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کابینه در حال شکل گیری 
ترامپ را بیشرت بشناسید

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: جمهوری اسالمی ایران با هدف مطلع شدن طرف سعودی 
از محورهای مورد نظرکشورمان، به دعوتنامه وزارت حج عربستان پاسخ داد.

به گزارش روابط عمومی بعثه مقام معظم رهبری، حجت االسالم والمسلمین سید علی قاضی عسکر دیروز 
در نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، افزود: در 

صورت فراهم شدن مقدمات و شرایط الزم همه مصمم هستند که حج آینده برگزار شود.
وی با اشاره به دعوتنامه عربستان برای برگزاری دیدارها و مذاکرات دو جانبه درخصوص حج 96 اظهار 
داشت: نامه ایران توسط رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خطاب به وزیر حج عربستان 

ارسال و محورهای مورد نظر کشورمان به طرف سعودی منعکس شده است.

روحانی: مذاکره مجدد در برجام معنا ندارد

برجام پیروزی ملت ایران در اخالق است

وزیـر اقتصـاد از برنامـه دولـت بـرای رونمایـی از صـد پروژه 
ملـی در صـد روز آینده خبر داد و گفـت: درآمدهای گمرکی 
۴۰ درصـد افزایـش یافت. علی طیب نیا در مراسـم رونمایی 
از سـامانه های جدیـد گمرکـی گفت: در سـال 9۳ حدود ۸6 
درصـد از درآمدهـای گمرکـی بـا اسـتفاده از شـروع بـه کار 

سـامانه هـای جامع ایـن بخش با رشـد مواجـه بود...

گفت:  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
در المللی  بین  مناقصه  برگزاری   احتمال 
ایران وجود دارد و همچنین ممکن   LNG پروژه های 
شرکت  یک  با  بندی  جمع  به  رسیدن  صورت  در  است 
صاحب صالحیت خارجی، اولین پروژه LNG به صورت 

مذاکره و خارج از برگزاری مناقصه واگذار شود.  1110

نفت و انرژیاقتصادی

رونمایـی از صدپروژه 
ملی در روزهای آینده

پروژه های LNG ایران 
فعال می شود
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é  همه تحریم ها علیه ایران 
برداشته شده

é  7/4 رشد بی نظیر 
درصدی اقتصاد

روحانی«  »حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
نهمین  در  دیروز  ایران،  اسالمی  رییس جمهوری 
خارجی  و  داخلی  خبرنگاران  با  خبری  نشست 
کرد:همه  تاکید  و  گفت  پاسخ  آنان  سواالت  به 

تحریم های هسته ای برداشته شده است.
اظهار  وگو  گفت  این  ابتدای  در  رییس جمهوری 
اعتدال،  با  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  داشت: 
عقالنیت، خرد و با حوصله و سعه صدر به ما نشان 
دادند که این بهترین روش و راه برای اداره کشور 
و تعامل با افکار و اندیشه های مختلف است. دکتر 
عالوه  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  افزود:  روحانی 
نظام و  انقالب  به  بر خدمات شایان توجه نسبت 
کشور، با صبر، متانت و سکوت آن جا که برای نظام 
الزم می دیدند در مسائل بسیار مهم سیاسی گام بر 
می داشتند. وی تصریح کرد: خوشحالم که امروز 
این فرصت در اختیار ما قرار گرفته تا فعاالن رسانه 
های گوناگون، سواالت و مسائلی که مورد نظر آن 

است را مطرح کنند.
بزرگوار،  قدرشناس،  مردم  از  مجریه  قوه  رییس 
فهیم و زمان شناس ایران که در ضایعه درگذشت 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی با اشک و آه و با حرکت 
آن  بدرقه  و  نماز  مراسم  در  ها  در خیابان  پرشور 
پیکر پاک و ترحیم حضور پیدا کردند، تشکر کرد.

روحانی ادامه داد: مردم ما به خوبی قدر بزرگانشان، 
خادمان و آنها را که تاثیرگذار در پیروزی انقالب 
آبادانی کشور  توسعه،  برای  اسالمی و کسانی که 

گام بر می دارند را می دانند .
وی تصریح کرد: آیت ا... هاشمی رفسنجانی عالوه 
نظام و  انقالب  به  بر خدمات شایان توجه نسبت 
کشور، با صبر و متانتشان و سکوتشان آن جا که 
بسیار مهم  نظام الزم می دیدند در مسائل  برای 
روش  با  همچنین  داشتند  می  بر  گام  سیاسی 
اعتدالیشان با عقالنیتشان و خردشان و با حوصله و 
سعه صدرشان به ما نشان دادند که بهترین روش 
و راه برای اداره کشور برای تعامل با افکار و اندیشه 

های مختلف کدام است.
ما  میان  در  بزرگ  مرد  آن  امروز  کرد:  تاکید  وی 
افکار آن  از  توانیم مستقیم  امروز ما نمی  نیست، 
مرد بزرگ برای آینده مان استفاده کنیم اما شیوه 
، راه ، نصایح و آنچه که او برای ما یادگار گذاشته 
اند از جمله آثار صوتی و نوشته هایشان و از همه 
سرمایه هایی که برای ما به یادگار گذاشته اند می 

توانیم استفاده و بهره برداری کنیم.
اعتدال، راه خرد  رییس جمهوری اضافه کرد: راه 
معضالت  برای حل  حوصله  و  صبر  با  باید  است، 

کشور تالش کنیم.
از همه  ایران  بزرگ  از ملت  روحانی ضمن تشکر 

فعاالن سیاسی خواست همین فضا را ادامه دهند.
وی یادآور شد: همین روش را نه تنها برای امسال 
بلکه برای سال های پیش رو برای آبادانی کشور 

عزیزمان ادامه دهیم.
تر آن است که در  از همه مهم  تاکید کرد:  وی 

یک فضای آرام و اعتدالی فرمان الهی و دستورات 
به  نکند  نشود،  گذاشته  پا  زیر  اخالق  و  خداوند 
جناحی  گروهی،  فردی،  مسائل  از  برخی  خاطر 
و  حسنه  اخالق  و  درستی  و  راستی  بخواهیم 
در  بزرگ  خداوند  که  هایی  شیوه  همچنین 
قرآن مجید به ما توصیه کرده است را به دست 

فراموشی بسپاریم
خبری  نشست  نهمین  ادامه  در  جمهوری  رئیس 
و در نخستین سالگرد اجرای برجام، این توافق را 
ما  و گفت:  دانست  اخالق  ایران در  پیروزی ملت 
از لحاظ سیاسی نیز پیروز شدیم؛ به دنیا گفتیم 
که ایران نظامی نیست که با او رفتار امنیتی شود.

مذاکرات  در  ایران  موفقیت  به  اشاره  با  روحانی 
دولت  به  تعلق  برجام  گفت:  برجام  و  ای  هسته 
آن  از  برجام  ندارد.  خاصی  شخص  به  یا  یازدهم 
ملت بزرگ ایران است. برجام از آن رهبری مقتدر 
کشور و از آن شهیدان ما، شهدای هسته ای و دیگر 

فدارکاران ما است.
وی خاطرنشان کرد: برجام به استقامت یک ملت 
تعلق دارد و یک دستاورد بزرگ ملی است. کسی 
فکر نکند به خاطر انتخابات سال آینده باید نسبت 
به برجام بیش از حد سخن بگوید یا کمتر از حد 

الزم نسبت به برجام حرف بزند.
برجام  از  ما  برای  کرد:  تصریح  جمهوری  رئیس 
یک  موفقیت  مهمتر  برجام  از  است،  حق  مهمتر 
به  نسبت  خداوند  پیشگاه  در  چرا  است.  ملت 
موفقیتمان شاکر نباشیم؟ البته هیچ کسی در این 
دنیا مدعی موفقیت 1۰۰ درصدی نیست. هر کاری 
ممکن است ایرادی داشته باشد اما جمع این کار، 

موفقیت بزرگ برای ملت عزیز و بزرگ ما بود.
روحانی اضافه کرد: ما در اخالق پیروز شدیم. هیچ 
کسی تردید نکند که برجام پیروزی ملت ایران در 
دنبال سالح  بودیم  دنیا گفته  به  ما  است.  اخالق 
هسته ی و کشتار جمعی نیستیم. گفته بودیم آنچه 
راجع به نظام و ایران نسبت به سالح کشتار جمعی 

گفته می شود، دروغ و اتهام است.
وی گفت: ما در برجام برای دنیا به اثبات رساندیم 

آنها که  و  راستگوست  نظامی  ایران،  نظام  و  ملت 
علیه این نظام به ناروا سخن گفتند، امروز در تاریخ 

جهان و در پیشگاه اخالق باید سرافکنده باشند.
رییس دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: کمتر 
کسی از صاحبنظران در کشور فکر می کرد موضوع 
رسما  الملی  بین  آژانس  و  ام. دی حل شود  پی. 
اعتراف کند مسائل گذشته ایران در هسته ای پایان 
یافته و از این پس باید نسبت به آینده بررسی ها 
را ادامه دهیم. پایان این پرونده به معنای موفقیت 

اخالقی ملت بزرگ ایران بود.
وی یادآور شد: ما از لحاظ سیاسی پیروز وموفق 
شدیم؛ چون به دنیا گفتیم ایران نظامی نیست با او 
در دنیا رفتار امنیتی شود. خواستیم به دنیا بگوییم 
ایران می تواند در مسائل مختلف جهان به عنوان 

بازیگر فعال و سازنده در صحنه باشد.
خبرنگاری  سوال  به  پاسخ  در  جمهوری  رییس 
فقرا  برای  برجام  دستاوردهای  که  این  بر  مبنی 
گفت:  است؟  بوده  چه  جامعه  نشینان  حاشیه  و 
شما از دستاورد برجام برای مردم و فقرا صحبت 
اقشار  از جمله  کردید. برجام تعلق به همه ملت 
مستضعف دارد. روحانی افزود: اگر 27 دی سال 
گذشته برجام اجرایی نمی شد و فرض هم بگیریم 
آن تحریم ها که می خواستند تصاعدی باال برود، 
در  که  همانی  عادی  صورت  به  و  شد  نمی  هم 
آذر پارسال بود وضع نفت ما ادامه پیدا می کرد، 
کل درآمد نفتی ما امسال ۳2 تا ۳۳ هزارمیلیارد 

تومان بیشتر نبود.
روحانی ادامه داد: ما امسال تا پایان سال با اجرای 
برجام چیزی نزدیک به 7۰ میلیارد تومان درآمد 
نفتی خواهیم داشت. اگر نبود ما این پول را از کجا 
از  از حقوق کدام قشر؟  می خواستیم کم کنیم؟ 
حقوق پرستاران و معلمان بزنیم؟ در بخش بهداشت 
و درمان کارها را زمین بگذاریم؟ در زمینه کارهای 
اجتماعی که انجام می دهیم، حقوق بازنشستگان 
را تعطیل کنیم؟ چه کار باید می کردیم؟ بخش 

امنیتی و نظامی را حقوق نمی دادیم؟
اد      امه د      ر صفحه 2

روحانی: مذاکره مجدد در برجام معنا ندارد

برجام پیروزی ملت ایران در اخالق است

اولین  در  چین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
وین  هسته ای  نهایی  و  جامع  توافق  سالگرد 
)برجام( خواستار تعهد کامل و مطلق همه جوانب 

ذی ربط و کشورها به این توافق مهم شد.

»هوا چون اینگ« امروز در نشست خبری خود 
برجام  از  باید  تنها  نه  که  گفت  خبرنگاران  با 
آن  بیشتر  اجرای  به  باید  بلکه  کرد  حراست 

مساعدت نمود و همت ورزید.
ربط  ذی  های  طرف  با  پکن  کرد:  تاکید  وی 
برای اجرای کامل، جامع و موثر توافق هسته 

ای همکاری بسیار نزدیکی خواهد داشت.
او با اشاره به فرا رسیدن اولین سالگرد توافق 
هسته ای گفت که جمهوری خلق چین از ابتدا 
برای حل و فصل این مساله تمامی تالش های 
این  سازنده خود را بکار گرفته و همچنان به 

روند ادامه خواهد داد.
ای  نمونه  را  برجام  چین،  دولت  سخنگوی 
المللی  بسیار موفق از تالش های جامعه بین 
با  مهم  بسیار  مساله  یک  فصل  و  حل  برای 
توسل به ابزارهای دیپلماسی و سیاسی دانست.

با  برجام  گذشته  سال  یک  در  که  گفت  وی 
موفقیت و در یک فرایند مطلوب و با آرامش 

و دقت اجرا شده و به پیشبرد صلح و ثبات در 
خاورمیانه انجامیده است.

به رسمیت  توافق  برجام یک  »هوا« گفت که 
امنیت سازمان  از سوی شورای  شناخته شده 
ملل است و چین از همه طرف ها دعوت می 
کند به تعهدات و الزامات مربوط به این توافق 
اند،  کرده  توافق  اش  باره  در  آنچه  و  رسمی 

 پایبند باشند.
پیش از این »وانگ یی« وزیر امور خارجه چین 
نیز در پکن گفته بود که برجام به عنوان یک 
دستاورد تاریخی دیپلماسی، باید از سوی همه 

کشورها مورد احترام قرار گرفته و اجرا شود.
برخی  های  تراشی  مشکل  به  اشاره  با  وی 
کشورها در برابر برجام تاکید کرد: این توافق 
با تغییر دولت ها نمی توان  فرادولتی است و 
آن را زیر پا گذاشت و اگر نظری هم وجود دارد 
اندیشیده شده  از ساز و کارهای مناسب  باید 

مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

چین خواستار تعهد مطلق همه کشورها به اجرای برجام شد

سوی  از  برجام  اجرای  سه ماهه  گزارش  چهارمین 
وزارت امور خارجه کشورمان به کمیسیون سیاست 

خارجی و امنیت ملی مجلس ارایه شد.
به  مربوط  که  خارجه  وزارت  گزارش  اساس  بر 
است  برجام  چارچوب  در  شده  انجام  فعالیت های 
در رابطه را فعالیت های راکتور آب سنگین اراک و 
بازطراحی راکتور اعالم شده است که »طراحی پایه 
سازمان  متخصصان  توسط  شده  بازطراحی  راکتور 

انرژی اتمی ایران تکمیل شده است«.
هم چنین این گزارش می افزاید که »مذاکره با چین 
برای انعقاد قرارداد بازطراحی مفهمومی به مراحل 
نوع  تعیین  سر  بر  مذاکره  و  است  رسیده  پایانی 

سوخت راکتور ادامه دارد.
بر  عالوه  که  می کند  اعالم  گزارش  این  هم چنین 
سنگین  آب  دخایر  از  تن   1۳۰ بر  مازاد  صادرات 
ایران، صادرات محصوالت جانبی آب سنگین آغاز 

شده است.
تعهدات  که  می کند  تایید  خارجه  وزارت  گزارش 
مربوط به بال دیگر فردو طبق پاراگراف های 2-۴7 
و ۴۸-2 که یک سال زمان برای اجرای این تعهد 
فرصت بود در موعد مقرر انجام شده است. اقدامات 
مربوط به بال مورد اشاره در فردو مبتنی بر جمع آوری 

کلیه زیرساخت  سانتریفیوژها در این بال است.
تن  که 1۳۰  می کند  تایید  گزارش  این  هم چنین 
اورانیوم طبیعی در ازای ۳۸ تن آب سنگینی که به 
روسیه فروخته شد،  خریداری شده است و مجوز این 

خرید از سوی کانال خرید برجام صادر شده است.

ایران پیش از این در چارچوب برجام بیش از 2۰۰ 
تن مواد از قزاقستان وارد کرده بود.

این گزارش با اشاره به اختالف نظر ایران و 1+5 بر 
سر محاسبه رسوبات اورانیوم غنی شده اعالم کرده 
است که »بر اساس دو مصوبه کمیسیون مشترک 
عدم  شرایط  به  نسبت   5+1 و  ایران  میان  برجام 
محاسبه میزان صفحات سوخت پرتو داده شده و نیز 
رسوبات موجود در کارخانه تولید سوخت غنی شده 
اصفهان )EUPP( در زمره ۳۰۰ کیلو ذخایر مواد 
غنی شده ایران توافق شد. بر اساس این گزارش، بیش 
از 11۰ کیلو فضای جدید غنی سازی برای تولید مواد 

غنی شده ایجاد شده است.
به گزارش ایسنا،  در عین حال گزارش وزارت خارجه 
برای  جدید  فضای  میزان  این  که  مساله  این  به 
غنی سازی باید با چه غنایی باشد، اشاره نکرده است.

وزارت خارجه هم چنین اعالم کرده است که ماشین 
از  ماشین  آماده سازی  و  موانع  رفع  از  پس   ۸-IR

ابتدای بهمن ماه آغاز خواهد شد.
این گزارش در بخش مربوط به لغو تحریم ها تاکید 
کرده است که » تعداد 12 حساب بانکی در آلمان، 
ایتالیا، ژاپن، ترکیه، امارات، سوییس،  چین و نیز شعب 
خارجی سه بانک ایرانی، برای واریز وجوه حاصل از 

صادرات محموله های نفتی، فعال شده است.«
بزرگ  بانک های  تعامل  عدم  به  توجه  با  هم چنین 
اروپایی با ایران پس از برجام، گزارش اخیر وزارت 
خارجه تایید کرده است که اخیرا دویچه بانک آلمان 
انتقال مبالغ نفتی ایران و بانک RBS انگلستان نیز 

نقل و انتقال وجوه برای شرکت نفت ایران و نیکو را 
آغاز کرده است.

هم چنین بر اساس گزارش اخیر وزارت خارجه، به 
دنبال اجرایی شدن برجام، 1۴۳ فروند از کشتی های 
شرکت کشتیرانی ایران و 7۴ فروند از نفتکش های 
شرکت ملی نفتکش، از فهرست تحریم های آمریکا 
خارج شد و به طور کلی تمامی مشکالت تحریمی 
شرکت کشتیرانی ایران و شرکت ملی نفتکش مرتفع 

شده است.
هم چنین یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده در سه 
ماه گذشته که در چهارمین گزارش وزارت خارجه به 
آن اشاره شده است، اصالح دو راهنمای اجرایی اوفک 
احتمالی تحریم ها  بازگشت  از  ناشی  درباره شرایط 
)Snapback( است. بر اساس دو راهنمای ارایه 
تحریم ها  بازگشت  اوفک، در صورت  از سوی  شده 
به منظور کاهش زیان های احتمالی به طرف ایرانی 
تجاری  فعالیت های  خاتمه  برای  ماهه   6 فرصت 
داده شده است. هم چنین امکان بازپرداخت اقساط 
واوم های دریافتی طبق برنامه زمانی توافق در قرارداد 

منعقد شده وجود دارد.
به  نسبت  دیگر  بخشی  در  خارجه  وزارت  گزارش 
شعارهای تبلیغاتی دونالد ترامپ علیه برجام و تاثیر 
کرده  نگرانی  ابراز  برجام  اجرای  روند  بر  آن  روانی 
است. وزارت خارجه شرایط ناشی از شعارهای ترامپ 
علیه برجام را موجب بروز بالتکلیفی و نگرانی درباره 
آینده برجام در میان تعدادی از شرکت های خارجی 

متمایل به همکاری اقتصادی با ایران شده است. 

چهارمین گزارش سه ماهه اجرای برجام

بیش از 110 کیلو فضای جدید غنی سازی
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کالم  نور

دومین اجالس عمومی مجلس 
خبرگان رهبری 17 و 18 اسفند 

یک عضو هیات رییسه مجلس خبرگان تعیین 
جانشین آیت ا... هاشمی رفسنجانی در مجلس 
مجلس،  این  هماهنگی  به  منوط  را  خبرگان 
شورای نگهبان و وزارت کشور جهت برگزاری 

انتخابات میان دوره ای دانست.
به گزارش ایسنا ، آیت ا... سیداحمد خاتمی در 
عملکرد  از  گزارشی  ارایه  با  خبرنگاران  جمع 
شد:  یادآور  پنجم،  دوره  در  خبرگان  مجلس 
افتتاح دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری در 
تاریخ ۴ و 5 خردادماه سال جاری طی مراسمی 

صورت گرفت.
دوره  این  افتتاح  از  ماه   7 از  بیش  افزود:  وی 
به  مجلس  این  اخیر  عملکرد  باید  و  می گذرد 
استحضار عموم مردم برسد؛ باید گفت که این 
دوره مجلس خبرگان از فعالیت بیشتری نسبت 

به دوره های قبل برخوردار بوده است.
رهبری  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
تا  خبرگان  مجلس  رییسه  هیئت  کرد:  بیان 
این  که  است  کرده  برگزار  را  7جلسه  کنون 
نصاب  ماه  هفت  طول  در  جلسه  هفت  حجم 

قابل توجهی است.
وی گفت: یک جلسه مشترک بین هیئت رئیسه 
و کمیسیون ها برگزار شد. این جلسات بر اساس 
آیین نامه برگزار شده است. کمیسیون تحقیق 
کنون 5  تا  اساسی  قانون  اصل 111  موضوع  
جلسه را به خود اختصاص داده که به بررسی 

شاخص  های رهبری پرداخته است.
خاتمی اظهارکرد: در این عرصه باید شاخصی 
معین می شد که براساس آن ارزیابی انجام شود 

تا نقشه راه کمیسیون تحقیق باشد.
وی افزود: کمیسیون اصل 1۰7 به این مساله 
می پردازد که پس از رحلت امام و رهبر، تعیین 
رهبر جدید بر عهده خبرگان است و کمیسیون 
1۰9 نیز به شرایط رهبر آینده می پردازد. این 
رهبری  مظان  در  که  را  افرادی  کمیسیون 
قرار می گیرند توسط کمیته ای که داخل این 
محرمانه  کامال  و  می گیرد  شکل  کمیسیون 
است و تنها رهبر انقالب طبق قانون می تواند 

در جریان قرار بگیرد، مد نظر دارد.
رهبری  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
بیان کرد: کار این کمیسیون بسیار مهم است 
را  اصلی  اولویت  اسرار  و حفظ  داری  امانت  و 
با  دوره  این  در  کمیسیون  این  ریاست  دارد. 
را  کنون 5 جلسه  تا  که  است  مومن  ا...  آیت 

برگزار کرده است.

حاجی بابایی: پرداختی به مدیران؛ 
قابل رویت عمومی

گفت:  ششم  برنامه  تلفیق  کمیسیون  رئیس 
به  پرداختی ها  تمام  برنامه،  این  الیحه  طبق 
رویت خواهد  قابل  مردم  برای عموم  مدیران، 

بود.
با  مصاحبه  در  بابایی  حاجی  حمیدرضا 
گفته  اینکه  افزود:  صداوسیما،  خبرگزاری 
ششم  برنامه  الیحه  ارسال  حین  در  می شود 
توسعه به شورای نگهبان عبارتی مجددا از این 
الیحه حذف شده و پرداختی به مدیران قابل 

رویت نخواهد بود، صحیح نیست.
وی تصریح کرد: طبق مصوبه مجلس شورای 
اسالمی، حقوق همه مدیران در سامانه پیش 
ششم  برنامه  الیحه   ۳5 ماده  در  شده  بینی 
خواهد  رویت  قابل  مردم  عموم  برای  توسعه، 

بود.
حاجی بابایی گفت: طبیعی است که پرداختی 
رویت  قابل  مردم  برای  دولت  کارکنان  به 
ماده  این  تصویب  از  هدف  چون  بود  نخواهد 
حقوق  و  بود  مدیران  حقوق  شفافیت  صرفا 

کارکنان مثل سایر مردم عادی است.
طبق ماده ۳5 الیحه برنامه ششم توسعه دولت 
مکلف شده است ظرف یک سال به راه اندازی 

سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند.

خبر

ظریف به مالزی و سوئیس می رود

وزیر امور خارجه، برای حضور در دو اجالس سازمان همکاری های اسالمی 
و مجمع جهانی اقتصاد ، عازم سوییس و سپس کواالالمپور خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جواد ظریف برای شرکت در 
اجالس فوق العاده وزیران امور خارجه سازمان همکاری های اسالمی 
به منظور بررسی وضعیت و حمایت از مسلمانان میانمار به کواالالمپور 
سفر می کند. وی همچنین ، پیش از سفر به مالزی بر اساس دعوت به 
عمل آمده از وی ، با توقفی کوتاه در سوئیس ، در اجالس ساالنه مجمع 
جهانی اقتصاد در خصوص مسائل و آخرین تحوالت منطقه ، بویژه سوریه 

سخنرانی خواهد کرد.

آغاز بررسی برنامه ششم توسعه در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان از بررسی برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی 
ایران مصوب مجلس شورای اسالمی در جلسه امروز شورای نگهبان خبر 
داد. به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود در اینباره 

نوشت:
سرانجام برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب مجلس 
محترم شورای اسالمی واصل شد و امروز در دستور کار این شورا قرار 

دارد. ان شاء ا... پس از بررسی، نتیجه اعالم خواهد شد.
بر اساس این گزارش، بررسی الیحه برنامه ششم توسعه از 2۸ آذر ماه در 
مجلس شورای اسالمی آغاز شد و با برگزاری حدود 5۰ جلسه علنی در 

روز یکشنبه - 26 دی ماه - پایان یافت.

ایران به دعوتنامه عربستان پاسخ داد

مصمم به برگزاری حج هستیم
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: جمهوری اسالمی 
مورد  محورهای  از  سعودی  طرف  شدن  مطلع  هدف  با  ایران 

نظرکشورمان، به دعوتنامه وزارت حج عربستان پاسخ داد.
به گزارش روابط عمومی بعثه مقام معظم رهبری، حجت االسالم 
شورای  نشست  در  دیروز  عسکر  قاضی  علی  سید  والمسلمین 
برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج 
و زیارت، افزود: در صورت فراهم شدن مقدمات و شرایط الزم 

همه مصمم هستند که حج آینده برگزار شود.
و  دیدارها  برگزاری  برای  عربستان  دعوتنامه  به  اشاره  با  وی 
مذاکرات دو جانبه درخصوص حج 96 اظهار داشت: نامه ایران 
توسط رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خطاب 
به وزیر حج عربستان ارسال و محورهای مورد نظر کشورمان به 

طرف سعودی منعکس شده است.
وی اضافه کرد: امیدواریم گفت وگوها به نتیجه رسیده و زمینه 

برای برگزاری فریضه معنوی حج فراهم شود.
عربستان  اینکه  اشاره  با  عسکر همچنین  قاضی  االسالم  حجت 
اعالم کرده است سهمیه کشورها نسبت به سال گذشته افزایش 
خواهد یافت از مسئوالن سازمان حج وزیارت و بعثه مقام معظم 
رهبری خواست که برای تمامی امور مرتبط با حج درکمیته های 
برای  ها  حوزه  همه  و  شود  طراحی  مناسب  راهکار  کارشناسی 

اعزام حدود۸۰ هزار زائر آمادگی الزم را داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت فضای عمومی در سطح 
اندازی حج آینده عقالنی و  جامعه و مسئوالن را در مسیر راه 
حجی  انجام  برای  راه  کرد  امیدواری  ابراز  و  توصیف  حکیمانه 

آبرومندانه و با عزت باز شود.

