحمت  و  همراه  دلسوز،  مدیری  را  عرب  وزیر 
»محمدجواد  معرفی  در  و  کرد  توصیف  کش 
عباباف« مدیر کل جدید حراست وزارت ورزش 
حراست  های  سرمایه  از  وی  گفت:  جوانان  و 
رویکرد  دارای  و  مسلط  تجربه،  با  کشور، 

اجتماعی و فرهنگی برای حل مشکالت است.
در این مراسم »محمد جواد عباباف« مدیر کل 

حراست وزارت ورزش و جوانان شد.
این  کلی  مدیر  خو  حسنی  رضا  این  از  پیش 
حوزه را برعهده داشت که با استعفای وی عرب 

مسئولیت سرپرستی را به عهده گرفت.
وزارت  این مدیر کل حراست  از  عباباف پیش 
فرهنگی،  میراث  سازمان  و  پرورش  و  آموزش 

گردشگری و صنایع دستی بود.

سلطانی فر: 

در مبارزه با فساد با کسی تعارف ندارم

تیراندازی  فدراسیون  است  معتقد  بزرگ  جام 
نیاز به تغییر داشت.مه لقا جام بزرگ، ملی پوش 
خصوص  در  ایسنا،  با  گفت وگو  در  تیراندازی 
تعیین سرپرست جدید در فدراسیون تیراندازی، 
و  دارد  زیادی  مشکالت  تیراندازی  کرد:  اظهار 
امیدوارم سرپرست جدید گام محکمی بردارد و 
اوضاع فدراسیون بهتر شود. فدراسیون تیراندازی 
نیاز به تغییر داشت. ما مسابقات هند را پیش رو 
داریم و نزدیک به یک ماه فرصت برای آمادگی 
فشنگ  و  ساچمه  کمبود  داد:  ادامه   داریم.او 
معضل شده است. ورزش همیشه مشکالت دارد 
اما برخی مشکالت تاثیر مستقیم روی نتیجه 

ورزشکار دارد. من چند وقتی به دلیل مسائل 
شخصی داخل اردو نبودم و از شرایط جدید اردو 
خبر ندارم اما می دانم اردو به دلیل تامین نشدن 

ساچمه و فشنگ تعطیل شده است.
جام بزرگ با اشاره به فعالیت هاشمی، رییس 
پیشین فدراسیون تیراندازی، خاطرنشان کرد: 
هاشمی شروع خیلی خوبی داشت و آن موقع 
فعالیت های زیادی کرد. اما کم کم شرایط تغییر 
کرد و مشکالت خیلی زیاد شد و ما حتی در 
اولیه به مشکل خوردیم. مشکل غذا،  امکانات 
خوابگاه، فشنگ و ساچمه خیلی مهم است و ما 

امکانات اصلی را برای تمرین نداریم.

جام بزرگ: 

فدراسیون تیراندازی نیاز به تغییر داشت

برنامه های  گفت:  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
قبلی تیم   ملی که به تایید باشگاه ها و سازمان 
اجرا  تغییر  بدون  است،  رسیده  برتر  لیگ 

خواهد شد
آینده ای  ان شاء اهلل در  اظهار کرد:  تاج  مهدی 
نزدیک جلسه ای را با کی روش برگزار خواهیم 
بین  موجود  نگرانی های  رفع  ما  هدف  کرد. 
کلیه  مسلم  قدر  است.  فوتبال  هواداران 
توسط  لیگ  سازمان  به  که  قبلی  برنامه های 
باشگاه ها  با  و  ارائه  فوتبال  تیم   ملی  سرمربی 

نهایی شده است، به نحو احسن اجرا خواهد 
شد.

وی گفت : برنامه جدید خارج از برنامه قبلی 
برگزاری  از  پس  و   نیست  ملی  تیم  برای 
اجرایی  زمینه  باشگاه ها  مدیران  با  نشست 

کردن آن را فراهم می کنیم.
رئیس فدراسیون فوتبال در پایان تاکید کرد: 
تیم   برنامه های  قبلی  اعالم می کنم   باز هم 
 ملی که به تایید باشگاه ها و سازمان لیگ برتر 

رسیده است، بدون تغییر اجرا خواهد شد.

تاج: 

برنامه قبلی تیم ملی همچنان اجرا می شود
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هوشمند سازی 2۰۰ کالس درس در 
دیر بوشهر

مدیر آموزش و پرورش دیر استان بوشهر گفت: 
2۰۰ کالس درس در مقاطع مختلف تحصیلی، در 

این شهرستان هوشمند سازی شده است.
احمد عبداهلل زاده افزود: هوشمند سازی هرکالس 

درس 5۰ میلیون ریال هزینه داشته است.
سازی  هوشمند  طرح  از  هدف  کرد:  اضافه  وی 
محتوای  تهیه  با  درسی  کتب  تدریس  مدارس 
آموزشی و استفاده از روش های نوین و فناوری 

اطالعات بصورت سمعی و بصری است.
عبداهلل زاده بیان کرد: جذابیت، سهولت یادگیری، 
و  یادگیری  سطح  افزایش  نوآوری،  خالقیت، 
مدارس  طرح  مزایای  از  آموزان  دانش  توانمندی 

هوشمند عنوان کرد.
و  ها  و شرکت  افراد خیر  به کمک  اشاره  با  وی 
موسسه های آموزشی به آموزش و پرورش گفت: 
بنیاد قلم چی 4۰ کالس درس هوشمند را به این 
شهرستان اختصاص داده که تاکنون 2۰ کالس 
درس توسط این بنیاد برای استفاده دانش آموزان 
تجهیز شده و 2۰ کالس دیگر نیز تا اسفند ماه سال 
جاری راه اندازی خواهد شد.  وی یادآورشد: 9 هزار 
دانش آموز در ۳۷۰ کالس درس در 85 مدرسه در 

شهرستان دیر مشغول به تحصیل هستند.

تولید بیش از 3۹ هزار تن دانه سویا 
در اردبیل  

جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی استان اردبیل از تولید ۳9 هزار و 8۰۰ 
تن دانه سویا در شهرستان های شمالی این استان 
خبر داد.  میرجمال الدین پور پیغمبر با اعالم این 
خبر افزود: در سال جاری حدود 15 هزار هکتار از 
اراضی زراعی شهرستان های شمالی استان با یک 
هزار و 295 بهره بردار کشاورزی به زیر کشت دانه 
روغنی سویا رفته بود. وی یادآور شد: از مجموع 
محصول تولیدی استان در شهرستان های پارس 
آباد و بیله سوار مغان ۳۷ هزار و 91۰ تن سویا به 
قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری و به کارخانه 
های روغن کشی کشور ارسال و مابقی نیز توسط 
شرکت های خصوصی تولید کننده بذر برای تامین 

نیاز بذر سال آینده زارعان خریداری شده است.
جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی استان بیان کرد: بهای محصول خریداری 
شده بالغ بر 9۰۰ میلیارد ریال بود که به کشاورزان 

در اندک زمان پرداخت شده است.
وی یادآور شد: برغم مشکالت فنی که در تامین 
بذر در زمان کاشت وجود داشت و شرایط نامساعد 
جوی که در زمان برداشت پیش آمد عملکرد مزارع 
15 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و 

رضایت بخش بوده است.

بازداشت باند سرقت های مسلحانه در نظرآباد
از  یکی  به  متعلق  که  با گستره کشوری  مسلحانه  باند سرقت های 

استان های جنوبی کشور بودند در نظرآباد بازداشت شدند.
محمد قیومی، دادستان عمومی و انقالب نظرآباد از بازداشت عوامل 
سرقت های سریالی مسلحانه خبر داد که در شهرهای ساری، مشهد 

و شهرستان های استان البرز اقدام به سرقت می کردند.
رعب  فضای  و  شهروندان  توسط  شکایات  طرح  از  پس  افزود:  وی 
این گروه  باند، موضوع شناسایی  این  ایجاد شده توسط  و وحشت 
به صورت  البرز  استان  انتظامی  نیروی  و  نظرآباد  دادستانی  توسط 

جدی در دستور کار قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقالب نظرآباد با تشریح اقدامات اطالعاتی انجام 
شده برای شناسایی متهمان، توضیح داد: 5 متهم این پرونده، پس 
برای  و  بازداشت  بروجرد  در شهرستان  اطالعاتی  فعال  ماه  یک  از 

تکمیل تحقیقات به نظرآباد منتقل شدند.
وی یکی از حواشی این پرونده را بازداشت بستگان این باند عنوان 
کرد و اظهار داشت: دو نفر از بستگان آن ها، تالش کردند با پیشنهاد 
با  که  کنند  نفوذ  انتظامی  سیستم  در  تومانی  میلیون   4۰ رشوه 
گزارش موضوع توسط کادر نیروی انتظامی و هماهنگی انجام شده، 

این افراد به همراه وجوه رشوه بازداشت شدند.
این  انتظامی  نیروی  و  دادستانی  نظارت جدی  بر  تاکید  با  قیومی 
شهرستان بر اعمال مجرمانه توضیح داد: اعضای باند مسلحانه هم 
اکنون برای تکمیل تحقیقات و رسیدگی به پرونده در بازداشت به 

سر می برند.

احداث مراکز خدماتی 
در شهرک پیامبر اعظم)ص( هرمزگان

سرپرست مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان از 
احداث و تکمیل چند پروژه خدماتی در شهرک پیامبر اعظم)ص( 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی هرمزگان، مهندس عباس 
حریرنیا با اشاره به بازدید مسووالن استانی و شهرستان بندرعباس 
از روند ساخت مسکن مهر در شهرک پیامبر اعظم)ص( و احداث 
مجتمع های خدماتی گفت: با توجه به بهره برداری از ۳5۰۰ واحد 
مسکن مهر در ماه آینده با تاکید فرماندار بندرعباس، ادارات خدمات 
رسان موظف شدند، نسبت به تکمیل زیرساخت ها سرعت ببخشند.

وی همچنین به احداث مجتمع های خدماتی در سایت های مسکن 
مهر اشاره کرد و بیان داشت: عملیات احداث یک مجتمع به پایان 
هستیم  متقاضیان  به  واگذاری  جهت  فراخوان  حال  در  و  رسیده 
بهره  بزودی مورد  نیز در حال احداث است که  و یک واحد دیگر 

برداری قرار خواهد گرفت.
اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان  سرپرست مسکن و ساختمان 
همچنین از احداث مراکز بهداشتی و درمانی در این شهرک خبر 
پایگاه  بهداشت و یک  راستا یک مرکز  این  داد و تصریح کرد، در 

درمانی احداث شده است.
زمینه  در  اعظم)ص(  پیامبر  شهرک  ساکنان  دغدغه  به  حریرنیا 
ابتدای سال تحصیلی 96-95 دو  تحصیل فرزندان شان گفت: در 
واحد آموزشی در شهرک پیامبر اعظم)ص( و مهرآوران افتتاح شد 

که بخشی از دغدغه ساکنان را مرتفع کرد.

خبر خبر

گفت:  کرج  یک  ناحیه  پرورش  و  مدیرآموزش 
طرح تجمیع مدارس روستایی در منطقه چالوس 

اجرایی شده است.
وحید یعقوبی اظهارکرد: در بودجه های دولتی 
هیچ اعتباری برای سرویس مدارس درنظرگرفته 

نشده است.
وی ادامه داد: طی سال های گذشته ، مبالغی که 
می شد  گرفته  تحصیل  درحال  خارجی  ازاتباع 
برای تامین اعتبار مورد نیاز سرویس های مدارس 

هزینه می شد .
و  آموزش  مصوبه  اساس  بر  امسال  افزود:  وی 
خارجی  اتباع   از  وجه  هرگونه  گرفتن  پرورش 
درحال تحصیل ممنوع شد و همین باعث شد این 
منبع درآمد برای پرداخت هزینه  سرویس های 

مدارس قطع شود.
وی اضافه کرد: با تصویب این مصوبه مشکالتی 
برای پرداخت پول به پیمانکارانی که با سرویس 
های مدارس قرارداد منعقد کرده بودند به وجود 

آمد.
این مسئول در گفت و گو با ایسنا توضیح داد: طی 
هفته های اخیر عدم پرداخت هزینه سرویس های 

مدارس منطقه چالوس باعث اعتراض رانندگان 
شد.

یعقوبی ابرازکرد: برای حل این مساله رایزنی هایی 

که  شد  انجام  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  با 
درنهایت منجر به رفع مشکل شد.

مدیرآموزش و پروش ناحیه یک کرج خاطرنشان 
کرد: برخی از معلمان بخش آسارا برای رسیدن 
به مدرسه باید هر روز ۷8 کیلومتر را طی کنند 
به همین دلیل استفاده آنها از سرویس ضروری 
است. این مسئول در ادامه به اجرای طرح تجمیع 
افزود:  و  کرد  اشاره  چالوس  منطقه  در  مدارس 
این  مدارس  تعداد  باعث شده  این طرح  اجرای 

منطقه از 6۳ مورد به 18 مورد کاهش یابد.
وی اضافه کرد: تجمیع بیشتر مدارس این منطقه 
امکاناتو تجهیزات  اینکه  نه  نه به صرفه است و 

مورد نیاز برای این کار وجود دارد.
از  برخی  حاضردر  درحال  داد:  توضیح  یعقوبی 
روستاهای منطقه چالوس جمعیت دانش آموزی 
به صفر رسیده که همین امر ممکن است باعث 
به  روستاها  از  مهاجرت  روند  به  دهی  سرعت 

شهرها شود.

مشکل سرویس مدارس منطقه چالوس حل شد

دادنامه
پرونده کالسه 95۰998۰2421۰۰494 شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید باهنر تهران تصمیم نهایی شماره 95۰99۷۰2421۰1116 خواهان: 
خانم روح انگیز عباسچیان فرزند باقر / خوانده: مجتبی نسرین پور فرزند حجت اله 

خواسته: تایید فسخ قرارداد ) مالی(
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
وقت مقرر / فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 

می نماید
رای دادگاه

تایید  خواسته  به  دادخواستی  عباسچیان  انگیز  روح  خانم  خواهان  پرونده  دراین 
پور  نسرین  مجتبی  آقای  خوانده  طرفیت  به  ساخت  در  مشارکت  قرارداد  فسخ 
تقدیم داشته است بدین شرح که خواهان به استناد قرارداد مشارکت در ساخت 
به شماره 12۳6 مورخه 91/11/16 بیان می دارد که مالک ششدانگ پالک ثبتی 
69۷4/99۳6 می باشد و با خوانده جهت ساخت قرارداد مشارکت تنظیم نموده 
است وحتی وکالت نامه ای هم به تاریخ 91/11/1۷ با وی تنظیم و اختیاراتی را 
به وی اعطاء نموده است ولی سازنده بلحاظ عدم رعایت ضوابط و اصول فنی و 
تخریب  لزوم  و  عملیات ساخت  از  بر جلوگیری  مبنی  فنی  کارشناس  نظر  اظهار 
آن، از تخریب فنداسیون امتناع نموده است و شعبه 121 دادگاه عمومی تهران به 
موجب دادنامه شماره 1۷2۷-9۳۰۰ مورخه 9۳/12/2 حکم به تخریب فنداسیون 
و خسارات متفرقه حکم صادر نموده است اینک خواهان مدعی است که مبادرت 
و  را فسخ  و عقد مشارکت در ساخت  است  نموده  از حق فسخ خود  استفاده  به 
اکنون تقاضای تایید فسخ آن را دارد خوانده که مجهول المکان اعالم و از طریق 
نشر آگهی دعوت شده است حضور نیافته و الیحه ای هم در دفاع تقدیم نداشته 
قانون   19۰-18۳-1۰ مواد  به  مستندا  خواهان  خواسته  پذیرش  با  النهایه  است 
مدنی و  مواد 198-515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تایید فسخ قرارداد 
مشارکت مذکور صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر خواهی است.
110/124427 رئیس شعبه 124 دادگاه عمومی )حقوقی ( تهران

حصر وراثت 
تقدیمی  دادخواست  مطابق   4۳۳ شناسنامه  شماره  به  احمدی  شاه  زهره  خانم 
و  نموده  وراثت  این شعبه درخواست گواهی حصر  از  به کالسه 951۰82/۳58  
در   4۷۳۰۰ شناسنامه  شماره  سلیمانی  اقدس  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
الفوت آن  بدرود زندگی گفته و ورثه حین  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ 95/۷/2۷ 

مرحوم منحصر است به:
قم-  از  احمدی- ش.ش 6919- ت.ت 1۳۳9/1۰/۳- صادره  1-سید محمد شاه 

نسبت با متوفی پسر
2-سید علی شاه احمدی- ش.ش 16۳68- ت.ت 1۳44/1/2۷- صادره از تهران- 

نسبت با متوفی پسر
نسبت  قم-  از  احمدی- ش.ش 2۰8- ت.ت 1۳۳5/1۰/21- صادره  ۳-زهرا شاه 

با متوفی دختر
4-فاطمه شاه احمدی- ش.ش 5198- ت.ت1۳۳۷/9/1- صادره از قم- نسبت با 

متوفی دختر 
با  نسبت  قم-  از  1۳41/۷/1- صادره  احمدی- ش.ش 4۳۳- ت.ت  شاه  5-زهره 

متوفی دختر 
6-شهره شاه احمدی- ش.ش 16۳69- ت.ت 1۳46/2/18- صادره از قم- نسبت 

با متوفی دختر 
۷-روشنک شاه احمدی- ش.ش 11۰41- ت.ت 1۳51/11/۳- صادره از تهران- 

نسبت با متوفی دختر 
8-سید عباس شاه احمدی- ش.ش 5۳586- ت.ت 1۳15/1۰/۷- صادره از قم- 

نسبت با متوفی همسر 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/123107 رئیس شعبه 358 شورای حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران

حصر وراثت 
دادخواست  مطابق   1۳85۳ شناسنامه  شماره  به  نسب  فکوری  مرجان  خانم 
وراثت  این شعبه درخواست گواهی حصر  از  به کالسه 951۰۷4/۳58   تقدیمی 
شناسنامه  شماره  نسب  شریفی  انسیه  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
حین  ورثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   95/6/2۷ تاریخ  در   ۳۷2
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-مرجان فکوری نسب- ش.ش 1۳85۳- ت.ت 

1۳6۳/5/2۰- صادره از تهران- نسبت با متوفی فرزند 
سبزوار-  از  صادره   -1۳45/1۰/1 ت.ت   -6۳2 ش.ش  نسب-  فکوری  2-فرشته 

نسبت با متوفی فرزند 
۳-زهرا فکوری نسب- ش.ش ۳۰516- ت.ت 1۳4۰/12/2۷- صادره از سبزوار- 

نسبت با متوفی فرزند
از  صادره   -1۳4۳/9/2۰ ت.ت   -6۳1 ش.ش  نسب-  فکوری  مهدی  4-محمد 

سبزوار- نسبت با متوفی فرزند 
5-زهره فکوری نسب- ش.ش 5949- ت.ت 1۳51/۷/2- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی فرزند 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/123103 رئیس شعبه 358 شورای حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران

حصر وراثت 
آقای روبرت قریب جانیان و فرد ابرامی به شماره شناسنامه 924 مطابق دادخواست 
وراثت  این شعبه درخواست گواهی حصر  از  به کالسه 9511۰۰/۳58   تقدیمی 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان نرایر مارکاریان شماره شناسنامه 12 در 
الفوت آن  بدرود زندگی گفته و ورثه حین  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ 95/۷/12 

مرحوم منحصر است به:
با  نسبت  از خمین-  مارکاریان- ش.ش 15- ت.ت 1۳2۳/6/۳- صادره  1-نورات 

متوفی خواهر 
2-رافیک قریب جانیان- ش.ش 1۷2۷- ت.ت 1۳۳8/12/15- صادره از تهران- 

نسبت با متوفی خواهر زاده 
۳-روبرت قریب جانیان- ش.ش 924- ت.ت 1۳4۰/۳/26- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی خواهر زاده 
تهران-  از  صادره   -1۳42/9/1۰ ت.ت   -422۰ ش.ش  جانیان-  قریب  4-ژوزف 

نسبت با متوفی خواهر زاده 
از تهران-  5-آناهید قریب جانیان- ش.ش 4485- ت.ت 1۳44/1۰/25- صادره 

نسبت با متوفی خواهر زاده 
6-آیدا قریب جانیان- ش.ش 1۳8۰- ت.ت1۳48/2/2۷- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی خواهر زاده 
۷-سارو قریب جانیان- ش.ش 9۷2- ت.ت 1۳51/2/14- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی خواهر زاده 
با  نسبت  تهران-  از  صادره   -1۳5۰/12/8 ت.ت   -648۳ ش.ش  ابرامی-  8-فرد 

متوفی خواهر زاده 
با  نسبت  تهران-  از  ابرامی- ش.ش 1846- ت.ت 1۳4۳/12/2۷- صادره  9-ورژ 

متوفی خواهر زاده 
با  نسبت  تهران-  از  صادره   -1۳۳9/1/2۰ 64- ت.ت  ابرامی- ش.ش  1۰-آشوت 

متوفی خواهر زاده
ابرامی- ش.ش 1۰41۷- ت.ت 1۳48/4/1- صادره از تهران- نسبت  11-آدرینه 

با متوفی خواهر زاده 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/123105 رئیس شعبه 358 شورای حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران

دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه   95۰99811144۰۰۳24 کالسه  پرونده 

شهرستان بابل تصمیم نهایی شماره 95۰99۷11144۰۰۷69 
خواهان: آقای حسین عموزاده عمرانی فرزند محمود با وکالت خانم زهرا حسن زاده 
فرزند حسن به نشانی مازندران- بابل – بابل میدان والیت مجتمع تجاری امیر ط 

2 واحد 161 دفتر وکالت – پوشه 84
خواندگان:

1. آقای حسن ثریایی به نشانی مجهول المکان
2. آقای رضا ثریایی

آقا  احمد  فرزند  رستمی چراتی  ابوالقاسم  آقای  وکالت  با  ثریایی  فاطمه  خانم   .۳
به نشانی بابل خ شیخ طبرسی نبش کوچه سرداران ۷ ساختمان اسکان طبقه 1

خواسته: مطالبه وجه بابت
رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای حسین عموزاده عمرانی فرزند محمود با وکالت 
ثریایی 2- خانم فاطمه  آقای حسن  به طرفیت خواندگان  خانم زهرا حسن زاده 
به  وجه  مطالبه  خواسته  به  ثریایی  رضا  آقای   -۳ ثریایی  فاطمه  خانم   - ثریایی 
مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال به موجب یک فقره سفته به شماره 28۰89۳  
مورخ 1/۷/1۳9۳ با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت اجرای 
حکم و خسارت دادرسی با این توضیح وکیل خواهان با ارائه تصویر مصدق سفته 
موصوف که به امضاء خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده و خواندگان دوم و 
  9/12/94 مورخ   45۰5 شماره  اظهارنامه  مصدق  تصویر  ضامنین  عنوان  به  سوم 
سفته  امضاء  با  داشته  خواهان  به  که  بدهی  بابت  اول  ردیف  خوانده  داشته  بیان 
مذکور تعهد به پرداخت مبلغ خواسته در سر رسید را نموده و خواندگان نیز به 
عنوان ضامن آنرا امضاء نموده که علیرغم گذشت تاریخ سررسید و ارسال اظهارنامه 
خواندگان نسبت به پرداخت مبلغ سفته اقدامی نکرده از اینرو تقاضای رسیدگی 
برابر خواسته را نموده در مقابل این ادعا خوانده ردیف اول علیرغم ابالغ از طریق 
نشر آگهی هیچگونه دفاعی به عمل نیاورده اما خواندگان ردیف دوم و سوم آقای 
ابوالقاسم رستمی را به عنوان وکیل به دادگاه معرفی و وکیل ایشان در مقام دفاع 
بیان داشته موکلین ظهر یک سند تجاری را امضاء نمودند و به لحاظ زایل شدن 
اینکه اوال سفته  با امعان نظر به  وصف تجاری موکلین مسئولیتی ندارند، دادگاه 
مورد استناد خواهان اگرچه به لحاظ عدم رعایت شرایط قانونی دارای وصف تجاری 
نبوده ولیکن به عنوان یک سند عادی قابل پذیرش می باشد ثانیا امضاء خواندگان 
دوم و سوم در پشته سفته از مصادیق ظهر نویسی نبوده بلکه ضمانت محسوب 
با مضمون عنه  قرار داد خصوصی مسئولیت تضامنی  برابر  شده و شخص ضامن 
با عدم پذیرش دفاعیات وکیل محترم خواندگان ردیف  اینرو  از  را خواهد داشت 
دوم و سوم و نیز عدم دفاع از ناحیه خوانده ردیف اول دعوی خواهان را وارد و به 
استناد مواد 198- 5۰2- 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1۰ و 
125۷ و 1284  قانون مدنی آقای حسن 2- خانم فاطمه ۳- آقای رضا ثریایی را 
بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بابت اصل خواسته از تاریخ سر رسید لغایت اجرای 
حکم و پرداخت هفت میلیون و نهصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
عمرانی  عموزاده  حسین  آقای  حق  در  تعرفه  مطابق  وکیل  الوکاله  حق  پرداخت 
محکوم و اعالم می گردد رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی محسوب 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران 
خواهد بود و نسبت به سایر خواندگان حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران می باشد.
رئیس شعبه 11 دادگاه حقوقی شهرستان بابل- رضا حبیب زاده

آگهی مفقودی
رنگ  به  پراید مدل 1۳81  اسناد خودرو  تسلسل  و  کارت شناسایی  و  برگه سبز 
مشکی متالیک به شماره انتظامی ایران ۷2- ۷69م8۷ شماره موتور ۰۰۳86۳5۰ 
و شماره شاسی 1412281۷928۳6S به نام مهدی حسین زاده مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

کالسه پرونده :  95/ح245/6    وقت رسیدگی 95/12/۷   ساعت  15:۰۰  
خواهان : کسری مبینی – فریده ارجمند 

  خوانده : حسین مبینی 
  خواسته: پرداخت نفقه معوقه فرزند مشترک 

خواهان دادخواستی تسلیم حوزه ششم مجتمع شوراهای حل اختالف چهاردانگه نموده 
است که پس از ثبت وقت رسیدگی بنا به دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران ویا یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  به 
دفتردادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند درصورت حضوردرمدت 

معین دادخواست فوق ابالغ شده خواهد شد. م/ الف 2۳۰۷
رئیس حوزه ششم مجتمع شوراهای حل اختالف چهاردانگه

آگهی فقدان اسنادمالکیت
طبق  مقیدی  غالمرضاعظیمی  آقای  ازطرف  وکالت  به  یزدی  فرحنازجاللی  خانم 
استشهادمحلی  دوبرگ  8۳/6/۳1دفتر۳9مشهدبموجب  نامه-۳۳914  وکالت 
گواهی شده دردفتراسنادرسمی شماره22۳ خرمشهرمدعی است که سندمالکیت 
ازششدانگ  مشاع  دانگ  نیم  به  مربوط  مسلسل4881۰8المثنی  شماره  به 
شماره21۳صفحه۳58دفترجلد2بعلت  پالک266بخش2ناحیه6خرمشهرموردثبت 
لذادراجرای  است  نموده  صدورسندمالکیت  ودرخواست  مفقودشده  انگاری  سهل 
تبصره1اصالحی ماده12۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تاهرکس که مدعی 
انتشارآگهی  باشدازتاریخ  خودمی  مذکوردرنزد  ویاوجودسندمالکیت  معامله  انجام 
ظرف مدت1۰روزاعتراض خودراکتباوضمن ارائه اصل سندمالکیت ویاسندخریداری 
به این اداره اعالم نمایدودرغیراینصورت سندمالکیت المثنی دوم به نام مالک صادرو 
اسنادمالکیت مفقودشده وازدرجه اعتبارساقط خواهدشد.   شماره م.الف)9/1۰۰2(

احمدی زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر

احضار متهم
خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
---95146۷/1۰2 کالسه  پرونده  در   951۰4۳288۰۰۰2851 شماره 
اتهام  به  جهانگیر  فرزند  دهقانی  مصطفی  اتهام  درمورد   95۰99828821۰۰۰۳۳
ضرب و جرح عمدی توهین وتهدید با شکایت میثم نیازوندی تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  1۳95/11/26 
عدم  و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است.   گردیده  تعیین  ساعت 11:۰۰  
دادرسی  آئین  قانون    18۰ 115و  مواد  مقررات  اجرای  ودر  متهم   به  دسترسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م/الف 2284          
شماره بایگانی شعبه : 95146۷  

منشی شعبه102 دادگاه کیفری2دادگستری شهرستان  اسالمشهر ) شعبه 102دادگاه جزایی سابق( 

رای دادگاه 
آقای  طرفیت  به  علی  مهر  فرزند  کرمی  کیانوش  آقای  دادخواست  خصوص  در 
تومان  میلیون  صدوسی  مبلغ  به  چک  وجه  مطالبه  بخواسته  طباطبایی  حسین 
بعهده بانک انصار بشماره 66۷۷91-۰2۷ به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه بشرح پرونده بدین توضیح که خواهان اظهار داشته مبلغ فوق الذکر را 
از خوانده طلب دارم لیکن ایشان حاضر به پرداخت بدهی خود نمیباشد از طرفی 
انتشار آگهی و دعوت ایشان به حضور در جلسه دادرسی حضور  خوانده علیرغم 
نیافته و الیحه ای ارسال ننموده است و جهت برائت ذمه خویش دلیل و مدرکی 
و  موصوف  –تصویر چک  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  لذا  است  ننموده  ارائه 
گواهینامه عدم پرداخت اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده و توجها به اینکه 
اصل بر بقای دین می باشد مگر خالف آن به اثبات برسد دعوی خواهان را وارد و 
ثابت تشخیص به استناد مواد 198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
۳1۰-۳11-۳1۳ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صد و 
سی میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 4۳/۷6۰/۰۰۰ ریال بعنوان 
لغایت صدور  رسید چک  تاریخ سر  از  تاخیر  پرداخت خسارت  و  دادرسی  هزینه 
اجرای کامل دادنامه که از سوی بانک مرکزی تعیین و در زمان وصول محاسبه 
خواهد شد بر اساس تغییرات شاخص قیمتها در حق خواهان صادر و اعالم میگردد 
این رای غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان 

لرستان می باشد. 
دادرس علی البدل دادگستری خرم آباد – حمیدرضا احمدیان .

احضار متهم
خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
---951۳12/1۰2 کالسه  پرونده  در   951۰4۳288۰۰۰246۰ شماره 
95۰99828825۰۰44۰ درمورد اتهام مجید مرادی فرزند غالمعلی به اتهام ترک 
کیفر  تقاضای  داخل  مرادی  مائده   -2 داخل   مرادی  معین   -1 شکایت  با  انفاق 
نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  
المکان  با عنایت به مجهول  1۳95/11/۳۰ ساعت۰9:15  تعیین گردیده است.  
بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر اجرای مقررات مواد 115و 18۰  قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است 
آمد.م/الف  خواهد  بعمل  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  عدم حضور،  صورت  در 

2285           شماره بایگانی شعبه : 951۳12  
منشی شعبه102 دادگاه کیفری2دادگستری شهرستان  اسالمشهر ) شعبه 102دادگاه جزایی سابق( 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
خوزستان گفت : تعداد ۷6 تصفیه خانه روستایی 
در استان وجود دارد که با 4۰درصد فرسودگی 

تاسیسات آبرسانی فعالیت می کنند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان خوزستان درویشعلی کریمی با 
بیان اینکه خوزستان رتبه نخست تعداد تصفیه 
خانه های کشور را دارد، گفت: استان خوزستان 
با تعداد یک صد 42 باب تصفیه خانه رتبه نخست، 
تعداد روستا ها با چهار هزارو 115 روستا رتبه سوم 
پس از استان سیستان و بلوچستان و کرمان ، در 
تنوع آبرسانی » قنات و چشمه « و سایر منابع 
تامین رتبه سوم را در کشور و در طول شبکه رتبه 
پنجم با حدود 18 هزار کیلومتر خطوط آبرسانی را 

به خود اختصاص داده است
آبرسانی  تاسیسات  : وضعیت  داد  ادامه  کریمی 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان خوزستان 
به طول 11 هزار ۷۰8 کیلومتر لوله های توزیع 
آبرسانی وجود دارد که حدود 5۷ درصد این رقم 

در سال های گذشته دچار فرسودگی شده است.
وی اظهار کرد : وضعیت موجود تاسیسات آبرسانی 
روستایی استان با 282حلقه چاه، 6۰چشمه، 2 
قنات ، یکصدو 54 مورد برداشت آب از رودخانه 
های کرخه،کارون، جراحی، دز و زهره با حجمی 
برابر با 45 میلیون و 4 دهم متر مکعب و آبهای 
زیر زمینی ۳4 میلیون و 2 دهم متر مکعب است 
. ودر سطح استان 6۷2 باب مخازن هوایی ، 61۰ 
مخزن بتونی که جمعا تعداد یک هزارو 29۰ مخزن 
هوایی و بتونی در سطح استان فعال هستند مدیر 

عامل شرکت آب و فاضالب روستایی افزود: در 
سطح استان چهارهزارو15 روستا وجود دارد که 
یک هزارو 999روستا باالی 2۰خانوار هستند که از 
این تعداد یک هزارو 864 روستا آب تصفیه دارند و 

یک صد ۳5 روستا فاقد آب تصفیه هستند.
کریمی بیان کرد: تعداد 2هزار و 16 روستای زیر2۰ 
خانوار در استان وجود دارد که یک هزارو 6۳ روستا 
آب تصفیه دارند وتعداد 95۳ روستا فاقد آب تصفیه 
هستند. کل روستا های دارای آب تصفیه 2 هزارو 
92۷ می باشند که از این تعداد یک هزارو 88 
روستا فاقد آب تصفیه می باشند و تمامی روستاها 
در قالب جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۳28 هزار 
۷۷1 نفر است. تعداد ۷6 تصفیه خانه روستایی با 
ظرفیت 1۷۳ هزارو 629 مترمکعب شبانه روز در 

حال فعالیت هستند.
کریمی توزیع آب تصفیه را به روستاه ها با تانکر 
: تعداد  بیان کرد  های آب رسان عنوان کرد و 
تانکرهای توزیع آب در سطح استان 1۰9خودرو 
می باشد که تعداد ۷9 دستگاه ملکی و ۳۰دستگاه 
استیجاری است که 6۰6 روستا را آب رسانی می 
کنند . وی بااشاره به منشاء ورود آبهای جاری به 
استان گفت : سر منشاء آب های جاری ورود به 
استان از ابتدای رودخانه کارون در اللی و شوشتر 
شاخه »گرگر« و کارون تقسیم می شود و در نهایت 
در» بند قیل « رودخانه دز اضافه می شود و طول 
این رودخانه حدود یک هزارو 2۰۰کیلومتر از سه 
رودخانه دز، کرخه و کارون است ودر طول این 
مسیر یک صد 54 نقطه برداشت شبانه روز وجود 

دارد. 

فرسودگی 4۰درصد از تصفیه خانه های روستایی خوزستان

گفت:  کردستان  استان  زندان های  مدیرکل 
سرباز   1۳5 گرفته  صورت  هماهنگی های  با 
زندان های استان کردستان از ابتدای سال جاری 
حرفه ای  و  فنی  مختلف  دوره های  در  تاکنون 
شرکت کرده و گواهینامه های معتبر نیز برای 

آنان صادر شده است.
فقر  و  بیکاری  کرد:  اظهار  ابراهیمی  اسحاق 
جرم  وقوع  دالیل  مهمترین  از  یکی  اقتصادی 
و بزهکاری در جامعه می باشد به همین دلیل 
هرگونه فعالیت در راستای ایجاد اشتغال برای 
کاهش  در  بسزایی  تاثیر  می تواند  جوانان، 

آسیب های اجتماعی داشته باشد.
و  بااستعداد  جوان،  نیروهای  را  سربازان  وی 
دوران خدمت  افزود:  و  دانست  کشور  مستعد 
به  و  به درستی  اگر  سربازی دورانی است که 
نحو مقتضی مدیریت و گذرانده شود می تواند 
بزند،  رقم  سربازان  برای  را  درخشان  آینده ای 
شود،  سپری  بیهودگی  با  دوران  این  اگر  اما 
بزرگترین سرمایه انسان که همان دوران جوانی 

است به هدر می رود. 
به  اشاره  با  کردستان  زندان های  مدیرکل 
زندان های  در  گفته  صورت  برنامه ریزی های 
استان جهت غنی کردن اوقات فراغت سربازان، 
تنها  این  کردستان  زندان های  در  کرد:  عنوان 
برنامه ریزی  آنان  برای  که  نیستند  زندانیان 
می شود بلکه سربازان نیز به عنوان جامعه هدف 

مورد توجه قرار می گیرند.
اداره  میان  شده  منعقد  تفاهم نامه های  از  وی 
فنی و حرفه ای و زندان های استان در راستای 

مشارکت سربازان در دوره های فنی و حرفه ای 
خبر داد و گفت: خوشبختانه با هماهنگی های 
استان  زندان های  سرباز   1۳5 گرفته  صورت 
در  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  کردستان 
دوره های مختلف فنی و حرفه ای شرکت کرده 
و گواهینامه های معتبر نیز برای آنان صادر شده 
را  حرفه ای  و  فنی  دوره های  ابراهیمی،  است. 
کارشناسی  می شود  برگزار  سربازان  برای  که 
شده و براساس نیازهای روز دانست و افزود: با 
توجه به این مهم که سربازان مدتی از بهترین 
دوران زندگی خود را در خدمت به نظام مقدس 
لذا  می گذرانند  صادقانه  اسالمی  جمهوری 
مسئوالن زندان های استان نیز با درک صحیح 
این موضوع، برنامه ریزی صحیح در حوزه حرفه 
آموزی آنان را در اولویت های کار خود قرار داده 
و به این ترتیب با مشارکت آنان در دوره های 
مختلف فنی و حرفه ای، نقش خود را در جهت 
به  جامعه  جوان  قشر  این  اشتغال  به  کمک 

درستی ایفا می کنند.
در  سربازان  دادن  شرکت  همچنین  وی 
عقیدتی،  قرآنی،  و  فرهنگی  کالس های 
دیگر  از  را   ... و  زندگی  اساسی  مهارت های 
بهره  جهت  در  استان  زندان های  برنامه های 
اجباری  توفیق  این  از  مناسب سربازان  مندی 
عنوان کرد و در این باره گفت: از ابتدای سال 
جاری تاکنون بیش از 2۷5 سرباز در زندان های 
در  آنان  تمامی  که  شده اند  پذیرش  استان 
کالس های آموزشی، فرهنگی و قرآنی شرکت 

داده می شوند.