جان کری از توافق هسته ای با ایران دفاع کرد

جان کری که به مدت چهار سال وزیر خارجه آمریکا بود واکنون تنها 
چهار روز از دوران وزارت وی باقی مانده است، در آخرین مصاحبه باشبکه 

تلویزیونی سی ان ان ازتوافق هسته ای ایران دفاع کرد.
جان کری درمصاحبه ای که دیروز از سوی سی ان ان پخش شد، گفت: 

اجرای توافق هسته ای ایران جواب داد.
کریستین امانپور دراین مصاحبه اختصاصی از وزیرخارجه آمریکا پرسید: 
باراک اوباما و نهادهای امنیتی آمریکا به کرات از دونالد ترامپ خواسته 
اند که به والدیمیر پوتین اعتماد نکند، اشکالی دارد اگر روابط جدیدی 
با روسیه وجود داشته باشد و آیا ترامپ درست نمی گوید که رابطه با 

روسیه ›بد‹ نیست.
جان کری در پاسخ به این پرسش گفت: نه! فکر می کنم به واقع )داشتن 

رابطه با روسیه(درست است، البته مشکالتی دارد.
وی افزود: مشکل وجود دارد، چرا که پوتین مشکالت را بر می گزیند، 
اوکراین، شبه جزیره کریمه، سوریه، ما )با اینها( مشکل داریم، اما در واقع 
ما راه هایی یافته ایم که دقیقا ترامپ نیز در مورد آنها صحبت می کند؛ 

اینکه در چه مواردی میتوانیم با روس ها کار کنیم.
جان کری گفت: روسیه در توافق هسته ای ایران، به شدت درگیر، نقش 

مهم و از آن حمایت کرد. 

خبر

اد      امه از صفحه1
این جمله خبرنگار که منقدهای دولت  به  وی 
دستاوردهای برجام را لوکس معرفی می کنند، 
یادآور شد: آنهایی که نقد می کنند، لوکس نقد 
می کنند. نقد لوکس خیلی جا ندارد؛ باید قشنگ 
به مردم بگویند اگر برجام نبود چه می شد؟ امروز 
این همه کارگرانی که در بخش نفت و گاز تالش 
می کنند تالش آنها و دست پرتوان آنها است که 
امروز صادرات و تولید نفت را به قبل از تحریم 
رساندیم. چه باعث شد و این شرایط را چه کسی 

فراهم کرد؟
رئیس جمهوری ادامه داد: همین االن که ما در 
زمستان سرد که برخی گازشان را به خاطر مسایل 
 7۰۰ از  بیش  کردند،  قطع  خودشان  شرکتی 
میلیون متر مکعب در روز، گاز مصرف می کنیم. 
اگر ما سرمایه گذاری نتوانیم انجام دهیم چگونه 
زندگی مردم تامین می شود؟ نسبت به همان 
حاشیه نشین هایی که شما به آن اشاره کردید، 

ما همه آنها را بیمه کردیم.
روحانی یادآور شد: امروز 11 میلیون نفر حاشیه 
بیمه نداشتند، تحت  آنها  از  نشین که بسیاری 
حمایت بیمه هستند. بهداشت و درمان ما به آنها 
این،  از  خدمات می دهد، در صورتی که پیش 

خدماتی آنجا نبود.
وی تاکید کرد: پس، برجام و آثار آن تعلق به همه 
مردم دارد و موضوع برجام یک موضوع ملی است. 
ممکن است از گوشه ای برجام نقد شود که آن 
اشکال ندارد. برجام موضوع دولت نیست که کسی 
فکر کند باید با دولت مقابله کند بنابراین باید با 
برجام مقابله کند. رئیس دولت یازدهم ادامه داد: 
دولت راه های دیگر دارد، آنهایی که می خواهند 
در برابر دولت نقدهای تند کنند، برجام موضوع 
ملی است. اگر کسی بخواهد آثار برجام را کوچک 
نشان دهد یعنی کار ملت را کوچک نشان داده 

است و این معنایش مشخص است.
روحانی تاکید کرد: مساله برجام چیزی است که 
همه نهادهای کشور، شورای عالی امنیت ملی، 
تصویب  را  آن  همه  و  اسالمی  شورای  مجلس 
کردند؛ بنابراین برجام تعلق به دولت ندارد؛ تعلق 
به نظام و ملت دارد و امیدواریم مسوولین مربوطه 
را در  به مردم  بتوانند خدمات خودشان نسبت 

مصاحبه ها و برنامه ها بیشتر تشریح کنند.
رئیس دولت تدبیر و امید همچنین به دستاوردهای 
دولتش اشاره کرد و گفت: تشکر و سپاس از مردم 
به خاطر حمایتشان از دولت خدمتگذار خودشان 
است. اگر ما در فضای سیاسی، فرهنگی، علمی 
داشتیم،  دستاوردهایی  اقتصادی  فضای  در  و 
این دستاوردها به خاطر حضور و تالش، کمک، 
ایستادگی، استقامت، اندیشه، صبر، حوصله و امید 

مردم به آینده این کشور و نظام بوده است.
روحانی افزود: ما بحمدا... در بسیاری از زمینه ها 
از  بسیاری  در  و  داشتیم  خوبی  های  پیشرفت 
زمینه ها نیاز به تالش بیشتر داریم؛ راه ما هم 
سپاس و شکر به درگاه خداوند نسبت به کارهای 
انجام گرفته است و هم تالش و کوشش پیگیر 
برای دستیابی به اهدافی است که هنوز به آنها 

نرسیده ایم.
وی اضافه کرد: بسیار خوشحالم که از آغاز سال 
به مردم وعده داده بودم؛ امسال تالش ما بر این 
است که به رشد 5 درصدی دست پیدا کنیم و 
بسیار سپاسگزارم از کارآفرینان، فعاالن اقتصادی، 
خدمتگذاران مردم، از همه مقامات و کارگزاران و 
همه قوا که دست به دست هم دادیم و تا امروز 

شاهد رشد بیش از 5 درصد هستیم.
داد: رشد 7.۴  ادامه  امید  و  تدبیر  دولت  رییس 
نمی  او  برای  نظیری  ما  منطقه  در  که  درصد 
شناسیم، در حال حاضر و در سطح جهان هم 
نمونه های خیلی زیادی ندارد آن هم در شرایط 
سال هایی که جهان با نوعی رکود اقتصادی مواجه 
بوده است. بسیار سپاسگزارم از مردم و کارآفرینان 
که توانستیم در زمینه اشتغال قدم بسیار بزرگی 

برداریم.
روحانی با بیان این که گرچه تا رسیدن به مقصد 
نهایی هنوز فاصله زیادی داریم، گفت: اما اینکه در 
طول یک سال بیش از 7۰۰ هزار شغل خالص در 
کشور ما ایجاد شود، نظایر زیادی نداریم. در خود 

دنیا هم نظیر زیادی ندارد.
وی یادآور شد: در گفت و گوی تلویزیونی گفتم 
در سال های اخیر توانستند به طور متوسط 6 
کشور باالی 6۰ هزار شغل به وجود بیاورند؛ 7۰۰ 
هزار شغل بسیار زیاد است. در کشور ما به خاطر 
انباشت مسائلی که داشتیم هنوز نیاز به کارهای 

زیادی داریم.
همه  پرسید:  جمهوری  رئیس  از  خبرنگاری 
اذعان دارند که در فقدان آیت ا... هاشمی کشور 
پشتوانه مهمی را از دست داده است، برای همین 
این نگرانی وجود دارد که پس از مرحوم آیت ا... 
هاشمی شما هدف حمالت بیشتر تندروها قرار 
بگیرید به گونه ای که امروز نه تنها رئیس جمهور 
دولت هشت ساله اصالحات سید محمد خاتمی 

حق حضور در برنامه های مختلف حتی مراسم 
ترحیم را ندارند، زمزمه هایی مبنی بر احتمال رد 
صالحیت شما در انتخابات آتی شنیده می شود. 
سوال مشخص ما از شما این است که به عنوان 
عالی ترین مقام کشور پس از رهبر معظم انقالب، 
آیا وقت آن نرسیده که بزرگان نظام برای رفع این 
تندروی ها و محدودیت ها قبل از از دست دادن 

سرمایه های نظام چاره ای بیندیشند؟
رئیس جمهوری پاسخ داد: آیت ا... هاشمی یک 
شخصیت بزرگ نظام ما بودند. جای خالی ایشان 
براساس  و  نمی شود  پر  نظر من هیچ وقت  به 
رود،  می  دنیا  از  بزرگ  عالم  یک  وقتی  روایات 

جایگاهش هرگز پر نمی شود.
روحانی ادامه داد: از لحاظ شخصیت، جای آقای 
هاشمی خالی است مانند شهید بهشتی و شهید 
مطهری که همچنان جای آنها خالی است، اما 
امیدواریم همه ما تالش کنیم و بتوانیم تا حدی 
که امکان پذیر است، کار بزرگی که آن مردبزرگ 

انجام می داد، با انجام وظیفه مان جبران کنیم.
وی با خنده گفت: حاال درباره بقیه مسایل ما را با 
شورای نگهبان دعوا نیندازید. روابط ما و شواری 
نگهبان همیشه خوب بوده و بازم خوب هست. این 
موارد شایعات است و باید به شایعات خیلی توجه 
نکرد. انتخابات به هرحال همیشه یک فرآیندی 
دارد و هنوز به انتخابات خیلی مانده و در سال 
آینده است. رئیس جمهوری افزود: امروز باید برای 
خدمت به نظام کمربندها را محکم بست و به 
جامعه خدمت کرد، به این مردم بزرگ که در هر 
حادثه ای نشان می دهند چه اندازه عظمت دارند. 
در همین حادثه رحلت آیت ا... هاشمی نشان دادند 
که چقدر این مردم بزرگ و باعظمت هستند و 
باید نسبت به این مردم، کار، تالش و خدمت کرد.

این  درباره  است  داد: حاال ممکن  ادامه  روحانی 
جمله کسی فکر کند، من نکته ای دارم؛ اما واقعا از 
همه چیز مهمتر، انتخابات و مسایلی که شما اشاره 
کردید، خدمت به این نظام و مردم است.ما باید 
همه تالش کنیم به این ملت، خدمت و کار کنیم.

رئیس دولت اعتدال اظهار داشت: تا روز آخر همه 
ما باید در صحنه باشیم و امیدوارم نگرانی هایی که 
در بیان شما مطرح شد، روز به روز کاسته شود و 
این فضایی که امروز درست شده، فضای وحدت 
ملی در رحلت آیت ا... هاشمی رفسنجانی که نمود 
افراد در  بسیار خوبی داشت و همه جناح ها و 
تشییع جنازه حضور داشتند و باید همان وحدت را 

تا آخر حفظ کنیم.
سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  جمهوری  رییس 
التحصیالن  فارغ  سهم  و  اشتغال  ایجاد  درباره 
دانشگاهی گفت: مساله اشتغال، مساله بسیار مهم 
پیش روی ما است، یعنی باید برای همه متولدان 

دهه 6۰، در دهه ۸۰ شغل درست می شد.
روحانی افزود: در دهه ۸۰ و از نیمه دوم آن ایجاد 
شغل متوقف شد، یعنی ما اشتغال خالص از سال 
۸5 تا 9۰ و 91 نداشتیم و من همیشه می گویم 

حدود صفر بوده است.
وی با بیان اینکه محاسبات می گوید بطور متوسط 
سالیانه باید 1۴ هزار شغل خالص ایجاد کرد، ادامه 
داد: درست آن سال هایی که می بایست شغل 
ایجاد می شد، سال هایی بود که وضع نفت و 
درآمد ما بسیار خوب بود، متاسفانه بجای اینکه 
بتوانیم برای مردم شغل درست کنیم، واردات را 
افزایش دادیم و آمار و ارقام این را نشان می دهد و 

باید آن را جبران کنیم.
رئیس دولت یازدهم اضافه کرد: در آن مقطع یک 
کار تاخیری انجام شد و فضای دانشگاه ها افزایش 
یافت یعنی پیام نور، علمی کاربردی، دانشگاه آزاد 
توسعه پیدا کردند و جوانان را جذب کردند و آمار 
دانشجویان ما به ۴ میلیون رسید. امروز حدود 5 
میلیون دانشجو داریم که این دانشجویان در حدود 
7۰۰ و یا ۸۰۰ هزار نفر فارغ التحصیل می شوند 

که باید برای آنها شغل ایجاد کنیم.
روحانی تصریح کرد: از تابستان سال گذشته تا 
امسال و اگر این یک سال را مدنظر قرار دهیم، 
بیش از یک میلیون و 2۰۰ هزار نیروی فعال وارد 
بازار کار شده و این البته جزء آمارهای کم سابقه 
سال های گذشته است. یعنی در یک سال، یک 

میلیون و 2۰۰ هزار نفر برای شغل آمدند و ما برای 
ایجاد شغل آنها توانستیم 7۰۰ هزار شغل درست 

کنیم و 5۰۰ هزار شغل باقی مانده است.
در  بیکاری  بنابراین  کرد: پس  نشان  وی خاطر 
اینکه 7۰۰  افزایش پیدا کرده، علیرغم  مجموع 
هزار شغل درست شده است، ما اگر یک میلیون 
و 2۰۰ هزار شغل ایجاد می کردیم، تازه بیکاری 

ثابت می ماند و همان اندازه قبل بود.
بیکاری،  آمار  این  البته  گفت:  جمهوری  رئیس 
متوسط است و در میان جوانان، خانم ها و فارغ 
التحصیالن زیاد تر بود، یعنی در این یک سال 
گذشته آمار اشتغال خانم ها نسبت به روند گذشته 
یک حرکت مثبت خوبی داشته است، بنابراین ما 
در زمینه اشتغال عقب هستیم. روحانی یکی از 
اهداف بزرگ در مسئله برجام را اشتغال جوانان 

عنوان کرد.
وی با طرح این پرسش که اشتغال را چگونه و 
به چه طریق می توان اشتغال ایجاد کرد؟ گفت: 
با وام که نمی شود اشتغال ایجاد کرد، اشتغال با 
سرمایه گذاری درست می شود. سرمایه داخلی و 
خارجی، فعال کردن بخش های اقتصادی و بخش 
کشاورزی و در ۸ تا 9 ماهی که گذشته و آمار و 
ارقامی که داریم، هم بخش کشاورزی و هم در 

بخش صنعت رشد خوبی داشته ایم.
روحانی افزود: من سال گذشته مصاحبه ای کردم 
و همه تالش می کردیم جنس هایی که در انبارها 
مانده بود را چگونه به فروش برسانیم. در برخی 
از کارخانه های بزرگ مانند فوالد آنقدر انبارها 
انباشته شده بود، دیگر جا نبود و در حیاط خود 
محصوالتش را می گذاشت ولی االن فوالد جنس 
ندارد بدهد. همه انبارها خالی شده، امروز نوبت سه 

ماهه آینده می دهد.
وی ادامه داد: این نشان می دهد، آنهایی که می 
گویند رکود است و می گویند ما نمی بینیم چه 
اتفاقی افتاد، بروند همین فوالد را نگاه کنند، سال 
گذشته فوالد و ذوب آهن چه وضعی داشت و 
امسال چه وضعی دارد. این نشان می دهد یک 

حرکتی رخ داده است.
رییس جمهوری تصریح کرد: البته نمی خواهم 
اشتباه نشود.  بگویم همه چیز حل شده است، 
هنوز برخی از بخش های اقتصادی نیمه فعال 
است و باید به بخش دیگر آن کمک کنیم. ما همه 
تسهیالت مورد نیاز را نمی توانیم به همه بخش ها 
بدهیم. اما امسال تسهیالت بسیار بیشتری نسبت 
به سال گذشته داده شده است و یک تحرک بسیار 

خوبی در سراسر کشور دیده شده است.
روحانی اظهار داشت: تقریبا همه استاندارانی که در 
این یکی دو ماهه گذشته پیش من آمدند، گفتند 
در استان خودشان شاهد رونق بوده اند. ولی عقب 
ماندگی ها، کمبودها و رکودها آنقدر عمیق بوده 

که هنوز جای خالی پرنشده است.
وی تصریح کرد: ما که می گویم 6.7 درصد در 
سال 91 رشد منفی داشته ایم، در سال 92 هم دو 
درصد داشتیم که در مجموع 9 درصد می شود؛ 
ولی ما در سال 9۳، سه درصد رشد مثبت داشته 
ایم و در سال 9۴ فرض بگیرید 2 درصد داشته ایم 
و در مجموع 5 درصد رشد مثبت داشته ایم و باید 
۴ درصد دیگر داشته باشیم تا تازه بشویم سال 9۰ 

و هنوز به آن نرسیده ایم.
روحانی تاکید کرد: نتوانسته ایم هنوز چاله های 
قدیمی را پر کنیم و هنوز همه آثار رونق را در 
همه بخش ها نمی بینیم ولی امسال حرکت خوبی 
شروع شده و باید همین حرکت را با امید بیشتر 

ادامه بدهیم.
رییس جمهوری با بیان اینکه همه تحریم های 
هسته ای بعد از اجرایی شدن برجام در 27دی 
ماه سال گذشته برداشته شده است، اظهار داشت: 
امروز مردم ما به حقوق بسیار فراوانی در زمینه 
اقتصادی دست یافته اند و اگر مشکالتی باقی مانده 

است، آن مشکالت را باید حل و فصل کنیم.
-سه  امروز  خبری  کنفرانس  ادامه  در  روحانی 
شنبه- خود با بیان اینکه غیبت ایران در صحنه 
های سیاسی منطقه و جهان یک خسارت برای 
همه جهانیان بود، اظهار داشت: ما می خواستیم به 
دنیا بگوییم که ایران هراسی نادرست است، از ایران 

نترسید. ایران به دنبال صلح و امنیت برای منطقه 
و جهان است. ما می خواستیم به دنیا بگوییم ایران 
استحقاق آن را ندارد که تحت فصل هفت سازمان 
ملل به عنوان کشوری که صلح و امنیت جهانی را 

به خطر افکنده است، باشد.
وی ادامه داد: ما از لحاظ سیاسی موفق شدیم، 
پیروز شدیم و قطعنامه های ظالمانه را به دست 
همان مرجعی که آنها را تصویب کرده بود لغو 
موفق  مان  ملی  حقوق  احقاق  برای  ما  کردیم. 
می  ایران  ملت  حق  را  سازی  غنی  ما  شدیم. 
دانستیم. می گفتیم، ما مثل هر کشور پیشرفته 
دیگر حق داریم در زمینه فعالیت صلح آمیز هسته 
ای تالش کنیم و این موفقیت ما بود که امروز 
سازمان ملل و آژانس فعالیت صلح آمیز هسته 
ای ما را به رسمیت شناخته است، این موفقیت 

و پیروزی حقوقی ما بود.
روحانی گفت: ما از لحاظ اقتصادی موفقیت بسیار 
خوبی را به دست آوردیم. ما به مردممان گفته 
بودیم، زمانی توافق هسته ای را می پذیریم که 
همه تحریم های هسته ای ایران را دولت هایی که 
با ما مذاکره می کنند بالمره کنار بگذارند. ما گفته 
بودیم قدم به قدم آماده نیستیم که شما تحریم را 
کنار بگذارید. یک روز بگویید امروز پتروشیمی آزاد 
است، بعد از سه ماه بگویید حاال نفت آزاد است، 
بعد از چند ماه بگویید حاال فعالیت های مربوط 
به فلزات گرانبها آزاد است. بعدا بگویید در زمینه 
حمل و نقل آزاد است، بعد از چند ماه بگویید بیمه 
و روابط بانکی آزاد است. ما گفته بودیم تحریم ها 

بالمره باید برداشته شود.
é مذاکره مجدد اصال معنا ندارد

خبرنگاری در ادامه این نشست خبری سوال کرد: 
اگر رییس جمهوری منتخب آمریکا تصمیم بگیرد 
تدابیری  چه  کند، شما  مذاکره  برجام  مورد  در 
کاخ  به  ترامپ  آمدن  و همچنین  اید  اندیشیده 
سفید چه تاثیری بر تصمیم شما برای شرکت در 
انتخابات سال آینده می گذارد و آیا شما تایید می 
کنید که در سال آینده برای انتخابات نامزد شوید؟
رییس جمهوری نیز گفت: بجز قسمت آخر سوال 

که سخت است، قسمت اول را جواب می دهم.
روحانی ادامه داد: آقای ترامپ رییس جمهوری 
منتخب آمریکا تا کنون اظهاراتی درمورد برجام 
داشته مبنی بر این که خوشحال نیست یا این 
یا   ، است  توافق  بدترین  یا  نیست  توافق خوبی 

تعبیرات مختلف دیگری گفته است.
وی یادآور شد: این صحبت ها بیشتر شعار است و 
من بعید می دانم در مقام عمل اتفاقی بیفتد. وقتی 
وارد کاخ سفید شود به دلیل این که این توافق یک 
توافق دوجانبه نیست که ایشان بگوید من خوشم 

می آید یا بدم می آید.
رییس جمهوری تاکید کرد: مذاکره مجدد اصال 
معنا ندارد. این مذاکرات مقدمه ای برای توافق بوده 
است و سال ها طول کشیده است. اگر از آغاز ما 
بخواهیم مسایل هسته ای را در نظر بگیریم یعنی 
از سال ۸2 شروع شده و بعد هم مذاکرات مختلفی 
صورت گرفته است و بعد از آن در دولت یازدهم 
حدود دو سال و نیم سر بند- بند، جمله - جمله 
و کلمه کلمه اش بحث و مذاکره شده است و بعد 

به توافق رسیده اند.
وی ادامه داد: برگشت به مذاکرات مانند آن است 
که کسی بگوید پیراهنی که دارم می خواهم آن 
را به پنبه تبدیل کنم و از نو باردیگر ریسندگی و 
بافندگی شود و خیاط آن را بدوزد. همه این کار 
قبال شده است . پنبه بوده که تبدیل به پیراهن 
شده است بنابراین بازگشت به گذشته معنی ندارد. 

ارتجاع که معنی ندارد.
رییس دولت تدبیر و امید یادآور شد: هیچ گونه 
مذاکره ای نسبت به برجام در کار نخواهد بود. 
برجام یک توافقی است که انجام، تمام و تکمیل 
شده است و بعد در شورای امنیت سازمان ملل 
تایید شده است و تقریبا به صورت یک سند بین 

المللی درآمده است.
نیست  دوجانبه  توافق  برجام  داد:  ادامه  روحانی 
معنایی  هیچ  بنابراین  است  جانبه  چند  توافق 
نخواهد داشت که درمورد برجام مذاکره یا صحبت 

کنیم، هیچ مذاکره ای در کار نخواهد بود.
وی همچنین گفت: وجود رییس جمهوری جدید 
در کاخ سفید به نظر من تاثیر خاصی در انتخابات 
آینده ایران نخواهد داشت. ایران روند خود را دارد. 
مردم تالش خود را در انتخابات انجام خواهند داد 
و مسلما آنچه که خواست مردم باشد در انتخابات 

اجرایی و عملیاتی خواهد شد.
رییس جمهوری در پایان این نشست خبری با 
تشکر از همه رسانه ها و خبرنگاران و مسولین 
از  کنم  می  عذرخواهی  گفت:  در جلسه  حاضر 
اینکه فاصله این مصاحبه با قبلی طوالنی شده 
و امیدواریم در آینده جبران و هم قضای مافات 
و  کنیم  پرداخت  داشت  ای  کفاره  باز  واگرهم 
جلسات بیشتری بگذاریم تا سواالت بیشتری از 
خبرنگاران که می خواستند صحبت کنند و وقت 

نبود، بپرسند.

روحانی: مذاکره مجدد در برجام معنا ندارد

برجام پیروزی ملت ایران در اخالق است

اختیار  در  سنا  در  را  اکثریت  جمهوری خواهان 
گزینه های  می شود  پیش بینی  بنابراین  دارند، 
ترامپ که از قضا دیدگاه هایشان )به نسبت ترامپ( 
به بنیان های فکری حزب جمهوری خواه نزدیکتر 

است، بتوانند تائیدیه الزم را دریافت کنند.
ترامپ  کابینه  اعضای  تائید  روند  آمریکا  سنای 
را از سه شنبه گذشته )21 دی 95( آغاز کرده 
ترامپ  پیشنهادی  گزینه های  است  قرار  است. 

در  جدید(  دولت  بکار  )آغاز  ژانویه  از2۰  قبل  تا 
مجلس سنا حضور یابند و با تشریح دیدگاه ¬ها 
و برنامه های خود، اعضای سنا را برای حضور خود 
در کابینه ۴5 امین رئیس جمهور آمریکا متقاعد 
ارشد و روسای  این صدها مدیر  بر  سازند. عالوه 
سنا  تائید  مورد  باید  هم  دولتی  های  سازمان¬ 
قرار گیرند. با این حال، همه اعضای کابینه برای 
شروع فعالیت خود به تائید سنا نیاز ندارند. مثال 
اما  ندارد،  نیاز  سنا  تایید  به  ملی  امنیت  مشاور 
رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا باید از سنا 

مجوز بگیرد.
é فرایند تایید وزراء در سنا

بعد از معرفی نامزد پیشنهادی هر یک از مناصب 
به سنا، کمیته مربوطه در این مجلس اختیار عمل 
جلسه  برگزاری  با  کمیته  می گیرد.  دست  در  را 
استماع، گزارشی را مبنی بر مخالفت، موافقت یا 
بدون اعالم نظر به سنا ارائه می دهد. سنا می تواند 
رأی مثبت کمیته را مبنا قرار دهد و نامزد مورد 

با  نامزدها  شکل  هر  به  اما  نماید.  تأیید  را  نظر 
برای  را  تائیدیه الزم  کسب حداقل 52 رای سنا 
شروع بکار بدست می آورند. از 21 دی ماه که این 
گزینه  از  برخی  است،  شده  آغاز  سنا  در  فرایند 
جمله  از  مختلف  مناصب  در  ترامپ  پیشنهادی 
امور خارجه و وزارت دفاع در سنا حاضر  وزارت 
این  داده اند.  پاسخ  سناتورها  سواالت  به  و  شده 
فرایند مجددا 27 دیماه از سر گرفته می شود تا 
مابقی گزینه ها فرصت حضور در سنا را تا قبل از 
داشته  ماه(  بهمن  )اول  ترامپ  کابینه  بکار  آغاز 

باشند.
é نکته

ترامپ  پیشنهادی  گزینه های  اظهارات  بررسی  با 
برای تصدی وزارتخانه های کابینه این نکته آشکار 
می شود که رفقای دونالد ترامپ با برخی مواضع 
وی مخالفند. این افراد ساخت دیوار در مرز آمریکا 
مسلمانان  ورود  احتمالی  ممنوعیت  مکزیک،   با 
رابطه  و  هوایی  و  آب  تغییرات  انکار  آمریکا،  به 

صمیمی با روسیه که از محورهای مهم تبلیغاتی 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بود را جدی 
در  حتی  کردند.  تلقی  بی اعتبار  بعضاً  و  نگرفتند 
خصوص توافق هسته ای با ایران از مواضع افراطی 
حتی  و  کرده اند  عقب نشینی  ترامپ  پیشین 
می کنند.  حمایت  توافق  این  از  تلویحی  طور  به 
ایران  خطر  برجسته سازی  حال  در  اینکه  ضمن 
تا بتوانند  در موضوعاتی غیر از هسته ای هستند 
در  بگذارند.  فشار  تحت  پیش  از  بیش  را  ایران 
مجموع می توان نتیجه گرفت که دولت ترامپ آن 
دولتی نیست که وی در دوره مبارزات انتخاباتی 
از آن سخن می گفت. به نظر می رسد ترامپ بعد 
ساختارهای  تاثیر  تحت  انتخابات  در  پیروزی  از 
این کشور قرارگرفته و در تالش است با استفاده 
های  سیاست  کهنه کار،  و  تجربه  با  اشخاص  از 
سازد.  بنا  آمریکا  راهبرد کالن  مبنای  بر  را  خود 
را  متفاوتی  تاکتیک های  یقین  قطع  هر چند که 
برای دسترسی به اهداف بکار خواهد گرفت. نکته 

دیکر این است که جمهوری خواهان اکثریت را در 
سنا در اختیار دارند، بنابراین پیش بینی می شود 
دیدگاه هایشان  قضا  از  که  ترامپ  گزینه های 

حزب  فکری  بنیان های  به  ترامپ(  نسبت  )به 
جمهوری خواه نزدیکتر است، بتوانند تائیدیه الزم 

را دریافت کنند.

کابینه در حال 
شکل گیری ترامپ 
را بیشتر بشناسید
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آگهی ابالغ
والیت-  میدان  بابل-  شهرستان  مازندران-  استان  در  واقع  بابل 
کالسه  به  و  ارجاع  کدپستی:۴71۳65۸7۳9  بابل  شهرستان  دادگستری 
تاریخ  در  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   95۰99۸111۰6۰۰6۴۰
1۳96/۰۳/۰9 و ساعت 1۰:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

ادای احترام جمعی از سفرا 
به آیت ا... هاشمی رفسنجانی

جمعی از سفرای کشورهای خارجی مقیم تهران با حضور در دبیرخانه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و امضای دفتر یادبود به مرحوم آیت ا... اکبر 

هاشمی رفسنجانی ادای احترام کردند.
به گزارش ایرنا، مراسم ادای احترام و امضای دفتر یادبود در گذشت آیت 
ا... هاشمی رفسنجانی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در دفتر 

دبیرخانه این مجمع با حضور سفرای کشورهای خارجی برگزار شد.
در این مراسم سفرا و دیپلمات های کشورهای یمن، قزاقستان، تایلند، 
چین، بوسنی و هرزگوین، مالزی، بروندی، سوریه، اروگوئه، کره جنوبی، 
مصر، بلغارستان، سیرالئون و سنگال با امضای دفتر یابود ارتحال آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی با رهبرمعظم انقالب اسالمی، خانواده آن مرحوم، دولت 

و مردم ایران ابراز همدردی کردند.

الوروف: آمریکایی ها به ما دروغ گفتند

وزیر خارجه روسیه: دولت باراک اوباما درباره جدا کردن مخالفان میانه روی 
سوری از جبهه النصره و داعش به ما دروغ گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از تلویزیون المیادین سرگئی 
الوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری در مسکو، دستاوردهای 

دستگاه دیپلماسی روسیه را در سال 2۰16 تشریح کرد.
وی تاکید کرد: دونالد ترامپ دیدگاهی خاص و متفاوت با دولت اوباما درباره 
مسئله سوریه دارد. مهمترین مسئله برای ترامپ مبارزه با تروریسم است و 

ما هم از این مسئله استقبال می کنیم. 
دولت باراک اوباما درباره جدا کردن مخالفان میانه روی سوری از جبهه 
النصره و داعش به ما دروغ گفت. دولت کنونی آمریکا )دولت اوباما( برای 

جلوگیری از حمالت به جبهه النصره تالش می کرد. 
الوروف افزود: در طول سال های گذشته تالش های فزاینده ای برای به 

خدمت گرفتن دیپمالت های روسی در آمریکا صورت گرفته است. 
امیدواریم دولت جدید آمریکا دعوت ما برای حضور در مذاکرات آستانه 
درباره سوریه را بپذیرد. دعوت از نمایندگان دولت دونالد ترامپ و سازمان 

ملل برای حضور در مذاکرات آستانه ضروریست. 
الوروف تاکید کرد: فقط سوری ها درباره سرنوشت کشورشان از جمله ایجاد 
نظام فدرالی در این کشور باید تصمیم گیری کنند. امیدواریم همکاری ما 
با دولت دونالد ترامپ در مسئله سوریه، کارآمدتر از همکاری با دولت باراک 

اوباما باشد. 
تثبیت آتش بس در سوریه تالش  برای  افزود:مذاکرات آستانه  الوروف 
خواهد کرد. مذاکرات آستانه، حق مشارکت در فرآیند سیاسی در سوریه را 
برای مخالفان مسلح تضمین خواهد کرد.  مذاکرات آستانه نخستین تماس 

بین ما و دولت دونالد ترامپ خواهد بود.
یکی از مهمترین مسایل در مذاکرات آستانه، مشارکت فرماندهان گروه های 
مسلح در فرآیند سیاسی است که نبود آنها در مذاکرات قبلی، از جمله 

دالیل شکست آن مذاکرات بود. 
الوروف افزود: پیوستن دیگر گروه های مسلح به آتش بس در سوریه امکان 
پذیر است. از هر توافقی که بین طرف های قبرسی به دست بیاید و نتیجه 

مثبتی به همراه داشته باشد، حمایت خواهیم کرد. 
الوروف گفت: بعضی از گروه های مسلح در سوریه خواستار پیوستن به 
توافقنامه آتش بس شده اند. دولت باراک اوباما برای وقت کشی و جلوگیری 

از حمالت هوایی به جبهه النصره تالش می کرد. 
وی خاطر نشان کرد: آینده روابط ما با آمریکا به اقدامات دولت جدید این 
کشور بستگی دارد. فکر نمی کنیم دونالد ترامپ لغو تحریم های روسیه را به 
کاهش تسلیحات هسته ای مرتبط کند. مسکو دیپلمات های آمریکایی در 
روسیه را زیر فشار قرار نمی دهد و به دنبال جاسوسی از آنها نیست. روسیه 

برای برقراری روابط برابر با آمریکا و اتحادیه اروپا آمادگی دارد. 
وزیر امور خارجه روسیه گفت: تالش غرب برای صدور دموکراسی به دیگر 
کشورها تناقض های بسیاری را ایجاد کرده است. متاسفانه دعوت والدیمیر 
پوتین رئیس جمهو روسیه برای تشکیل جبهه مشترک ضد تروریسم 
با پاسخ جدی روبرو نشد. چالش ها برای روسیه کاهش نیافته و خطر 
تروریسم بین الملل تشدید شده است و چند کشور با آن دست به گریبان 
هستند. ما اقدام خود در دادن پاسخ مثبت به درخواست دولت سوریه برای 
دخالت را درست می دانیم.  الوروف افزود: حفظ امنیت اطالعات عامل 
نگرانی همه ماست و به سازمان امنیت و همکاری طرحی را برای مقابله 
با هکرها پیشنهاد کردیم. مقابله با حمله به دمشق و آزادسازی حلب دو 
گام مهم برای حفظ وحدت سوریه بود.  سرگئی الوروف وزیر امور خارجه 
روسیه در نشست خبری در مسکو، گفت: روسیه برای آزاد کردن سوریه از 

تروریسم تالش می کند و تالش خواهد کرد. 
الوروف افزود: اوکراین اجرای توافقنامه مینسک را رد می کند و خواهان 
حضور آمریکا در گروه نرماندی است. مسکو تصمیمی برای بازنگری در 

توافقنامه مینسک درباره حل بحران در شرق اوکراین ندارد. 
وی خاطر نشان کرد: آزادسازی شهر حلب، دروغ بودن ماجراهای مربوط به 
کاله سفیدها در رسانه ها را برمال کرد. آمریکا می خواست از )گروه تکفیری 
صهیونیستی( داعش و جبهه النصره برای سرنگونی بشار اسد رئیس جمهور 
سوریه استفاده کند. باید جنگ در سوریه و دیگر کشورها پیش از هر چیزی 
متوقف شود. امیدواریم همه لزوم جلوگیری از بروز درگیریهای مسلحانه در 

منطقه بالکان را درک کنند.

استقبال سازمان ملل از یک ساله شدن برجام

سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفت که این سازمان از اولین سالگرد 
اجرای برنامه جامع اقدام مشترک استقبال می کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در ادامه واکنش ها به یک 
سالگی اجرای توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 ، فرهان حق سخنگوی 
آنتونیو گوترس، دبیرکل جدید سازمان ملل در یک کنفرانس خبری گفت: 
سازمان ملل از اولین سالگرد اجرای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( که 

یک گام مهم در مسیر این توافق تاریخی بود، استقبال می کند.
ماهیت  از  اطمینان  در  اساسی  نقشی  توافق  این  گفت:  همچنین  وی 
صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ایفا می کند. سازمان ملل از تمام طرف ها 
می خواهد تا از اجرای برنامه کامل و موثر برجام حمایت کنند و به عالوه 
تاکید می کند که مهم است این توافق فواید ملموس برای مردم ایران و تمام 
طرف ها داشته باشد. ایران و گروه 1+5 در ژوئیه2۰15 برسر برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( به توافق دست یافتند که در 16 ژانویه به اجرا درآمد 
و منجر به لغو تحریم های بین المللی وضع شده علیه ایران در ازاء محدودیت 

برنامه هسته ای این کشور شد.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در ادامه تاکید کرد که این توافق اهمیت 
دیپلماسی را نشان داد که موجب افزایش صلح و ثبات در منطقه شده است.
وی افزود: سازمان ملل کماکان به حمایت خود از اجرای برجام مطابق با 

قطعنامه 22۳1 و دیگر تصمیمات مربوط شورای امنیت ادامه می دهد.

گفت وگوی تلفنی شمخانی 
با خمتای روسیه

شورای  دبیر  پاتروشف،  نیکالی  تلفنی  تماس  در 
علی  دریابان  با  روسیه  فدراسیون  ملی  امنیت 
شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان 
درمورد آخرین تحوالت سیاسی، امنیتی و نظامی 
سوریه پس از استقرار آتش بس در این کشور، بحث 
و تبادل نظر انجام شد. به گزارش ایسنا، در جریان 
این گفت وگو ضرورت رایزنی و گفت وگوی مستمر 
طرفین به منظور پیشبرد فرآیندهای سیاسی در 

بحران سوریه مورد تاکید قرار گرفت.
بررسی راهکارهای تقویت و تداوم مبارزه مشترک با 
تروریسم تکفیری به ویژه گروه های جبهه النصره و 
داعش در سوریه تا نابودی کامل جریانهای ذکر شده 
از محورهای دیگری بود که شمخانی و پاتروشف 
در مورد آن گفت وگو کردند. طی روزهای اخیر و 
با نزدیک شدن  به زمان برگزاری اجالس سه جانبه 
سیاسی که با ابتکار ایران، روسیه و ترکیه در نیمه 
دوم سال جاری میالدی در شهر آستانه پایتخت 
قزاقستان برگزار می شود، رفت و آمد و گفت وگو 
میان مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی تهران، مسکو 

و دمشق ، افزایش قابل توجهی داشته است.

ابراز همدردی ایران با دولت و 
ملت قرقیزستان

ملت  و  دولت  با  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
ایسنا،  گزارش  به  کرد.  ابراز همدردی  قرقیزستان 
بهرام قاسمی با ابراز تاسف عمیق، سانحه سقوط یک 
فروند هواپیمای باری که منجر به کشته و زخمی 
شدن ده ها تن از شهروندان قرقیزستانی شد را به 
دولت و ملت  آن کشور تسلیت گفت و با بازماندگان 

این سانحه غم انگیز ابراز همدردی کرد.

اعالم آغاز مبارزه مسلحانه 
علیه نظام آل خلیفه 

همزمان با ادامه اعتراضات در بحرین علیه اعدام سه 
جوان مخالف، یکی از گروه های شیعی مخالف رژیم 
آل خلیفه، آغاز مبارزات مسلحانه علیه دولت را اعالم 
کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت مرآة البحرین، 
گروه موسوم به »جریان وفاداری اسالمی« بحرین 
که از گروه های شیعی مخالف رژیم حاکم در این 
کشور محسوب می شود از آغاز مبارزات مسلحانه 
علیه نظام در اعتراض به اجرای حکم اعدام سه جوان 
از  مخالف خبر داده است. مرتضی السندی، یکی 
رهبران این جریان گفت: مرحله انقالب مسالمت آمیز 
تنها ظلم و ستم را برای مردم بحرین به همراه داشت 
و از این لحظه به بعد ما در میدان نبرد و با اقدامات 

مسلحانه با نظام برخورد خواهیم کرد.
از سوی دیگر یوسف المحافظه، معاون رئیس مرکز 
حقوق بشر بحرین گفت: مقامات بحرینی بین نهم تا 
پانزدهم ژانویه جاری ۴6 تن از جمله چهار کودک 
را بازداشت کرده اند. اعتراضات در بحرین همچنان 
ادامه دارد و 1۳7 تجمع اعتراضی در ۴۰ منطقه 

کشور برگزار شده است.
وی گفت: نیروهای امنیتی با گلوله ساچمه ای و گاز 

اشک آور ۳1 تجمع اعتراضی را سرکوب کردند.
اخیرا رژیم آل خلیفه حکم اعدام سه جوان بحرینی 
را به اتهام هدف قرار دادن نیروهای پلیس و کشتن 
یک افسر اماراتی اجرا کردند که این اقدام با واکنش 

گسترده داخلی و خارجی مواجه شد.

ستاد انتخابات استان تهران آغاز 
بکار کرد

فعالیت ستاد انتخابات استان تهران برای دوازدهمین 
دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای 
اسالمی شهر و روستا، دیروز طی مراسمی با حضور 
استاندار، معاونین استانداری و اعضای هیات نظارت 

بر انتخابات استان آغاز شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران در گفت وگو 
با ایرنا با اشاره به تعیین اعضای ستاد انتخابات کشور 
و استان گفت که ستاد انتخابات استان تهران نیز با 
حضور افراد دارای صالحیت و تجربه کافی تشکیل 
و فعالیت رسمی خود را از دیروز آغاز کرده است.  
ستاد  کار  اساس  افزود:  چاوشی  الدین  سیدشهاب 
انتخابات استان در انتخابات پیش رو، ایجاد بسترهای 
الزم برای مشارکت همگانی و حداکثری مردم است 
که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقالب و رئیس 
جمهوری قرار دارد. وی تصریح کرد: تشویق مردم 
به مشارکت سیاسی و استفاده از حق قانونی خود 
براساس قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی از 
جمله اقداماتی است که همه ارکان نظام برای تحقق 
آن همواره تالش کرده و خواهند کرد.  معاون استاندار 
تهران تاکید کرد: اساس کار ما قانون است و همه 

اقدامات ما در این محدوده قرار داشته و دارد. 
احکام  صدور  با  گذشته  هفته  تهران  استاندار 
جداگانه ای اعضای ستاد دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای 

اسالمی شهر و روستای استان را منصوب کرد. 
براساس احکام صادره »سیدشهاب الدین چاوشی« 
معاون سیاسی استانداری تهران به عنوان رئیس ستاد 
انتخابات استان و »محسن نسج همدانی« معاون 
امنیتی انتظامی استانداری تهران نیز به عنوان رئیس 
کمیته امنیتی انتظامی ستاد انتخابات استان تهران 
منصوب شدند.  همچنین »محمد امامی  امین« معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
پشتیبانی  و  مالی  کمیته  رئیس  عنوان  به  تهران 
ستاد انتخابات، »علیرضا مهدوی شاهرودی« مشاور 
و سرپرست اداره کل حوزه استاندار به عنوان رییس 
کمیته اطالع رسانی و »انتظار خیر« سرپرست مرکز 
اطالعات  فناوری  توسعه  و  ریزی،نوسازی  برنامه 
و  فناوری  کمیته  رئیس  عنوان  به  نیز  استانداری 
اطالعات ستاد انتخابات استان تهران منصوب شدند.  
سرابی«  »مبتکر  تهران،  استاندار  ارتباط  درهمین 
مدیرکل حراست استانداری را به عنوان رئیس کمیته 
استعالمات و حراست ستاد انتخابات دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات 
تهران  استان  روستای  و  شهر  اسالمی  شوراهای 

منصوب کرده است. 

خبرخبر

مطمئنا  گفت:  جمهوری  رییس  اول  معاون 
و  ها  رشادت  مرهون  سوریه  های  پیروزی 
پایداری ملت، ارتش سوریه و نیروهای محور 
مقاومت و حاصل هماهنگی میدانی و سیاسی 

ایران و سوریه است.
خبری  نشست  در  دیروز  جهانگیری  اسحاق 
مشترک با عماد خمیس نخست وزیر سوریه 
که در مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد تهران 

برگزار شد، این مطلب را بیان کرد.
وی ضمن خیر مقدم به هیات سوری، افزود: 
و  بیشتر  های  مشورت  برای  دارد  ضرورت 
با هدف حفظ  هماهنگی الزم بین دو کشور 
های  عرصه  در  آمده  دست  به  دستاوردهای 
میدانی و سیاسی و همکاری برای بازسازی در 
زمینه های اقتصادی، این مشورت ها و تبادل 

هیات ها صورت گیرد.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری سوریه بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی، رابطه خوب و مستحکمی در 
همه زمینه ها که توسط امام راحل و مرحوم 

حافظ اسد بنیان گذاشته شد، داشته اند.
جهانگیری اظهار داشت: در طول هشت سال 

جنگ تحمیلی صدام علیه جمهوری اسالمی 
ایران، دولت سوریه در کنار دولت ایران و مردم 

سوریه در کنار ملت ایران بودند.
جهانگیری گفت: دولت سوریه مدتی است که 
به تحریک برخی کشورهای غربی و منطقه با 
که جز خشونت  است  روبرو  هایی  تروریست 
و انسان کشی راه دیگری سراغ ندارند و ما به 
عنوان دولت و ملت ایران از دولت قانونی سوریه 
و مردم سوریه در این مسیر حمایت کرده و 

آن ها را کمک کردیم.
وی افزود: پیروزی های اخیر سوریه در حلب و 
دیگر مناطق در مبارزه با تروریست ها را به دولت 

و ملت سوریه تبریک عرض می کنیم.
معاون اول رییس جمهوری افزود: سفر نخست 
وزیر سوریه با توجه به همکاری در زمینه های 
زمینه  در  مشورت  و  هماهنگی  و  اقتصادی 
های  فعالیت  از  جدید  دور  آغاز  و  سیاسی 

اقتصادی میان دو کشور است.
جهانگیری با اشاره به امضای پنج سند همکاری 
میان دو کشور گفت: سند دیگری نیز به امضا 
خواهد رسید که طی هفته آینده اقدامات آن، 

نهایی خواهد شد.

بخش  برای  جدیدی  شرایط  داد:  ادامه  وی 
خصوصی ایران و شرکت های فعال که سابقه 
کار در سوریه دارند، به وجود آمده که می توانند 
برای فعالیت های آغاز شده، آماده شوند و برای 
ارسال کاالهای ایرانی به سوریه خط اعتباری 
اختصاص داده شده تا تجار و صنعتگران از این 

محل تامین اعتبار و محصوالت خود را به سوریه 
صادر کنند.

صدر  در  سوریه  وزیر  نخست  خمیس  عماد 
هیاتی به ایران سفر کرده و دیروز در مجموعه 
فرهنگی-تاریخی سعدآباد مورد استقبال معاون 

اول رئیس جمهوری قرار گرفت.

جهانگیری: از ملت و دولت قانونی سوریه حمایت می کنیم

به  نسبت  عربستان  خارجه  وزیر 
ابراز  آمریکا  آتی  دولت  رویکردهای 
خوش بینی و از مواضع دولت ترامپ در 

قبال ایران و داعش استقبال کرد.
الجبیر، وزیر خارجه عربستان در  عادل 
گفت:  پاریس  در  خبرنگاران  با  گفتگو 
ترامپ،  دونالد  دولت  رویکرد  به  ریاض 
چشم  آمریکا  منتخب  رئیس جمهور 
آمریکا  منافع  با  ما  منافع  است.  دوخته 
سوریه،  درباره  ژئوسیاسی  لحاظ  از  چه 
عراق، یمن و ایران و چه درباره مسائل 

انرژی و مالی همخوانی دارد.
دنبال  ریاض  که  اهدافی  افزود:  وی 
است  اهدافی  همان  است  آن  تحقق 
آن  به  رسیدن  برای  نیز  واشنگتن  که 

درباره  اختالفاتی  شاید  می کند.  تالش 
اما  باشد  مسئله  این  تحقق  چگونگی 
اختالفی میان دو کشور درباره اقداماتی 
این  و  ندارد  اتخاذ شود، وجود  باید  که 

مسئله هرگز تغییر نخواهد کرد.
ایران  با  عربستان  روابط  درباره  الجبیر 
ثبات  »ایران  که  ادعا  این  طرح  با 
منطقه را برهم می زند!« گفت: »روابط 
و  شده  تنش  دچار  ایران  با  عربستان 
ایران  »خصمانه«  سیاست های  نتیجه 
و  در صلح  ایران  با  بتوانیم  اینکه  است! 
خوب  بسیار  کنیم  زندگی  همبستگی 

است اما باید تالش ها دو طرفه باشد.«
وی درباره بحران سوریه گفت: مذاکرات 
پیشنهادی در آستانه با هدف رسیدن به 
آتش بس بهتر است تجربه شود اما نباید 
این مذاکرات را اینگونه تفسیر کرد که 
ریاض از گروه های مخالفی که خواهان 
برکناری بشار اسد، رئیس جمهور سوریه 

هستند، دست خواهد کشید.
به  رسیدن  هدف  که  گفت  الجبیر 

آتش بس و انتقال قدرت است.
خارج  گفت:  نیز  بریگزیت  درباره  وی 
هرگز  اروپا  اتحادیه  از  انگلیس  شدن 
تأثیری بر روابط میان ریاض و لندن یا 

روابط با اتحادیه اروپا نخواهد گذاشت.

امور  وزارت  حقوقی  معاون 
آنچه  برخالف  خارجه گفت: 
که تصور می شود باید تأکید 
هیچ  درباره  ما  که  کنم 
موضوعات  از  غیر  موضوعی 

هسته ای مذاکره نکرده ایم.
جمع  در  عراقچی  عباس 
حاشیه  در  خبرنگاران 
بشر  حقوق  شورای  نشست 
از  یکی  سوال  به  پاسخ  در 
اینکه  درباره  خبرنگاران 
درباره  ایران  با   5+1 آیا 
بشری  حقوق  موضوعات 

برخالف  گفت:  خیر؟  یا  داشته  مذاکره 
آنچه که تصور می شود باید تأکید کنم 
از  غیر  موضوعی  هیچ  درباره  ما  که 

موضوعات هسته ای مذاکره نکرده ایم.
دیروز  نشست  درباره  همچنین  وی 
بشری  حقوق  های  هماهنگی  پیرامون 
امور  وزارت  در  خوشبختانه  ما  گفت: 
ارتباط  بشر  حقوق  ستاد  با  خارجه 
چهره  بتوانیم  تا  داشته ایم  تنگاتنگی 
نورانی حقوق بشر کشورمان را به غرب 

نشان دهیم.

از  بعد  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  وی 
فضای  در  و  هسته ای  مناقشات  حل 
شده  ایجاد  که  جدیدی  بین المللی 
به  و  از کشور  بهتری  توانسته ایم چهره 
خصوص مسائل حقوق بشری به غربی ها 
نشان دهیم، گفت: این مسئله را دنبال 

می کنیم.
چهارمین  ارائه  درباره  همچنین  وی 
گفت:  مجلس  به  برجام  اجرای  گزارش 
آقای  به  و  شد  آماده  گزارش  این 
بروجردی ارائه شد که قطعاً مشروح آن 

در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

عراقچی: چهره بهتری از حقوق بشر
 به غرب نشان دادیم

یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز در نشست 
 )ACUNS( دفتر هماهنگی شورای آکادمیک سازمان ملل متحد
در وین بار دیگر تاکید کرد که ایران به تعهدات خود در قالب توافق 

هسته ای )برجام( عمل کرده است.
آمانو افزود: آژانس بین المللی انرژی اتمی بیشتر با عنوان ›ناظر هسته 
ای‹ شناخته می شود؛ ما با اجرای مقررات پادمانی از گسترش سالح 

های هسته ای جلوگیری می کنیم. 
وی افزود: روز دوشنبه اولین سالگرد آغاز اجرای ›برنامه جامع اقدام 
مشترک‹ به عنوان توافق مهم بین المللی در ارتباط با برنامه هسته 

ای ایران بود. 
آمانو گفت: آژانس بر اجرای تعهدات مرتبط با برنامه هسته ای ایران 
در قالب برجام نظارت و آن را راستی آزمایی می کند؛ گزارش های 
منظم من به شورای حکام آژانس در سال گذشته نشان داد که ایران 

به تعهدات خود عمل می کند. 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درادامه اظهاراتش به توضیح 
برنامه های آژانس پرداخت وگفت:مادر6۰ سال گذشته در کنار 
راستی آزمایی در 1۸1 کشور جهان ، کمک مهمی هم به توسعه 

پایدار کرده ایم. کنفرانس2۰17 ›شورای آکادمیک سازمان ملل‹ 
)ACUNS-UN( به میزبانی ›دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر‹ 
سازمان ملل )UNODC( با شعار ›اجرای دستور کار 2۰۳۰‹ از 

دیروز 17 ژانویه )2۸ دی( آغاز شده و تا روز 19 ژانویه ادامه دارد. 
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه ای اعالم 
کرده بود که ایران مطابق با تعهدات برجامی خود ، در مهلت مقرر 
سانتریفوژها و زیرساخت های مازاد را از تاسیسات ›فردو‹ برچیده 
است و آژانس در روز 15 ژانویه 2۰17 تایید کرده که ایران اقدامات 

الزم را در این زمینه انجام داده است. 
در سالگرد اجرایی شدن برجام و در حالی که دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری منتخب آمریکا اظهارات نسنجیده ای علیه برجام بیان 
کرده است ، مقام های اروپایی نیز روز دوشنبه نسبت به این اظهارات 
واکنشی از سر مخالفت نشان دادند و با گفتن ›نه‹ بزرگ به ترامپ، 
حمایت خود را از توافق هسته ای با ایران )برجام( مورد تاکید قرار 
دادند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید 
کرد که توافق هسته ای با ایران، توافق بسیار مهمی بخصوص برای 

امنیت اروپا است و اتحادیه اروپا بر اجرای آن ادامه خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون شاهد افزایش تبادالت اقتصادی و 
تجاری در روابط ایران و اتحادیه اروپا بوده ایم که بسیار مهم 

و قابل توجه است.

آمانو: برجام یک توافق تاریخی است

الجبیر: با آمریکا منافع مشترک داریم

عماد خمیس: پیروزی های سوریه را مدیون حمایت های ایران هستیم

نخسـت وزیر سـوریه: دولت و ملت سـوریه با یک دسـت تروریسـم را شکسـت 
مـی دهند و با دسـت دیگر به بازسـازی سـوریه مـی پردازند.