شرکت سربازان زندان های کردستان در دوره های فنی و حرفه ای
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در بازدید اصحاب رسانه از اقدامات موسسه جهاد نصر در حوزه جنوب کرخه مطرح شد:

کشاورزان در انتظار آغاز فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری رهبری

دادنامه
پرونده کالسه 95۰998۰2425۰۰444 شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید باهنر تهران تصمیم نهایی شماره 95۰99۷۰2425۰1۰11 / خواهان: 
یوسف مژده بخش زندی فرزند کاظم / خوانده: جواد قربانی فرزند مهرعلی / خواسته ها: 
1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۳- مطالبه خسارت دادرسی/ در 
وقت مقرر جلسه شعبه یکصد و بیست و هشت حقوقی تهران بتصدی امضا کننده ذیل 
تشکیل است و پرونده کالسه پیوست تحت نظر قرار دارد دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از درگان خداوند متعال بشرح آتی مبادرت 

به انشاء رای می نماید
رای دادگاه

درخصوص دعوی خواهان آقای یوسف مژده بخش زندی به طرفیت خوانده آقای جواد 
قربانی بخواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 2۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره ۳۳8512-
92/4/2۰ عهده بانک ملی نظر به اینکه دعوی و مستندات ابرازی مصون از تعرض 
خوانده باقیمانده با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء دین دعوی باستناد مواد 
198-519-522 قانون آ د م با رعایت مواد ۳1۰-۳1۳ قانون تجارت دعوی خواهان را 
ثابت دانسته حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق بعنوان اصل خواسته و 
پرداخت کلیه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق خواهان صادرو اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و در فرجه بیست روزه پس از ابالغ در این دادگاه قابل واخواهی 

می باشد و سپس در فرجه بیست واز ابالغ در دادگاه استان قابل تجدید نظر است.
110/124471 دادرس شعبه 128 دادگاه عمومی )حقوقی( تهران 

آگهی
خواهان قاسم علی نادعلی  دادخواستی به طرفیت خواندگان فخری زمانپور نیاوران 
ابراهیم شمیران و خداد ظهر ایمان باغ ختران و علی  و پری آگاهرارشی و زهرا 
الزام به  دارابی پور شیرازی و فاطمه دارابی پور شیراز و هرمز دارش به خواسته 
تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   128 شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  تهران 
قضایی شهید باهنر تهران واقع در تهران- فلکه چهارم تهرانپارس- مجتمع قضایی 
وقت  که  گردیده  ثبت  به کالسه 95۰998۰2425۰۰528  و  ارجاع  باهنر  شهید 
رسیدگی آن 95/12/1۰ و ساعت 9:۳۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب درامور 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.
110/124459  منشی دادگاه حقوقی شعبه 128 دادگاه عمومی)حقوقی( مجتمع شهید 
باهنر تهران

آگهی حصر وراثت
  وحید اشتری تلخستانی با وکالت آقای سجاد فصیحی دستجردی   به ش ش: 
5۰29 به شرح دادخواست به کالسه 95۰۰۷۷5/۷91/95 از این شعبه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اشتری تلخستانی   
به ش ش:1228  در تاریخ 95/8/28 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه میرزا جعفر نوری   به ش 
ش: 645 ت ت:1۳۳6   صادره تهران همسر متوفی  2- زهرا اشتری تلخستانی   
به ش ش: 5186 ت ت:1۳5۷   صادره تهران دختر متوفی   ۳- وحید اشتری 
تلخستانی   به ش ش: 5۰29 ت ت:1۳6۳   صادره تهران پسر متوفی  و مرحوم 
باستناد  را  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک  ورثه دیگری ندارد 
ماده ۳61 قانون امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
110/124465 رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف 15 تهران

آگهی حصر وراثت
  داود شیخی   به ش ش: 5۷۷5 به شرح دادخواست به کالسه 95۰۰۷۷6/۷91/95 
از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
براتعلی شیخی   به ش ش:1  در تاریخ 95/9/14 اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- داود شیخی   به ش 
ش: 5۷۷5 ت ت:1۳61   صادره تهران پسر متوفی  2- وحید شیخی   به ش ش: 
6168 ت ت:1۳64   صادره تهران پسر متوفی   ۳- زهرا شیخی   به ش ش: 2419 
ت ت:1۳55   صادره تهران دختر متوفی   4- فاطمه شیخی   به ش ش: 242۰ 
ت ت:1۳5۷   صادره تهران دختر متوفی  5- صغری نجفی   به ش ش: 44 ت 
ت:1۳۳5   صادره جیحون آباد همسر متوفی   6- صفیه قاسم پور صادره جیحون 
انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  ندارد  آباد مادر متوفی  و مرحوم ورثه دیگری 
درخواست مزبور را باستناد ماده ۳61 قانون امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
نشر  تاریخ  از  باشد  او می  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هرکس 
آگهی ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
110/124453 رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف 15 تهران

اجرائیه
عبداهلل   -1 علیهم:  محکوم  مشخصات   / صادرات  بانک  له:  محکوم  مشخصات 
اعتصامی فر 2- مرتضی امینی ۳- رضا اعتصامی فر / محکوم به: بموجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 89۰99۷۰2425۰۰6۷8 
محکوم علیهم محکوم است به خواندگان را از باب تضامن به پرداخت الف: مبلغ 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته ب( خسارت عدم انجام تعهد با محاسبه آن 
بر مبنای بیست و پنج درصد از تاریخ سررسید ) یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ 
قرارداد( تا پرداخت وجه ج( حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و هزینه تمبر 
دادرسی نسبت به اصل خواسته و خسارت عدم انجام تعهد که پس از مشخص رقم 
آن در زمان اجرای حکم مورد محاسبه واقع خواهد شد در حق محکوم له است 
التفاوت  به  ما  پرداخت  به  نیز مکلف  بعهده محکوم علیه است خواهان  نیم عشر 
هزینه دادرسی نسبت به خسارت تاخیر مور حکم در زمان مذکور به نفع صندوق 

دولت خواهد بود.
110/124494 دفتر دادگاه حقوقی شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 

باهنر تهران 

اجرائیه
مشخصات محکوم له: محمد مراد خزلی فرزند سبزمراد / مشخصات محکوم علیه 
: مژگان سوهانی فرزند علی / محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه 
به شماره و شماره دادنامه مربوطه 95۰99۷۰2425۰۰29۰ محکوم علیه محکوم 
اصل  بعنوان  ریال   1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  است 
خواسته و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم 

له است نیم عشر به عهده محکوم علیه است.
110/124483 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید باهنر تهران

اجرائیه
تفویض  با  پیشرو  محمدرضا  آقای  مدیریت  به  سینا  بانک  له:  محکوم  مشخصات 
اختیار آقای عباس دانشپسند / مشخصات محکوم علیهم : 1- غالم بصیری الوارس 
محکوم   / فرزند حسن  کاشنده  آیت   -۳ صفر  فرزند  قربانی  لیال   -2 نوروز  فرزند 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به: 
به  به محکومیت خواندگان  است  علیه محکوم  95۰99۷۰2425۰۰۳5۰ محکوم 
پرداخت مبلغ 116/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت کلیه خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له است نیم عشر به عهده محکوم 

علیه است.
110/124489 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید باهنر تهران

اجرائیه
مشخصات محکوم له: امیر طاهر حکاک  فرزند مهدی / مشخصات محکوم علیه 
: علی عبدی آبخشانی فرزند محمدعلی / مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 
له:  محکوم  وکیل  رابطه:  نوع  غالمرضا  فرزند  صادقی  گیالنیان  فائزه  له:  محکوم 
امیر طاهر حکاک / محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
و شماره دادنامه مربوطه 95۰99۷۰2425۰۰6۷6 محکوم علیه محکوم است به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/۳2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان اصل خواسته و 
پرداخت کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له است نیم 

عشر به عهده محکوم علیه است.
110/124478 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید باهنر تهران

احضار متهم
خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
 ---  9512۷5/1۰2 کالسه  پرونده  در   951۰4۳288۰۰۰2225 شماره 
94۰99828824۰۰186 درمورد اتهام شهرام ترکان فرزند رجبعلی به اتهام صدور 
چک بال محل با شکایت صالح شجاعی ناراب  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  1۳95/11/۳۰ ساعت 
۰8:۳۰ تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم  ودر اجرای مقررات مواد 115و 18۰  قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م/الف2286           
شماره بایگانی شعبه : 9512۷5  

منشی شعبه102 دادگاه کیفری2دادگستری شهرستان  اسالمشهر 
) شعبه 102دادگاه جزایی سابق( 

احضار متهم
خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
 ---  95۰229/1۰2 کالسه  پرونده  در   951۰4۳288۰۰۰۰۰2۷2 شماره 
9۳۰99828825۰1524 درمورد اتهام سامان حسین پور قرا  فرزندحسن به اتهام 
با شکایت مهدی کامران  تقاضای  خیانت درامانت و تصاحب دو دستگاه خودرو 
برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر 
مورخه  1۳95/11/۳۰ ساعت 11:۰۰ تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر اجرای مقررات مواد 115و 18۰  قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م/

الف 228۷           
شماره بایگانی شعبه : 95۰229   

منشی شعبه102 دادگاه کیفری2دادگستری شهرستان  اسالمشهر 
) شعبه 102دادگاه جزایی سابق( 

متن آگهی 
شاکی بهمن داود زاده شکایتی به طرفیت متهم  بنام حامد مردانی اصل )پاپی ( 
فرزند غالمحسین به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی بوسیله چوب و 
سنگ  تقدیم دادگاه های کیفری 2 شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )1۰1 جزایی سابق ( واقع در 
خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به 
کالسه 95۰99866129۰۰۷21  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/12/۷ 
و ساعت ۰8:۳۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست 
شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )101 جزایی سابق( – اکرم ملکی. .

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

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

فاقد  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  نامه  آیین  ماده 1۳  و   
هیات  مورخ 95/۷/25  شماره 1۳956۰۳16۰46۰۰۰۰4۳  رای  برابر  رسمی  سند 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در حوضه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
فرزند 596954۰89۷   روانسر  از  به شماره شناسنامه 225 صادره  احمد محمدی 
فرزندعبدالکریم درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود وصدور سند 
مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه 619 / 91 تشکیل وبه هیات موضوع 
قانون فوق الذکر ارجاع وهیات پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده سه 
دانگ  شش  مالکیت  سند  صدور  به  رای  مزبور  قانون  نامه  آیین   1۳ وماده  قانون 
یکدستگاه ساختمان ودکاکین را به مساحت۰۳-/۳۰۳ متر مربع )که یک دهنه دکان 
تحتانی همکف  به مساحت 26/۳2 متربع  ازحد شمال غرب کسر ومتعلق بغیر است 
(به نام آقای احمد محمدی  از پالک فرعی از52 اصلی گرمخانی واقع در بخش 12 
کرمانشاه )معروف به گرمخانی (واقع در روانسر بلوار معلم جنب تبلیغات اسالمی 
خریداری از حسین یاری ومع الواسطه از آقای عباس گویری مالک اولیه میباشد 
صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا چنان چه 
کسانی که نسبت  صدورمالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه 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  2۷   / 1۰  / 1۳95  تاریخ انتشار دوم   12 /  11  /  1۳95

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده 95۰5۰۷ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دشتی

بدینوسیله به خواندگان 1- عبدالرضا 2- شهناز ۳- مهناز 4- رقیه 5- زینب 6- لیال همگی 
حاجی حسینی و ۷- عزت صیادی مجهول المکان اخطار می گردد خواهان بتول حاجی 
حسینی دادخواستی بطرفیت شما به خواسته اثبات مالکیت به دادگستری شهرستان 
دشتی تقدیم نموده است پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری 
تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و صدور اخطاریه برای طرفین نظر به اینکه خوانده 
مجهول المکان می باشد بدینوسیله به خواندگان اخطار می گردد در جلسه رسیدگی 
مورخه شنبه 1۳96/۰4/1۰ ساعت 1۰:۳۰ تعیین شده است شرکت نمائید. م الف:212۳
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دشتی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(تاریخ انتشار:95/1۰/2۷
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ یک باب /آپارتمان  پالک ۳/19522 
ثبت وبنام آقای مهدی منصوری صادر گردیده است طبق سند رهنی شماره 19۷88 
مورخه 1۳92/9/1۰ دفترخانه 55 کنگان در قبال مبلغ ۳/6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در 
رهن  تعاونی اعتبار ثامن االئمه قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 
با قدمت  ارزیابی شده و پالک فوق دارای 6۷/86متر مربع   6۷8/6۰۰/۰۰۰ ریال 
حدودأ 5 سال و که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک می باشد پالک فوق از 
ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1۳95/11/16 در اداره ثبت اسناد و امالک واقع در 
کنگان خیابان فجر از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ 6۷8/6۰۰/۰۰۰ 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و 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 وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقدأ وصول می گردد ضمنأ چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری 

بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف:55۰
عیسی رضایی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کنگان تاریخ انتشار:95/1۰/2۷
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آگهی مفقودی
سند کمپانی وانت نیسان پاترول به شماره شهربانی 62-54۳ج49 و شماره موتور 

5۷44۳8 و شماره شاسی ۷2۳885 مفقود فاقد اعتبار است.
بهشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  کمال معدنی  دارای شناسنامه شماره 2۰به شرح دادخواست به کالسه 95۰9۳۷ 
از این دادگاه  درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان 
قربانعلی معدنی  در تاریخ 95/8/19در اقامتگاه دائمی خود  بدرود زندگی گفته، ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-کمال معدنی   فرزند قربانعلی   به شماره شناسنامه 2۰ صادره از ساوجبالغ نسبت 

فرزند 
2-ناصر معدنی  فرزندقربانعلی   به شماره شناسنامه 1966 صادره از کرج نسبت فرزند  
۳-حمید معدنی  فرزند قربانعلی   به شماره شناسنامه   16۷ صادره از کرج نسبت  

فرزند 
4-اثمر معدنی فرزند قربانعلی   به شماره شناسنامه69 صادره از ساوجبالغ نسبت فرزند 
5-همین بس  عباسی فرزند زر علی  به شماره شناسنامه ۳ صادره از قروه نسبت همسر 
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 نشرنخستین آگهی 

ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./ م/الف 6۷۳
ریس شعبه سوم دادگاه شورای حل اختالف  هشتگرد 

رای قاضی  شورا
در خصوص دعوای آقای قادر سعادتی فرزند انعام اله به طرفیت آقای ودود اسمعلی 
فرزند علی گشاد به خواسته مطالبه  وجه سه فقره سفته  به شماره های ۰4۳۳46 
و ۰4۳۳4۷ و1۰86۷1 به میزان یک صد و پنجاه میلیون ریال با احتساب هزینه 
دادخواست  از جمله  پرونده  محتویات  و  اوراق  به جامع  عنایت  با  .شورا  دادرسی 
تقدیمی خواهان. تصویر مصدق سه فقره سفته استنادی جمعا به مبلغ یک صد 
و پنجاه میلیون ریال صادره با امضا منتسب به خوانده و هر چند که سفته های 
استنادی خواهان فاقد شرایط شکلی مربوط به طرز تنظیم سفته بوده بطوری که 
مبلغ هر سفته به طور حروفی در محل خود درج نشده است و صرفا با درج مبلغ هر 
یک به صورت ممهور تنظیم شده اند و اینکه تاریخ صدور و سررسی هر یک نیز به 
حروف درج نشده است لکن عدم رعایت مقررات شکلی راجع به طرز تنظیم سفته 
به مستفاد از ماده ۳19 قانون تجارت و تبصره آن موجب نخواهد شد که اسناد 
موصوف سندیت خود را از دست دهد بلکه النهایه موجب خروج آن از شمار اسناد 
تجاری و قواعد حاکم بر انها شده و دارنده میتواند به عنوان یک سند عادی غیر 
تجاری از مزایای ان مستفید گردد و نظر به اینکه خوانده به موجب آنها متعهد به 
پرداخت وجه مندرج در هریک شده است و نظر به اینکه وجود اصل اسناد موصوف 
در ید خواهان ظهوردر اشتغال ذمه صادر کننده داشته و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی وقت رسیدگی در جلسه شورا شرکت نکرده و دلیلی دال بر برائت  ذمه 
لذا  از تعرض مانده  نیز مصون  ارائه نکرده است و اصالت اسناد استنادی  خویش 
دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستندا به مواد 519.515.198 
قانون ایین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون نهصد و شصت و پنج 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.حکم صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این  شورا و  سپس ظرف 
انقضا  مهلت واخواهی قابل تجدید نظر  خواهی در دادگاه  تاریخ  از  بیست روز  
عمومی حقوقی شهرستان ساوجبالغ می باشد . ودر خصوص در خواست خواهان به 
طرفیت خوانده دایر بر صدور قرار تامین خواسته به میزان یک صد و پنجاه میلیون 
اینکه خواهان ضمن صورت مجلس مورخ 1۳95/8/29 در خواست  به  ریال نظر 
خود را مسترد نموده و اینکه با استرداد در خواست تکلیف به رسیدگی مرتفع می 
از ماده 1۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قراررد درخواست  گردد لهذا به مستفاد 

خواهان را صادر و اعالم می نماید قرار صادره قطعی می باشد .م/الف 669
قاضی شورای حل اختالف حوزه شهر جدید هشتگرد –مومنی نژاد

آگهی ابالغ 
ماده 18 آئین نامه اجرای اسنادرسمی 

صادره  شماره ۳6۳5  شناسنامه  اسداله  فرزند  پرداس  اصغر  آقای  به  وسیله  بدین 
ازتهران ساکن اسالمشهر – شهرک قدس رضوی خیابان صاحب الزمان قطعه 966 
ابالغ می شود که شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران وحومه به استناد سند 
رهنی شماره ۳۰569 دفتر ۷۳۰ تهران جهت وصول مبلغ 1/1۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا 
روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی به 
کالسه 95۰۰1۳6 دراین اداره تشکیل شده وطبق گزارش مورخ 1۳95/۰4/2۷ مامور 
پست. محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده. لذا بنا به تقاضای 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. مورد وثیقه 
مندرج درسند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته 