عمـاد خمیس پـس از دیـدار و گفتگـو با معـاون اول رئیـس جمهور کشـورمان 
و پـس از امضـای چند سـند همـکاری بـا ایـران تصریح کـرد: بار دیگـر مراتب 
تسـلیت صمیمـی و گـرم خـود را بـه جنابعالـی و همه ملـت ایران به مناسـبت 

درگذشـت آیت ا... هاشـمی رفسـنجانی ابراز مـی دارم.
وی افـزود: روابط تاریخی و ممتازی از گذشـته بین ایران و سـوریه وجود داشـته 
اسـت کـه بینانگـذاران آن مرحـوم حافظ اسـد و امـام خمینـی )ره( بـوده اند و 
ایـن روابـط را امروز مقـام معظم رهبـری ایران و آقای بشـار اسـد رئیس جمهور 
سـوریه و همچنیـن آقـای روحانـی رئیس جمهـور ایـران دنبال مـی کنندکه هر 

چه بیشـتر و به سـمت جلـو تقویت می شـود.
عمـاد خمیس بـا بیـان اینکه جنـگ کنونی در سـوریه همـه کشـورها را ویران 
کـرده اسـت اظهار داشـت: البته پیـروزی هایی را که محقق شـده اسـت مدیون 
رشـادت هـا و ایسـتادگی هـای ملـت و ارتش سـوریه در ایـن بازه زمانی شـش 

سـاله و همچنیـن مدیون حمایـت های بـی دریغ ایران هسـتیم.
نخسـت وزیر سـوریه افـزود: امیدواریـم بـا اقدامات و همـکاری های گسـترده 

میـان دو کشـور بتوانیـم پیـروزی هـای دیگـری را نیز محقـق کنیم.
وی در ادامـه با اشـاره بـه نابودی زیرسـاخت های سـوریه گفت: تروریسـتی که 
امـروز تمام زیرسـاخت های کشـور مـا را ویران کـرده و امنیت منطقـه را از بین 

بـرده اسـت تالش می کنـد جهان را بـه مخاطـره بیندازد.
نخسـت وزیر سـوریه افزود: واقعیت این اسـت که مـا و جمهوری اسـالمی ایران 
هـر دو در یک سـنگر در مقابله با تروریسـم قرار داریم و این یک نکته مشـترک 

اسـت که بایـد الگویی برای همگان باشـد.
عمـاد خمیـس گفـت: الزم می دانیم کـه نقش بزرگ جمهـوری اسـالمی ایران را 
در مبـارزه بـا تروریسـم و حمایـت از ملـت و دولت سـوریه در تمـام عرصه های 

سیاسـی، اقتصادی و نظامـی ارج بگذاریم.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در 
اطالعیه ای اعالم کرد: صدور هرگونه آگهی پیش فروش 
و  معدن  وزارت صنعت،  از  اخذ مجوز  بدون  خودرو، 
تجارت ممنوع است. به گزارش مهر، سازمان حمایت 
پیرو  کرد:  اعالم  تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف 
اطالعیه های قبلی این سازمان به استحضار مردم شریف 
و همچنین به اطالع کلیه شرکت های تولیدکننده و 

عرضه کننده خودرو می رساند :
بر اساس ماده)5( آیین نامه اجرایی قانون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان خودرو، مصوب 1۳95/1/2۸ 
هیات وزیران، پیش فروش خودرو صرفاً در قالب اخذ 
مجوز مربوطه از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان 
پذیر خواهد بود و انتشار هر گونه آگهی و تبلیغات، 
مبنی بر پیش فروش خودرو بدون اخذ مجوز مربوطه 

ممنوع و پیگرد قانونی دارد.

در این ارتباط، یادآور می شود، اشخاص حقیقی و 
حقوقی که فاقد نمایندگی رسمی هستند؛ به هیچ 
فروش  پیش  قالب  در  خودرو  عرضه  به  مجاز  وجه 
از بروز  بر این اساس، به منظور پیشگیری  نیستند. 
تعهدات شرکت های  ایفای  از عدم  ناشی  مشکالت 
عرضه کننده خودرو، سازمان حمایت مصرف کنندگان 
خودرو  خرید  متقاضیان  تمام  از  تولیدکنندگان  و 
درخواست می نماید تا از هرگونه انعقاد قرارداد در قالب 
پیش فروش خودرو و یا پرداخت وجه به شرکتهایی 
که فاقد مجوز پیش فروش صادره از وزارتخانه مذکور 

هستند، اکیداً خودداری نمایند.
خاطر نشان می سازد؛ ارائه مجوزهایی از قبیل پروانه 
کسب معتبر از اتحادیه ذیربط، گواهی نمایندگی رسمی 
از مرکز اصناف و بازرگانان به هیچ عنوان، به منزله مجوز 
برای پیش فروش خودرو تلقی نمی گردد. شماره تلفن 

22۰5۸56۰ برای پاسخگویی به اصالت آگهی صادره 
و سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی این 
سازمان با شماره تلفن 12۴ در سراسر کشور، آماده 
دریافت و رسیدگی به گزارشات و شکایات مردمی در 

این زمینه است.

ممنوعیت 

پیش فروش 

خودرو 

بدون مجوز
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رسانه امروز اصلی ترین دیدبان حقوق شهروندان، زبان 
و  ها  چالش  کننده  بیان  نیز  و  آنان  مطالبات  گویای 
آسیب های گوناگون کشور و جامعه است. پیگیری خیر 
آنچه منافع ملی در رسانه ای عنوان می شود  و  عامه 
سیاست  از  دوری  واقعیات،  انعکاس  مدار  بر  باید  اما 
زدگی و پرهیز از پراکندن یاس و نگرانی در میان مردم 

صورت گیرد.
رسانه به ویژه گونه های نوین آن روز به روز بر نقش 
و اهمیت خود در سبک های زندگی کنونی می افزاید 
و به همین ترتیب خود را در قامت بازیگری تاثیرگذار 
تا  اقتصادی  از سیاسی-  اعم  بر سیر تحوالت گوناگون 
فرهنگی و اجتماعی می نمایاند. رخدادی که دیروز بر 
ناشناس  پرنده  و  داد  رخ  پایتخت  ممنوعه  منطقه  فراز 
ضدهوایی های دفاع هوایی تهران را به شلیک واداشت، 
رسانه  سمت  به  را  شهروندان  ها  لحظه  نخستین  در 
مرکز  دیروز  های  شلیک  دلیل  تا  کشاند  مجازی  های 

شهر را دریابند.
بسیاری  فوری،  خبری  نیازهای  دست  این  بر  افزون 
اعم  اطالعاتی  خبری-  نیازهای  به  پاسخ  برای  اینک 
انداز  مالی، چشم  بازارهای  بر  آمریکا  انتخابات  تاثیر  از 
رکود مسکن، چالش آلودگی هوا و ترافیک، بحث تایید 
های  گمانه  جمهوری،  ریاست  نامزدهای  صالحیت 

انتخاباتی و ... رو به سوی انواع رسانه می دارند.
از این رو است که امروز رسانه به مهمترین ابزار برای 
انعکاس و در واقع دریچه روایت مسائل گوناگون جامعه 
در  و  کارساز  زمانی  البته  نقش  این  است.  تبدیل شده 
خدمت خیر عمومی است که عملکرد رسانه خود تراز 

راستی و راستی نمایی آن باشد.
برخی تریبون ها در قامت مطبوعات، تارنماها و رسانه 
کنند  می  فعالیت  ای  گونه  به  اما  مجازی  نوین  های 
و  فلسفه  از  غرض  نقض  تا  اند  گرفته  شکل  گویی  که 
مسوولیت و رسالت رسانه باشند؛ نکته ای که در ابتدای 
رییس  اول  معاون  جهانگیری«  »اسحاق  جاری  هفته 
جمهوری در کتابخانه ملی و در جشنواره »زن، خانواده 
و رسانه« به آن اشاره و تصریح کرد شماری از رسانه ها 
با بهره گیری از امکانات و اموال عمومی و بیت المال 
می کنند  تالش  و  شوند  می  قلم  به  دست  دولت  علیه 
مردم  در ذهن  را  ملت  رای  از  برآمده  و مجلس  دولت 

ناتوان و ناکارآمد نشان دهند.
به گفته معاون اول رییس جمهوری سیاست زدگی این 
بر  تا تالش کنند حاکمیت مردم  رسانه ها سبب شده 
سرنوشتشان محقق نشود و دسترسی آزاد به اطالعات 
و دیگر حقوق اساسی مردم با موانعی جدی روبرو شود.
وسیله ای  به  نباید  رسانه  اینکه  بر  تاکید  با  جهانگیری 
برای کتمان حقیقت و اعمال زور تبدیل شود، تصریح 
و  فساد  با  مبارزه  قانون  حاکمیت  یازدهم  دولت  کرد 
داده  قرار  را دستور کار خود  توسعه کشور  و  پیشرفت 

است بنابراین ما از رسانه های مخالف دولت می خواهیم 
جامعه ای مقتدر و بهره مند از رهبری را آشفته و ناتوان 

نشان ندهند.
روی سخن معاون اول رییس جمهوری را باید متوجه 
رسانه ها و تریبون هایی دانست که طی سه سال و نیم 
اخیر با نفی مطلق هرگونه دستاوردی جز سیاه نمایی، 
اندازی  نگرانی در میان مردم و تصویر چشم  پراکندن 
مایوس کننده از آینده دستورکار دیگری نداشته اند و 
مبنای عمل خود را تنها اغراض سیاسی یا حتی فردی 
مردم  اعتماد  بر  افزون  که  هایی  رسانه  اند؛  داده  قرار 
را  انقالب  های  ستون  و  شاخص  های  چهره  نظام،  به 
جهت  در  انگاری  غیریت  دلیل  به  و  داده  قرار  هدف 
هیچ  از  انقالب  اصیل  های  جریان  و  نیروها  تخریب 
تالشی فروگذار نکرده اند. تازه بودن رخداد درگذشت 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی و روایت هایی که این روزها 
از هجمه های گسترده و ناجوانمردانه به استوانه نظام 
کارکرد  از  برشی  گرفته،  صورت  اخیر  های  سال  طی 
را در آستانه قضاوت  یادشده  تریبون های  و  رسانه ها 

مردم قرار می دهد.
خود  اولویت  آخرین  ها  سال  که  مغرضی  های  رسانه 
بر  افزون  اند،  داده  قرار  ملی  منافع  و  خیرعمومی  را 
سیاست زدگی و وارونه و سیاه نمایی به شکلی مزمن با 
دوگانگی رفتاری دست و پنجه نرم می کنند. در کنار 
سکوتی که برخی در برابر بی تدبیری ها و تصمیم های 
بودند،  کرده  پیشه  پیشین  اجرایی  دوره  کننده  ویران 
ویژه  به  برجام  برابر  در  ها  رسانه  این  معنادار  رویکرد 
و  مثال  ترین  تازه  آن  اجرای  یکسالگی  روزهای  طی 

نمود در زمینه آسیب دوگانگی رفتاری است.
شماری از رسانه های مخالف دولت در حالی برجام را 
وقفه  بی  آماج هجوم  آن  اجرای  یکسالگی  روزهای  در 
و غیرمنصفانه قرار دادند و دستاوردهای آن را به هیچ 
تازه  در  آمریکا  منتخب  جمهوری  رییس  که  انگاشتند 
ترین مصاحبه مطبوعاتی خود سند توافق هسته ای را 
سراسر به سود ایران دانست و بر آن تاخت. نکته قابل 
تامل در چنین موقعیت هایی کتمان اخبار و اطالعاتی 
است که دستاوردهای برجام را برای کشور می نمایاند 
و در برابر، کوچکترین بهانه خبری به بزرگترین حربه 

برای حمله به توافق هسته ای تبدیل می شود.
فراوانی مثال هایی از این دست عالمت پرسشی بزرگ 
را پیش روی کارنامه رسانه های یاد شده قرار می دهد 
آزاد  جریان  که  کنونی  زمان  مقتضیات  به  توجه  با  و 
اطالعاتی و آگاهی بیشتر مردم است، آنان را در مقام 
قرار  نما  وارونه  نهایی عملکرد رسانه های  داور  و  ناظر 
می دهد؛ واقعیتی که اگر از سوی متصدیان رسانه های 
بازیگران را در  این  یابد،  با چشم پوشی پاسخ  یادشده 
عرصه نوین ارتباطاتی به حاشیه بی اعتمادی بیشتر و 

بی خاصیتی خواهد راند.

حمایت  بر  اقتصادمقاومتی  کلی  سیاست های 
 2 بند  در  و  دارد  تاکید  بنیان  دانش  اقتصاد  از 
دانش بنیان  اقتصاد  پیشتازی  بر  سیاست ها  این 
محصوالت  صادرات  و  تولید  سهم  افزایش  و 
اول  رتبه  به  دستیابی  و  دانش بنیان  خدمات  و 

اقتصاد دانش بنیان در منطقه تاکید شده است.
حمایت  بر  اقتصادمقاومتی  کلی  سیاست های   
 2 بند  در  و  دارد  تاکید  بنیان  دانش  اقتصاد  از 
دانش بنیان  اقتصاد  پیشتازی  بر  سیاست ها  این 
محصوالت  صادرات  و  تولید  سهم  افزایش  و 
اول  رتبه  به  دستیابی  و  دانش بنیان  خدمات  و 
اقتصاد دانش بنیان در منطقه تاکید شده است. 
تولید بازی های رایانه ای در داخل کشور و رشد 
موضوعی  بازی  تولید  بنیان  دانش  شرکت های 
اقتصاد مقاومتی و ظرفیت  است که در نشست 
با  رایانه ای  بازی  تولید  بنیان  دانش  شرکت های 
پژوهش  جمشیدی،کارشناس  مرتضی  حضور 
سرپرست  و  رایانه ای  های  بازی   ملی  بنیاد 

پژوهش بازار دایر به آن پرداخته شده است.
1-ویژگی اقتصاد دانش بنیان چیست؟

اقتصادی مبتنی بر تولید، توزیع و مصرف دانش 
و اطالعات

مرتضی جمشیدی ،کارشناس پژوهش بنیاد ملی 
بازی  های رایانه ای: اقتصادی که مستقیما بر 
پایه تولید، توزیع و مصرف دانش و اطالعات قرار 
دانش  اقتصاد  دارایی  عمده ترین  باشد.  گرفته  
افزایی علم  بنیان سرمایه های دانشی است. هم 
تحقق  و  محور  دانش  اقتصاد  توسعه  ثروت،  و 
و  گسترش  )شامل  اقتصادی  و  علمی  اهداف 

کاربرد اختراع و نوآوری( است.
های  بازی   صنعت  بالقوه  های  2-ویژگی  

دیجیتال چه مواردی است؟
بنیاد  پژوهش  ،کارشناس  جمشیدی  مرتضی 
می  کلی  طور  به  رایانه ای:  های  بازی   ملی 
رایانه ای  بازی های  برای  را  زیر  توان ویژگی های 

برشمرد:
ویژگی های صنعت بازی سازی در جهان

صنعتی  دیجیتال  های  جوان:بازی   صنعت   )1
از  بلکه  نباید رهایش کرد،  و  نوپا  و  است جوان 
ابتدا باید صحیح شکل بگیرد تا بازدهی مطلوب 
و طراز جمهوری اسالمی را حاصل نماید. بازی 
هراسی و رها کردن این هنر-صنعت- رسانه تنها 
در بلند مدت، موجب خسران نسل  های بعدی 

است.
های  بازی   تاکنون  که  همانطور  آوری:  ارز   )2
خارجی و کنسول  های بازی و قطعات جانبی، 

توان خروج قانونی و غیر قانونی ارز و یا ریال را از 
جیب ایرانی ها داشته اند، بنابراین توان ارز آوری 

را هم دارا خواهند بود.
این  که  آنجایی  از  دانشی:  چند  هم افزایی   )۳
بلوغ  به  دانش  چند  شدن  درگیر  با  صنعت 
های  دانش  تقویت  موجب  رو  این  از  می رسد، 
میان رشته ای نیز می شود. از سویی دیگر در 
رسانه  این  مثبت  ظرفیت های  از  برداری  بهره 
متوجه حضور دامنه های پژوهشی علوم انسانی، 

علوم صوری و علوم اجتماعی می شویم.
این  در  نوجوانان  و  جوانان  فعال  حضور   )۴
بخش   در  جوانان  سنی  رده  فعال  حوزه:حضور 
های تولید و مصرف این صنعت. متوسط سنی 
بازیکنان ایرانی 21 سال است و همچنین قریب 
به 2۰۰۰ نیروی فعال در این صنعت نیز از رده 
سنی جوانان می باشند. این یعنی نیروی انسانی 
پرانژی، پر ایده و پر امید به آینده که در صورت 
فعالیت  همه  غرب  تمدن  زمین  در  شدن  رها 

هایش شکل خواهد گرفت.
5( هوشمندی این صنعت: هوشمندی این کسب 
و کار، امکان دور زدن برخی از عادات سنتی که 

در صنعت ریشه دارد را موجب می  شود.
تر  راحت  نسبت  به  آسان:صادرات  صادارات   )6
محصوالت و خدمات این صنعت در مقابل کاال 

ها و خدمات فیزیکی
امیدآفرینی:با  و  جونان  بین  مستقیم  رابطه   )7
سرگرمی  جنس  از  رسانه  این  اینکه  به  توجه 
است، امکان پمپاژ امواج نشاط و امید و شادابی 
انسانی جامعه  نیروی  ترین  میان حساس  در  را 
یعنی جوانان دارد. هر چند بیان این سرگرمی ها 
باید در قالب سبک زندگی اسالمی- ایرانی ارائه 

شود و نباید این صنعت را رها نمود.
۸( دانش ایده مهم ترین سرمایه:به مانند برخی 
از مشاغل دیگر نیاز به سرمایه گذاری اولیه باال 
ندارد. مهم ترین سرمایه این صنعت دانش و ایده 
است، از این جهت نیز می توانیم این صنعت را 

در زمره صنایع دانش بنیان قلمداد کنیم.
مجرب:امکان  نیروی  جذب  و  سپاری  برون   )9
زیاد  صنعت  این  در  سپاری  برون  و  دورکاری 
است. هر چند برای تولید محصول خوب حضور 
از وجوه  باز هم  اما  یک تیم متمرکز الزم است 
وابستگی  عدم  و  آن  تمرکززدایی  صنعت  این 
محصول  تولید  برای  تشکیالت  و  ساختمان  به 

معمولی می تواند باشد.
1۰( سهیم شدن در سبد فرهنگی خانوار:می توان 
گفت قشر اعظمی از خریداران این صنعت یعنی 

کودکان و نوجوانان، حتما سهم مالی جداگانه ای 
در سبد خرید فرهنگی خانواده ها دارند.

های  :بازی   بازی ها  بودن  بعدی  چند   )11
دیجیتال تک منظوره نیستند و به دلیل تعاملی 
برای  را  مخاطب  کردن  درگیر  امکان  بودنشان 
مهارتی،  فرهنگی،  آموزشی،  مفاهیم  انتقال 

پزشکی و بهداشتی و ... دارند.
12( امکان صدور گفتمان انقالب اسالمی:صدور 
های  رسانه  طریق  از  اسالمی  انقالب  گفتمان 
نوین امری غیرقابل اغماض است. اهمیت فضای 
مجازی در نگاه مقام معظم رهبری نیز با توجه 
اینرو  از  است.  ناشدنی  وصف  ایشان  بیانات  به 
اغماض از تولید مخاطبان داخلی و خارجی برای 
محتوای ناب اندیشه انقالب اسالمی با استفاده از 

این رسانه فراگیر دور از انتظار خواهد بود.
و  دیجیتال  بازی های  صنعت  ارتباط   -3

اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
مرتضی جمشیدی: ارتباط این صنعت با اقتصاد 

مقاومتی عبارت از موراد زیر است:
ارتباط هنر صنعت بازی های دیجیتال با مقوله 

اقتصاد مقاومتی
حوزه  این  در  بودن  فعال  شکوفایی:  و  1-رشد 
سرمایه  و  انسانی  نیروهای  شکوفایی  موجب 
گذاری های داخلی می شود. در این راستا نباید 
منفعل بود و نه به اصطالح در زمین های تعریف 

شده از سوی تمدن غرب بازی کرد.
فروشی  خام  عدم  و  نفت  به  وابستگی  2-عدم 
صورتی  در  محصولی(:  تک  )اقتصاد  محصوالت 
)نمونه  خالق  اقتصاد  و  فرهنگی  اقتصاد  که 
توأمان  اهداف  با  دیجیتال(  های  بازی   موردی 
فرهنگی و اقتصادی تقویت شود، عالوه بر ایجاد 
درآمد فعالیت فرهنگی از خود فعالیت و فروش 
با  نظر  مورد  پیام  خدمت،  عرضه  و  محصول 
محتوای مطلوب نیز ارائه می شود. پس نباید با 
حمایت های غیرسنجیده برنامه  ی کوتاه مدتی 

برای این صنعت نوپا داشته باشیم.
از  برخی  اینکه  به  توجه  با  مصرف:  ۳-کنترل 
کاالهای تکنولوژیک در کشور مطلوبیت می یابند 
و با توجه به تغییر یکباره نسل و خرده فرهنگ 
های موجود در بین ایرانیان، برای بهتر استفاده 
های  بازی   رسانه  صنعت-  هنر-  از  نمودن 
مصرف«  سمت  »مدیریت  مقوله  باید  دیجیتال 
ایرانی   – اسالمی  فرهنگی  داشتن  نظر  در  با 
تقویت شود. سواد رسانه های دیجیتال و سواد 
این  مهم  موارد  جمله  از  دیجیتال  های  بازی  
حوزه است. در این راستا »چرخه بازی آگاهی« 

دیجیتال  های  بازی   سواد  ارتقای  منظور  به 
بازیکنان ایرانی تعریف شده است.

های  بازی   از  استفاده  داخل:  تولید  از  استفاده 
نفوذ  از  پیشگیری  بر  عالوه  ایرانی  دیجیتال 
اقتصادی، تکنولوژیک و فرهنگی، انعطاف پذیری 
انتقال پیام از این رسانه را برای تعلیم و تربیت 
باشند  این رسانه مأنوس می  با  نسل جدید که 
کیفیت  با  های  بازی  ساخت  کند.  می  هموار 
حمایت  و  ریزی  برنامه  صورت  در  که  ایرانی 
می  ایرانی  سازان  بازی  توان  در  سنجیده  های 
باشد با شروع روی بازی های پلتفرم موبایل می 
تواند آغاز گر این خود باوری در تولید و مصرف 
محصوالت ایرانی باشد. از این رو در کنار تولید 
خوب، خوب دیده شدن آن محصول نیز مهم به 
دیده شدن سه جنبه  این خوب  نظر می رسد. 

دارد:
خود  ناحیه  از  محصول:  خود  ناحیه  از  الف( 
باید  تولیدی  اینکه محصول  بر  : عالوه  محصول 
متناسب  ذوق  و  سلیقه  و  فنی  استانداردهای 
پذیرفته  های  سرگرمی  مصادیق  و  فرهنگ  با 
باشد،  داشته  خود  در  را  ایرانی  اسالمی  شده 
کند  دفاع  نیز  خود  بودن  ایرانی  از  بایستی  می 
نه اینکه زبان فارسی و کاراکتر سازی تقلیدی از 
فرهنگ غربی را در خود جای دهد تا برای خود 

اعتبار ایجاد نماید.
و  دولتی  های  رسانه  رسانه ها:  ناحیه  از  ب 
خصوصی می بایستی با بیان واقعیت های مثبت 
به  را  جامعه  فضای  نوین،  رسانه  این  منفی  و 
رسانه  این  از  منطقی  و  صحیح  استفاده  سمت 
سوق دهند. بازی هراسی و بازی  زدگی هر دو 
به یک اندازه برای فرهنگ کشور خطرناک است 
دارند.  کلیدی  نقش  ها  رسانه  راستا  این  در  و 
بازی  از  مناسبی  معنای  گذاری  پایه  در صورت 
های دیجیتال در اذهان عمومی، در آن صورت 
تبلیغ و ترویج بازی های خوب ایرانی و همچنین 
و صحیح  اندازه  به  مصرف  به  مخاطبان  تشویق 
صنعت  این  تقویت  موجب  ها  بازی  نوع  این 

داخلی خواهد شد.
کردن  حمایت  کنندگان:  مصرف  ناحیه  از  ج( 
با  ایرانی  های  بازی  از  ایرانی  کنندگان  مصرف 
خرید، کپی نکردن، تبلیغ و معرفی کردن، امتیاز 
باال دادن به بازی های خوب و ... . البته مبارزه 
و  دیجیتال  توزیع  بازار   در  قاچاق  بازی های  با 
فیزیکی و همچنین برخورد سخت و نرم )سلبی 
و ایجابی( با بازی های خارجی غیر مجاز هم از 
راه های دیگری است که در این مورد هم افزایی 

می نماید.
عرصه  در  شدن  موفق  برای  بازی  ۴-صنعت 

اقتصاد مقاومتی به چه کمک هایی نیاز دارد؟
داخل  تولید  از  نهادها  سایر  حمایت  بحث   -1

)اعطای وام و آماده کردن زیرساخت ها(
)وضعیت  متخصص  انسانی  نیروی  آموزش   -2

دانشگاه ها و ورود بازی(
۳- ارتقا سطح دانش فعاالن فعلی بازی دیجیتال
۴- پژوهش در حوزه بازی برای نوآوری در این 

حوزه
5- بحث قانون گذاری و بودجه برای این حوزه

6- وحدت رویه مواجه با صنعت بازی سازی
7- جلوگیری از دولتی شدن از ابتدا و توجه به 

شرکت های دانش بنیان خصوصی
۸- هدایت مناسب صنعت و اکوسیستم با توجه 

به چشم انداز ایرانی و اسالمی
جمله  از  آیتمی  زیرساخت های  به  توجه   -9

ایترنت پاک
1۰- اصالح نگاه رسانه و خانواده ها به بازی در 

اکوسیستم طراحی بازی

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )95-55( 
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .

داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی می توانند از زمان درج اولین نوبت آگهی با ارائه معرفی نامه کتبی 
در ساعات اداری ) شنبه تا سه شنبه  7-16 و چهارشنبه ها  7-15 ( به دفتر امور قرار داد ها واقع در کرمان - بلوار 22 بهمن – حد 
فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه- شرکت گاز استان کرمان  جهت اعالم آمادگی مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را دریافت و با 
توجه به مفاد آن مدارک مورد نیاز  را  تهیه ،  تنظیم و تکمیل و حداکثر تا  14  روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی به ،  
دبیرخانه کمیته فنی و بازرگانی / هیئت انتخاب مشاور ) اتاق 105 ( تسلیم نمایند. بدیهی است توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابی 
کیفی مناقصه گران توسط کمیته فـــنـی و بازرگانی می باشد .)نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی / رسید بانکی( 
متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و 

نسبت به ثبت نام در سایت پایگاه اطالع رسانی مناقصات اقدام نمایند. ذکر نوبت های چاپ الزامی می باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/29       تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/11/2 
روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

ردیف

1

کد فراخوان

1/473/571

موضوع

قرائت کنتور ، چاپ و توزیع قبوض و 
وصول مطالبات در سطح شهرهای زرند، 

کوهبنان، راور و نواحی تابعه 

تعداد 
مرحله

یک

تعداد 
نوبت

دو

شماره مجوز

1395.4526

مدت زمان 
اجرا    ) روز(

365  روز

مبلغ 
تضمین)ریال(

574/154/650

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان

)سهامی خاص(

اگهی مفقودی
ایران 11-761ل95  انتظامی  به شماره  پژو 2۰6 مدل 1۳۸۳  برگ سبز سواری 
نام سید  به  موتور FSS1۴7۸592۳ و شماره شاسی ۸۳6۴۰6۸۳  به شماره  و 

غالمحسین موسوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
۸2-215ج2۳  شهربانی  شماره  با   ۸1 مدل   ۴۰5 پژو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شماره موتور 12۴۸71۰۳۳66 شماره شاسی K 9۰29۳۸ ۸۸ مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط است.
بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
استناد شهادت  به  آقای علی تمیمی فرزند بختیار دارای شناسنامه شماره ۴۸1 
نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به  شماره ۴۴۴/95/ح/2 
تقدیم این شورا نمود چنین اشعار داشته است که شادروان آقای  بختیار تمیمی به 
شماره شناسنامه 29۴ در تاریخ 1۳95/1۰/19 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان 

طالقان در گذشته  ورثه حین الفوت وی عبارت است از:
1-آقای علی تمیمی متولد 1۳5۸ به شماره شناسنامه ۴۸1  صادره ازتهران  نسبت 

پسر متوفی
تهران  از  صادره  شناسنامه 111  شماره  به  متولد 1۳61  تمیمی  فاطمه  2-خانم 

نسبت دختر متوفی
۳-خانم ثریا تمیمی  متولد 1۳۳2  به شماره شناسنامه   29۳  صادره ازساوجبالغ  

نسبت همسر متوفی 
سی  مبلغ  از  بیشتر  مالیاتی  نامه  اظهار  طبق  متوفی  الفوت  حین  ماترک  وچون 
میلیون ریال میباشد اینک با انجام تشریفات قانونی مقدماتی در خواست مزبور را 
مطابق بند اخر ماده ۳6۴ امور حسبی یک مرتبه اگهی می نماید تا هرکس اعتراض 
دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نصب اگهی ظرف یک ماه به این 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر می گردد.
دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  کربالآقا       فرزند  آهنگر  خانلری  حسن  آقای 
2/۳52/95 شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان تاج خانم محمد نتاج آهنگر فرزند آخوندنجان به ش ش 1۳66صادره از 
بابل      در تاریخ ۸9/1/۴اقامتگاه دائمی خودبندپی شرقی    بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-آمنه خاتون خانلری آهنگر به ش ش 1۰متولد 1۳۳۸/1/1

2-حسن خانلری آهنگر به ش ش2۰۳متولد 1۳۴2/1/2
۳-زینب خانلری آهنگر به ش ش19۰ متولد 1۳۳9/1/2

۴-علی جان خانلری آهنگر به ش ش2۳6متولد 1۳۴۴/7/19
همگی فرزندان متوفی می باشند 

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 
قاضی شعبه دوم حکمی شورای حل اختالف بندپی شرقی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم عذرا عظیمی فرزند رضا  به  شناسنامه شماره ۳ به استناد شهادت نامه و 
گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به  شماره ۴۳۴/95/ح/2 تقدیم 
این شورا نمود چنین اشعار داشته است که شادروان کوچک احمد خان بیگی به 
شهرستان  خود  دائمی  اقامتگاه  در   1۳95/۰۴/۰1 تاریخ  در   ۳ شناسنامه  شماره 

طالقان در گذشته  ورثه حین الفوت وی عبارت است از:
صادره    11 شناسنامه  شماره  به   1۳۰۸ متولد  غرقی  بابا  میرزا  آقا  1-آقای 

ازساوجبالغ   نسبت دایی متوفی
2-خانم عذرا عظیمی متولد 1۳۳9 به شماره شناسنامه ۳ صادره ازطالقان  نسبت 

همسر متوفی
۳-خانم سکینه غرقی   متولد 1۳11  به شماره شناسنامه   16  صادره ازطالقان 

نسبت خاله متوفی 
سی  مبلغ  از  بیشتر  مالیاتی  نامه  اظهار  طبق  متوفی  الفوت  حین  ماترک  وچون 
میلیون ریال میباشد اینک با انجام تشریفات قانونی مقدماتی در خواست مزبور را 
مطابق بند اخر ماده ۳6۴ امور حسبی یک مرتبه اگهی می نماید تا هرکس اعتراض 
دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نصب اگهی ظرف یک ماه به این 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر می گردد.
 دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان 

آگهی وقت دادرسی
ساعت9صبح- رسیدگی:95/12/2روزدوشنبه  پرونده:2/95-۳۸6ح-وقت  کالسه 
خواهان:نام ونام خانوادگی:ایناس کنانی-خواسته:مطالبه مبلغ1۰۰۰۰۰۰۰۰ریال-

خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرنموده که 
بعلت  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  گردیده  کد2ارجاع  شعبه  به  رسیدگی  جهت 
تجویزماده7۳قانون  وبه  خواهان  درخواست  وبه  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت درروزنامه رسمی جمهوری اسالمی ویایکی 
ازتاریخ  ویس  قمشی  میثم  آقای  تاخوانده  میشود  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 
خودنسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت نمایدودروقت مقررباالجهت رسیدگی 

حضوربهم رساند.    شماره م.الف)16/1259(
شورای حل اختالف کد2ماهشهر

آگهی مزایده نوبت اول 
احتراما بدینوسیله باستحضار میرسد در پرونده کالسه 9۳۰۳۰۳اجرایی شعبه اول 
دادگاه عمومی میاندرود محکوم علیهم عبدا... طالبی و حسین و حیدر طالبی به 
پرداخت مبلغ 1۳۸225۸92 ریال در حق محکوم له بانک موسسه قوامین و مبلغ 
۴77۰۰۰۰ریال بعنوان نیم عشر دولتی محکوم گردیده است محکوم علیهم تاکنون 
نسبت به پرداخت دیون خود هیچ اقدامی ننموده است با توجه به معرفی محکوم له 
یک قطعه زمین به مساحت ۴52/۸2متر مربع به حدود اربعه شماال متصل به زمین 
هادی آهنگر ی شرقا وصل به خانه سرای علی آهنگری جنوبا وصل به کوچه و غربا 
وصل به کوچه که دارای سابقه ثبتی بوده که سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و 
اعیان یک باب خانه مسکونی به مساحت فوق الذکر به نام خانم رقیه شامیری دارابی 
فرزند قاسم به پالک ثبتی ۸76فرعی از 56 اصلی شماره ثبت ۴۸51۳ بخش ۴ ثبت 
میاندرود واقع در داربکال بنای ملک یک باب خانه یک طبقه که همکف آن شامل 
دو اتاق خواب – هال و پذیراییی – آشپزخانه – حمام و سرویس بهداشتی نمای 
همکف سیمان کاری کف حیاط موزاییک و مابقی کف حیاط جلو به صورت باغچه 
و با ایار نیت سر پوشیده شده است دارای امتیاز آب و برق و گاز و تلفن می باشد 
که وفق نظریه کارشناس منتخب دادگاه قیمت آن 11۰۰۰۰۰۰۰۰ریال میباشد و 
از طریق مزایده در مورد 95/11/۴ روز دو شنبه از ساعت 1۰ الی 11 صبح بفروش 
میرسد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطالعات بیشتر 
به دفتر شعبه اول دادگاه میاندرود مراجعه نمایند مزایده از قیمت کارشناسی فوق 
شروع و برنده آن کسی است که باالترین قیمت را قبول کرده باشد از برنده مزایده فی 
المجلس ده درصد بهای پیشنهادی اخذ و بقیه حداکثر یکماه دیگر دریافت خواهد 
شد برنده باید بقیه مبلغ را بصورت کامل پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت 
سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیهی است 

تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات قانونی خواهد بود م. الف 2۸۸
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان میاندرود رضایی

آگهی حصروراثت
بشناسنامه۳۰۴صادره  حسن  پدرغالم  نام  آبادی  پورشاه  بانوگوهرزارع 
ازاندیمشک درخواستی به خواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده 
دزفول  بشناسنامه۸5۸صادره  کهنکی  زهراطیموس  مرحوم  که1۰7۴/1/95ح 
1-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه  درتاریخ95/9/2دردزفول 
بشناسنامه1991۰57۴2۳دزفول)دخ کهنکی  جوادی  ازباال)مادرمتوفی(2-فاطمه 
بشناسنامه1991227۰51دزفول)پسرمتو کهنکی  جوادی  ۳-ابوالفضل  ترمتوفی( 

فی(والغیر.پرونده کالسه 1۰7۴/1/95ح درشوراثبت گردید.اینک باانجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
درجه  ابرازشوداز  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف دزفول-محمدرضاعبدی دزفولی

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  کربالآقا       فرزند  آهنگر  خانلری  حسن  آقای 
2/۳52/95 شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان تاج خانم محمد نتاج آهنگر فرزند آخوندنجان به ش ش 1۳66صادره از 
بابل      در تاریخ ۸9/1/۴اقامتگاه دائمی خودبندپی شرقی    بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-آمنه خاتون خانلری آهنگر به ش ش 1۰متولد 1۳۳۸/1/1

2-حسن خانلری آهنگر به ش ش2۰۳متولد 1۳۴2/1/2
۳-زینب خانلری آهنگر به ش ش19۰ متولد 1۳۳9/1/2

۴-علی جان خانلری آهنگر به ش ش2۳6متولد 1۳۴۴/7/19
همگی فرزندان متوفی می باشند 

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 
قاضی شعبه دوم حکمی شورای حل اختالف بندپی شرقی 

متن آگهی 
بدین وسیله اعالم می گردد که آقای سید حسن مهدیان فرزند سید محمد تقی به 
شماره ملی ۴۰7۰۰۴۰۳7۴متولد 1226 فوت نموده است و تا کنون ورثه ای اعم از 
همسر یا فرزندان یا برادر یا خواهر و غیره از طبقات اول تا سوم پیدا نشده فلذا چنانچه 
افرادی مدعی نسبت فامیلی با ایشان می باشند ظرف یکماه از انتشار آگهی خود را به 
ثبت احوال خرم آباد معرفی و اسامی خود را در سابقه سجلی وی درج و الحاق نمایند. 
اداره ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری خرم آباد – کیانوش بهاروندی 

تـراز راسـتی رسـانه تاکید اقتصادمقاومتی بر حمایت از اقتصاد دانش بنیان

 نوبت اول
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نخبگان خارجی از شهد شیرین 
ادبیات فارسی نوشیده اند

وزیر علوم  با عنوان نقش موثر ایران دوستداران 
نخبگان  به   کرد  اشاره  ایران   تمدن  و  فرهنگ 
خارجی که از شهد شیرین ادبیات فارسی نوشیده 
اند و مهاجران ایرانی که در مغرب زمین سکنی 
گزیده اند نیز در گسترش زبان فارسی نباید مورد 

غفلت قرار بگیرند.
به گزارش پیام زمان  دکتر محمدفرهادی اظهار 
کرد: زبان موهبتی الهی و آیینه فرهنگ هر کشور 
دور  گذشته های  از  ایران  وسیع  سرزمین  است. 
علی رغم وجود مظاهر متنوع قومی، مذهبی و دینی 
و مجموعه ای فاخر از زبان ها، گویش ها و لهجه های 
مختلف دارای هویت مستقل و انسجام فرهنگی بوده 
است. در عصر بحران هویت پرداختن به مقوله زبان 
به عنوان عامل همبستگی، وحدت ایرانیان و ترویج 
آن در سراسر جهان از اعم وظایفی است که بر عهده 
نهادهای متولی پاسداری از این سرمایه ارزشمند 

فرهنگی گذاشته شده است.
درک  با  تردید  بی  کرد:  تصریح  ادامه   در  وی 
مالحظات ملی و فراملی باید در حفظ و حراست 
از زبان شیرین فارسی و تالش جهت گسترش آن 
در صحنه های بین المللی نهایت تالش خود را انجام 
بدهیم.وزیر علوم خاطر نشان کرد: خوشبخت هستم 
که رسالت ترویج زبان فارسی و ایران شناسی در 
دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از مرزهای کشورمان 
در نیم قرن گذشته بر عهده وزارت علوم بوده است. 
چنانچه در دوران جنگ تحمیلی مرکز ایران شناسی 
و در کل گسترش زبان فارسی با موانعی روبرو شد. 
کمبود استادان با تجربه و آشنا به شیوه های جدید 
آموزش زبان دوم، فقدان مواد کمک آموزشی؛ به روز 
نبودن منابع درسی ، کاهش رفت و آمد استادان 
و دانشجویان خارجی به ایران و بالعکس از دالیل 
تضعیف جایگاه بین المللی زبان فارسی در آن ایام 
به شمار می رود.دکتر فرهادی افزود: خوشبختانه 
در سال های اخیر موضوع گسترش زبان و فرهنگ 
فارسی در زمره سیاست های جدی دولت قرار گرفته 
است و روند تجهیز و نظارت بر توصیه های زبان 
آموزی و ایران شناسی در خارج از کشور نیز رشد 
خاطر  است.وی همچنین  یافته  مالحظه ای  قابل 
نشان کرد: ایجاد برنامه ایرانشناسی و نیز آموزش 
زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در ده ها دانشگاه 
دنیا و همچنین راه اندازی دوره های کارشناسی ارشد 
و دکترای آموزش زبان فارسی را می توان پیشرفت 
مهم در این زمینه  تلقی کرد.به گفته وزیر علوم به 
عالوه نقش موثر ایران دوستداران فرهنگ و تمدن 
ایران ، نخبگان خارجی که از شهد شیرین ادبیات 
فارسی نوشیده اند و مهاجران ایرانی که در مغرب 
زمین سکنی گزیده اند نیز در گسترش زبان فارسی 
نباید مورد غفلت قرار بگیرند.دکتر فرهادی یادآور 
شد: امروزه زبان فارسی در همه جهان ریشه دوانده 
است. از شبه قاره هند تا آسیای مرکزی و قفقاز و 
در جهان عرب، ژاپن و حتی در کشورهای اروپایی 
آثار آن مشهود است ،  ولی در هر منطقه مشکالت 
هر یک از گروههای مذکور خاص خود آنها است 
که برای رفع هر یک باید متناسب با هر منطقه و 

ملزومات آن اقدام کرد.
وزیر علوم در پایان   اضافه کرد: جای خوشبختی 
است که در این فرصت ایجاد شده جهت گردهمایی 
ایران  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه های  مدیران 
شناسی دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور 
چالش های این حوزه بیش از پیش مورد توجه قرار 
می گیرد و از رهگذر رایزنی دست اندرکاران آموزش 
زبان و ادب فارسی به غیر فارسی زبانان و نیز تشیک 

مساعی مسئوالن ذیربط برخی از مسائل رفع شود.

توجه به نشاط و سالمت در مدارس 
در شورا ها برسی می شود   

آموزش  وزارت  غیردولتی  مدارس  رییس سازمان 
و پرورش از تهیه سند پشتیبان قانون شوراهای 
آموزش و پرورش در راستای اصالح قانون و بازنگری 

در برخی آیین نامه های آن خبر داد.
به گزارش پیام زمان ، مرضیه گرد در نشست خبری 
که به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و 
پرورش ترتیب داده شده بود با بیان اینکه اگر بتوانیم 
جایگاه قانون شوراها که در سال 72 در مجلس 
مصوب شد را به درستی تعریف کنیم بسیاری از 
مشکالت نظام آموزشی قابل حل است گفت: امید 
است با استفاده از مفاد قانون بیشترین نقش را در 

حل مشکالت و ایفای مسوولیت ها داشته باشیم.
وی افزود: امروزه هرکجا پای معضلی به میان می 
آید، صحبت از آموزش و پرورش هم مطرح می شود 
و ساماندهی این حوزه عظیم نیازمند بکارگیری خرد 
جمعی است و چه بهتر که مسووالن به شکل های 
مختلفی در سطح مناطق و استان ها حضور یابند تا 

پاسخگوی نیازها و مشکالت باشند.
آموزش  وزارت  غیردولتی  مدارس  رییس سازمان 
باالترین  اینکه خوشبختانه  به  اشاره  با  پرورش  و 
مقام استانی به عنوان رییس در شوراهای آموزش 
مشکالت  بتوانیم  اگر  و  دارند  حضور  پرورش  و 
هرمنطقه را بخصوص در عرصه تعلیم و تربیت در 
همین شوراها مورد بحث قرار دهیم شاید مشکالت 
مردم حل شود گفت: به عنوان مثال انبوه سازی 
آموزش  شوراهای  در  آموزشی  فضای  کمبود  و 
مدارس،  بازگشایی  و  است  بحث  قابل  پرورش  و 
آسیب های اجتماعی، توجه به نشاط و سالمت، 
نوآوری مدارس، جایگاه ارزشمند معلم و کتاب در 
این شوراها باید با خرد جمعی به نتیجه خوبی برای 
هر استان برسد. یکی از بهترین راهکارهای تفویض 
اختیارات بیشتر به مردم را از طریق همین شوراها 
می دانیم.گرد درباره اصالح قانون شوراها اظهار کرد: 
طی ۳.5 سال اخیر بند بند این قانون مورد تجزیه 
و تحلیل گرفته است، البته کاری پژوهشی در حال 
انجام است تا به عنوان سند پشتیبان قانون مورد 
استفاده قرار بگیرد. بزودی نتایج این امر اعالم و 
تقدیم دولت خواهد شد تا در آینده در مجلس مورد 
بحث قرار بگیرد البته شاید به این نتیجه برسیم که 
دو یا سه ماده بیشتر نیاز به بازنگری نداشته باشد و 

اغلب نیاز ما به بازنگری در آیین نامه هاست.

روز بعد از آزادی...
مهناز همتی

نباشد  امید  که  جایی  گفتند  قدیم  از 
زندگی کردن سخت ترین کار دنیاست. 
زندگی بدون امید و انگیزه؛ خالی و پوچ 
این  بازگویی  از  غرض  گردد.  می  معنا 
مقدمه، تولد دوباره یک زندانی است و از 
لحظه ای آغاز می شود که او دیگر زندانی 
نیست و آزاد شده و چنانچه حامی در 
انتظارش نباشد، سرگردان در جامعه ای 
رها می شود که بدون پشتوانه و حمایت 
زندان،  از سپری کردن حبس در  پس 

دوباره پا به عرصه اجتماع می گذارد تا زندگی خود را از صفر شروع کند 
اما با چه امیدی؟

با روند رشد صعودی زندانیان، دیگر مراکز حمایت از زندانیان نمی توانند 
زندانی را پس از بازگشت زندانی به جامعه تحت پوشش خود قرار دهند چرا 
که، محدودیت منابع مالی، مراکز دولتی را با توجه به حجم باالی زندانیان و 
امکانات محدود با مشکل مواجه کرده و این به عنوان مهم ترین مانع برای 

خدمات رسانی به زندانیان آزاد شده عنوان می شود.
در حقیقت، فرد آزاد شده از زندان، اگر بخواهد شغلی را شروع کند در همان 
ابتدا با داشتن سوء سابقه، مدت زمان زیادی به دنبال کار گشته و ُمهر سابقه 
دار بودن، همه درها را به روی آنان می بندد و با اشاره به منع قانونی به 
کارگیری افراد دارای سابقه محکومیت، به عنوان یک معضل و مشکل برای 
کار آنان محسوب می شود و همین امر، زمینه آسیب پذیری و آسیب رسانی 
را افزایش داده و همه این عوامل دست در دست هم می دهد تا آنها مدتها 
بیکار بمانند و به ناچار مجبور می شوند برای خرج زندگی، دوباره به سمت 
کارهای مجرمانه کشیده شوند. در حقیقت؛ زمانی که از طرف مسئوالن 
حمایت نشوند و جامعه آنها را به سختی بپذیرد، چطور می توانند زندگی 
خود را از نو بسازند. بنابراین با وجود این شرایط نمی توان، زندان را به عنوان 

یه عامل بازدارنده جرم و جنایت در جامعه به حساب آورد.
باتوجه به اینکه مددجویان آزاد شده از زندان آسیب دیده، آسیب پذیر و 
آسیب رسان هستند، پذیرش اجتماعی آنان، نیازمند فرهنگسازی در جامعه 

است و برای نیل به این هدف اراده ای همگانی الزم است. 
زمانی که در ماه های زیبای خدا مثل رمضان، خیرین برای آزادی زندانیان 
مبالغی جمع آوری می کنند تا آنان را از این بند آزاد کنند، چه خوب می 
شد تا عده ای نیز برای آنان کار فراهم کنند. شاید اگر آزادی از زندان آنان 
را چند سال جلوتر می اندازد، فراهم کردن کار برای آنان، زندگی آنها را 
سالها پا برجا نگه می دارد و دعای خیر آنان برای همیشه پشت سر این 

خیرین خواهد بود.

یادداشتخبر

رییس سازمان محیط زیست با تاکید بر این که 
پسماند  موبایل  میلیون   1۰ نزدیک  آینده  در 
خواهیم داشت، گفت: با استفاده از فناوری های 
سبز باید اقدام به بازیافت این پسماندها کنیم.

کنفرانس  در  ابتکار  معصومه  دکتر 
با  پایدار«  آینده  برای  سبز  »تکنولوژی های 
تاکید بر این که ایران کشوری است که توسعه 
صنعتی و انرژی برای آن یک مزیت اقتصادی 
نمی توان  این رو  از  افزود:  می شود،  محسوب 
باید  لذا  کرد؛  چشم پوشی  صنعتی  توسعه  از 
نیز  را  زیست  محیط  خود  ایده پردازی های  در 

بخشی از برنامه ریزی ها قلمداد کرد.
مهندسی،  گذشته  در  این که  بر  تاکید  با  وی 
فناوری و محیط زیست از یکدیگر جدا بودند، 
در کشور چین  رویکرد  این  نمونه  کرد:  اظهار 
است. این کشور امروز از لحاظ رشد اقتصادی 
رتبه خوبی کسب کرده و به یکی از قدرت های 
جهان تبدیل شده است. این کشور در چندین 
به  اقدام  که  کشورهایی  جزو  گذشته  سال 
امروزه  و  نبود  گلخانه ای کند،  گازهای  کاهش 
گازهای  تولیدکننده  اولین  چین  که  شاهدیم 

گلخانه ای است.
به ویژه در  آلودگی  یادآور شد: شاخص  ابتکار 
 ۳۰۰PPM از   بیش  به  چین  در  زمستان 
به  شاخص  این  روزها  از  برخی  در  و  می رسد 
اساس  بر  و  می رسد    5۰۰PPM از  بیش 
پیش بینی ها این کشور باید 9۰۰ میلیارد دالر 
کاهش  برای  سبز  فناوری های  ایجاد  صرف 

آلودگی ها کند.
رییس سازمان محیط زیست با تاکید بر این که 
بگیریم،  عبرت  دیگران  اشتباهات  از  باید  ما 
ادامه داد: ما باید با دانش روز و فرهنگ بومی 
و دینی موجود در کشور مسیر توسعه صحیح 

اقتصادی و اجتماعی را انتخاب کنیم.
بر  تاکید  با  زیست  محیط  سازمان  رییس 
فرابخشی  و  منسجم  برنامه های  دولت  این که 
اضافه  دارد،  هوا  آلودگی  کاهش  حوزه  در 
کرد: ما بر اساس مطالعاتی که انجام داده ایم، 
برنامه های ملی و شهری برای هشت کالنشهر 
هستند،  هوا  آلودگی  بحران  دچار  که  ایران 
همکاری  با  حاضر  حال  در  و  کردیم  تبیین 

در  برنامه ها  این  بازنگری  به  اقدام  دانشگاه ها 
محیطی  زیست  شرایط  با  آن  انطباق  جهت 

شهرها کرده ایم.
حوزه  در  ما  این که  بر  تاکید  با  وی 
ضرورت  بر  نیستیم  عقب  سیاست گذاری 
کاهش  در  نوین  فناوری های  به کارگیری 
آلودگی ها و رسیدن به فناوری های سبز تاکید 
سیاست های  که   1۳۸9 سال  از  افزود:  و  کرد 
در جهت  زیادی  تالش های  اعالم شد،  ابالغی 
ما  ولی  است؛  گرفته  صورت  آلودگی ها  رفع 
چرا  هستیم،  عقب  زمینه  این  در  متاسفانه 
مدیریت  عدم  دلیل  به  را  انرژی  منابع  ما  که 
از ساختمان های مسکونی تا نیروگاه ها به هدر 

می دهیم و در حال حاضر با وجود مشعل ها و 
موتورخانه ها در منازل امروزه دو میلیون پالک 

آلوده در شهر تهران داریم.
پاریس  تعهدنامه  تصویب  به  اشاره  با  ابتکار 
اسالمی،  شورای  مجلس  و  دولت  سوی  از 
تعهدات  ما  اساس  این  بر  کرد:  خاطرنشان 
انتشار  درصدی   ۴ کاهش  برای  بین المللی 
غیرمشروط  صورت  به  گلخانه ای  گازهای 
کامل  رفع  بر  مشروط  درصدی   ۸ کاهش  و 

تحریم ها داریم.
به  ادامه  در  زیست  محیط  سازمان  رییس 
جهت  در  زیست  محیط  سازمان  برنامه های 
امروزه  گفت:  و  کرد  اشاره  آلودگی ها  کاهش 
باشیم  داشته  اقتصاد  خطیب  نگاه  نباید  دیگر 
و  گیرد  قرار  مدنظر  دایره ای  اقتصاد  باید  بلکه 
مجددا  می شود،  طبیعت  وارد  که  ماده ای  هر 

بازگشت داده شود.
کرد:  اظهار  پسماندها،  معضل  به  اشاره  با  وی 
خواهیم  موبایل  میلیون   1۰ حدود  بزودی 
داشت که باید با برنامه ریزی اقدام به بازیافت 

پسماندهای موبایل کنیم.
ابتکار ایجاد صندوق محیط زیست را به عنوان 
از  سبز  فناوری های  تولید  شتاب دهنده  یک 
و  برد  نام  زیست  محیط  سازمان  برنامه های 
ادامه داد: در اسفندماه امسال نمایشگاه محیط 
زیست برگزار می شود که در آن زمینه ای برای 
در  خارجی  و  داخلی  محققان  آوردن  گردهم 

این حوزه فراهم خواهد بود.

ابتکار: 

باید از اشتباهات دیگران عبرت بگیریم

گسترش شیوع آنفلوانزای پرندگان در 
کشور

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار از گسترش شیوع 
داد  خبر  اصفهان  استان  به  پرندگان  فوق حاد  آنفلوانزای 
بیماری  این  به  در حال حاضر، 12استان کشور  و گفت: 

آلوده شده اند.
سیدفرزاد طالکش از سرایت بیماری آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان به استان اصفهان خبر داد و اظهار داشت: تاکنون 
در  البته  شده اند،  بیماری  این  درگیر  کشور  استان   12
آنجا مشاهده شده،  در  بیماری  تازگی  به  استان هایی که 
آلودگی مربوط به طیور بومی بوده و خوشبختانه گزارشی 
از شیوع بیماری در واحدهای صنعتی گزارش نشده است.
وی اضافه کرد: روند گسترش بیماری در واحدهای صنعتی 
مشاهده  از  پراکنده ای  گزارشات  همچنان  اما  شده؛  کند 
آلودگی در جمعیت پرندگان بومی و وحشی ارائه می شود.
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار کشور تصریح کرد: 
اگرچه شیوع بیماری در استان های جدید فقط در میان 

پرندگان بومی بوده است، اما باید نگران باشیم.
طالکش همچنین درباره وضعیت بازار تخم مرغ نیز افزود: 
مصرف  و  آنفلوانزا  شیوع  از  مردم  که  ترسی  خوشبختانه 
مرغ و تخم مرغ پیدا کرده بودند، فروکش کرده و در حال 
حاضر بازار این محصول شرایط نسبتا خوبی دارد؛ هرچند 
میان  در  کلی  طور  به  ترس  این  هستیم  امیدوار  ما  که 

مصرف کنندگان از بین برود.
به گفته وی، هم اکنون میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم 

مرغ درب مرغداری، ۳9۰۰ تومان است.

گردش غیر مجاز به چپ و راست؛
 200 هزار تومان!

رئیس پلیس ترافیک شهری اعالم کرد: جریمه گردش به 
چپ یا راست در تقاطع های دارای چراغ راهنمایی برابر 

جریمه رد کردن چراغ قرمز یعنی 2۰۰ هزارتومان است.
سرهنگ »داوود قاسمیان« در ادامه اظهارداشت: گردش 
اینکه  مگر  است  ممنوع  ها  تقاطع  در  چپ  یا  راست  به 
رمپ راست گرد و چپ گرد )رمپ جداگانه برای گردش 
به راست یا چپ( گذاشته شود یا با تابلوهایی اعالم شده 

باشد که گردش به راست یا چپ آزاد است.«
پلیس  رئیس  گفته  به  پلیس،  سایت  گزارش  براساس 
ترافیک شهری، جریمه گردش به چپ یا راست در تقاطع 
رد کردن چراغ  برابر جریمه  راهنمایی  دارای چراغ  های 

قرمز یعنی 2۰۰ هزارتومان است.

بازنشستگی بانوان با 20 سال سابقه 
کار، اختیاری است

اشاره  با  خانواده  و  زنان  درامور  جمهوری  رئیس  معاون 
مبنی  اسالمی  شورای  مجلس  امسال  دی   26 مصوبه  به 
که  گفت  کار  سابقه  سال   2۰ با  بانوان  بازنشستگی  بر 
بدون  و  اختیاری  مصوبه،  این  براساس  بازنشستگی 

محدودیت سنی است.
این  کامل  اجرای  با  داشت:  اظهار  موالوردی  شهیندخت 
مصوبه با مشکل کمبود نیرو، جذب و به  کارگیری بانوان 

در سازمان ها و نهادها برای آینده مواجه خواهیم شد.
وی تصریح کرد: البته با توجه به مشکالت و بار مالی که 
نگهبان  شورای  تأیید  منتظر  باید  دارد  مصوبات  اینگونه 

نیز بود.
موالوردی یادآور شد که این مصوبه با احتساب سال های 

خدمت و بدون در نظر گرفتن شرایط سنی است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده بیان کرد: 
برای دولت  بار مالی  تا حدودی دارای  این مصوبه  گرچه 

است اما امتیاز مناسبی برای بانوان محسوب می شود.
مجلس در تاریخ 26 دی امسال در مصوبه ای دستگاه ها و 
شرکت های دولتی و غیردولتی را موظف کرد با درخواست 
خدمت  سابقه  سال   2۰ با  شاغل  بانوان  بازنشستگی 
موافقت کنند.موالوردی گسترش امکانات رفاهی، فضاهای 
ورزشی، ایجاد پارک های مخصوص بانوان برای غنی سازی 
اوقات فراغت و برنامه های ویژه عفاف و حجاب را از جمله 
ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  کاری  اولویت های 

جمهوری در سال پایانی فعالیت دولت دانست .

در  مغزی  سکته  همایش  نهمین  اجرایی  دبیر 
گفت:  مغزی  سکته های  بروز  علت  خصوص 
باال،  خون  فشار  چاقی ،  زندگی،  سبک  تغییر 
دیابت و کم تحرکی و استرس باال از جمله علل 
مصرف  و  بوده  جوانان  در  مغزی  سکته  بروز 
داروهای نابجا و روان گردان احتمال این مسئله 

را در میان افراد جوان افزایش می دهد.
احسان شریفی پور در آستانه برگزاری نهمین 
داشت:  اظهار  مغزی،  سکته  ساالنه  همایش 
انجمن  همت  به  یکبار  سال  هر  کنگره  این 
نورولوژی  گروه های  و  کشور  مغزی  سکته 
کشور  سراسر  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
علمی  یافته های  آخرین  و  می شود  برگزار 
و  تشخیص  پیشگیری،  حوزه  در  عملی  و 
دانشمندان  توسط  مغزی  های  سکته  درمان 
و صاحب نظران داخلی و خارجی مورد بحث و 

گفت وگو قرار می گیرد.
طب  اعصاب،  و  مغز  متخصصان  افزود:  وی 
مغز  و جراحان  و عروق  قلب  داخلی  اورژانس،  
و اعصاب از جمله مخاطبان این کنگره بوده که 

دارای 6.5 تا 15 امتیاز بازآموزی است.

داد:  ادامه  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  استادیار 
متأسفانه در کشور ما آمار دقیقی در ارتباط با 
عامل  این  ولی  ندارد  سکته های مغزی وجود 
دومین علت مرگ و میر در کشور بوده و 7 تا ۸ 
درصد بیشتر از حوادث رانندگی جان ایرانیان 

را می گیرد.
دکتر شریفی پور اضافه کرد:  در چند سال اخیر 
درمان  و  پیشگیری  جهت  در  جدی  اقدامات 
انجام گرفته  فاز حاد  به ویژه در  سکته مغزی 
مغزی  سکته  ویژه  واحدهای  که  طوری  به 
اکنون در 55 بیمارستان کشور راه اندازی شده 

و اقدامات الزم در این راستا صورت می گیرد.
مغزی  سکته  همایش  نهمین  اجرایی  دبیر 
گفت: پیش از این کمتر از 1 درصد افراد که 
فوری  درمان  از  شده  مغزی  حاد  سکته  دچار 
بهره مند می شدند.ولی اکنون این مسئله نسبت 

به گذشته بسیار ارتقاء یافته است.
چاقی ،  زندگی،  سبک  تغییر  کرد:  تصریح  وی 
ازجمله  کم تحرکی  و  دیابت  باال،  خون  فشار 
علل بروز سکته مغزی در جوانان بوده و مصرف 
این  ریسک  نیز  روان گردان  و  نابجا  داروهای 

مسئله را در میان افراد جوان افزایش می دهد.
بیان  با  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  استادیار 
اینکه زنگ خطر سکته مغزی در کشور روشن 
وقوع  بحران  مرحله  در  کرد:  است، اضافه  شده 
از آن هستیم  ناشی  سکته مغزی و مرگ های 
لذا پیشگیری از این مسئله و آگاهی مردم در 

کاهش آن می تواند بسیار مؤثر باشد.
وی با اشاره به اینکه سکته مغزی اولین عامل 
مردم  اینکه  افزود:  می رود،  شمار  به  ناتوانی 
ویژه  از ضرورت های  بشناسند  را  سکته مغزی 
به شمار می رود چرا که برای نجات جان بیمار 

یک زمان طالیی ۴.5 ساعته وجود دارد.
دکتر شریفی پور عنوان کرد: ضعف ناگهانی در 
نیمه ای از صورت یا دست و پا، اختالل ناگهانی 
سکته  بارز  و  عمده  نشانه های  از  تکلم،  در 
کامالً   آن  به  نسبت  باید  افراد  که  بوده  مغزی 
از  یکی  و در صورتی که  باشند  داشته  آگاهی 
اطرافیانشان با این مشکل مواجه شد، بالفاصله 

با اورژانس تماس بگیرند.
نهمین همایش بین المللی سکته مغزی 11 تا 
1۳ اسفند ماه سال جاری در محل همایش های 

بین المللی کتابخانه ملی برگزار می شود.

دبیر اجرایی نهمین همایش سکته مغزی:

سکته مغزی دومین عامل مرگ در کشور است

سازمان  بهداشتی  آرایشی  اداره  رئیس 
متعدد  عوارض  خصوص  در  دارو  و  غذا 
های  فرآورده  پوستی  عوارض  ویژه  به 
قاچاق  و  تقلبی  بهداشتی  و  آرایشی 

داد. هشدار 
یکی  گفت:  اسماعیلی  مصطفی  دکتر 
مانند  محصوالتی  از  استفاده  ایرادات  از 
مصرف  که   - لب  رژ  و  چشم  خط  ریمل، 
از  انتظار  مورد  خاصیت  دارند-،  روزانه 
بطورمثال  شود  نمی  مشاهده  محصول 
صرف  اما  ندارد  کنندگی  نرم  اثر  کرم 
از اتالف سرمایه های اقتصادی برای  نظر 
عوارض  به  باید  هایی  فرآورده  چنین 

داشت. توجه  نیز  آنها  متعدد 
ایجاد  بطورمثال  کرد:  خاطرنشان  وی 
از  ناشی  پوستی  حساسیت  یا  التهاب 

 مصرف این فرآورده های آرایشی، کار را به
تلخ می کشاند.  سرانجام های 

سازمان  بهداشتی  آرایشی  اداره  رئیس 
محصوالت  کرد:  تصریح  دارو  و  غذا 
مسیرهای  از  شده  وارد  مجوز  دارای 
برخوردارند  کافی  اعتبار  از  حتما  قانونی، 
-که  تقلبی  آرایشی  های  فرآورده  اما 
،معموال  نیست-  اندک  هم  حجمشان 
غیر  مسیرهای  از  و  قاچاق  به صورت 
تائید  مورد  و  شوند  می  وارد  رسمی 

نیستند. دارو  و  غذا  سازمان 
اسماعیلی افزود: ارزان  بودن قیمت فرآورده 
های آرایشی تقلبی به دلیل پرداخت نکردن 
تضمینی  هیچ  اما  است  گمرکی  عوارض 
ندارد؛  وجود  آنها  سالمت  و  کیفیت  برای 
این  نگهداری  و  حمل  شرایط  چگونگی 

مورد  در  اساسی  شبهات   ، ها  فرآورده 
ماهیت آنها ایجاد می کند.

های  فرآورده  در  تقلب  شد:  یادآور  وی 
الصاق  بصورت  عموما  بهداشتی  و  آرایشی 
غیرمعتبر  محصول  روی  تقلبی  برچسب 
شبیه  که  ای  شیوه  به  آن  بندی  بسته  یا 

است. کند،  جلوه  اصل  نمونه 
محصول  یک  کرد:  تاکید  اسماعیلی 
اصلی  ماده  به  که  ماده ای  هر  با  را  تقلبی 
ساخت  می توان  باشد  داشته  مشابهت 
لوازم  آرایشی  مشمول  صرفا  کار  این  و 
از  بسیاری  در  و  نیست  هم  بهداشتی  و 

امکان آن وجود دارد. محصوالت 
محصوالت  در  تقلب  کرد:  تصریح  وی 
که  باشد  ای  گونه  به  می تواند  آرایشی 
نرم کننده  همانند  الزم،  مؤثر  ماده  مثال 
نرفته  به کار  محصول  در  کننده  ترمیم   یا 
را  گذشته  تاریخ مصرف  محصول  یا  باشد 
کنند. ارائه  قابل مصرف  محصول  به عنوان 

سازمان  بهداشتی  آرایشی  اداره  رئیس 
بیشترین  داشت:  اظهار  دارو  و  غذا 
تقلبی  مواد  استعمال  از  که  عوارضی 
گزارش شده  ذیصالح  مراجع  از  آرایشی 
و  بوتاکس  مانند  تزریقی  مواد  با  دررابطه 
بوتاکس  افزود: مصرف  است.اسماعیلی  ژل 
اما توزیع آن ازطریق  تقلبی گسترده است 
دست فروشان اتفاق نمی افتد بلکه بازاریابان 
آنها با مطب پزشکان تماس گرفته و درب 

مطب به آنها تحویل داده می شود.
اگر محصول  مواقعی  در چنین  وی گفت: 
کرده  وارد  آسیب  مصرف کننده  به  معتبر 
را  آن  تولیدکننده  و  واردکننده  ما  باشد، 
مورد  را  قضیه  می توانیم  و  می شناسیم 
به  را  متخلفان  و  دهیم  قرار  پیگیری 
محصول  برای  اما  کنیم  احضار  دادگاه 
ندارد  وجود  پیگیری  راه  هیچ  قاچاق 
آن  واردکننده  و  تولیدکننده  چراکه 

است. مجهول 

هشدار در باره زیبا کننده های بی هویت

آلودگی هوا سومین
 عامل مرگ و میر پایتخت نشین ها

عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهرتهران با تأکید براینکه 
حمل و نقل عمومی در روز هوای پاک باید رایگان شود، گفت: آخرین آمارها 

بیانگر آن است که آلودگی هوا سومین عامل مرگ و میرتهرانی ها است.
الهه راستگو در سیصد و بیست و یکمین جلسه شورا  از ترافیک و آلودگی 
هوا به عنوان دو معضل اساسی شهر یادکرد و اظهارداشت: آلودگی هوا 
که امروز معلول عوامل متعددی نظیر سوخت،کیفیت خودورها و عدم 
تطابق ظرفیت ناوگان حمل و نقلی با جمعیت متقاضی بوده خسارت های 
جبران ناپذیری را به دنبال داشته که از آن جمله می توان به افزایش میزان 
بیماریهای تنفسی، قلبی عروقی، مرگ های مشکوک و ناگهانی اشاره کرد.

وی تعداد متوفیان تهرانی را در روزهای منتسب به آلودگی هوا بیشتر خواند 
و افزود: بر اساس آمارهای جدید آلودگی هوا سومین دلیل مرگ و میر 
تهرانی ها است و این درحالی است که تنها راهکار مسئولین در این روزها 
منحصر به تعطیلی مدارس و صنایع آلوده شده وبر این اساس با سیاستهای 

مقطعی و گذرا نمی توان این مسئله را حل کرد.
رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر 
تهران با بیان اینکه تعطیلی مکرر مدارس ابتدایی در روزهای آلودگی هوا 
برای والدین شاغل درد سر ساز شده تاکید کرد: مادران شاغل با بحران 
جدی رو به رو شده اند چراکه بی توجهی دولت به این مسئله سبب حضور 
فرزندان در محل کار مادران و یا تنهایی آنها در منزل شده که این مسئله 

مسبب بسیاری از مخاطرات وآسیبهای اجتماعی به دنبال آن خواهد بود.
راستگو با بیان اینکه همراهی فرزندان با مادران صرف از نظر از مشکالت 
کاری برای مادران، کودکان را به جهت حضور در ترافیک و شهر در معرض 
آلودگی بیشتر قرار خواهدداد تاکید کرد: انتظار می رود معاونت امور زنان 
ریاست جمهوری با برنامه ریزی برای مرخصی اجباری این مادران به عنوان 

راهکار تالش کرده و آن را در دستور کار خود قرار دهد.
راستگو کلید رفع آلودگی هوا را صرف نظر از توسعه ناوگان حمل و نقلی و 
نوسازی خودروهای فرسوده توجه ویژه دولت به متروهای اقماری دانست و 
اظهارداشت: بی توجهی دولت به متروهای اقماری تنها تحمیل بار ترافیکی 
برای شهر و شهروندان را به دنبال داشته و این در حالی است که با توجه به 
عدم پایبندی دولت به تعهداتش در حوزه حمل و نقلی وضعیت و ظرفیت 

موجود پاسخگوی نیاز شهروندان تهرانی هم نیست.
رئیس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسالمی شهر تهران شعار امسال 
ستاد محیط زیست شهرداری با عنوان »هوا به میل تو تغییر می کند« را 
موید نقش کلیدی مردم در کاهش آلودگی هوا دانست و گفت: تلفیق این 
دو مهم یعنی مشارکت مردم و پایبندی دولت به تعهداتش قطعا وضعیت 

موجود را بهبود خواهد بخشید.

اندازه گیری فقر چندبعدی ایران
 با روشی جدید 

معاون رفاه جتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شیوه جدید 
اندازه گیری فقر چند بعدی در کشور ایران با بکارگیری داده ها و آمار موجود 
خبر داد. دکتر احمد میدری گفت: یکی از رسالتهای قانونی  معاونت رفاه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سنجش فقر درآمدی و فقر چند بعدی به 
منظور اتخاذ سیاستهای مناسب فقر زدایی و برنامه های رفاهی آحاد جامعه 
است. وی افزود: بر همین اساس و در راستای تحقق همکاریهای بین المللی 
مشترک با دفتر یونیسف در ایران و بهره مندی بیشتر از تخصص و دانش 
مشاورین بین المللی در عرصه های مختلف از آقای پروفسور گوردون، استاد 
تمام در رشته عدالت اجتماعی دانشکده مطالعات سیاستگزاری دانشگاه 
بریستول و مدیر مرکز بین المللی تحقیقات فقر تاونسند و مشاور تخصصی 
اتحادیه اروپا در اندازه گیری فقر دعوت شد  تا نسبت به  معرفی شیوه 
جدید اندازه گیری فقر چند بعدی در کشور ایران با بکارگیری داده ها و 

آمار موجود اقدام کند. 
وی تصریح کرد: پروفسور گوردون پیشتر در مهرماه سال جاری به منظور 
آشنایی با متدولوژیها و شیوه های فعلی اندازه گیری فقر درآمدی، فقر چند 
بعدی و داده های موجود در کشور به همراه تیم تخصصی خود به مدت 
یک هفته به دعوت معاونت رفاه  در ایران حضور داشتندکه مقرر شد نسبت 
به پیشنهاد و ارائه شیوه جدید برای اندازه گیری فقر چند بعدی متناسب با 

شرایط و داده های کشور ایران اقدام کنند.
گفتنی است در جلسه ای که با حضور  دکتر میدری معاونت رفاه و خانم 
وایگند معاون دفتر یونیسف در ایران و  رستمی مدیر کل دفتر مطالعات 
اجتماعی برگزار شد، پروفسور گوردون شیوه جدید اندازه گیری فقر چند 

بعدی توافقی را به عنوان شیوه مناسب برای کشور ایران معرفی کرد. 

خبر
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اگهی مفقودی
انتظامی  شماره  به   1۳9۳ مدل  پیکان  وانت  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   11۸P۰۰772۳۴ موتور  شماره  به  و  ۸2-569ق27  ایران 
NAAA۳6AA۳EG67692۳ به نام مسعود منصوری مفقود گردیده و از درجه 

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اولبابلاعتبار ساقط است.
اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی در 
پرونده اجرا 951611 نسبت به فروش مشاعی یک قطعه زمین 1۰۰۰ متر مربع 
متعلق به محکوم علیه سید مهدی هاشمی از یک زمین سه هزار متری در حق 
احمد خلیلیان با وکالت آقای حق شناس روز شنبه در تاریخ 1۳95/11/۰9 ساعت 
1۰ از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید کارشناس ارزش زمین 
زراعی فوق واقع در روستای بوله کال مرزون آباد آیش نزدیک به آستانه با حدود 
اربعه شمال به جاده آسفالته روستا جنوب به زمین مرتضی باباپور و شرق به جاده 
بین مزارع و غرب به زمین شعبان مومنی و با کاربری شالیزاری را از قرار هر متر 
مربع 75۰۰۰۰ ریال برآورد نموده است که ارزش هزار متر مربع 75۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال تعیین گردید مزایده از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی واگذار می شود و برنده مزایده باید ده درصد مبلغ خرید را فی المجلس 
و ما بقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید و در صورت انصراف و عدم پرداخت ما 
بقی مبلغ ده درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد ضمنا هرگونه هزینه نقل 

و انتقال بر عهده خریدار می باشد.
دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل عبدی

 آگهی ابالغ 
 -۳ صالح  فرزند  زاده  عرب  زهرا   -2 احمد  فرزند  زاده  عرب  1- حسین  خواهان: 
فاطمه عرب زاده فرزند صالح  با وکالت عبدا... صالح نژاد دادخواستی به طرفیت 
خواندگان 1- علی عرب زاده 2- سید مصطفی آبشاری ۳- عبدالحمید عرب زاده 
شعبانی  زاده 7- شرف  عرب  هما   -6 زاده  عرب  مریم   -5 زاده  عرب  ۴- صغری 
نامه....، تقدیم دادگاه های عمومی  ابطال مبایعه  اثبات مالکیت،  به خواسته های 
شهرستان بوشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی( 
ثبت   95۰765 کالسه  به  و  ارجاع  بوشهر  شهرستان  در  واقع  بوشهر  شهرستان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳96/۰۳/16 و ساعت 11:۰۰ تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم درخواست وکیل خواهان و به تجویز 
ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
ردیف دوم 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.
دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان بوشهر 

آگهی ابالغ
خواهان زهرا صیفوری دادخواستی به طرفیت خوانده اشکان چکیده به خواسته 
نموده  کرمانشاه  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق 
در  واقع  کرمانشاه  شهرستان  خانواده  دادگاه  سوم   شعبه  به  رسیدگی  که جهت 
ثبت   95۰99۸۸۳1۰5۰1۳61 کالسه  به  و  ارجاع  الهدی  بنت  –بلوار  کرمانشاه 
گردیده که وقت رسیدگی آن 95،12،۴ وساعت 1۰:۰۰ تعیین شده است.به علت 
قانون  ماده 7۳  تجویز  به  و  وبه درخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  مجهول 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه سوم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه- مهناز نوری

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم

شهید  ک  رایانی  کوی  آباد  سبز  بوشهر  نشانی:  حسین-  فرزند  پور-  اکبر  حیدر 
اسماعیلی انتهای کوچه 

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم
عبدالخالق قاسمی - فرزند محمد - نشانی: مجهول المکان

محکوم به:
مربوطه  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
9۴۰997771۰5۰۰916 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و 

حق الوکاله وکیل صادر می گردد و نیم عشر در حق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده ۳۴ 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 اجرائیه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و 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 
اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود ) 

مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴(
اجرای  از  فرار  به منظور  اموال  اعالم کامل صورت  از  علیه  ۴- خودداری محکوم 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 2۰ ق.م. ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
جزای  با  شش  درجه  تعزیری  مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ) ماده 21 قانون نحوه 
از مهلت سی روز  اموال پس  اجرای محکومیت مالی 1۳9۴( 6- چنانچه صورت 
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 ۳ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1۳9۴(
مدیر دفتر شعبه پنجم حقوقی بوشهر- نیک کار  

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای امیر کاکامرادی دارای شناسنامه شماره 1 بشرح دادخواست به کالسه  95-
که  داده  توضیح  وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  شورا  این  از   729
اقامتگاه دائمی  تاریخ 1۳91،6،11  شادروان عزیز کاکامرادی بشناسنامه ۴۴  در 

خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 1- امیر کاکامرادی ش ش 1 صادره از سرپل ذهاب 

2- صابیر کاکامرادی ش ش 15۴ صادره از سرپل ذهاب
۳-کیومرث کاکامرادی ش ش 1۳1 صادره از اسالم آبادغرب

۴-توفیق کاکامرادی ش ش ۳ موالید صادره ازسرپل ذهاب)پسران ذکور متوفی(
5- اختر کاکامرادی ش ش ۸۴ صادره از سرپل ذهاب

6- ثریا کاکامرادی ش ش 22۴ صادره از سرپل ذهاب)فرزندان اوناث متوفی(
ضمنا متوفی غیراز وارث فوق ورثه دیگری ندارد.

اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف سرپل ذهاب تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
اعضای شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

آگهی ابالغ      
شماره بایگانی: 9۴۰965

خواهان: سیده سلیمه جعفری جامخانه دادخواستی به طرفیت خوانده حسنعلی 
کسرائی به خواسته طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان ساری نموده که 
استان  در  واقع  ساری  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۸ ی  شعبه  به  رسیدگی  جهت 
دادگستری  سابق-  شهرداری  حسین-  امام  میدان  ساری-  شهرستان  مازندران- 
علت  به  است  گردیده  ثبت   9۴۰99۸151۰۸۰۰9۴5 کالسه  به  و  ارجاع  ساری 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   7۳
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در مهلت مقرر 7 روز جهت 

معرفی داور حاضر گردد.
منشی شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان ساری م.الف: 757

برگ اجراییه
با وکالت حمید رضا حسن زاده نشانی:  مشخصات محکوم له: حسین حسن پور 

بابل- خ طبرسی- س پارسیان ط 2 دفتر وکالت
مشخصات محکوم علیه:

حسین  پورصالحی مغزچی نشانی: مجهول المکان
 بموجب رای شماره 225 تاریخ ۳/19/ 95 شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان 
بابل و رای شماره – تاریخ – شعبه – دادگاه عمومی – که قطعیت یافته است 
اصل  بابت  ریال   ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه  محکوم 
خواسته و مبلغ۴5۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیلی و خسارت 

تاخیر تادیه از زمان سررسید 91/9/5 لغایت اجرای سهم  
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 1۸9 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای 

احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
شعبه 5 شورای حل اختالف بابل 

عملکرد چای الغری
 در بدن چگونه است؟

انواع نوشیدنی های حاوی کافئین و پلی فنول ها 
مانند چای سبز، سیاه یا قهوه، جزو نوشیدنی های 
مدری محسوب می شوند که دفع آب از بدن را 
از  بیش  بدن  آب  که  زمانی  می دهند.  افزایش 
کلسیم،  مانند  امالحی  می شود،  دفع  اندازه 
از بدن دفع خواهند شد  منیزیم و پتاسیم هم 
و تعادل آب و الکترولیت بدن به هم می خورد. 
می توانند  کافئین دار  ترکیب های  اینکه  ضمن 
و  شوند  گوارش  دستگاه  حرکات  کندی  باعث 
ابتال به یبوست را در پی داشته باشند. به همین 
چای های  تولید  در  ملین  ترکیب های  از  دلیل 

الغری استفاده می کنند.