واز حاصل فروش آن طلب بستانکار وحقوق دولتی استیفا خواهد شد.م/الف 2۳1۷ 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اسالمشهر 

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

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
نظربه اینکه دراجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
آقای/ شماره1۳94-۳۰۰9۰51مورخ94/11/8تصرفات  رای  برابر  فاقدسندرسمی 
دارای  ازاهوازفرزندعبدالساده  صادره  شناسنامه95۷  بشماره  سعادعموری  خانم 
به مساحت/126مترمربع  یکباب ساختمان  به  کدملی شماره1۷5۳6۷5۳4نسبت 
خروجی  دواهوازاخبار  دربخش  پالک/2694الی2692واقع  ازششدانگ  درقسمتی 
بنام احمدزاده منجربصدوررای گردیده برابرماده۳قانون مزبورمراتب دردونوبت به 
تصرفات  به  نسبت  گرددتاهرکس  می  آگهی  عموم  اطالع  روزجهت  پانزده  فاصله 
مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت 
دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت 
نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضایی  مقامات  به 
ثبت  درموعدمقرراداره  اعتراض  وصول  عدم  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تحویل 

برابرمقررات اقدام بصدورسندمالکیت خواهدنمود.    شماره م.الف)5/4۰99(
 تاریخ انتشارنوبت اول:1۳95/1۰/11
 تاریخ انتشارنوبت دوم:1۳95/1۰/2۷

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه2اهواز-شیخ زاده

دادنامه
پرونده کالسه   94۰9982882۳۰۰1۰2     شعبه 1۰4 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) 1۰4جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 95۰99۷28864۰1529 
متهمین :  1- آقای اسماعیل ارفعی فرزند نصرت اله به نشانی شهرستان بهارستان 

سلطان آباد خ مدرس ک هدایت پ2۷ 
آباد  نشانی شهر ری حسن  به  فرزند حسن  آبادی  آقای محمود کلکو مشک   -2

فشافویه  خ شورا پ8 
بهارستان  به نشانی شهرستان اسالمشهر  بهزاد رمضانی فرزند  عیسی   ۳- آقای 

سبزدشت 2۰متری اصلی پ942 
4- میثم شمس  مجهول المکان  

اتهام ها : 1- نگهداری گاز اشک آور  2- تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه  
۳- مشارکت درحمل و نگهداری کلت کمری واسلحه شکاری 

رای دادگاه 
اسماعیل   . حسین  فرزند  آبادی  مشک  کلگو  محمود  آقایان  اتهام  درخصوص 
به  هستند  متهم  ترتیب  به  شمس  ومیثم  عیسی  فرزند  رمضانی  بهزاد   . ارفعی 
قبضه سالح شکاری  یک  و  کمری  کلت  قبضه  یک  وحمل  درنگهداری  مشارکت 
وتمرد  اسلحه  ان  مرتبط  تو  وفشنگهایی  مجاز  غیر  آور  اشک  افشانه  عدد  ویک 
نسبت به دستور مامورین انتظامی دادگاه توجها به شرح ومحتویات پرونده گزارش 
انتظامی  درمراجع  انان  ضمنی  اقرارهای  انها  دستگیری  نحوه  انتظامی  مرجع 
شماره  به  اسالمشهر  وانقالب  عمومی  دردادسرای  کیفرخواست  وصدور  ودادسرا 
951۰4۳288۰۰۰1515 عدم حضور متهم ردیف چهارم درجلسه دادگاه جهت 
اثبات بی گناهی خود اقرار ضمنی سایر متهمین حاضر درجلسه دادگاه بزه انتسابی 
خود سایر قرائن وامارات منعکس درپرونده بزه های منتسبه به انها محرز ومسلم 
بوده مستندا به بند الف ازماده 6وماده 12 ازقانون قاچاق اسلحه ومهمات وبند ۳از 
تا  اول  تعزیرات متهمین ردیف  قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم  از  ماده 6۰۷ 
سوم را با اعمال ماده 5۳4 ازهمان قانون کتاب اول کلیات هریک ازانها را به دوسال 
حبس تعزیری بابت مشارکت درنگهداری اسلحه وافشانه اشک اور ویکسال حبس 
سال  رایک  چهارم  ردیف  ومتهم  انتظامی  مامورین  ازدستور  تمرد  بابت  تعزیری 
حبس تعزیری نگهداری سالح کمری وشکاری ویک عدد افشانه اشک اور غیرمجاز 
محکوم می نماید رای صادره درخصوص متهمین ردیف اول تا سوم حضوری بوده 
بیست روز پس ازابالغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد 
بودودرخصوص متهم ردیف چهارم غیابی بوده بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی 
استان  تجدیدنظر  درمراجع  اعتراض  قابل  ازان  پس  روز  وبیست  شعبه  درهمین 

تهران خواهد بود .م/الف 2288 
شماره بایگانی شعبه : 95۰8۷6 

احمد قلی بیاتی – رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 
شهرستان اسالمشهر )104 جزایی سابق ( 

دادنامه
پرونده کالسه   95۰998288۳5۰۰۳۷5     شعبه 1۰4 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) 1۰4جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 95۰99۷28864۰1619 
شاکی: آقای حسین انوری مهند – فرزند طیب – به نشانی اسالمشهر – واوان خیابان 

دکترحسابی – خیابان 12متری کوچه الله 1 – پالک58 
متهم :  1- آقای نیما کوزائی – به نشانی اسالمشهر – واوان میدان امام خمینی – 

خیابان رجائی – کوچه 4۰شرقی – پالک2۰  
اتهام ها : 1- توهین به اشخاص عادی   2- ایراد جرح عمدی با چاقو    

رای دادگاه 
درخصوص اتهام آقای نیما کوزائی متواری ومجهول المکان دائر بر ایراد ضرب و جرح 
به شرح  توجه  با  دادگاه  انوری  آقای حسین  وتوهین حسب شکایت  باچاقو  عمدی 
ومحتویات پرونده وشرح شکایت شاکی – نظریه پزشکی قانونی – صدور کیفرخواست 
دردادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر وعدم حضور متهم درجلسه دادگاه جهت اثبات 
بی گناهی خود بزه منتسبه به وی محرز ومسلم بوده مستندا به مواد 448-1۷-2-
۷۰9-6۰8 وتبصره ماده 614 ازقانون مجازات اسالمی کتاب اول چهارم وپنجم کلیات 
دیات وتعزیرات متهم موصوف را به پرداخت چهارونیم درصد دیه کامل یک انسان بابت 
جرح های دامیه ومتالحمه بازوی چپ شانه وجلوی شانه درحق شاکی ویک میلیون 
ریال جزای نقدی بابت توهین ویک سال حبس تعزیری بابت ایراد جرح با چاقو محکوم 
می نماید رای صادره غیابی بوده وبیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه 
وبیست روز پس از ان قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران خواهدبود.م/

الف 2289    شماره بایگانی شعبه : 9512۰۳ 
بیاتی – رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر 

امضای قرارداد برای ساخت تجهیزات 
پرمصرف صنعت نفت

 5۰۰ انعقاد  از  نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان  انجمن  رئیس 
تجهیزات  از  قلم   1۰ ساخت  برای  قرارداد  تومان  میلیارد 

داد. خبر  صنعت  این  پرمصرف 
و  توسعه سرمایه گذاری  مرکز  فعالیت  به  اشاره  با  رضا خیامیان 
بین  همکاری  ایجاد  برای  مرکز  این  تالش  از  کیش،  در  فناوری 
با  این مرکز  شرکت های داخلی و خارجی خبر داد و گفت: در 
اسپانیا  نروژ،  هلندی،  ایتالیایی،  مختلف  خارجی  های  شرکت 
کردند  آمادگی  اعالم  ها  آن  اینکه  از  بعد  کنیم،  مذاکره می  و... 
امیدواریم  امیدواریم   و  شوند  می  جوینت  ایرانی  شرکت  یک  با 
و  تکنولوژی  انتقال  زمینه  در  بتوان  که  شود  ایجاد  وضعیتی 
کنیم. تمرکز  کیش  مرکز  در  خارجی  ایرانی  شرکت های  تشکیل 

وی با تاکید بر اینکه صادرات و انتقال تکنولوژی مهم ترین هدف 
تشکیل مرکز مذکور است، افزود: در حال حاضر صادرات تجهیزات 
دلیل  به  ایران  زیرا  نیست،  زیاد  دیگر  کشورهای  به  ایران   نفتی 
تحریم ها نمی تواند استانداردAPI  را داشته باشد. این مشکل 
با  بتوانیم  و  شویم  جوینت  خارجی  های  شرکت  با  که  زمانی 

می شود. برطرف  کنیم  کاال صادر  ها  آن  برند 
با  ادامه  در  نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان  انجمن  رئیس 
اشاره به ساخت در ده قلم کاالیی که در وزارت نفت پر مصرف 
قرارداد  تومان  میلیارد   5۰۰ حدود  کنون  تا  کرد:  اظهار  است، 
داخلی  های  شرکت  توسط  تجهیزات  قلم    1۰ آن  ساخت  برای 

است. شده  منعقد 

داخلی؛  سازندگان  با  قرارداد   4 امضای 
بزودی 

شرکت  کاالی  تامین  و  ساخت  پشتیبانی  مدیریت  سرپرست 
لوله  انواع  سازی  بومی  قرارداد   4 امضای  از  ایران  نفت  ملی 
)جداری بدون درز و با درز، لوله های مغزی، بوبه های حفاری 
آینده  در  داخلی  سازندگان  با  درز(  بدون  جریانی  های  لوله  و 

داد.  نزدیک خبر  ای 
بومی  به آخرین وضعیت طرح  اشاره  قلمبر دزفولی ضمن  رامین 
صنعت  پرمصرف  تجهیزات  و  کاالها  خانواده  گروه   1۰ سازی 
وزارت  و  ایران  نفت  ملی  شرکت  سوی  از  طرح  این  گفت:  نفت 

است. بوده  جریان  در  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  راستای  در  نفت 
سوی  از  شده  منعقد  قراردادهای  تعداد  افزود:  دزفولی  قلمبر 
نفت  ملی  شرکت  کاالی  تامین  و  ساخت  پشتیبانی  مدیریت 
ایران با سازندگان داخلی تا به امروز به مرز 6۰ قرارداد رسیده 
قرارداد   9 و  رسیده  امضا  به  این  از  پیش  قرارداد   51 که  است 

است. امضا  در شرف  دیگر 
 ۷۰۰ بر  بالغ  51 قرارداد منعقد شده  این که ارزش  بیان  با  وی 
دیگر  قرارداد   4 است  قرار  کرد:  اعالم  است،  تومان  میلیارد 
ترین  هزینه  پر  و  ترین  حساس  به  مربوط  ها  آن  از  یکی  که 
ها(  )لوله   5 پروژه شماره  یعنی  کارگروه  این  در  ما  قراردادهای 
ماه  بهمن  اواسط  تا  و  برسد  امضا  به  آینده  هفته  دو  طی  است، 

شوند. نهایی  جزییات  و  مبلغ  میزان  لحاظ  از 
مورد  تجهیزات  و  کاالها  خانواده  گروه   1۰ سازی  بومی  طرح 
نیاز صنعت نفت با دستور وزیر نفت و با هدف تقویت توانمندی 
های داخلی و اتکای بیشتر صنعت نفت به محصوالت سازندگان 

قرار گرفت. 9۳ در دستور کار  اواخر سال  از  ایرانی، 
رشته  و  سرچاهی  تجهیزات  ساخت  شامل  کاال  گروه   1۰ این 
های  مته  انواع  چاهی،  درون  های  پمپ  چاهی،  درون  تکمیلی 
شیرهای  انواع  گیری(،  مغزه  الماسی،  ای،  )صخره  حفاری 
های  )لوله  ها  لوله  انواع  جانبی،  تجهیزات  و  ایمنی  کنترلی، 
با درز  لوله های جداری  اینچ،   1۳ تا   ۳.8 از  بدون درز  جداری 
حفاری  های  لوله   ،CRA مغزی  های  لوله  اینچ،   ۳۰ تا   2۰ از 
الکتروموتورهای  اینچ(،   6 باالی  درز  بدون  جریانی  های  لوله  و 
کمپرسور  )توربین،  دوار  های  ماشین  متغیر،  دور  و  انفجار  ضد 
آلیاژی  فوالدهای  مرکز(،  از  گریز  های  پمپ  شامل  ها  پمپ  و 
و ساخت اندازه گیری حفاری  ابزارهای   ،CRYOGENICS 

است. هوشمند  های  پیگ   

افزایش درآمدهای نفتی ایران 
در سال 2۰1۶ 

تولید نفت ایران هم اکنون به ۳.۷ تا ۳.9 میلیون 
بشکه در روز رسیده که باالتر از میزان تولید پیش 
از تحریم هاست و درآمدهای نفتی ایران در سال 
2۰16 میالدی به میزان 9۰ درصد افزایش یافته 
توافق سال گذشته  این گزارش،  اساس  بر  است. 
تولید کنندگان نفت عضو و غیر عضو اوپک برای 
کاهش تولید موجب افزایش 16 درصدی قیمت 
نفت از اواخر ماه نوامبر تاکنون شده است. این توافق 
تا صادرات  ایران فراهم کرده  برای  فرصت خوبی 
نفت خود را افزایش دهد و درآمدهای نفتی اش 

را باال ببرد.
 2۰15 سال  در  ایران  اوپک،  آمارهای  اساس  بر 
میالدی، یعنی زمانی که تحت تحریم های غرب 
قرار داشت، به طور متوسط روزانه 1.8 میلیون بشکه 
نفت تولید کرد.تولید نفت ایران پس از لغو تحریم 
ها در ژانویه 2۰16 افزایش یافته، به نحوی که تولید 
نفت این کشور هم اکنون به ۳.۷ تا ۳.9 میلیون 
بشکه در روز رسیده که باالتر از میزان تولید پیش از 
تحریم هاست. درآمدهای نفتی ایران در سال 2۰16 

میالدی به میزان 9۰ درصد افزایش یافته است.
مقدار باالی نفت ذخیره شده ایران به این کشور 
اجازه داده تا به سرعت صادرات خود را افزایش دهد. 
ایران در طی سه ماه گذشته ۳۰ میلیون بشکه نفت 
ذخیره شده خود را به بازار جهانی صادر کرده است.
ایران در کنار میلیون ها بشکه نفت ذخیره شده، 
اخیرا  منابع دست نخورده بیشتری از نفت خام را 
نیز کشف کرده است. به گفته مدیر مرکز تحقیقات 
وزارت نفت ایران، این کشور از کشف ذخایر قابل 

توجه نفت شیل در استان لرستان خبر داده است.
در واقع، قیمت های پایین نفت و تولید بیشتر به نفع 
ایران است، زیرا به گفته مدیر امور بین الملل شرکت 
ملی نفت ایران، هزینه تولید هر بشکه نفت در ایران 

کمتر از 1۰ دالر است.
مسائل  کارشناس  سژین،  والدیمیر  گفته  به 
خاورمیانه، اگر افزایش قابل توجه تولید نفت ایران 
نبود، ممکن بود قیمت نفت پس از توافق کاهش 

تولید افزایش بیشتری را شاهد باشد.
توافق کرد که  نوامبر سال گذشته  اوپک در ۳۰ 
تولید نفت خود را به میزان 1.2 میلیون بشکه در 
روز کاهش دهد، اما کشورهای لیبی، نیجریه و ایران 
از این توافق مستثنی شده و اجازه یافته اند تولید 

خود را همچنان افزایش دهند.

خرید نفت اسار اویل هند از 
ایران 23 درصد کاهش یافت 

آمارهای ردیابی کشتی ها نشان می دهد که شرکت 
اسار اویل، یکی از مشتریان مهم نفت ایران در هند، 
در ماه دسامبر 2۳ درصد کمتر از ماه قبل از ایران 
نفت وارد کرده است. بر اساس این گزارش، آمارهای 
ردیابی کشتی ها نشان می دهد که شرکت اسار 
ایران در هند،  نفت  از مشتریان مهم  اویل، یکی 
در ماه دسامبر 2۳ درصد کمتر از ماه قبل از ایران 
نفت وارد کرده است.این شرکت پاالیشگاهی بخش 
خصوصی هند، در طی ماه پایانی سال 2۰16، خرید 
نفت خود از آمریکای التین را افزایش داده و پس از 
نزدیک به یک سال وقفه، خرید نفت از برزیل را از 
سر گرفته است.این شرکت هندی همچنین در ماه 
گذشته میالدی برای اولین بار از کشور آفریقایی 

کامرون نفت خریداری کرده است.
مجموع خرید نفت شرکت اسار اویل در نه ماهه 
نخست قرارداد ساالنه ای که از ابتدای ماه آوریل 
بشکه  هزار   182 معادل  درصد،   55 شده،  آغاز 
افزایش یافته است.واردات نفت هند از ایران در سال 
2۰16 به رقم بی سابقه حدود 4۷۳ هزار بشکه در 
روز رسید.این گزارش حاکی است، اسار اویل در 
ماه دسامبر حدود 12۰ هزار بشکه در روز از ایران 
نفت خریده در حالی که این رقم در مدت مشابه 
سال گذشته 6۷ هزار بشکه بوده است. این شرکت 
همچنین در سال 2۰16 میالدی، روزانه 168 هزار 
و ۳۰۰ بشکه نفت از ایران خریداری کرد که حدود 

69 درصد بیشتر از سال گذشته بوده است.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

واردات نفت کره جنوبی از ایران در دسامبر 2۰16 
به سال پیش حدود 65۰ درصد رشد  نسبت 

داشته است.
بود،  شده  مدعی  انگلیس  رویترز  خبرگزاری 
صادرات میعانات گازی ایران به کره جنوبی در 
ماه ژانویه 2۰1۷ )دی- بهمن(کاهش یافته است. 
این گزارش افزود، به نظر می رسد مبنای گزارش 
رویترز رصد عبور کشتی ها از تنگه هرمز باشد و 
این در حالی است که ایران پیش از این چندین 
سوپر نفتکش مملو از میعانات گازی در دریاهای 
آزاد و در نزدیکی چین مستقر داشته و بخشی از 
فروش میعانات گازی صادراتی را از این محموله ها 

تامین کرده است.
سه شرکت کره جنوبی در ماه دسامبر 2۰16 
)آذر-دی( در مجموع 11 میلیون بشکه میعانات 
کشور  این  تا  کردند  خریداری  ایران  از  گازی 

آسیایی همچنان بزرگترین دریافت کننده میعانات 
گازی ایران باشد.

رویترز همچنین مدعی شد، قطر گوی سبقت را از 
ایران در فروش میعانات گازی به کره جنوبی ربوده 

است که گفتنی است قطر امکان رقابت با ایران را 
در این بخش ندارد.

میانگین صادرات میعانات گازی ایران در سال 
2۰16 به میزان 611 هزار و 522 هزار بشکه در 

روز بوده است.
گاز طبیعی که از مخازن گازی استحصال می شود 
به طور عمده حاوی حجم قابل مالحظه ای میعانات 
گازی است، به ویژه زمانی که حجم برداشت گاز 

از مخزن زیاد باشد. 
میعانات گازی به جریان هیدروکربنی مایع گفته 
می شود که در ذخایر گاز طبیعی وجود دارد و به 
صورت رسوب و ته نشین در گاز استخراجی یافت 

می شود.
به طور  پارس جنوبی  فاز  هر  از  گاز  تولید  در 
میانگین روزانه 4۰  هزار بشکه میعانات گازی 

حاصل می شود.

واردات نفت کره جنوبی از ایران 8 برابر شد

قائم مقام وزیر نیرو گفت: سال سختی از نظر 
تأمین آب مصرفی کشور در پیش داریم که 
از  که  دقیقی  برنامه ریزی های  با  امیدواریم 
در  مردم  با همکاری  و  داشتیم  قبل  ماههای 
مصرف بهینه آب بتوانیم بهار و تابستان سال 
96 را در تأمین آب شرب بدون مشکل سپری 

کنیم. 
اغلب قریب  ستار محمودی اظهار داشت: در 
سراسر  در  بارش  ثبت  ایستگاههای  اتفاق  به 
کشور، میزان بارش ها نسبت به سال گذشته و 
متوسط درازمدت با کاهش همراه بوده که در 
برخی کالن شهرها، این میزان کاهش بیش از 

5۰ درصد بوده است.
شیراز،  کالن شهرهای  از  مسئول  مقام  این 
و همدان  تهران، مشهد  بندرعباس،  اصفهان، 
درگیر  کالن شهرهای  از  نمونه ای  به عنوان 
و گفت:  برد  نام  رو  پیش  در سال  آبی  تنش 
برنامه ریزی های  تمامی  بر  عالوه  نیرو  وزارت 
ظرفیت های  ایجاد  زمینه  در  که  مدونی 
جهت  در  که  پروژه هایی  و  داشته  سازه ای 
افزایش ظرفیت بهره برداری از منابع آبی به 
اجرا رسانده، برنامه ریزی هایی را نیز در جهت 

مدیریت مصرف دارد.
وی افزود: جیره بندی آب در دستور کار وزارت 
نیرو نیست و ما اعتقاد داریم با وجود کاهش 
شدید بارش ها و به تبع آن کاهش ظرفیت های 
منابع آبهای سطحی برای تأمین آب در سال 
مصرف،  بهینه  مدیریت  با  می توانیم   ،96

تابستان 96 را بدون قطعی آب سپری کنیم.
جریمه  برنامه  ارسال  به  اشاره  با  محمودی 
مشترکان پرمصرف آب به هیئت دولت گفت: 
جریمه پرمصرف ها هنوز در دست بررسی است 
و به دنبال این هستیم که در صورت تصویب 
برای  را  آب  هزینه مصرف  بتوانیم  دولت،  در 
مصارف خیلی زیاد به صورت هزینه تمام شده 
تأمین آب بگیریم. وی ادامه داد: سال سختی 
پیش  در  کشور  مصرفی  آب  تأمین  نظر  از 
داریم که امیدواریم با برنامه ریزی های دقیقی 
داشتیم  روزها  این  برای  قبل  ماههای  از  که 
و پیش بینی هایی که وزارت نیرو در خصوص 
با  بتوانیم  داشته،  کشور  کم بارشی  شرایط 
و  بهار  آب،  بهینه  مصرف  در  مردم  همکاری 
تابستان سال 96 را در تأمین آب شرب بدون 

مشکل سپری کنیم.

قائم مقام وزیر نیرو خبر داد: 

پیش بینی سال سخِت آبی در تابستان ۹۶

متوسط  طور  به  فروش  از  نفت  وزیر  معاون   
و  نفت  بشکه  هزار   8۳۰ و  میلیون   2 روزانه 
و  داد  امسال خبر  ماه  آذر  در  گازی  میعانات 
 29 حدود  امسال  نخست  ماهه   9 در  گفت: 

میلیارد دالر نفت صادر شده است. 
وضعیت  آخرین  درباره  نیا  زمانی  امیرحسین 
ایران،  گازی  میعانات  و  خام  نفت  صادرات 
و  خام  نفت  روزانه  صادرات  متوسط  گفت: 
میعانات گازی ایران در 9 ماهه ابتدای امسال 
روز  در  بشکه  هزار   5۷۰ و  میلیون   2 حدود 

بوده است.
نفت  وزیر  بازرگانی  و  بین الملل  امور  معاون 
با اعالم اینکه حجم صادرات نفت و میعانات 
 )2۰16 )دسامبر  امسال  ماه  آذر  ایران  گازی 
در  بشکه  هزار  و 8۳۰  میلیون  از 2  بیش  به 
روز رسیده است، تصریح کرد: به عبارت دیگر 
صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در 
برابر  دو  از  بیش  به  تحریم  دوره  با  مقایسه 

افزایش یافته است.
در طول  اینکه  بر  تاکید  با  مقام مسئول  این 
حدود یک سال گذشته و با لغو تحریم ها پول 

مرتب  طور  به  ایران  نفت  صادرات  از  حاصل 
است،  شده  واریز  دولت  خزانه  به  و  دریافت 
ماهه   9 در  کشور  نفتی  درآمد  داشت:  اظهار 
با  که  بوده  دالر  میلیارد   29 حدود  امسال 
توجه به توافق اوپکی ها در وین، درآمد نفتی 

در ادامه امسال افزایش بیشتری می یابد.
اینکه در حال حاضر تمامی  بیان  با  زمانی نیا 
جمله   از  نفتکش ها  به  مربوط  تحریم های 
و  شده  لغو  بندی  رده  کالس،  پرچم،  بیمه، 
محدودیتی وجود ندارد، بیان کرد: هم اکنون 
استفاده  برای  مشکلی  ایرانی  نفتکش های 
خرید  و  ندارند  مختلف  کشورهای  پرچم  از 
در  چه  و  داخل  در  چه  تجهیزات  و  قطعات 
با سهولت و هزینه های کمتر  از کشور  خارج 

انجام می شود.
توقیف  تجهیزات  آزادسازی  به  اشاره  با  وی 
جمله  از  مختلف  شرکت های  در  ایران  شده 
اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان  آلمان،  زیمنس 
تولیدکنندگان  از  تنها  نه  تجهیزات  خرید 
خرید  هزینه  بلکه  می شود  خریداری  اصلی 

تجهیزات بسیار کمتر شده است.

معاون زنگنه خبر داد:

صادرات نفت به 2/8 میلیون بشکه رسید

یک مقام مسئول با اشاره به آغاز بهره برداری از 
فاز اول مرکز انتقال نفت منطقه غرب کارون، 
گفت: با اجرای این پروژه، ظرفیت انتقال نفت 
ایران تا پایان امسال ۳۰۰ هزار بشکه افزایش 

می یابد. 
شمارش  آغاز  به  اشاره  با  آقاجری  سیروس 
معکوس راه اندازی پروژه تلمبه خانه نفت غرب 
تا  طرح  این  می شود  پیش بینی  گفت:  کارون، 
حدود  روزانه  انتقال  ظرفیت  با  امسال  پایان 
۳۰۰ هزار بشکه نفت خام، در مدار بهره برداری 

قرار بگیرد.
جانبی  تاسیسات  و  لوله  خط  احداث  مجری 
انتقال نفت خام میادین غرب کارون در شرکت 
تجهیزات  و  کاال  تامین  به  اشاره  با  نفت  ملی 
در حال  تصریح کرد:  نفتی،  این طرح  اساسی 
 9۰ مرز  به  تلمبه خانه  این  راه اندازی  حاضر 
درصد پیشرفت رسیده است و فاز اول این پروژه 
با هدف انتقال نفت خام سنگین انجام می شود.
سرمایه گذاری  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
حدود ۳۰ میلیون یورویی در بخش ارزی این 

پروژه، اظهار داشت: در حال حاضر در آستانه 
هدف  با  پیمانکاران،  انتخاب  مناقصه  برگزاری 
افزایش ظرفیت انتقال نفت از ۳۰۰ هزار بشکه 

به یک میلیون بشکه در روز هستیم.
است  قرار  مناقصه،  برگزاری  با  افزود:  آقاجری 
خانه های  تلمبه  کنار  در  خانه جدید  تلمبه   2
امیدیه ساخته شود که  موجود غرب کارون و 
از غرب  اینچی  لوله جدید 42  احداث خط  با 
کارون تا تاسیسات گناوه، ظرفیت انتقال نفت 

کشور افزایش می یابد.
سنگین  نفت  صادرات  برنامه  در خصوص  وی 
میادین غرب کارون با بهره برداری از این طرح 
هم توضیح داد: صادرات نفت خام سنگین به 
صورت مستقیم شامل دو بخش بوده که بخش 
موجود ۳۰۰ کیلومتر، خط لوله ۳6 و ۳2 اینچ 
است که ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام از طریق آن 

به تاسیسات بهرگان منتقل خواهد شد.
آقاجری در خصوص وضعیت احداث خط لوله 
و انتقال نفت خام میادین غرب کارون هم بیان 
نفت  است  قرار  برنامه ریزی،  اساس  بر  کرد: 

سبک از غرب کارون به امیدیه ارسال و پس از 
تحویل به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
به سمت مبادی صادراتی خارگ منتقل شود؛ 
این درحالی است که نفت سنگین را به صورت 
مستقیم به پایانه های صادراتی ارسال می کنیم.

همزمان  افتتاح  صورت  در  وی  گفته  به 
طریق  از  امیدیه،  و  کارون  غرب  تلمبه خانه 
می شود؛  آغاز  آینده  سال  از  صادرات  بهرگان 
نفت  ملی  شرکت  برنامه ریزی  اساس  بر  اما 
بشکه  میلیون  یک  تا  هزار   ۳۰۰ حجم  ایران، 
نزدیکی  در  لوله  خط  مسیر  تغییر  با  نفت خام 

بهرگان توسط یک لوله 42 اینچ، پس از انتقال 
و  رسانده  خارگ  پایانه  به  گناوه  تاسیسات  به 

صادر می شود.
سرمایه گذاری  خصوص  در  مسئول  مقام  این 
سرمایه  داد:  توضیح  هم  نفتی  پروژه  این 
 42 لوله  خط  احداث  برای  یافته  اختصاص 
زمان  مدت  با  جدید  تلمبه خانه   2 و  اینچ 
 4۰۰ حدود  ساله،   2 احداث  پیش بینی شده 
از  است  قرار  که  شده  ارزیابی  دالر  میلیون 
 )SPV( طریق منابع داخلی شرکت ملی نفت

تامین شود.

افزایش 3۰۰هزار بشکه ای ظرفیت 
انتقال نفت ایران
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جزئیات قرارداد ایران ایر با ایرباس
اگر تحریم ها بازگردند، تکلیف هواپیماها چه می شود؟

در طول چند روز گذشته ابهامات گسترده ای درباره چگونگی اجرای 
توافق ایران ایر با شرکت ایرباس مطرح شده که بسیاری از آن ها در 
عرصه عمل هیچ نگرانی را به وجود نمی آورد، زیرا آنچه این شرکت 
اروپایی به ایران تعهد کرده طبق دستورالعمل های بین المللی اجرایی 
ایسنا گفت: طبق اصول  این زمینه به  خواهد شد.یک مقام آگاه در 
تحویل  ایران  به  رسمی  صورت  به  که  هواپیماهایی  قرارداد،  مصرح 
شده اند، به هیچ عنوان امکان بازگشت نخواهند داشت. از این رو حتی 
اگر تمام تحریم های گذشته بازگردد، امکان آن وجود ندارد که فعالیت 
هواپیماهای تحویل شده به ایران تحت  تاثیر قرار گیرد.وی به تجربه 
سال های گذشته ایران در استفاده از هواپیماهای مسافرتی در مسیرهای 
بین المللی اشاره کرد و گفت: همانطور که ایرالین های ایرانی توانستند 
هواپیماهایی را در ایام تحریم  خریداری کنند و از آن ها در مسیرهای 
خارجی استفاده کنند و هیچ ایرادی بر نحوه استفاده از آن ها به وجود 
رفتار خواهند شد.وی  نیز مشمول همین  هواپیماهای جدید  نیامد، 
افزود: در کنار آن، شرکت های خارجی مسئولیت فاینانس هواپیماهای 
خریداری شده از سوی ایران را بر عهده گرفته اند. از این رو اگر بنا باشد 
رفتار غیر عادی از سوی آمریکا سر بزند، باید از یک سو توجیهی برای 
پس گرفتن مجوز رسمی وزارت خزانه داری خود ارائه کند و از سوی 
دیگر خسارات این شرکت ها را جبران کند.شاین مقام آگاه خاطرنشان 
کرد: اگر دولت آمریکا را به عنوان دشمن سیاسی خود فرض کنیم، 
هواپیمای  بگیرد  تصمیم  کشور حتی  این  که  دارد  وجود  آن  امکان 
مسافرتی ایران را هدف موشک قرار دهد، اما این رفتار غیر عادی است 
که امکان پیش بینی آن وجود ندارد؛ اما در حوزه هایی مانند اجرای 
قرارداد خرید هواپیما از ایرباس، تمام مقدمات الزم پیگیری شده و 
حتی در صورت بازگرداندن تحریم ها نگرانی  در استفاده از هواپیماهای 

خریداری شده وجود نخواهد داشت.
 

 خودرو
پژو 2۰7i صندوق دار در ایران طراحی شد

مدیر مرکز تحقیقات گروه صنعتی ایران خودرو از طراحی و تولید دو 
محصول جدید پژو 2۰۷i صندوق دار و دنا پالس خبر داد.

کیوان وزیری اظهار کرد: طراحی این دو  محصول در مرکز تحقیقات 
گروه صنعتی ایران خودرو و با بهره گیری از فضای ایجاد شده در دوران 
پسابرجام و با استفاده از توان متخصصان ایرانی صورت گرفته است.وی 
با بیان این که طراحی این دو محصول در راستای تحقق سیاست های 
اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری است، خاطر نشان کرد: برای 
طراحی پژو 2۰۷i صندوق دار 5۰ میلیارد تومان و دناپالس 55 میلیارد 
تحقیقات گروه  مرکز  است.مدیر  تومان سرمایه گذاری صورت گرفته 
صنعتی ایران خودرو ادامه داد: با برنامه ریزی های صورت گرفته تولید 
انبوه پژو i 2۰۷ صندوق دار از اسفندماه سال جاری آغاز شده و نیمه 
اول شهریورماه سال آینده عرضه خواهد شد. قیمت این محصول به 
طور میانگین 4 – 5 میلیون تومان گران تر از محصول فعلی خواهد بود.

 
 واردات خودروهای با عمر بیش از یک سال ممنوع شد

واردات خودروهای  ممنوعیت  از  واردکنندگان خودرو  انجمن  رییس 
سواری صفر کیلومتری که بیش از یک سال از زمان )سال( تولید آنها 
گذشته باشد، خبر داد.فرهاد احتشام زاد به ایسنا گفت: براساس مصوبه 
اخیر هیات دولت واردات خودروهای سواری صفر کیلومتر خارجی تنها 
در شرایطی مجاز خواهد بود که کمتر از یک سال از زمان تولید )مدل( 

آنها گذشته باشد.
وی با بیان اینکه مبنای سنجش سال تولید خودروهای خارجی در 
این  کرد:  خاطرنشان  بود،  خواهد  میالدی  سال  دستورالعمل،  این 
دستورالعمل به این معنی است که در هر سال میالدی تنها واردات 
بود.رییس  خواهد  مجاز  سال،  همان  در  تولیدی  سواری  خودروهای 
انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: به عنوان مثال در حال حاضر که 
سال 2۰1۷ میالدی آغاز شده است تنها واردات خودروهای مدل 2۰1۷ 
مجاز بوده و واردات خودروهای تولیدی در سال 2۰16 و قبل از آن 
ممنوع خواهد بود.وی تصریح کرد: این مصوبه که اخیرا در هیات دولت 
به تصویب رسیده باعث محدود شدن فرایند واردات و عرضه خودروهای 

خارجی در بازار ایران خواهد شد.
 

  معدن
 اکتشاف و پژوهش، 2 برنامه استراتژیک بخش معدن

ایران گفت: اکتشاف و  تولید مواد معدنی  مدیرعامل شرکت تهیه و 
پژوهش، 2 برنامه استراتژیک این شرکت در سال 96 است. 

به گزارش ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری با بیان این مطلب گفت: شرکت 
از  برخی  واگذاری  با  دارد  نظر  در  ایران  معدنی  مواد  تولید  و  تهیه 
شرکت های تحت پوشش خود، نقدینگی موجود را به سمت اکتشاف و 
پژوهش هدایت کند. وی ادامه داد: با سازمان زمین شناسی برای توسعه 
اکتشافات توافق کرده ایم و اکنون 1۳ تیم از این سازمان در استان های 
خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان مستقر هستند 

و عملیات اکتشافی را به پیش می برند. 
به گفته مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، با تدبیر 
اعضای هیات عامل ایمیدرو، قرار است شرکت مشترکی بین این سازمان 
و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تاسیس شود تا فعالیت های مربوط به 
اکتشاف و جذب سرمایه گذاری را انجام دهد. جعفری با بیان اینکه طی 
سال جاری مدیریت راهبری سه واحد زیرمجموعه این شرکت واگذار 
شده، گفت: این شرکت با حمایت ایمیدرو از لیست واگذاری خارج شد 
و توانست همچون گذشته به فعالیت خود ادامه دهد. این شرکت طی 
سال های 9۳ و 94 با کاهش قیمت محصوالت و در نتیجه کاهش درآمد 

و مشکالت نقدینگی مواجه بود.
 

 راه وعمران
دولت مکلف به استانی کردن 3۰ درصد اعتبارات 

پروژه های عمرانی شد
استانی کردن ۳۰ درصد  به  را مکلف  مجلس شورای اسالمی دولت 

اعتبارات پروژه های عمرانی کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در رسیدگی به مواد الحاقی الیحه 
برنامه ششم توسعه مصوب کردند که دولت مکلف است از اول برنامه 
ششم توسعه ۳۰ درصد بودجه های تملک دارایی سرمایه ای )پروژه های 
عمرانی( را استانی نماید.همچنین افزایش سهم استان ها شامل انتقال 
اعتبارات طرح های ملی و ملی استانی شده نمی باشدنمایندگان مجلس 
با 166 رأی موافق، 15 رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع  216 

نماینده حاضر با این مصوبه موافقت کردند.
 