ترکیبات موجود در چای الغری چیست؟
معموال چای هایی که برای الغری تولید و روانه 
چای  مانند  ترکیب هایی  دارای  می شوند،  بازار 
متخصص طب  ملین هستند. یک  مواد  و  سبز 
ترکیبات دمنوش های الغری  کرد:  بیان  سنتی 
زیره،  مثل  گیاهانی  از گل های مختلف  معموال 
حالت  به  را  این ها  که  است   ... و  ختمی  گل 
فرد  توصیه می شود  و  تبدیل می کنند  دم کرده 
موجب  معموال  که  کند  مصرف  غذا  از  قبل 

  کاهش مختصری در اشتها می شوند.
آیا چای الغری واقعا وزن

 را کاهش می دهد؟
این چای ها که در واقع دمنوش هستند، شامل 
ترکیبات گیاهی هستند که در خوش بینانه ترین 
حالت، تنها اشتها را کم می کند. کاهش وزن تنها 
با کاهش اشتها میسر نمی شود. چراکه با کاهش 
اشتها در یک فرد چاق، نمی توان به سوخت و  ساز 
و آب شدن چربی های بدن وی کمک کرد و افراد 
چاق معموال دچار اختالل در متابولیسم سلولی 
اصولی  رژیم غذایی  فردی  اگر  بنابراین  هستند. 
به اندازه  روز  در طول  یا  باشد  نداشته  سالمی  و 
نمی تواند فقط  ندهد،  انجام  بدنی  فعالیت  کافی 
دیگری،  الغری  محصول  هر  یا  چای  مصرف  با 
امیدی به کاهش وزن داشته باشد. کاهش وزن 
در اثر برهم زدن موازنه بین دریافت و سوزاندن 
اتفاق هم  این  اتفاق می افتد که  کالری در بدن 
نخواهد  خاص،  چای  نوع  یک  نوشیدن  با  فقط 
افتاد. بنابراین این نوشیدنی ها هیچ گونه خاصیت 
الغرکنندگی بدان معنی اصلی آن  که کم شدن 

چربی بدن است، ندارند.

آیا مصرف بیش از اندازه
 این نوشیدنی عوارض خاصی دارد؟

ایجاد  باعث  ملینی  ترکیب های  مداوم  مصرف 
اختالل در جذب موادمغذی می شود. یعنی زمانی 
که یک ماده غذایی را مصرف می کنیم و بعد از 
آن چای الغری می نوشیم، مانع جذب ویتامین ها 
و امالح یا حتی پروتئین و چربی موجود در آن 
ماده غذایی در بدن می شویم. این مسئله می تواند 
در طوالنی مدت، هم بدن را با کمبودهای تغذیه ای 
مواجه کند و هم اختالل های گوارشی شدیدی به 
وجود بیاورد. افرادی که این نوشیدنی ها را مصرف 
می کنند ممکن است نتایج به  ظاهر مطلوبی در 
اما عوارض و آسیب هایی که  بگیرند  کوتاه مدت 
در  نادرست  روش های  این  اثر  در  را  آن ها  بدن 
خواهد  آزاردهنده  کرد،  خواهد  درگیر  آینده 
و  غیراصولی  کوتاه مدت،  روش های  حتی  بود. 
بعضاً  ناگهانی کاهش وزن می توانند آسیب های 
مانند  بدن  حیاتی  اندام های  بر  جبران ناپذیری 
کبد و کلیه ها بگذارند و باعث از دست رفتن این 

ارگان های حیاتی شوند.
باال مصرف مداوم  بر موارد ذکر شده در  عالوه 
ترکیب های ملین باعث ایجاد اختالل در جذب 
ماده  یک  که  زمانی  یعنی  می شود.  موادمغذی 
چای  آن  از  بعد  و  می کنیم  مصرف  را  غذایی 
الغری می نوشیم، مانع جذب ویتامین ها و امالح 
ماده  آن  در  موجود  چربی  و  پروتئین  حتی  یا 
غذایی در بدن می شویم. این مساله می تواند در 
طوالنی مدت، هم بدن را با کمبودهای تغذیه ای 
مواجه کند و هم اختالل های گوارشی شدیدی 

به وجود بیاورد.

سالمت و تغذیه

انعطاف  حرکات یوگایی برای افزایش 
پذیری

1. باز کردن عضالت باالی سینه و باالی کمر
انجام  می توانید  ایستاده  یا  نشسته  صورت  به  را  حرکت  این 
داشته  سینه  جلوی  را  ها  دست  و  کنید  خم  را  آرنج ها  دهید. 
باشید. دو دست را مشت کنید و آنها را روبروی هم قرار دهید. 
مشت ها را از هم دور کنید و دوباره به هم نزدیک کنید در این 
حرکت احساس می کنید که سینه باز  می شود و کمر منقبض 
بپیچید  دور خود  جلو  از  را  دیگر دست ها  در حرکت  می شود. 
و  بیاورید  پایین  را  سر  کرده اید.  بغل  را  خود  انگار  که  طوری 
احساس  کمر  در  که  می شود  باعث  کار  این  ببرید.  باال  دوباره 
کشش خوبی داشته باشید. جای دست ها را با هم عوض کنید 

و دوباره حرکت را انجام دهید.

2. باز کردن عضالت سینه و شانه
یک  دهید.  انجام  ایستاده  یا  نشسته  می توانید  را  حرکت  این 
حوله را مقابل خود نگهدارید و سر آن را در یک دست داشته 
پایین  با  ببرید.  باالی سر  را  بردن دست ها حوله  باال  با  باشید. 

آوردن دست ها حوله را پشت بدن ببرید.

3. چرخش ستون فقرات به صورت نشسته
در  است.  مناسب  بدن  روی  بر  فشار  کاهش  برای  حرکت  این 
چپ  سمت  به  را  پاها  نشسته اید  صندلی  روی  بر  که  حالی 
به سمت چپ چرخیده می شود  ترتیب بدن  به  این   بچرخانید. 
و صورت به سمت پشت صندلی می رود. اگر گردن شما امکان 
را  می دهد  به پشت شانه، چپ  نگاه کردن  و  کامل  چرخیدن 
این کار را انجام دهید، اما اگر این امکان وجود ندارد به گردن 
انجام  نیز  راست  سمت  روی  بر  را  حرکت  این  نیاورید.  فشار 

دهید.

 4. چرخش با ایستادن
در این حالت در حالی که ایستاده اید یک پا را بر روی صندلی 
باید زاویه 9۰ درجه داشته باشد و بدن را به  قرار دهید، زانو 
این  مخالف  دست  با  و  بچرخانید  کمر  ناحیه  از  پا  این  سمت 

پا را فشار دهید. این حرکت را بر هر دو طرف انجام دهید.

5. چرخش در کنار دیوار
صندلی  روبروی  دهید.  قرار  دیوار  کار  در  را  صندلی  یک 
بایستید و پایی که کنار دیوار است بر روی صندلی قرار دهید. 
بدن را به سمت دیوار بچرخانید و کف دست ها را بر روی دیوار 

قرار دهید. این حرکت را بر هر دو طرف بدن انجام دهید.

6. خم شدن کنار دیوار
این حرکت باعث باز شدن عضالت کمر می شود.

با فاصله از دیوار بایستید طوری که صورت شما به سمت دیوار 
باشد. از ناحیه کمر خم شوید و دست ها را بر روی دیوار قرار 
کمی  را  پاها  بسازد.  درجه   9۰ زاویه  پاها  با  باید  بدن  دهید. 

عقب بگذارید تا در بدن کشش ایجاد شود.

7. خم شدن در کنار صندلی
با فاصله کمی از صندلی بایستید. با زاویه 9۰ درجه خم شوید 
این  می توانید  دهید.  قرار  پشتی صندلی  روی  بر  را  و دست ها 
کار را با قسمت پایینی صندلی هم انجام دهید. به  این  ترتیب 

بیشتر به سمت پایین خم شوید.

8. خم شدن به سمت جلو در حالت نشسته
و  کنید  دراز  جلو  سمت  به  را  پا  یک  بنشینید  زمین  روی  بر 
دیگر قرار دهید. یک حوله را دور پایی که به سمت جلو دراز 
شده است بیاندازید و سر آن را با دست ها نگه دارید. از ناحیه 
کمر به سمت جلو خم شوید و دوباره کمر را صاف کنید. این 

حرکت را چندین بار تکرار کنید.

9 . کشش پا در کنار دیوار
این حرکت برای همسترینگ مناسب است. در کنار زاویه یک 
دیوار دراز بکشید یک پا را در کنار دیوار دراز کنید و یک پا 

را بر روی دیوار بگذارید.

10. حرکت تعادلی
در کنار یک صندلی بایستید دست ها را بر روی پشتی صندلی 
قرار دهید. یک پا را از روی زمین بلند کنید و پشت بدن دراز 
برای  دهید.  انجام  نیز  بغل  از  را  حرکت  این  می توانید  کنید. 
این کار یک دست را برای پشتی صندلی قرار دهید و پایی که 
کنار صندلی نیست را از بغل دراز کنید. این حرکت را بر روی 

هر طرف از بدن انجام دهید.

امروز با یوگا

اجتماع  دیواِر  و  در  از  امروزی  جامعه  در 
حکایت  که  شود  می  منتشر  آماری  مدنی، 
از اختالس و ربا و رکود اقتصادی و بیکاری 
گروِه  هر  در  ذیربط  مسئولین  و  دارد   ... و 
و  حل  بابِت  وعیدهایی  و  وعده  مشخص، 
رجوِع مسائل و معضالت ارائه می دهند، اما 
هشداری  و  زنگ خطر  از  نشان  کثیری  آمار 

است که جامعه از لحاظ فکری و اخالقی رو 
و گویا گوِش هوشی در  انحطاط می رود  به 

نیست. بیدار  نیز  میان  این 
که  است  چندسالی  سفیدش  نوع  از  ازدواج 
در کالن شهرها رواج پیدا کرده و رابطه ي 
خطبه  شدن  جاري  بدون  مرد  و  زن  میان 
سقف  یک  زیر  زندگي  براي  صیغه  یا  و  عقد 

در حال گسترش است.
غربی  برای  کردن  زندگی  اینگونه  شاید 
گرفته  خدا  حالل  مکروهتریِن  از  که  هایی 
در شرع  پیامبر)ص(،  ترین سفارش  تا طیب 
اما  باشد  عادی  امری  ندارند،  خود  عرف  و 

اعتقادات  و  پشتوانه  با  ها  ایرانی  ما  برای 
به  پایبندي  از  نشان  همه  که  ساله  چندصد 
زندگي است و احکاِم جاری در آن، نشان از 
باارزش  و  بسیار مهم  دارد،  پایدارِي خانواده 
جوامع  در  کمتر  آنچه  امروزه  ولی  است؛ 
و  پایداري  دهد  مي  نشان  را  خود  شهري 
به  و  رفتار و اخالق  و  پایبندي است در کار 

مشترک. زندگِی  تازگی، 
برچسب هاي مدرنیته ای در حال شکل گیری 
و  اصالِت شرقی  از  ها  فرسنگ  را  ما  است که 
بر  زدن  پا  پشت  با  و  کند  می  دور  اسالمی 
می  عروس  ُحله  را  سفید  لباس  که  فرهنگی 
دانست، در عصر حاضر، ازدواج سفید را بدون 
ارمغاِن  پیشکش،  و  هدیه  و  مهریه  پرداخت 

دختران این مرز و بوم کرده است.
در  نوپدید  رفتارهای  این  پِس  در  شک  بی 
و  تفکر  در  بازبینی  به  مبرم  نیاز  جامعه، 
تا  دارد  وجود  سرزمین  این  بانوان  نگرش 
و  شخصیت  که  مسائلی  کنار  از  راحتی  به 

عبور  گیرد،  می  نادیده  را  زن  یک  شأنیت 
ها  سال  که  باورهایی  و  اعتقاد  از  و  نکنند 
برای تحقِق حمایت و آرامش یک بانو تالش 

نگذرند. است،  شده 
پایدارِی  متأسفانه  میان،  این  در  اما  و   
از  کمتر  به  نیز  مشترک  های  زندگی 
اجتماعی،  رشد  عدم  که  رسیده  چندسال 

برای  کند  می  گوشزد  را  عاطفی  و  اخالقی 
خود  که  ای  تحصیلکرده  و  آکادمیک  افراد 
خود  پیشینیاِن  از  باالتر  گردن  سرو  یک  را 
رابطه  حفظ  و  دربرقراری  اما  و  دانند  می 
رشدهای  عدم  دارای  خود،  شریک  با 

هستند.  شخصیتی 
بلندی  پستی  با  مشترک  زندگی  تردید  بی 
با  دونفر  که  هنگامی  و  است  همراه  هایی 
کنارهمدیگر  در  متفاوت  فرهنگ  و  اعتقادات 
پذیرش  و  شناخت  برای  گیرند  می  قرار 
داشتن،  صدر  سعه  به  احتیاج  جدید،  شرایط 
تفاهمات  تقویِت  و  تعارضات  حِل  و  گفتگو 

دارند تا با سعی در به وجود آوردِن سازگاری 
و همسانی، پایداری در زندگی حاصل شود.

بسیاری از روانشناسان بر این باورند که یکی 
از علل به وجود آمدن اختالفاتی که منجر به 
از  یکی  در  فرهنگی  تغییر  گردد،  می  طالق 
زوجین است که باعث به وجود آمدِن شکاف 
و فاصله ای میاِن سنت و مدرنیته بودن می 
سطِح  یک  به  دو،  هر  که  هنگامی  تا  و  شود 
هموار در تفکر و نگرش دست پیدا نکنند، به 

یابند. تفاهم دست نمی  کلید 
حق  و  مشترک  اهداِف  رعایِت  سویی  از 
است  اجتماعی  رشد  های  نشانه  از  همسر، 
چندین  گذِر  از  بعد  افراد  از  بسیاری  که 
بی  آن  از  همچنان  مشترک،  زندگی  سال 
خبرند و بدون توجه به احترام گذاشتِن حق 
باعث شکل  مقابل،  طرف  برای  تصمیم گیری 

زندگی می شوند. اختالف در  گیرِی 
ترین  اساسی  از  که  ای  مفقوده  حلقه  و 
محسوب  مشترک  زندگی  در  پایه  و  اسلوب 
هایی  صحبت  پذیرِش  و  شنیدن  شود،  می 
عاطفی  و  اخالقی  رشد  صورِت  در  که  است 
امکانپذیر است و به هنِر گوش دادن معروف 
است، یعنی دقت و توجه به صحبت دیگران 
سخن  عاطفه  و  آرامش  با  و  آن  مفاهیم  و 
مهمی  عوامل  از  یکی  میتوان  را  گفتن 
کمک  زوجین  متقابل  درک  به  که  دانست 
و  نحوه  معتقدند  روانشناسان  که  کند  می 
به  و  محتوا  بر  مقدم  گفتن  سخن  چگونگی 

است. گفتن«  »چه  عبارتی 
و کاهش رشد  آمار طالق  افزایش  تردید  بی 
هایی  ازدواج  اپیدمِی  و  جامعه  در  ازدواج 
میان  فقرفرهنگی  از  حکایت  سفید،  نوِع  از 
اجتماعی  و  اقتصادی  عوامل  و  است  دونفر 

در رده های پایین تری قرار دارد.
نگرِش  و  تعمیر  بر  بیشتر  ها  قدیمی  نگاِه 
گرفته  قرار  تعویض  بر  مبتنی  ها  امروزی 
میرود  انتظار  میان؛  این  در  و  است 
توسط  دید،  وسعِت  این  با  هایی  ناهنجاری 
مورد  صاحبنظر  روانشناشاِن  و  مشاوران 
راهکارهایی  ارائه  با  و  بگیرد  قرار  بررسی 
را  جامعه  افراد  نگرِش  و  نحوه  بتوان  مفید، 
تا حدی تغییر و در کفه تعادل قرار داد که 
وظایف  چارچوِب  و  تعریف  و  خانواده  بنیان 
بالتبِع  و  و عملکرد زوجین در رشد کودکان 
است. تأثیرگذار  روانِی جامعه  تصویِر  در  آن 
elhamamerkashi@ymail.com

قدیمی ها تعمیر میکردند، امروزی ها تعویض!
الهام آمرکاشی

انتخاب رنگ یا کاغذ دیواری برای دیوارهای 
خانه به نظر معضلی حل نشدنی است. گاهی 
وقت ها واقعا انتخاب بین این دو سخت می 
شود زیرا هر کدام مزایا و معایبی دارند که 
انتخاب را محدود می کنند ولی شاید دانستن 
چند نکته درباره آن ها به شما کمک کند 

انتخاب آگاهانه تری داشته باشید.
بهتر  برای دیوار خانه  کاغذ دیواری   
بزرگتر  را  خانه  کدام  رنگ؟  یا  است 

می کند؟
ما قصد نداریم بگوییم رنگ بهتر است یا کاغذ 
و  مثبت  نکات  داریم  قصد  فقط  ما  دیواری، 
منفی این دو را به شما بشناسانیم، اما تصمیم 

نهایی برعهده خود شماست.
رنگ ها تنوع بیشتری دارند یا کاغذدیواری 
ها؟ در امر تنوع این کاغذ دیواری ها هستند 
که برگ برنده را در اختیار دارند زیرا هم تنوع 

رنگی و هم تنوع طرحی بیشتری دارند.
می  نورگیرتر  را  ام  خانه  یک  کدام   

کند؟
آید،  می  میان  به  نورگیری  صحبت  وقتی 
رنگ ها یک قدم از کاغذ دیواری ها جلوترند 

براق  سطح  این  براقشان.  سطح  دلیل  به 
فضا  نتیجه  در  و  کند  می  منعکس  را  نور 
که صورتی  در  رسد  می  نظر  به  تر   روشن 
 کاغذدیواری ها جاذب نور هستند و از این 

قابلیت بی بهره اند.
تر جلوه می  بزرگ  ام  با رنگ خانه   

کند یا کاغذ دیواری؟
اگر قصد دارید خانه کوچک تان را بزرگ تر 
جلوه دهید، رنگ ها بیشتر از کاغذ دیواری ها 
به شما کمک خواهند کرد چرا که در خانه 
های کوچک هرچه فضا به دور از شلوغی و 
طرح های اضافی باشد، بزرگ تر به نظر می 
کاغذدیواری  توان  نمی  دیگر  از سوی  رسد؛ 
هایی را که طرح های زیبایی دارند هم نادیده 
گرفت. درست است که طرح روی آن ها خانه 
را کوچک تر نشان می دهد اما فریبنده تر و 

متفاوت تر از رنگ هاست.
را در کدام یک متفاوت  بافت های    

 می توانم پیدا کنم؟
اگر آن قدر جزئی نگر هستید که حتی بافت 
است، شک  مهم  برایتان  هم  تان  دیوارهای 
نکنید بهترین انتخاب برای شما کاغذ دیواری 

است. دنیای کاغذ دیواری ها آن قدر بزرگ 
و متنوع است که شک داریم آنچه را که مد 

نظرتان است، پیدا نکنید.
کاغذ  و  رنگ  بین  نتوانستید  اگر  نهایت  در 

ترکیب  از  کنید،  انتخاب  را  یکی  دیواری 
این  اما  کنید  استفاده  دیواری  کاغذ  و  رنگ 
معمارانه  و  هوشمندانه  باید  کردن  ترکیب 

انجام بگیرد.

دیوارهای خانه را رنگ کنیم یا کاغذ دیواری؟ 
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آگهی مزایده نوبت اول 
احتراما بدینوسیله باستحضار میرسد در پرونده کالسه 9۳۰۳۰۳اجرایی شعبه اول دادگاه 
عمومی میاندرود محکوم علیهم عبدا... طالبی و حسین و حیدر طالبی به پرداخت مبلغ 
1۳۸225۸92 ریال در حق محکوم له بانک موسسه قوامین و مبلغ ۴77۰۰۰۰ریال 
بعنوان نیم عشر دولتی محکوم گردیده است محکوم علیهم تاکنون نسبت به پرداخت 
دیون خود هیچ اقدامی ننموده است با توجه به معرفی محکوم له یک قطعه زمین به 
مساحت ۴52/۸2متر مربع به حدود اربعه شماال متصل به زمین هادی آهنگر ی شرقا 
وصل به خانه سرای علی آهنگری جنوبا وصل به کوچه و غربا وصل به کوچه که دارای 
سابقه ثبتی بوده که سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی به 
مساحت فوق الذکر به نام خانم رقیه شامیری دارابی فرزند قاسم به پالک ثبتی ۸76فرعی 
از 56 اصلی شماره ثبت ۴۸51۳ بخش ۴ ثبت میاندرود واقع در داربکال بنای ملک یک 
باب خانه یک طبقه که همکف آن شامل دو اتاق خواب – هال و پذیراییی – آشپزخانه 
– حمام و سرویس بهداشتی نمای همکف سیمان کاری کف حیاط موزاییک و مابقی کف 
حیاط جلو به صورت باغچه و با ایار نیت سر پوشیده شده است دارای امتیاز آب و برق و گاز 
و تلفن می باشد که وفق نظریه کارشناس منتخب دادگاه قیمت آن 11۰۰۰۰۰۰۰۰ریال 
میباشد و از طریق مزایده در مورد 95/11/۴ روز دو شنبه از ساعت 1۰ الی 11 صبح 
بفروش میرسد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطالعات بیشتر 
به دفتر شعبه اول دادگاه میاندرود مراجعه نمایند مزایده از قیمت کارشناسی فوق شروع 
و برنده آن کسی است که باالترین قیمت را قبول کرده باشد از برنده مزایده فی المجلس 
ده درصد بهای پیشنهادی اخذ و بقیه حداکثر یکماه دیگر دریافت خواهد شد برنده باید 
بقیه مبلغ را بصورت کامل پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی پس از 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیهی است تحویل مال مورد مزایده 

تابع تشریفات قانونی خواهد بود م. الف 2۸۸
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان میاندرود رضایی

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۴/7۰۴/95شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای مهدی مرادی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و  تاریخ  1۳72/7/2۰در  شادروان کریم مرادی در 

ورثه اش عبارتند از:
1.زینت میرکی زایچه 6۴-1۳۳2 کد ملی 59595111۸5 همسر متوفی  

2.امیر مرادی زایچه ۴۰7- 1۳52  کد ملی595952۰729 پسر متوفی 
۳.هادی مرادی زایچه1۴5-1۳61  کد ملی ۳256۴۳۳۸۳9پسر  متوفی 
۴.صالح مرادی زایچه 51-1۳66 کد ملی 59599697۴2 پسر متوفی 

5.مهدی مرادی زایچه 117۰-1۳6۳ کد ملی ۴95992۳21۰ پسر متوفی 
6.ایوب مرادی زایچه 1۳72 کد ملی ۴95۰1۰۰۴16پسر متوفی 

7.زینب مرادی زایچه ۴۰6-1۳51 کد ملی 595952۰71۰ دختر متوفی 
۸.تهمینه مرادی زایچه ۴۴2-1۳5۳ کد ملی 5959521۰75 دختر متوفی 

9.شهناز مرادی زایچه ۴۰72۳-1۳59 کد ملی ۳2512۰55۰1 دختر متوفی
1۰.سرگل مرادی زایچه 1۳7۰ کد ملی ۴95۰۰5291 دختر متوفی 

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کسی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک 
ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی 
یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط 

خواهد شد.
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود. 

آگهی موضوع تحدید حدود اختصاصی 
نظر به اینکه نسبت به پالک ثبتی ۳61 فرعی از۴۴ اصلی مفروز و مجزی شده از ۴۴ اصلی 
مذکور واقع در قریه مظفریه حوزه ثبتی اسالمشهر به نام آقای وهاب همتی آذر فرزند 
لطفعلی به شماره شناسنامه 22۳۰ به شماره ملی ۰۰7711۸1۸9 صادره ازتهران نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن به مساحت ۴2/29 مترمربع تقاضای 
ثبت پذیرفته شده وآگهی های نوبتی آن انجام گرفته وباعنایت به عدم اعتراض به آن. 
عملیات تحدید حدود پالک مذکور راس ساعت 9صبح روز پنجشنبه مورخ 1۳95/11/2۸ 
درمحل وقوع آن به عمل خواهد آمد لذا مالکین و مجاورین ویا هرکسی که نسبت به 
پالک مذکور نسبت به عملیات تحدید حدود برای خود حقی قائل است ویا اعتراض دارد 
درمحل وقوع ملک درنشانی ذیل حاضر ودرغیر اینصورت عملیات ثبتی مطابق قانون انجام 

خواهدشد.م/الف 2۳1۸  تاریخ انتشار: 1۳95/1۰/29 
نشانی: اسالمشهر انتهای خیابان زرافشان بین کوچه 5۸و56 پالک ۳6 سوپر مارکت 

کفیل ثبت اسناد و امالک اسالمشهر- سادات حسینی 

 آگهی ابالغ  وقت رسیدگی
در خصوص دعوی  بانک ملت به طرفیت آقایان عبدالمحمد شجاعی، عباس فقیه، فرهاد 
پردل، مهدی گزدرازی) مجهول المکان( موضوع پرونده کالسه 9۴۰99۸77127۰۰۳۸2 
و شماره بایگانی 95۰۳1۸ در شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان بوشهر واقع در انتهای 
خیابان مدرس ثبت گردیده وقت رسیدگی آن مورخ 95/12/۰۴ ساعت 1۰:۳۰ صبح 
تعیین شده است. به غلت مجهول المکان بودن متهمین )عبدالمحمد شجاعی، عباس 
فقیه، فرهاد پردل، مهدی گزدرازی( و درخواست شاکی )بانک ملت( و به تجویز ماده 
1۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقالب و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت  در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و اخذ دفاع و 
آخرین دفاع حاضر گردند. در صورت عدم حضور در جلسه معنونه دادگاه غیابأ رسیدگی 

و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
جانشین مدیر دفتر دادگاه شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان بوشهر
 نرجس خاتون رزمجو

آگهی مزایده اموال غیرمنقول  )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9۴۰۰۴9۰

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 1266۰ 
مترمربع ذیل صفحه ۳71 دفتر 61 ثبت و سند مالکیت به نام سید مصطفی حاجی 
میرزایی تحت پالک ثبتی 16۸/1۳۴7۴ صادر گردیده سپس برابر سند شماره 5۸62 
مورخ 9۰/12/1۳ دفتر 1۳1 کرج به محمد طهرانی مقدم منتقل گردیده که سند مالکیت 
تک برگی به نام وی صادر شده است و برابر سند رهنی شماره 1۳۰۸27 مورخ 92/۰2/1۴ 
در رهن بانک تات قرار گرفته است با حدود شماال 51/6۰ متر به فنس و خ ۳۴ متری 
شرقا فنس به طول 2۴2/6۰ متر به خ 2۰ متری جنوبا درب و دیواریست به طول 61/1۰ 
فنس است به خ 2۰ متری غربا 225/7۰ متر به خ 1۴ متری به نشانی: کرج ۴5 متری 
گلشهر بلوار هوشیار بین خ توسکا و صبا )غرب شهرک مسکونی اساتید دانشگاه( و طبق 
نظر کارشناس رسمی به مبلغ 1۴2/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )صد و چهل و دو میلیارد 
ریال( ارزیابی شده و توصیف اجمالی: در زمان بازدید پالک فوق به صورت فنس کشی 
بوده و فاقد هرگونه اعیانی بوده و دارای ۸6۴/65 مترمربع اصالحی و مساحت باقی مانده 
11795/۳5 مترمربع با رای بایر و کاربری آموزشی می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 12 
روز شنبه مورخ 95/11/16 در اداره ثبت کرج واقع در میدان آزادگان ابتدای خ مطهری از 
طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1۴2/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )صد و چهل و 
دو میلیارد ریال( ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 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 نقدا وصول می 
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و پالک فاقد بیمه می باشد.5۰195 م/الف 