کشاورزی
زعفران 3۰۰هزارتومان ارزان شد

عضو شورای ملی زعفران ضمن انتقاد از تاخیر وزارت جهاد و گمرک در 
ارائه آمار تولید و صادرات این محصول، از کاهش حدود ۳۰۰ هزارتومانی 

قیمت هرکیلوگرم طالی سرخ در 2 هفته اخیر خبر داد.
علی حسینی با بیان اینکه میزان تولید زعفران در سال جاری ۳6۰ تن 
پیش بینی شده بود، اظهارداشت: به دلیل وقوع سرمازدگی میزان نهایی 
تولید قطعا از این میزان کمتر است.وی با اشاره به اینکه حدود یک ماه 
از اتمام برداشت زعفران در کشور می گذرد، اضافه کرد: متاسفانه هنوز 
وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید این محصول را در سال جاری اعالم 
نکرده درحالی که با گذشت حدود 1۰ روز از اتمام برداشت محصول این 

کار به راحتی قابل اجرا است.

بوی کاالی قاچاق این بار از فضای 
مجازی بلند شد!

عرضه اینترنتی کاال می تواند عامل ورود کاالی 
قاچاق به کشور باشد لذا به صورت جدی درحال 
اینترنتی  فروشگاههای  وساماندهی  پیگیری 
هستیم.قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز گفت: اگرچه روند عرضه کاال 
از طریق شبکه های اجتماعی رو به افزایش است، 
اما همچنان کمتر از یک درصد از تقاضای موجود 
در سطح کشور از طریق فروش اینترنتی تامین 
اینترنتی  بیان کرد: عرضه  ادامه  در  می شود.وی 
به  قاچاق  کاالی  ورود  عامل  تواند  می  کاال 
کشور باشد لذا به صورت جدی درحال پیگیری 
هستیم. اینترنتی  فروشگاههای  وساماندهی 
فروشگاههای  شدن  دار  شناسه  به  بااشاره  وی 
تلگرامی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
داشت:به  اذعان  وتجارت،  صنعت،معدن  وزارت 
ندارند  مجوز  که  مجازی  فروشگاههای  زودی 
مشخص شده و کمیته تعیین مصادیق فعالیت 
های غیرمجاز نسبت به فیلتر  آنها اقدام می کند.
کاال همچنین  قاچاق  با  مبارزه  سخنگوی ستاد 
درپایان اعالم کرد: تالش خود را بکار بسته ایم 
تا هزینه تجارت فرا مرزی قانونی را کاهش دهیم 
و در صورتی که این کار با موفقیت انجام شود،  
تجارت غیرقانونی وقاچاق به صرفه نخواهد بود.وی 
در ادامه با رد افزایش ۳۰درصدی سرانه مالیاتی 
در صورت ساماندهی شبکه های فروش تلگرامی، 
افزود: با وجود روند روبه رشد فروش اینترنتی در 
کشور، جایگاه آن هنوز  به عنوان یک روش عرضه 
کاال فاصله زیادی با عرضه کاال به صورت سنتی 

دارد.
لزوم ضرورت ساماندهی فروشگاه اینترنتی

باشگاه  به  اقتصادی  کارشناس  اصولیان  محمد 
خبرنگاران جوان گفت: طی چند سال اخیر عرضه 
کاال از طریق شبکه های اجتماعی روبه افزایش 
است چرا که این شیوه هزینه های جاری را به 
حداقل می رساند از این رو عرضه اینترنتی کاال 
به سبب نبود نهاد نظارتی کارآمد، گسترش توزیع 
ساماندهی  لذا  دارد  همراه  به  را  قاچاق  کاالی 
امری ضروری محسوب  اینترنتی  فروشگاه های 
می شود.اصولیان با اشاره به ساماندهی فروشگاه 
های اینترنتی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کاال با 
اختصاص کد شناسایی به فروشندگان اینترنتی 
می تواند  از نا بسامانی های این پدیده جلوگیری 
به عمل آورد.این کارشناس اقتصادی با اشاره به 
دیگر مزایای اختصاص کد شناسایی فروشندگان، 
بیان کرد: افراد در کوتاه مدت و بدون تحقیق در 
به خرید می کنند،  اقدام  اجتماعی  شبکه های 
لذا با اجرای این طرح مصرف کنندگان با امینت 
انجام  را  خود  خرید  توانند  می  بیشتری  خاطر 
دهند، چرا که در صورت عدم تطابق با استانداردها 

کاال قابل عودت است.
 

 سرویس »حساب چند کاربره« 
 در دسترس مشترکان دائمی  ایرانسل

ایرانسل ویژگی های جدیدی را به سرویس »حساب 
چند کاربره« خود افزوده و امکان استفاده از آن را 

برای مشترکان دائمی خود نیز فراهم کرد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی ایرانسل، 
دیتای  اپراتور  بزرگترین  عنوان  به  اپراتور  این 
ایران و با رویکرد »تغییر بر اساس تغییر نیازهای 
با  را  مشتریان«، سرویس »حساب چند کاربره« 
توجه به نیازهای مشتریانی که بر روی چند دستگاه 
اینترنت همراه استفاده می کنند و یا قصد به  از 
اشتراک گذاری بسته اینترنت همراه با دیگران را 

دارند طراحی و ارائه کرده است.
کاربره«،  چند  »حساب  سرویس  از  استفاده  با 
مشترکان ایرانسل می توانند یک حساب ایجاد کرده 
و امکان استفاده از آن را برای دوستان و اعضای 

خانواده خود به صورت همزمان فراهم کنند.
همچنین مشترکانی که از چند حساب در گوشی 
می کنند،  استفاده  خود  تبلت  یا  همراه  تلفن 
این حساب ها،  به جای شارژ تک تک  می توانند 
تنها یک حساب را فعال کرده و آن را شارژ کنند. 
عالوه بر این، مدیران شرکت ها نیز می توانند از دیگر 
کاربران سرویس حساب چند کاربره ایرانسل باشند. 
آنها می توانند با ایجاد یک حساب چند کاربره، آن را 

بین کارمندان خود به اشتراک بگذارند.
کاربر  این سرویس، در صورتی که  از  استفاده  با 
اصلی سرویس، بسته افزایشی خریداری کند، امکان 
استفاده از اینترنت همراه برای دیگر کاربران نیز 
ممکن است. این بدین معناست که چنانچه کاربران 
حساب از اینترنت همراه استفاده کنند، مصرف آن 
به جای منظور شدن به حساب شخصی آن ها به 
حساب چند کاربره منظور می شود و کاربر اصلی، 
از  استفاده  در خصوص  محدودیت  اعمال  امکان 

بسته ها برای اعضای گروه را دارد.

سکه وارز
دالر 34 تومان ارزان شد

در جریان معامالت بازار آزاد روزگذشته  تهران، 
قیمت دالر با ۳4 تومان به ۳91۷ تومان رسید، 
این در حالی است که نرخ انواع سکه نیز با افت 

هزار تا 11 هزار تومانی مواجه شده است.
دالر آمریکا در بازار آزاد تهران، با ۳4 تومان کاهش 
به ۳91۷ تومان رسیده است، ضمن اینکه یورو 
نیز با 14 تومان کاهش به 4299 تومان رسیده 
درهم  تومان،   48۷8 پوند  اساس  این  بر  است. 
تومان  ترکیه 1۰8۷  لیر  و  تومان  امارات 11۰5 
تمام بهار  سکه  قطعه  هر  قیمت  است.همچنین 
آزادی طرح جدید با افزایش ۳2۰۰ تومانی، یک 
میلیون و 1۷9 هزار و 4۰۰ تومان معامله می شود. 
همچنین سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با 
11 هزار تومان کاهش به یک میلیون و 15۰ هزار 
تومان، نیم سکه با کاهش 6۰۳ هزار تومانی به 
6۰۳ هزار تومان، ربع سکه با کاهش ۳هزار تومانی 
۳22 هزار تومان و سکه یک گرمی با کاهش هزار 

تومانی 2۰5 هزار تومان است.
در عین حال هر اونس طال در بازارهای جهانی 
119۷ دالر و 9۰ سنت و هر گرم طالی 18 عیار 

نیز 114 هزار و ۷4۰ تومان است.

خبر خبر

گروه اقتصاد:  علی طیب نیا در بیستمین جلسه هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران حضور یافت و با توجه 
به مشکالت پیش روی بخش خصوصی و با اشاره به 
اینکه بدهی دولت به بخش خصوصی در حدود ۷۰۰ 
هزار میلیارد تومان است، گفت: بودجه عمرانی ۳۰هزار 
میلیارد تومان است، اما دولت 42 هزار میلیارد تومان یارانه 
پرداخت می کند. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مصادف با 
هفتمین روز درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی است، 
گفت: ما در سهمگین ترین تحریم های اقتصادی بودیم؛ 
زیرا استکبار وقتی از پیروزی در جنگ ناامید شد، جنگ را 
در اقتصاد بر علیه ما شروع کرد که وسیع ترین تحریم ها بر 
علیه ما اعمال شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی به کاهش 
قیمت نفت اشاره کرد و افزود: این شرایط پیچیده و 
سختی که به ما تحمیل شد؛ به خصوص وقتی به یاد 
آوریم در نتیجه سیاست غلط گذشته و ساختار اقتصادی 
نامتعادل سال های دور بوده است، دولت را در شروع کار 
با چالش های زیادی مواجه کرد.وی با اعالم اینکه حجم 
بدهی های دولت بسیار باال است، گفت: نوع واگذاری هایی 
که انجام گرفت، ساختار مالکیت و مدیریت بنگاه ها را 
نسبت به گذشته ناکارآمدتر کرد. همچنین پرداخت های 
نقدی که دولت انجام می دهد، کشور را با مشکالت زیادی 
مواجه کرده است.طیب نیا، با اشاره به بدهی های دولت 
به بخش خصوصی گفت: دولت 42 هزار میلیارد تومان 
پرداخت نقدی دارد و14 هزار میلیارد تومان بودجه فقط 
برای خرید گندم اختصاص می یابد؛ این در حالی است 
که هدف اصلی ما تأمین منافع ملی و منافع مردم است، 
همان چیزی که حضور مردم در روز تشییع پیکر آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی نشان داد و این امید را در ما زنده کرد 

که می توان حول منافع ملی وحدت داشت.

بدهی دولت به بخش خصوصی 
600هزارمیلیارد تومان است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه گاهی از خود 
می پرسم که آیا اعالم رقم بدهی دولت به بخش خصوصی 
در جامعه به نفع ما است یا نه؟ گفت: در روزهای ابتدایی 
دولت تصور می کردم رقم بدهی 15۰ هزار میلیارد تومان 
است؛ اما االن رقم بدهی دولت بین 6۰۰ تا ۷۰۰ هزار 
میلیارد تومان برآورد شده است.وی با اشاره به اینکه تا 
قبل از سال 92 هیچ واحد سازمانی مسئول محاسبه 
بدهی دولت نبود، گفت: بودجه طرح های عمرانی 2۰ تا 
۳۰ هزار میلیارد تومان است و مابقی بودجه دولت هم، 
اختصاص به بودجه جاری دارد؛ بنابراین ما هیچ منابعی 
برای پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی نداریم.

طیب نیا با اشاره به اینکه منطقی نیست در کشوری که 
2۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی دارد، 42 
هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند، گفت: درآمد ما 
از افزایش نرخ حامل های انرژی ۳1 هزار میلیارد تومان 
پرداخت می کند. را دولت  این  مابه التفاوت  است که 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه منطقی 
تا  انرژی، 1۰  حامل های  نرخ  افزایش  از  که  بود  این 
15 هزار میلیارد تومان برای اقشار ضعیف جامعه در 
نظر گرفته شده و مابقی را به بانک ها بدهیم، گفت: ما 
باید پول را اهرم کنیم تا پروژه های عمرانی با مشارکت 
بخش خصوصی انجام شود.وی مهمترین مشکل کشور را 
تنگناهای مالی عنوان کرد و گفت: کمبود شدید سرمایه 
و مشکالت نظام بانکی، شرایط خطیری را برای نظام 
بانکی کشور ایجاد کرده است، از سویی بخش خصوصی، 
کمبود منابع مالی را مطرح می کند و از سوی دیگر، عموم 
بانک ها تسهیالت بیشتری را نسبت به سپرده پرداخت 

کرده  و حتی از بانک مرکزی اضافه برداشت برای اعطای 
جامع  برنامه  داد:  ادامه  داشته اند.طیب نیا  تسهیالت 
عملیاتی را طراحی کردیم که با تکیه بر آن، می توان 
مشکالت نظام بانکی را حل کرد؛ بنابراین بر اساس این 
برنامه، بدهی دولت کاهش یافته و افزایش توان دولت را 
موجب می شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه 
تا سال 9۳ عمده تأمین مالی از طریق سیستم بانکی 
بود، گفت: در این بازه زمانی، بازار بدهی وجود نداشت 
و اوراق مشارکت با ضمانت سیستم بانکی بود؛ اما ما 
بحث بازار بدهی را مطرح کردیم.وی هدف دوم دولت را 
ساماندهی بدهی ها عنوان کرد و گفت: درست است که 
بدهی ها نسبت به گذشته بزرگ شده است، اما نسبت به 
GDP عدد قابل مالحظه ای نیست و زیر 4۰ درصد 
است، این در حالی است که مشکل بزرگ ما نابسامانی 
این بدهی است.طیب نیا با بیان اینکه منابع ما در حد 
پیش بینی محقق نشده است، گفت: سایر کشورهای 
نفتی در این مدت، از منابع مالی خارجی استفاده کردند؛ 
اما ما هنوز امکان استفاده از این ابزارها را نداریم.وزیر امور 
اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هنوز بخشی از برجام 
در رابطه با کاهش تحریم ها اجرا نشده است، گفت: ما 
هنوز نتوانستیم از برخی منابع خودمان در خارج از کشور 
استفاده کنیم.وی با بیان اینکه در مالیات هم نمی توان 
بیش از این فشار آورد، گفت: می دانم اگر فشار بیشتر 
شود، به زیان اقتصاد ملی است و دولت هم به مالیات 
خود نمی رسد.طیب نیا با بیان اینکه دولت در بخش هایی 
که نباید دخالت کند، بنگاه داری می کند به همین دلیل 
در بودجه کل کشور دولت حضور پررنگی دارد، گفت: 
مطلوب من این است که بازار بدهی در اختیار بخش 
خصوصی باشد و تالش کنیم تا دولت در حداقل حضور 
داشته باشد؛ اما در برخی موارد چاره ای نداشتیم که نمونه 

آن، پرداخت بدهی گندمکاران است.

سال سخت دولت در بودجه نویسی
طیب نیا با اعالم اینکه امسال سال بسیار سختی را در 
بودجه داشتیم، گفت: اما امسال با افزایش تولید گندم 
روبرو بودیم که البته این برای دولت سخت است زیرا 
دولت گندم داخلی را گران تر از خارج خریداری می کند 
که این خوب نیست.وی با بیان اینکه همه می دانیم که 
اقتصاد ایران به نفت وابسته است، افزود: سهم مالیات به 
هزینه های دولت باید افزایش یابد، االن مالیات به صورت 
عادالنه وصول نمی شود زیرا اطالعات شفاف نیست.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم بخش های اقتصادی 

مختلف از مالیات متناسب نیست، افزود: معافیت های 
مالیاتی غیرمنطقی داریم که در هیچ کجا نیست، اینها 
فشار را بر صنعت می آورد و جور همه این ها را تولید 
می کشد.طیب نیا با اعالم اینکه  به دنبال این هستیم تا 
مالیات بر ارزش افزوده را به مصرف کننده نهایی منتقل 
کنیم، اظهار داشت: سامانه مکانیزه فروش با کمک اتاق 
اصناف ایران در حال اجرا است تا مالیات از تولید کننده 
به مصرف کننده انتقال یابد.وی با اشاره به اینکه طرح 
جامع مالیاتی طراحی شده است، گفت: این سامانه با این 
هدف که مالیات را براساس اطالعات صحیح وصل کنیم 
و ارتباط میان مودیان و ماموران مالیاتی کاهش یابد، به 

اجرا می رسانیم.

گردش مالی میلیون دالری بدون پرداخت 
یک ریال مالیات

وزیر اقتصاد بر ضرورت مبارزه با پولشویی اشاره کرد و 
افزود: ما فردی را شناسایی کردیم که صدها میلیون ارز 
جابجا کرده بود اما یک پرونده مالیاتی نداشت.طیب نیا 
با بیان اینکه معافیت های مالیاتی غیرضروری در ایران 
داریم، گفت: ما برای آب مالیات نداریم، که این به معنای 
فشار بر تولید است، باید بپرسیم که آیا اهداف ما از عدم 
مالیات بر آب محقق شده است یا نه؟ اگر چنین نیست 
باید معافیت های مالیاتی آن را برداریم.وی با اشاره به 
اینکه در دو ماه گذشته مرکز اطالعات مالی یک تعداد 
مودی معرفی کرده است که اصال پرونده مالیاتی نداشته 
اند، گفت: برای آنها 8۰۰ میلیارد تومان پرونده مالیاتی 
درست کردیم و دولت در حال حاضر به دنبال این دسته 

از افراد است.

انتقاد از خصوصی سازی در دولت دهم
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از روند 
خصوصی سازی در کشور گفت: 89 درصد بنگاه های ما 
وابسته به منابع بانکی هستند.غالمحسین شافعی نیز در 
ادامه این نشست گفت: وزیری را سراغ ندارم که به اندازه 
دکتر طیب نیا پای صحبت بخش خصوصی نشسته باشد؛ 
ایشان همواره در جلسات ما حضور داشتند.وی با اشاره 
به سالگرد برجام گفت: تنگناهای مالی، اولین مشکل 
کشور است و حدود 89 درصد بنگاه های ما وابسته به 
منابع بانکی هستند.رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
ایران با اعالم اینکه بازار بدهی می تواند در زمینه تأمین 
بنگاه های بزرگ ایفای نقش کند، افزود: از پیش بینی 
های دولت در بازار بدهی در بودجه 96 این طور به نظر 

می آید که دولت به دنبال این است که به جای بخش 
خصوصی در بازار تأمین مالی حضور پیدا کند.شافعی 
با اشاره به اینکه بنگاه های بزرگ ناچار به پرداخت نرخ 
سود باالتر برای رقابت با بخش دولتی هستند، تصریح 
کرد: همین موضوع، تأمین مالی را برای بخش خصوصی 
پرهزینه می کند.وی با اعالم اینکه بررسی منابع و مصارف 
در بودجه 96 نشان می دهد که برای بخشی از اوراق در 
بخش مصارف، ردیفی تخصیصی نیازمند است؛ بنابراین 
در الیحه بودجه سعی در استقراض در پرداخت هزینه های 
خود را دارند، اظهار داشت: اوراق بدهی اگر در پروژه های 
بهره ور به کار برود، بسیار شایسته است اما به نمایندگی از 
بخش خصوصی در این خصوص سؤاالتی دارم.رئیس اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: آیا از نظر شما 
گسترش فعالیت در بازار بدهی، نگرانی را بابت بازپرداخت 
بدهی معوق در آینده ایجاد نمی کند؟ دوم اینکه در الیحه 
بودجه 96 بازپرداخت اصل و سود بدهی از محل اوراق 
پیش بینی شده است. چه برنامه ای برای بازپرداخت این 
تعهدات وجود دارد؟شافعی با طرح پرسش دیگری با 
عنوان اینکه با توجه به حجم فعالیت های دولت در بازار 
بدهی در بخش خرید تضمینی محصوالت کشاورزی چه 
برنامه ای برای بنگاه های خصوصی دارد؟ گفت: سیاست 
کلی اصل 44 و خصوصی سازی از برنامه های مهمی 
است که در زمان ابالغ، همگان آن را انقالبی اقتصادی 
می دانستند.وی با اشاره به تجربه ناموفق خصوصی سازی 
در کشور گفت: آنچه محقق شد با انتظار ما فاصله زیادی 
دارد زیرا عملکرد خصوصی سازی در کشور پیش از آنکه 
واقعی باشد، به جابجایی انحصارات از دولت به بخش 

عمومی و شبه دولتی منجر شد.
شافعی با اشاره به اینکه واگذاری ها برای کسب درآمد و رد 
دیون بوده است، گفت: بدون آنکه به توانمندی خریداران 
توجه شود، شبه دولتی ها وارد این موضوع شدند که اوج 

انحرافات را در دولت گذشته داشتند.
افزود:  ایران  معادن  و  و صنایع  بازرگانی  اتاق  رئیس 
 21 می دهد  نشان  خصوصی سازی  سازمان  گزارش 
درصد از خصوصی سازی مربوط به رد دیون و اشخاص 
حقیقی و حقوقی دولتی بوده است که این با اهداف 
ارتقای  موجب  و  ندارد  هماهنگی  خصوصی سازی 
بهره وری نخواهد شد.شافعی با طرح این پرسش که 
آیا  و  دارد  اقتصادی  بهبود  برای  برنامه ای  دولت چه 
رویه ای متفاوتی در مورد خصوصی سازی اجرا می کند؟ 
گفت: بهبود حوزه کسب و کار و ایجاد فضای رقابت از 

الزامات اولیه است.

تنگناهای مالی مهمترین  مشکل بخش خصوصی
طیب نیا: بدهی 700هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی  

گروه صنعت، معدن و تجارت: گمرک جمهوري 
اسالمي ایران طي ماه هاي گذشته نشان داده که 
اقتصاد مقاومتي  به  براي دستیابي  اراده جدي 
دارد. طي ماه هاي گذشته بسته هاي مختلفي از 
سوي گمرک در راستاي حمایت از تولید داخلي 

و توسعه صادرات ابالغ شده است.
هدفمند شدن واردات به کشور و توسعه صادرات 
ارکان  مهمترین  از  غیرنفتي،  صادرات  ویژه  به 
مقاومتي  اقتصاد  سیاست هاي  شدن  اجرایي 
هستند. حاال گمرک براي دستیابي سریع تر و 
اجراي بهتر سیاست هاي اقتصاد مقاومتي از بسته 
جدید حمایت از تولید و صادرات خود رونمایي 
گمرک  حمایتي  بسته جدید  این  است.  کرده 
در حالي روز گذشته مورد توجه قرار گرفت که 
همزمان با آن خبر ابالغ دستور جدید طیب نیا، 
وزیر اقتصاد و امور دارایي براي دریافت مالیات 

علي الحساب از واردات در رسانه ها منتشر شد.
برنامه های  از  بخشی  در  گزارش  این  براساس 
جدید گمرک جمهوري اسالني ایران براي تولید 
و صادرات آمده است: با توجه به نقش گمرک 
ایران در دستیابی به اقتصاد مقاومتی در حوزه 
صادرات  افزایش  جهت  در  و  خارجی  تجارت 
و مدیریت واردات به منظور حمایت از تولید و 
اصالح الگوی مصرف از طریق نظارت بر اجرای 
دقیق موانع تعرفه ای در راستای اجتناب از ورود 
کاالهای مشابه با ساخت و تولید داخل و ترویج 
برنامه ریزی  با  همراه  داخلی  کاالهای  مصرف 
تولید  در  رقابت پذیری  و  کیفیت  ارتقای  برای 
با ایجاد تسهیالت و تسریع در ورود مواد اولیه 
با  سال 1۳92  اواخر  از  سرمایه ای،  کاالهای  و 
استفاده از ظرفیت های علمی موجود در داخل 
کشور به منظور دستیابی به ابزارهای دانش بنیان 
و جایگزینی با سیستم های سنتی و ناکارآمد، 
نیروهای  مشارکت  از  استفاده  و  بومی سازی 
دانشگاهی، طراحی مفهومی و پیاده سازی سامانه 

جامع گمرکی انجام شد.
به  گزارش  این  از  دیگری  بخش  در  همچنین 
کاهش زمان ترخیص کاال در رویه واردات از 26 
روز به کمتر از ۳ روز، کاهش زمان ترخیص کاال 
از ۷ روز به یک روز، کاهش  در رویه صادرات 
عبوری  کاالهای  وصول  اعالم  زمان  میانگین 

روز،  به 4  روز  از 45  عبور  رویه  در  )ترانزیتی( 
کاهش اسناد ضمیمه برای اظهارنامه های وارداتی 
از 1۰ سند به 5 سند، کاهش اسناد ضمیمه برای 
سند،  به ۳  سند  از ۷  صادراتی  اظهارنامه های 
کاهش فرآیند تشریفات گمرکی از ۷ ایستگاه 
کاری به ۳ ایستگاه کاری و پرداخت الکترونیکی 
فقط با صدور شناسه پرداخت از طریق سامانه 
جعل  از  جلوگیری  جهت  گمرکی  امور  جامع 
فیش های بانکی؛ به عنوان اقدامات صورت گرفته 

گمرک اشاره شده است.
در همین راستا تفویض اختیار برای رسیدگی به 
از  پرونده های استرداد حقوق ورودی به برخی 
گمرکات از جمله گمرک شهریار )تهران(، یزد، 
مشهد، قزوین، اصفهان، زنجان، سهالن، ارومیه، 
بندرانزلی، نوشهر، شیراز، تبریز، بندر امام خمینی 
شهید  سمنان،   بیرجند،  جلفا،  زاهدان،  )ره(، 
رجایی، بندرعباس، اراک و فرودگاه امام خمینی 
به عنوان بخش های دیگری از اقدامات گمرک به 
منظور حمایت از صادرات و تولید یاد شده است.

همچنین در بخش پایانی بسته حمایتی گمرک 
واحدهای  به  ویژه  ارائه تسهیالت  تحت عنوان 
راه اندازی  به  توجه  با  است:  آمده  تولیدی 
وارداتی،  اظهارنامه های  متمرکز  کارشناسی 
مقرر  و  تولیدی شناسایی  حدود 25۰ شرکت 
شد اظهارنامه های وارداتی مربوط به شرکت های 
مذکور در مسیر سبز قرار گرفته و بالفاصله و 
بدون هرگونه کارشناسی به مرحله صندوق و 
پرداخت هزینه های مربوطه هدایت شوند. پس 
از صدور پروانه الکترونیک، محموله های مرتبط 
با اظهارنامه در درب خروج مورد بررسی اجمالی 
قرار گرفته و بدین ترتیب در حداقل زمان ممکن 

تشریفات گمرکی پایان می پذیرد.
ماهه  گمرکی کشورمان طی چهار  درآمدهای 
اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل 1۰ درصد افزایش یافت. درآمدهای گمرکی 
ایران در چهار ماه اول سال جاری به 4 هزار و 
6۷۰ میلیارد تومان رسید که این میزان درآمد 
1۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
داشته است. این در حالی است که میزان واردات 
قطعی کشورمان در مدت یادشده ۷ و 12 صدم 

درصد کاهش داشته است. 

چهاردهمین همایش مشترک انجمن مدیریت 
ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، 
دی   25 تاریخ  در  مقاومتی  اقتصاد  کاربردی 
سال 1۳95، در محل دانشگاه خاتم و با حضور 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، برخی از مدیران 
دستگاه های مختلف، استادان برجسته کشور، 
اقتصاددانان، اعضای انجمن های علمی، اعضای 
انجمن مدیریت ایران، کارشناسان و جمعی از 
دانشجویان برگزار شد.به گزارش روابط  عمومی 
مهندس  همایش  این  در  پاسارگاد،  بانک 
در  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر  نعمت زاده 
و  برون نگری  درون زایی،   « موضوع  خصوص 

مشارکت آحاد جامعه« سخنرانی کرد. 
اقتصادمقاومتی  از  تعریفی  بیان  ضمن  وی 
که  است  اقتصادی  مقاومتی  اقتصاد  گفت: 
و خارجی  داخلی  تکانه های  مقابل  در  بتواند 
نپاشد.وی  هم  از  آن  شیرازه  و  کند  مقاومت 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  اینکه  بیان  با 
ابالغ  رهبری  معظم  مقام  توسط  بند  در 24 
رییس جمهور،  گفته  به  داد:  ادامه  شده است 
صاحبنظران  به  نتوانسته است  کسی  تاکنون 
این  در  اشکال  وجود  خصوص  در  اقتصادی 
است  این  استنباط  بگیرد.  خرده  سیاست ها 
سیاست های  سری  یک  سیاست ها،  این  که 
مسائل  زمینه  در  هم پیوسته  به  منسجم 
کشورمان  حال  شرایط  با  منطبق  اقتصادی 
از  است  دستچینی  گفت  می شود  و  است 
تجارب مفید و موثری که ما در نزدیک  به 
این  داد:  ادامه  آورده ایم.وی  به دست  دهه   4
سیاست ها توسط مقام معظم رهبری در قالب 
ابالغ  اجرا  جهت  و  شده  خالصه  رویکرد   5
مردم،  آحاد  مشارکت  درون زایی،  شده است. 
عدالت محوری، اتکاء به آخرین دستاوردهای 
دانش بنیان(  )اقتصاد  بشریت  دانش  و  علمی 
اقتصاد  محوری  رویکردهای  برون نگری،  و 
مقاومتی هستند.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در خصوص رویکرد درون زایی تصریح کرد: در 
بخش درون  زایی، دو بخش توجه به امکانات 
و توانایی های داخلی و همچنین زایش آن و 

با  حرکت رو به جلوی آن مدنظر است. وی 
بیان اینکه نیروی انسانی جوان، خالق، متفکر 
و پویا، مهم ترین سرمایه ما است افزود: ما باید 
به نفس و فکور  اعتماد  با  باشیم  انسان هایی 
را  یکدیگر  دست  داریم،  آینده  به  امید  که 
می گیریم و به عبارت »ما می توانیم« معتقد 
خصوص  در  نعمت زاده  هستیم.مهندس 
قبول  باید  ما  کرد:  خاطرنشان  برون گرایی 
کنیم که غیر از کشور ما، دنیایی با امکانات 
مختلف، سوابق فرهنگی، انسان هایی باتجربه 
و توانمندی های بسیار وجود دارد. باید با دنیا 
تعامل برد ـ برد داشته باشیم. دنیا را بپذیریم 
ما  به  که  دارند  امکاناتی  چه  آنها  ببینیم  و 
بدهند و ما چه امکاناتی در اختیار داریم که 

به آنان بدهیم.
بانک پاسارگاد  از  دارد  جا  داد:  ادامه  وی 
مانند  مجموعه ای  ایجاد  دلیل  به  کنم  تشکر 
موفق  بنگاه های  از  یکی  میدکو.واقعاً  شرکت 
ما میدکو است که یکی از سهامداران آن نیز 
در  هم  بانک  این  سهام  است.  بانک پاسارگاد 
و  مستقیم  سهامدار  نفر  میلیون   1.5 اختیار 
حرکت  این  بانک پاسارگاد  است.  غیرمستقیم 
مثبت را در نفت، گاز و پتروشیمی نیز انجام 
داده است که بسیار خوب و پذیرفته شده است و 

در دنیا نیز معمول است.
 14۰4 چشم انداز  برنامه  به  اشاره  با  وی 
چشم انداز  برنامه  به  نیل  کرد:  خاطرنشان 
14۰4 نیاز به یک عزم ملی دارد. این برنامه 
باید در ابتدا به صورت زبانی که عموم آن را 
متوجه شوند، درآید. همچنین باید ابهامات آن 
روشن شود. بی شک با ابهام نمی شود به هدف 
دولت  به  کمک  نیازمند  نیز  مهم  این  رسید. 
ایران  مدیریت  انجمن  مثال  عنوان  به  است. 
تعریف  را  پروژه هایی  راستا  این  در  می تواند 
کند و گام های مثبتی بردارد.   وی در پایان 
با اشاره به نتایج بسیار مثبت برجام در اقتصاد 
و سرمایه گذاری های خارجی، از آن به عنوان 
یکی از مسائل مهم ملی که باید به آن در قالب 

یک فرصت توجه نشان داد، یاد کرد

رونمایی از بسته گمرکی حمایت از تولید

صادرات کاالهاي ایراني یکروزه شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی:

اقدامات موثر بانک پاسارگاد در صنعت کشور، ارزشمند است



اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/46   طلوع آفتاب 7/15 
اذان ظهر 12/11  اذان مغرب 17/28

فجر،  فیلم  پنجمین جشنواره  و  پوستر سی 
علی  زنده  یاد  از  تصویری  با  مراسمی  طی 
ایران  سینمای  فقید  کارگردان  حاتمی 

رونمایی خواهد شد.
عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
و  سی  پوستر  امسال  فجر،  فیلم  جشنواره 
محوریت  با  فجر  فیلم  جشنواره  پنجمین 
فقید  کارگردان  حاتمی«  »علی  زنده یاد 
است  قرار  و  شده  طراحی  ایران  سینمای 
طی مراسمی با حضور اهالی رسانه و مدیران 

جشنواره از آن رونمایی شود.
دوره  چهارمین  و  سی  در  و  گذشته  سال 
جشنواره فیلم فجر، برای اولین بار در تاریخ 
محمد  دبیری  دوره  اولین  در  و  جشنواره 
حیدری، پوستر جشنواره فیلم فجر مزین به 
تصویر زنده یاد خسرو شکیبایی شد و امسال، 
تصویرسازی  با  بار  دومین  برای  اتفاق  زنده یاد حاتمی رخ داده است.این 

فیلم نامه نویس  کارگردان،  حاتمی  علی 
بود.  ایران  سینمای  مطرح  تهیه کننده  و 
با   1۳48 سال  در  وی  سینمایی  اثر  اولین 

آخرین  و  شد  ساخته  کچل  حسن  عنوان 
پهلوان  جهان  نام  با  نیمه تمامش  فیلم 
پروژه های  بزرگ ترین  از  یکی  که  تختی 
دستان  هزار  مجموعهٔ  از  بعد  او  سینمایی 
بود، به علت مرگ ناشی از بیماری سرطان 

ماند. نافرجام 
سبک  صاحب  کارگردانی  عنوان  به  حاتمی 
استفاده  با  کرده  سعی  آثارش  در  مؤلف  و 
باورهای  یا  فولکلورها  مثل ها،  قصه ها،  از 
عامیانهٔ ایرانی، فرهنگ کهن کوچه و بازار و 
ایرانی ـ اسالمی طرحی نو  معماری دیرپای 

در سینمای ایران دراندازد. 
»سوته  »شاه«،  الملک«،  »کمال  »مادر«، 
دالن« از جمله آثار ماندگاری این کارگردان 

فقید ایرانی است.
سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به دبیری 
برگزار  جاری  بهمن ماه سال  محمد حیدری 

می شود. 

رونمایی پوستر جشنواره فیلم فجر با تصویر زنده  یاد علی حاتمی

سینماها آماده میزبانی جشنواره فجر 
می شوند

سالن  لیست  کرد  اعالم  سینماداران  انجمن  رییس 
فجر  فیلم  جشنواره  پنجمین  و  سی  میزبان  سینماهای 
انجمن  رییس  قاصداشرفی  است.محمد  بررسی  در دست 
این  همکاری  به  اشاره  با  مهر  با  گفتگو  در  سینماداران 
فجر  فیلم  جشنواره  پنجمین  و  سی  دبیرخانه  با  انجمن 
برای برگزاری این رویداد سینمایی در سطح کشور گفت: 
انجمن سینماداران ایران بهترین و مهمترین همکاری را با 
جشنواره فیلم فجر داشته و دارد و از آنجا که سالن های 
تمام  دارند  مخاطبان جشنواره  با  مستقیم  ارتباط  سینما 
سعی خود را می کنیم که سالن ها به خوبی آماده میزبانی 
باشند و در طول برگزاری هم خدمات الزم به مخاطبان 
ارائه شود.وی ادامه داد: هر سال با توجه به لیست سالن 
ارائه می  از سوی دبیرخانه جشنواره فیلم فجر  هایی که 
ایجاد  نظر  مورد  سینماهای  در  تحوالتی  و  تغییر  شود، 
می شود به عنوان مثال قبل از شروع جشنواره فیلم فجر، 
های  سالن  وضعیت  بررسی  برای  جشنواره  کارشناسان 
سینمایی مراجعه می کنند تا در صورت نیاز امکانات فنی 
با  سینماداران  انجمن  شود.رییس  رسانی  به روز  ها  سالن 
تاکید بر اینکه سینماها خود را آماده ارائه بهترین خدمات 
کنند،  می  فجر  فیلم  جشنواره  مهمانان  و  مخاطبان  به 
توضیح داد: در همین راستا طی جلساتی ضعف ها و قوت 
های دوره قبل جشنواره فیلم فجر بررسی می شود تا دیگر 

مشکلی در سینماها وجود نداشته باشد.

پاسخ ایوبی به یک نامه ی اعتراضی

رییس سازمان سینمایی به نامه  اعتراضی سازندگان فیلم 
»امپراطور جهنم« برای پذیرفته نشدن فیلمشان در بخش 

رقابتی جشنواره فیلم فجر پاسخ داد.
یادداشت کوتاه  ایوبی در  زمان، حجت ا...  پیام  به گزارش 
خود خطاب به سازندگان فیلم »امپراطور جهنم« که در 
کرد،نوشته  منتشر  مجازی  فضای  در  شخصی اش  کانال 

است:
»نامه ای را دریافت کردم که از من می خواهد که باور کنم 
که هفت شخصیت فرهیخته و نام آشنا یعنی دکتر حسین 
امید،  افروغ، جمال  کرمی، دکتر طه مرقاتی، دکتر عماد 
سیدضیا هاشمی، نرگس آبیار، دکتر محمدعلی حسین نژاد 
عزیزان(  این  به  احترام  و  ادب  و عرض  فراوان  باپوزش   (
و  فرهنگی  ضروت های  درک  از  ناتوان   « سلیقه«،  »کج 
و  »غافل«  »ضعیف«،  »ترسو«،  »ناپخته«،  اجتماعی«، 

»محافظه کارند«.امپراطور جهنم هم باور نمی کند.....«
طادی  شیخ  پرویز  و  )تهیه کننده(  خزاعی  محمد   
)کارگردان فیلم سینمایی »امپراطور جهنم«( 24 دی ماه 
سازمان  رییس  ـ  ایوبی  حجت ا...  به  نامه ایخطاب  در 
سینمایی ـ انصراف خود را از شرکت در جشنواره ی فیلم 

فجر اعالم کردند.

»بن بست وثوق«
 به »بامداد بیات« رسید

بامداد بیات موسیقی فیلم »بن بست وثوق« را می سازد.
بامداد بیات پس از فیلم سینمایی »حوالی اتوبان« در یک 
بست  »بن  سینمایی  فیلم  متن  موسیقی  دیگر،  همکاری 

وثوق« را برای حمید کاویانی خواهد ساخت.
 12 سن  از  که  بیات(  بابک  زنده یاد  )فرزند  بیات  بامداد 
سال ها  این  در  و  وارد شد  موسیقی  هنرستان  به  سالگی 
برخی  تنظیم  جمله  از  حوزه  این  در  فعالیت هایی 
آهنگ های پدرش را انجام داده، در این باره گفت: همیشه 
پدرم ملودی ها و آهنگ هایی را که خیلی دوست داشت، 
برای تنظیم به من می داد، مثل »آسیمه سر« که آن را در 

16-1۷ سالگی تنظیم کردم.
وثوق«  بست  »بن  سینمایی  فیلم  با  همکاری  درباره  او 
بهترین  از  یکی  کاویانی  حمید  با  همکاری  کرد:  اظهار 
به  هم  و  او  خود  به  هم  زیرا  است،  زندگی ام  اتفاق های 
که  داستانی  با  این که  ضمن  هستم.  عالقه مند  فیلم اش 
فیلم »بن بست وثوق« روایت می کند، ایمان دارم که یکی 

از فیلم های خوب بعد از انقالب اسالمی است.
این آهنگساز درباره کم کاری خود هم گفت: تهیه کنندگان 
و  هستند  ارزان  آهنگسازان  به دنبال  ایران  سینمای  در 
ارزان  کنند،  نگاه  آن ها  کار  کیفیت  به  این که  از  بیشتر 
بودن شان را مد نظر دارند و از طرفی همه چیز در سینمای 

ایران براساس رابطه هاست.

شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد 
 بنده ی طلعت آن باش که آنی دارد

شیوه ی حور و پری گرچه لطیف است ولی 
خوبی آن است و لطافت که فالنی دارد

امروز با حافظ

گزارش پیام زمان از نشست رسانه ای تئاتر فجر

فرهیختگی تئاتر 
نباید مانع ارتباط اجتماعی شود

جشنواره  سی وپنجمین  دبیر 
بین المللی تئاتر فجر با عنوان اینکه 
فرهیختگی تئاتر نباید مانع ارتباط 
اجتماعی شودگفت:امروز تئاتر یکی 
از نهادهای اجتماعی است که بخشی 
از کوشش ما باید توسعه آن باشد. 
در حال حاضر در حوزه کمی، تعداد 
تئاترها افزایش پیدا کرده و قطعا یک 
اندازه کمیت  به  هم  کیفیت  روزی 

رشد می کند.
به گزارش پیام زمان، سعید اسدی در نشست خبری جشنواره ی تئاتر 
فجر که 26 دی ماه در سالن کنفرانس مجموعه تئاترشهر با حضور پیمان 
شریعتی دبیر اجرایی جشنواره برگزار شد، درباره آثار انتخاب شده در 
بخش های مختلف جشنواره به ویژه »مرور تئاتر ایران« که انتقادهایی را 
به همراه داشته است، بیان کرد: آنچه در جدول می بینیم، برگزیده ای از 
تئاتر ایران است و از آنجا که تنها فرصت انتخاب 4۰ اثر در بخش مرور 
وجود داشت، آثار براساس سالیق و دیدگاه های مختلف انتخاب شدند. 
جدول آماده شده در واقع ایران را نشان می دهد و کیفیت جشنواره 

امسال را آثاری که از شهرهای دیگر حضور دارند، تضمین می کنند.
او در پاسخ به اینکه آیا مصلحت و ممیزی هایی برای کنار گذاشته شدن 
نمایشی از جشنواره که متقاضی بوده، وجود داشته است، گفت: ماجرا 
این است که جشنواره بین المللی تئاتر فجر یک جشنواره دولتی است که 
باید در آن سیاست های فرهنگی پیگیری شود. سهم ایرانیان و نسل های 
متفاوت تئاتری دیده شود و رضایت عمومی را هم ایجاد کند. بنابراین 
شاید از منظر من جلوه تئاتر ایران به شکلی دیگر باشد اما واقعیت این 

است که با یک فرمول پیچیده طرف هستیم.
دبیر جشنواره ی تئاتر فجر تأکید کرد که یکی از مشکالت تئاتر ایران 
می تواند رفتن به سمت یک نوع نگاه فرمی باشد، در حالی که تئاتر 
فقط زیبایی شناختی نیست و در این جشنواره تنوع و گستره ملی لحاظ 

شده است.
اسدی ادامه داد: مصلحت همیشه وجود دارد و اگر من دبیر یک جشنواره 
کامال مجزا و هنری بودم و متولی برگزاری جشنواره هم بخش خصوصی 
بود، می توانستم خیلی راحت تر پاسخگو باشم چرا که اینجا قوانینی 
براساس سیاست های فرهنگی و فرهنگ عمومی وجود دارد که در 

برگزاری جشنواره باید لحاظ شوند.
در این باره پیمان شریعتی دبیر اجرایی جشنواره ی تئاتر فجر هم توضیح 
داد: بخش مرور جشنواره در واقع شامل آثاری است که از مرکز هنرهای 
نمایشی مجوز گرفتند و کاری که مجوز گرفته قطع به یقین، مشکلی 
برای اجرا در جشنواره ندارد اما واقعیت این است که بسیاری از نمایش ها 
متقاضی حضور در جشنواره نبودند و من شخصا به دست اندرکاران بعضی 
از نمایش ها زنگ زدم اما آن ها به دالیل مختلف از جمله میسر نبودن 
جمع کردن بازیگران گروه دورهم، امکان شرکت در جشنواره را نداشتند.
او با اشاره به اینکه ای کاش بسیاری دوستان دیگر در جشنواره حضور 
داشتند، گفت: با این حال بخش »به عالوه فجر« را فرصتی می دانم 
که اتفاق خوشایندی را با ورود 5۷ نمایش رقم می زند.سعید اسدی در 
بخشی دیگری از این نشست درباره انتخاب آثار بخش بین الملل و نیز 
در پاسخ به اینکه این آثار ارتباطی با انقالب اسالمی و مناسبت دهه فجر 
پیدا می کنند یا خیر، اظهار کرد: اعتقاد من این است که تئاتر ایران برای 
جهان پیشنهاد دارد و باید در این راستا فرصت سازی کرد که یکی از 
این فرصت ها جشنواره تئاتر فجر است.او افزود: در دنیا مجموعه آثاری 
به لحاظ تکنیکی یا مضمونی اجرا می شوند باید برای انتخاب با فرهنگ 
ما مطابقت داشته باشند. بر این اساس یکی از آثاری که در جشنواره 
امسال کامال با رویکرد و موضوعات مدنظر منطقه منطبق است، نمایشی 
از اسپانیاست که به سفر پناهندگان برخی از کشورهای اطراف ما به اروپا 
می پردازند.وی با تأکید بر اینکه در بخش بین الملل معرفی تکنیک های 
جدید تئاتر امروز دنیا و اجراهای تعاملی متفاوت از مهمترین رویکردهای 
انتخاب آثار بوده است، همچنین اضافه کرد: سال گذشته با یک مسئله  
کمتر چالش داشتیم که امسال مشکالتی را برای ما ایجاد کرد و آن هم 
مصوبه غیرعادالنه آمریکاست که در بخش دریافت ویزا و سفر برخی از 

گروه های تئاتری به ایران نتوانستیم دعوت الزم را انجام دهیم.
دبیر جشنواره تئاتر فجر همچنین در بخش دیگری از این نشست و در 
پاسخ به انتقاداتی که نسبت به نحوه انتخاب آثار، اعالم نشدن نمایش های 
متقاضی شرکت در جشنواره، رقابتی و اضافه کردن بخشی با نام »مسابقه 
تئاتر جوانان« اظهار کرد: اعتقاد من این است که جشنواره نباید رقابتی 
باشد. با این حال امسال به این موضوع فکر کردم که فرصتی به جوانان 
داده شود. انتخاب ها و تقسیم بندی من براساس ابداع و خلق خودم نبوده 
بلکه براساس تاریخچه جشنواره و نقدهایی که در طول سال ها مطرح 
شده بود، انجام شده است.اسدی گفت:  در آخرین فرصتی که برای فجر 
داشتم، تالش های زیادی کردم و ادعایی بر کامل بودن ندارم اما تالش 
کردم چیزهایی تثبیت و نظمی برقرار شود و در این بین نقص هایی هم 
بوده که به دیده منت می پذیرم.او در ادامه در پاسخ به انتقادی دیگر 
درباره چالش »من هم یک تئاتری ام« که در فضای مجازی از سوی 
این جشنواره به راه افتاده است و اینکه شأن تئاتر آنقدر باالست که نباید 
وارد حیطه چنین چالش هایی شود، توضیح داد: فرهیختگی تئاتر نباید 
مانع ارتباط اجتماعی شود. امروز تئاتر یکی از نهادهای اجتماعی است 
که بخشی از کوشش ما باید توسعه آن باشد. در حال حاضر در حوزه 
کمی، تعداد تئاترها افزایش پیدا کرده و قطعا یک روزی کیفیت هم به 
اندازه کمیت رشد می کند. وی ادامه داد: اما آنچه پیش آمده یک دعوت 
عمومی برای تئاتر است. تمام تالش ما این است که همه خود را تئاتری 
بدانند هر چند شاید یکی از مهمترین چالش های ما این باشد که چه 
میزان صندلی به منتقدان و هنرمندان تئاتر بدهیم که اگر این جشنواره 

مردمی است چند درصد باید به مردم داده شود.
دبیر جشنواره ی تئاتر فجر در پاسخ به سوال درباره اینکه چرا با توجه 
به تداخل چهار روزه جشنواره تئاتر فجر و فیلم و اینکه شنیده می شود 
پیشنهاد جابه جایی زمان برگزاری جشنواره تئاتر فجر هم مطرح شده 
بود، اتفاقی مبنی بر جا به جایی زمان این رویداد برای چند روز نبود، 
گفت: چنین مسئله ای به طور دقیق به ما گفته نشد اما نکته مهم این 
است که یک تقویم شمسی و قمری داریم که رویدادهایی در آن دو 
وجود دارد. جشنواره بین المللی تئاتر فجر با یک مسئله مهم روبروست 
آثار غیرایرانی در جشنواره است.  و آن هم هماهنگ کردن حضور 
در این راستا یک برنامه ریزی یک ساله انجام می شود و تغییر زمان 
برگزاری جشنواره و هماهنگ شدن با گروه هایی که از خارج از کشور 
می آیند بسیار سخت و دشوار است.اسدی ادامه داد: اگرچه سینما 
ممکن است خیلی جذاب تر باشد اما شأن تئاتر فوق العاده است، هر 
چند تئاتر به عنوان یک هنر فرهیخته زیر سایه سینما قرار دارد، با این 
حال من خیلی نگران نیستم که زیر سایه آن ها باشیم اما طبق تقویم 
بین المللی امکان جابه جایی نداشتیم.در بخشی از این نشست دبیر 
اجرایی جشنواره تئاتر فجر هم با اشاره به اینکه تا روز 12 بهمن اجرای 
رسمی جشنواره ادامه خواهد داشت، گفت: از 12 تا 22 بهمن ماه بخش 
دیگر و در واقع ادامه جشنواره را خواهیم داشت که آن هم به حضور 
گروه »یوجینو باربا« در ایران مربوط می شود. او به همراه گروه خود 
به همراه  اجرای عمومی  پنج روز  و  ایران می آید  به  بهمن  روز 12 

مسترکالس و ورک شاپ برای وی برنامه ریزی شده است.

گزارش

تنبلی، آدمی را خیالپرست بار می آورد. 
پوسه نه

سخن حکیمانه

»جشن همگانی« قیصری
 در کتابفروشی ها

مجموعه داستان »جشن همگانی« نوشته مجید 
بازار  راهی  و  منتشر  افق  نشر  توسط  قیصری 
همگانی«  »جشن  داستان  شد.مجموعه  نشر 
نوشته مجید قیصری به تازگی توسط نشر افق 
منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب 
مجموعه  داستاِن  مجموعه  دومین  و  پنجاه 
»ادبیات امروز« است که توسط این ناشر منتشر 
می شود. »زیرخاکی«، »شماس شامی«، »گوساله  
کتاب هایی  تاریکی«  »نگهبان  و  سرگردان« 

هستند که این ناشر از قیصری چاپ کرده است.
»جشن همگانی«، 16 داستان کوتاه را از این 
با  داستان هایش  که  می گیرد  بر  در  نویسنده 
مضامین  اسطوره ای،  مفاهیم  از  بهره مندی 
دینی و مذهبی و باورهای بومی ایران، نوشته 
شده اند. قیصری در این مجموعه، خالف آثار 
پیشین خود از داستان های جنگ، فاصله گرفته 
و به نوشتن داستان هایی با مضمون های متنوع 
که بیشترشان اسطوره ای و دینی هستند روی 
آورده است. به این ترتیب، داستان های »جشن 
هستند. متنوع  مضمون،  نظر  از  همگانی« 
قیصری در این کتاب، با دست مایه قرار دادن 
انسان  مواجه  مختلف،  مضامین  و  موضوعات 
و  مدرن  جهان  ویژه  موقعیت های  با  سنتی 
است.عناوین  کرده  نویسی  داستان  پسامدرن، 
داستان های این کتاب به ترتیب عبارت است 
باطل،  سحر  اقبال،  سنگ  دیگر،  موسای  از: 
جشن  بلور،  کشتار،  برای  آهنگی  َرز،  دختر 
همگانی، رمیدن، شر کامل، فرار، شیرین، هر 
شب یکی از این گله کم می شود، قلعه ِگلی، 
سفرنامه  پیشگویی،  مضاف،  آب  مطلق  آب 
»جشن  داستان های  در  عیالمی.قیصری 
خلق  برای  دینی  سوژه های  از  گاه  همگانی« 
نام  به  برده است. در داستانی  بهره  داستانش 
»فرار«، به ماجرای زوجی مسلمان می پردازد 
که می خواهند به خارج مهاجرت کنند. داستان 
نوازنده ای است  برای کشتار« درباره   »آهنگی 

که تارش را آلت لهو دانسته و شکسته اند. 

در بازار کتاب

صحبت های  در  کیدمن«  »نیکول 
به  را  آمریکا  مردم  اخیرش، 
جدید  رییس جمهور  از  حمایت 
خود یعنی »دونالد ترامپ« ترغیب 
نوشت:  پست«  کرد.»هافینگتون 
آمریکایی  بازیگر  کیدمن«  »نیکول 
دارد،   را هم  استرالیا  که شهروندی 
رسیده  زمانی  »دیگر  گفت:  اخیرا 
جمهور  رییس  از  آمریکا  مردم  که 

منتخب خود حمایت کنند«
که  زمانی  درست  حرف ها  این 
سینما  سرشناس  چهره های 
همچون »مریل استریپ« و »رابرت 
با سرسختی تمام مخالفت  دنیرو« 
اعالم  ترامپ«  »دونالد  با  را  خود 
می کنند، حواشی را به همراه داشته 

است.
در  استریپ«  »مریل  اخیرا 

عمر  یک  جایزه  دریافت  زمان 
مراسم  در  خود  هنری  دستاورد 
»گلدن  دوره  هفتادوچهارمین 
گلوب«،  بخشی از سخنرانی خود را 
به مخالفت با رییس جمهور جدید 
وقتی  و  داد  اختصاص  کشورش 
»ترامپ« علیه او در صفحه توئیتر 
بازیگران  داد،   نشان  واکنش  خود 
سرشناسی چون »جورج کلونی« و 
»رابرت دنیرو« به حمایت از همکار 

باسابقه خود برخاستند.
جهانی  چهره های  از  دیگر  یکی 
به  بارها  گذشته  ماه  یک  طی  که 
»ترامپ« تاخته، »جی.کی رولینگ« 
نویسنده انگلیسی رمان های معروف 
دارد  اعتقاد  که  است  پاتر«  »هری 
روی کار آمدن فردی مثل »ترامپ« 

به همه مردم جهان ارتباط دارد. 

حمایت »نیکول کیدمن« از »ترامپ«

مدیر اجرایی نهمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی از 
آغاز به کار هیات های انتخاب نهمین جشنواره پروین 

اعتصامی خبر داد.
به گزارش پیام زمان، فرناز قیصری پور با اعالم این 
خبر افزود: این رویداد سینمایی در قالب دو بخش 
اصلی مسابقه فیلم کوتاه، مسابقه فیلم های نیمه 
بلند و بلند مستند زنان فیلمساز و مسابقه فیلم بلند 
سینمایی و در قالب هشت زیربخش طراحی شده 
که در مجموع هزار و ۷۷ اثر در این دوره شرکت 
کردند.وی ادامه داد: در این دوره جشنواره پروین 
اعتصامی در بخش مسابقه فیلم کوتاه 1۰44 نفر در 
سایت جشنواره ثبت نام نموده اند که از این میان 

84۰ فیلم داستانی، مستند، تجربی و پویانمایی که 
مرتبط با موضوعات بخش های مختلف جشنواره 
صورت  به  انتخاب  های  هیات  توسط  هستند، 
شوند. می  بازبینی  ساختار  اساس  بر  تخصصی 
قیصری پور  با اشاره به بخش»زنان فیلمساز با 
زن«  موضوع  با  فیلمساز  مردان  و  آزاد  موضوع 
خاطرنشان ساخـت: در این بخش 48۰ فیلمساز 
با 2۳9 فیلم داستانی، 118 فیلم مستند، ۷8 فیلم 
پویانمایی و 45 فیلم تجربی برای ورود به بخش 

مسابقه با هم رقابت می کنند.
وی اضافه کرد: در بخش های»توانمندسازی زنان 
و بازتاب نشاط در خانواده«، »پرتره )زنان شاخص 

ایرانی(«، »زنان و میراث فرهنگی«و »جزیره کیش« 
266 فیلمساز برای ورود به بخش مسابقه رقابت می 
کنند.به گفته وی؛ در بخش»زنان و زندگی شهری« 
نیز، 94 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و قابل 
توجه اینکه هیات انتخاب و داوری این بخش به 
صورت مجزا به بررسی فیلم ها می پردازندمدیر 
اجرایی جشنواره پروین اعتصامی به مسابقه فیلم 
های نیمه بلند و بلند مستند زنان فیلمساز این دوره 
جشنواره پرداخت و تصریح کرد: در این بخش 24 
اثر مستند زنان فیلمساز که زمانشان بیش از 4۰ 
دقیقه است برای ورود به بخش مسابقه با هم رقابت 

خواهند داشت..

آغاز به کار هیات های انتخاب جشنواره پروین اعتصامی