تاریخ انتشار: 95/1۰/29
معاون اجرای  اسناد رسمی کرج- والح واجاری

دادنامه
کالسه پرونده ۴/۸۰۸/95    شماره دادنامه:۸96-95/7/12  خواهان: شرکت پرنیان مهیار 
با مدیریت امیر محمدتقی گنجی با وکالت حافظ وردی بادرس آمل م 17 شهریور ک 
قندی مجتمع معنوی ط اول  خوانده: مژگان ابولحسنی بادرس مجهول المکان خواسته: 

مطالبه وجه
رای قاضی شورا- در خصوص دعوی حشرکت پرنیان مهیار با مدیریت امیر محمد نقی 
گنجی با وکالت حافظ وردی بطرفیت مزگان ابولحسنی بخواسته مطالبه وجه بمبلغ 
12/۸21/615 ریال باستناد چک شماره 7255۴ عهده بانک ملت و هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل و با عنایت به مفاد  داخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان که 
داللت بر استقرار دین بمیزان و مبلغ خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات 
مذکور در دست خواهان قرینه بر استحقاق وی در طلب وجه مزبور و استمرار دین بر 
ذمه خوانده دارد و خوانده نیز نسبت به دعوی مطروحه و مستندات ابرازی دفاع و ایرادی 
بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص و خوانده را بپرداخت 
مبلغ 12/۸21/615 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک لغایت هنگام پرداخت آن و مبلغسیصد و بیست هزار و پانصد ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس برابر مقررات قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم حقوقی بابل میباشد.
قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف بابل- سید مرتضی حسینی

آگهي قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتي اراضي وساختمان هاي فاقد سندرسمي حوزه ثبتي اردل
    نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیاني که در هیأت موضوع ماده یک قانون 
تصرفات   و  رسیدگي  مورد  اردل  شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور 

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأي الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهي میگردد:
1-امالک متقاضیان واقع در قریه اردل به شماره پالک ثبتي 113- اصلي چهارمحال و بختیاري بخش ده و فرعي 

هاي ذیل :
  2509- فرعي آقاي ارسالن رئیسي اردلي ششدانگ یک باب خانه به مساحت 397/96 متر مربع خریداري شده 

مع الواسطه از آقاي جمشید خلیلي اردلي .
  3740- فرعي آقاي حسن فکوري سرموري ششدانگ یک باب خانه به مساحت 125/28 متر مربع خریداري 

شده مع الواسطه از آقاي امراله اسدي اردلي.
2- امالک متقاضیان واقع در قریه سرچاه به شماره پالک ثبتي 175- اصلي چهار محال و بختیاري بخش ده  و 

فرعي هاي ذیل : 
به  فشار  تقلیل  ایستگاه  ساختمان  یکباب  ششدانگ  بختیاري  و  چهارمحال  استان  گاز  شرکت  385-فرعي   

مساحت 106 متر مربع خریداري شده مع الواسطه از آقاي امیرقلي خسرویان. 
3- امالک متقاضیان واقع در قریه ریگک به شماره پالک ثبتي 187- اصلي چهار محال و بختیاري بخش ده  و 

فرعي هاي ذیل : 
6-فرعي آقاي نوذر ظفریان ششدانگ یکباب ساختمان گاوداري به مساحت 824/21 متر مربع خریداري شده 

مع الواسطه از آقاي بیگلر ظفریان ریگکي. 
4- امالک متقاضیان واقع در مزرعه سرداب رستم آباد به شماره پالک ثبتي 241- اصلي چهار محال و بختیاري 

بخش ده  و فرعي هاي ذیل : 
به  نسبت  خاص(  10860714693)سهامي  ملي  شناسه  و   2935 ثبت  شماره  به  کسري  پویان  شرکت  2-فرعي 
مربع  متر  به مساحت 7622/55  ماهي  تاسیسات شیالت  کارگاه  یکباب  از 65 سهم ششدانگ  مشاع  6 سهم 

خریداري شده مع الواسطه از آقاي داراب خان افسر چغاخوري. 
بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آیین نامه 
مربوطه این آگهي در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلي آگهي تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آراي اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار آگهي نوبت اول و در روستا ها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل نماید و 
گواهي تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است و در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد یا معترض،گواهي 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند اداره ثبت اسناد و امالک مبادرت به صدور سند مالکیت 

مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول   : سه شنبه 1395/10/14  تاریخ انتشار نوبت دوم  : چهارشنبه  1395/10/29 

علي رحیمي پردنجاني
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اردل

))شهروندان محترم حوزه ثبتي شهرستان اردل خواهشمند است جهت تعویض اسناد مالکیت دفترچه اي خود به 
سند مالکیت حدنگار)تک برگ( به اداره ثبت اسناد و امالک محل خود مراجعه نمائید (( تلفن 038-34342304

ساره جوانمردی، یکی از 230 ورزشکار تماشایی 
در پی اعالم وب سایت رسمی کمیته بین المللی پارالمپیک، ساره جوانمردی، ملی پوش 

تیم تیراندازی، به عنوان یکی از 2۳۰ ورزشکار تماشایی معرفی شد.
وب سایت رسمی کمیته بین المللی پارالمپیک از دوشنبه، 9 ژانویه، اقدام به معرفی 

ورزشکاران شاخصی از 22 رشته ی پارالمپیک تابستانی کرده است.
»ورزشکاران تماشایی« آغاز شده  و در طی این مدت 2۳۰  با عنوان  اقدام  این 
ورزشکاری که از سال 2۰17 تا بازی های پارالمپیک 2۰2۰ توکیو، می توانند خبرساز 
باشند به عموم مردم معرفی می شوند. برخی از این ورزشکاران، جوانانی هستند که تا 
بازی های پارالمپیک 2۰2۰ پیشرفت خواهند کرد و استعدادهای آن ها شکوفا می شود و 

تعدادی نیز از افرادی هستند که پیش از این مدال آور و افتخار آفرین بوده اند.
در رشته تیراندازی، عالوه بر ساره جوانمردی از ایران، 1۰ تیرانداز دیگر از کشورهای 
انگلستان، اسلواکی، چین، نیوزلند، مجارستان، فنالند، آمریکا، کره جنوبی، اوکراین و 

امارات نیز در این فهرست معرفی شده اند.

خداحافظی »جهانبازی« از داوری در فوتبال
فدراسیون فوتبال اعالم کرد: »یدا... جهانبازی« داور بین المللی فوتبال کشور از دنیای 
داوری خداحافظی کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی فدراسیون فوتبال، »جهانبازی« 
پس از دیدار با »علی کفاشیان« نایب رئیس فدراسیون فوتبال، تصمیم خود را برای 
خداحافظی از دنیای داوری اعالم کرد.نایب رئیس فدراسیون فوتبال در این دیدار 
با تقدیر و تشکر از زحمات جهانبازی برای 22 سال حضور فعال در عرصه داوری 
فوتبال کشور گفت: با هماهنگی های انجام شده با حامی مالی داوری فوتبال کشور 
و در آینده ای نزدیک از داوران عزیزی مانند شما و محسن ترکی که از دنیای قضاوت 

خداحافظی کرده اند، تقدیر و تشکر ویژه به عمل خواهد آمد. 

شکست صدرنشین لیگ برتر بسکتبال در هفته پانزدهم
تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام صدرنشین لیگ برتر بسکتبال مقابل پاالیش نفت 
آبادان شکست خورد تا دومین باخت خود را در 15 بازی گذشته تجربه کند.هفته 
پانزدهم از دور برگشت لیگ برتر بسکتبال با انجام پنج بازی پیگیری شد و در مهمترین 
دیدار این هفته، تیم پتروشیمی بندر امام)ره( مقابل پاالیش نفت آبادان با نتیجه 7۸ 
بر 65 شکست خورد.در پایان هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال پتروشیمی بندرامام در 
جایگاه نخست، پاالیش نفت آبادان در جایگاه دوم و دانشگاه آزاد اسالمی در جایگاه 

سوم قرار دارند.

دعوت برترین پینگ پنگ بازان دختر به انتخابی تیم ملی
از سوی کادر فنی و مدیریتی تیم ملی بزرگساالن)بانوان(، 1۸ ورزشکار برای حضور در 

رقابت های انتخابی تیم ملی پینگ پنگ بانوان فراخوانده شدند.
با پیشنهاد فاطمه کیوانی، سرمربی تیم های ملی بانوان و موافقت محمدرضا میرالماسی، 
مدیر تیم های ملی، عالوه بر اعالم شرایط، 1۸ ورزشکار به مسابقات دو مرحله ای انتخابی 

تیم ملی دعوت شدند .
ضمنا هر دو مرحله مسابقات انتخابی تیم ملی به صورت دوره ای و ۳ گیم از 5 گیم 
برگزار می شود. در مرحله اول 1۸ ورزشکار دعوت شده به رقابت می پردازند و با در 
نظر گرفتن امتیازات کسب شده )مجموع امتیازات پایه تخصیص داده شده بر مبنای 
رنکینگ ملی به اضافه امتیازات مرحله اول(، هشت ورزشکار به مرحله دوم مسابقات 
دوره ای راه می یابند که پس از محاسبه مجموع امتیازات )امتیازات پایه رنکینگ ملی + 
امتیازات مرحله اول + امتیازات مرحله دوم ( ، نفرات برتر به ترتیب مقام معرفی خواهند 
شد . مرحله اول این پیکارها از صبح روز 6 بهمن آغاز و تا ظهر ۸ بهمن  ادامه خواهد 
داشت و مرحله دوم نیز پس از یک روز استراحت عصر روز 9 بهمن الی ظهر روز 1۰ 
بهمن در آکادمی تنیس روی میز مجموعه انقالب تهران برگزار می شود. نماینده ویژه 
رئیس فدراسیون، کادر فنی تیم های ملی به همراه نمایندگان کمیته اخالق و انضباطی 
فدراسیون، ناظر بر این مسابقات خواهند بود و مقرر شده با توجه به نزدیک بودن 
رویدادهای مهم بین المللی پیش رو و لیگ برتر باشگاه های کشور، هرکدام از این افراد 

گزارش های جداگانه ای را از روند برگزاری مسابقات به ریاست فدراسیون ارائه کنند.

تیم ملی بادبانی عازم عمان شد
تورنمنت  در  شرکت  برای  ایران  بادبانی  ملی  تیم 

بین المللی المصنعه با 2 سیلور عازم عمان شد.
به گزارش ایسنا، مسابقات بین المللی بادبانی 29 دی تا 
2 بهمن در المصنعه عمان و در 5 ماده برگزار می شود. 
تیم بادبانی ایران نیز در این رقابت ها نماینده دارد و 
 Laser Radial ماده در  کشورمان  قایقران های 
شرکت می کنند. شهاب خاتم و مسعود جانی نسب 
سیلورهای ایران در این تورنمنت بین المللی هستند و 
عمار رئوفی به عنوان مربی و سیروس صداقت کیش به 

عنوان سرپرست آن ها را همراهی می کنند.
فدراسیون قایقرانی ایران برنامه ریزی جدی برای توسعه 
بادبانی انجام داده و در هفته گذشته بهزاد اتابکی رییس 
کمیته بادبانی از تزریق بودجه ای مناسب به این کمیته 

برای برنامه ریزی خبر داده بود.

آندرانیک تیموریان
 به استقالل پیوست

آندرانیک تیموریان هافبک تیم ماشین سازی تبریز به 
جمع آبی پوشان تهران پیوست.

مدیرعامل باشگاه استقالل تهران در گفت وگو با ایرنا 
با تائید خبرپیوستن آندرانیک تیموریان به استقالل 
اظهارکرد: این باشگاه به این بازیکن باسابقه به توافق 
رسیده ولی قراردادی هنوز به امضای طرفین نرسیده 
است. تیموریان که سابقه بستن بازوبند کاپیتانی تیم 
ملی را در کارنامه دارد، پیش از این نیز برای آبی پوشان 

پایتخت بازی کرده است.

خبر خوب برای دختران بسکتبالیست

فدراسیون بسکتبال تصمیم دارد تیم ملی دختران 
خود را برای حضور در بازی های داخل سالن آسیا به 

ترکمنستان اعزام کند.
بازی های داخل سالن آسیا سال آینده به میزبانی 
عشق آباد ترکمنستان برگزار می شود و فدراسیون 
برای  بازی ها  این  کننده های  برگزار  از  بسکتبال 
حجاب اسالمی تیم دختران استعالم گرفته و با 
جواب مثبت آن ها مواجه شده  است و به همین 
دلیل قرار است هم تیم دختران و هم تیم پسران 
ایران در این بازی ها شرکت کنند و سال آینده 

راهی ترکمنستان شوند.
پیش از این ترکمنستان با برگزاری یک تورنمنت 
بین المللی سالن بسکتبال خود را افتتاح کرد که یک 
تیم سه  نفره از ایران هم در این تورنمنت حضور داشت 
و درخشید و حاال قرار است به طور رسمی نیز در این 

مسابقات شرکت کند.
علی توفیق با تایید این خبر به ایسنا گفت: ما استعالم 
گرفتیم و آن ها پاسخ مثبت دادند و به همین دلیل برای 
بازی های داخل سالن آسیا تیم دختران ما هم اعزام 
می شوند. ما برای بازی های کشورهای اسالمی در باکو 

نیز استعالم گرفتیم اما آن ها قبول نکردند.

مدار چند درجه-ورزشی؛خبــر

سرمربی تیم فوتبال استقالل پس از شکست 
توانستیم به  تیمش گفت: در دیداری که می 
راحتی سه امتیاز را کسب کنیم روی اشتباهات 
فردی گل خوردیم و سه امتیاز را از دست دادیم.

علیرضا منصوریان پس از شکست 2 بر 1 دیروز 
به خبرنگاران  استقالل خوزستان  برابر  تیمش 
حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: 
می توانستیم خیلی راحت برنده این بازی باشیم. 
حریف چهار با هم هجده قدم ما را ندید. در خط 
دفاع اشتباه فردی از بازیکنی داریم که ۳۴ سالش 
است و نمی توانیم بگوییم جوان است. اشتباه 

فردی به ما آسیب زد.
وی افزود: روی دو ضد حمله گل خوردیم. اشتباه 
کردن برای بازیکن باتجربه ممنوع است چرا که 
نگاه بازیکن جوان به او هست. با این حال ما روی 
اشتباه فردی گل خوردیم. اما باید به راحتی در 

طول بازی پیروز می شدیم.
منصوریان در مورد دالیل شکست تیمش گفت: 
دلیل اصلی این شکست این است که هیچ جای 
اشتباه فردی برای تیمی که می خواهد باال بازی 
کند وجود ندارد. تیمی که می خواهد حمله کند 
باید اشتباهات خط دفاعی اش نزدیک به صفر 
باشد. اما متاسفانه ما دو اشتباه فردی کردیم و 
طوری بازی کردیم که حریف می خواست. من 
این اشتباه را می توانم از یک بازیکن جوان بپذیرم 
اما نمی توانم از یک بازیکن باتجربه این اشتباه 

را بپذیرم.
وی ادامه داد: با این حال به بازی برگشتیم و می 
توانستیم گل تساوی را هم بزنیم. نمی خواهم 
بگویم که به جوانی تیم باختیم. ضمن اینکه باید 
بگویم که دیگر محروم کردن تماشاگران منسوخ 
شده است. شاید هواداران تیم های دیگر بیایند 
بنشینند وسط هواداردان ما و توهین کنند. آیا 

بازهم ما باید محروم شویم. 
منصوریان ادامه داد: آیا فقط هواداران استقالل 
هستند که باید محروم شوند؟ شاید هم قلم قرمز 
گرفته اند و می خواهند فقط هواداران استقالل را 

محروم کنند. وقتی جوانان ما در زمین هستند و 
هوادار هم روی سکو نیست این اتفاقات می افتد. 
مگر شما در فوتبال دنیا دیده اید که یک تیم 
را از حضور تماشاگرانش محروم کنند. اسپانسرها 
نابودشان می کنند. در رئال و بارسا مگر این اتفاق 
افتاده است. این روش غلطی است که بخواهند 

تماشاگران را محروم کنند. 
وی افزود: پیشنهاد می کنم کال فوتبال را بدون 
بخواهیم  اگر  کنیم.  برگزار  تماشاگران  حضور 
شمشیر عدالت را وسط بگذاریم هیچ تیمی نباید 
دیگر  ها  روش  این  کند.  بازی  تماشاگرانش  با 

منسوخ شده است. آسیا به ما می خندد. اگر 
محروم کنند به نظر شما بازی بعد دیگر هوادار 
چیزی نمی گوید. با این کارها گلوی هواداران باز 

می شود.
علیرضا منصوریان در مورد عملکرد ورویا غفوری 
هم گفت: خوشحالم که این بازیکن به ترکیب ما 
برگشت. او خیلی خوب بازی کرد و با اینکه در 
پست تخصصی اش بازی نمی کرد اما نمایش 
خوبی داشت. به خاطر غیبت امید ابراهیمی ریتم 
تیمی ما بهم ریخته بود. در بازی های بعدی دو 
نفر به ترکیب ما اضافه می شوند و شرایط بهتر از 

این خواهد شد. 
سرمربی تیم فوتبال استقالل در مورد اتفاقاتی که 
رخ داده و نوساناتی که این تیم داشته به احتمال 
بازگشت سیدمهدی رحمتی به ترکیب اشاره کرد 
و گفت: رحمتی در حال حاضر داخل تیم ماست 
و تشخیص کادر فنی این بود که حسینی برود. 

وی افزود: اگر سازمان لیگ بخواهد ما را تحت 
فشار قرار بدهد و بخواهد که باشگاه ما بدهی ها 
را بدهد فکر می کنم ما تا سال آینده هم نمی 
توانیم بازیکن جدید جذب کنیم. در چند سال 
گذشته فقط بازیکن خریداری شده اما پولی به 
آنها پرداخت نشده است. به همین خاطر بدهی 
ها زیاد شده است. سه چهار سال پیش بد خرید 
شده است. بازیکنانی خریداری شده اند که سه 
چهار نفرشان 1۰ میلیارد تومان هزینه داشته اند. 

علیرضا منصوریان:

حریف چهار موقعیت خطرناك هم نداشت

از  تیم   ملی  کیلوگرم   52 وزن  بوکسور 
با  کوبایی  مربی  تمرینات  بودن  متفاوت 

مربیان داخلی خبر داد.
تفاوت های  برخی  به  محمدپور،  سجاد 
داخلی  مربیان  با  کوبایی  مربی  تمرین های 
نظر  زیر  تمرین  شرایط  افزود:  و  کرد  اشاره 
مربی کوبایی بسیار متفاوت با مربیان داخلی 
است. شکل تمرینات هوازی، بدنسازی و تایم 
تمرین ها جدید و شرایط همه بوکسورها راضی 
کننده است. در حال  حاضر هم برای این که 

بچه ها در مسابقات با تنگی نفس روبه رو نشوند 
تمرینات دوومیدانی را انجام می دهیم.

دارنده مدال اول کشوری در رده بزرگساالن 
و جوانان به برخی مشکالت اردوی تیم   ملی 
از نظر سطح  ادامه  داد:  بوکس اشاره کرد و 
ولی  ندارد،  وجود  کمبودی  هیچ  تمرین 
حقوق  بحث  اردوها  این  مشکل  بزرگ ترین 
بوکسورهاست. بنا  به دالیلی هم چون کمبود 
بی توجهی ها  برخی  و  فدراسیون  بودجه 
بوکسورهای ملی پوش حقوق خوبی دریافت 
نمی کنند. در صورتی که بحث مشکالت مالی 
بر طرف شود ملی پوشان با انگیزه بیش تری 

تمرین خواهند کرد.
مشت زن تیم   ملی بوکس در وزن 52 کیلوگرم 
در مورد کسب سهمیه برای المپیک آینده نیز 
خاطرنشان کرد: برای المپیک 2۰16 آمادگی 
باالیی داشتیم، ولی به دلیل برخی از مشکالت 
نتوانستیم عازم شویم. در حال  حاضر شرایط 
خوبی را من و همه بچه ها داریم. ان شاء ا... که 
با طرف شدن این مسائل بتوانیم برای المپیک 
کسب  برای  و  کرده  سهمیه  کسب   2۰2۰

مدال مشت بزنیم.

سرمربی تیم ملی والیبال بانوان 1۴ بازیکن 
آماده سازی  اردوی  در  حضور  برای  را 

رقابت های انتخابی جهان دعوت کرد.
تیم   ملی والیبال بانوان خود را برای حضور 
انتخابی جهان در  شایسته در رقابت های 

منطقه آسیایی مرکزی آماده می کند.
رقابت های انتخابی زنان جهان در منطقه 
آسیای مرکزی از هشتم تا دهم بهمن ماه 
به میزبانی مالدیو برگزار می شود و تیم   ملی 
والیبال بانوان ایران در این رقابت ها به مصاف 

تیم های هند، نپال و مالدیو خواهد رفت.
مایدا چیچیچ، سرمربی تیم   ملی بانوان 1۴ 
بازیکن را برای حضور در اردوی آماده سازی 
می شود  آغاز  بهمن  یکم  از  که  تیم  این 
دعوت کرد. سودابه باقرپور، شبنم علیخانی، 
ندا چمالنیان، مائده برهانی، فرزانه زارعی، 
شکوفه صفری، زینب گیوه، فرنوش شیخی، 
نگار کیانی، فرزانه مرادیان، مهسا صابری، 
فرانک  و  شیرتری  نگین  کدخدا،  مهسا 
بابلیان 1۴ بازیکن دعوت شده به اردوی تیم  

 ملی والیبال بانوان هستند.
نازلی  سرمربی،  عنوان  به  چیچیچ  مایدا 

عبدالهی  فاطمه  )سرپرست(،  علیایی 
)مربی(، ساجده سروش )فیزیوتراپ(، مریم 
فراتی )آنالیزو( و سحر محمد یاری به عنوان 
ماساژور ملی پوشان را در این اردو همراهی 

می کنند .
تمرینات تیم   ملی والیبال بانوان تا پنجم 
بهمن ماه به مدت شش روز ادامه خواهد 
داشت و سپس تیم ملی راهی کشور مالدیو 
می شود تا در رقابت های انتخابی جهان در 

منطقه آسیای مرکزی شرکت کند.

دعوت 14 بازیکن به اردوی تیم ملی والیبال بانوان سجاد محمدپور: تمرینات مربی کوبایی متفاوت است
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تحول در شبکه برق گتوند 
با اختصاص اعتبارات جدید برای اجرای طرح های 
اصالح و توسعه شبکه برق گتوند، انتظار می رود که 

شبکه برق این شهرستان متحول گردد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
خوزستان، جلسه بررسی و هماهنگی در خصوص 
مشکالت برق گتوند که با حضور رضا غضنفری 
مدیر عامل شرکت توزیع برق خوزستان، سهراب 
گیالنی نماینده مردم گتوند و شوشتر در مجلس 
شورای اسالمی و منصوری مدیر توزیع برق این 
شهرستان برگزار شد، مسائل مختلف در این حوزه 
مورد بحث و گفتگو واقع گردید و تصمیمات الزم 
اتخاذ شد. در این جلسه که جمعی از مسئوالن 
گتوند  برق  توزیع  مدیریت  کارشناسان  و  محلی 
نیز حضور داشتند، مقرر شد تا اعتبارات مربوط به 
کاهش تلفات برق این شهرستان از هفت میلیارد 

ریال به 15 میلیارد ریال افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، جا به جایی 5 کیلومتر خطوط 
در مزارع کشاورزی منطقه چغامله، اختصاص ۴۰ 
ترانسفور ماتور و 15۰۰ شعله روشنایی  دستگاه 
جهت توسعه روشنایی معابر، تعویض 1۰۰ دستگاه 
پایه برق فرسوده، اختصاص ۳۰ عدد پایه تلسکوپی، 

بخش دیگری از مصوبات این جلسه بودند.

کشف ، ضبط و معدوم سازی
 5 تن مواد خام دامی 

شرقی  آذربایجان  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
از ۳۳5  بیش  و معدوم سازی  از کشف، ضبط 
ماهه   9 غیربهداشتی طی  دامی  خام  مواد  تن 

سالجاری خبر داد.
دامپزشکی  مدیرکل  بهداد  حسین  امیر  دکتر 
اخیر  هفته  طول  در  گفت:  شرقی  آذربایجان 
تن   5 حدود  تبریز  شهرستان  سطح  از  فقط 
شامل؛  غیربهداشتی  آلوده  خام  های  فرآورده 
آالیش  و  جگر  و  ماهی  قرمز-  گوشت  مرغ- 
دامی کشف و ضبط و پس از طی مراحل قضائی 
از  بیش  افزود:  بهداد  دکتر  شد.  سازی  معدوم 
سال  اول  ماهه   9 در  بازدید  نوبت  هزار   ۳۰۰
جاری از مراکز عرضه، مرغ فروشی ها، قصابی 
ها، ماهی فروشی ها، کبابی ها، رستوران ها و 
به  موفق  که  گرفته  صورت  عرضه  مراکز  سایر 
کشف و ضبط بیش از ۳۳5 تن مواد و فرآورده 
غیرقابل  و  غیربهداشتی  آلوده  دامی  خام  های 
مراحل  طی  از  پس  که  شدیم  انسانی  مصرف 
قانونی از چرخه مصرف انسانی خارج و معدوم 
مردم  از  پایان  در  بهداد،  دکتر  شد.  سازی 
ای،  فله  کرده  چرخ  گوشت  خرید  از  خواست 
پای مرغ فله ای و همچنین زینگ و کله پاچه 
گوسفندی از دستفروشان جدا خودداری کرده 
و هنگام تهیه مواد پروتئینی به تاریخ درج شده 

بر روی بسته بندی ها دقت نمایند.

کمک 256 میلیارد ریالی خیران مدرسه ساز
 در کردستان

خیران  گفت:  کردستان  استان  ساز  مدرسه  خیرین  مجمع  رئیس 
مدرسه ساز برای ساخت مدرسه در استان کردستان، امسال 256 

میلیارد ریال کمک کرده اند.
افتتاح دبستان زنده یاد شاهو کریمی،  ابراهیم حسامی در حاشیه 
که شامگاه دوشنبه با حضور مردم و جمعی از مسئوالن در روستای 
کمک های  محل  از  کرد:  اظهار  شد،  افتتاح  سقز  جشنی«  »کانی 
خیران مدرسه ساز 2۴ مدرسه با تعداد ۴۸ کالس درس، در سال 

جاری در استان کردستان ساخته شده است.
وی با اشاره به اینکه برای ساخت این تعداد مدرسه 112 میلیارد 
ساخت  برای  ساز  مدرسه  خیران  افزود:  است،  شده  هزینه  ریال 
مدرسه در استان کردستان، امسال تاکنون 256 میلیارد ریال کمک 

کرده اند.
مدیر آموزش و پرورش سقز هم عنوان کرد: برای ساخت این مدرسه 
1۸7 میلیون تومان غیر از اقالم تامین شده توسط آموزش و پرورش 
سقز هزینه شده است که این مبلغ توسط محمدرسول کریمی خیر 

مدرسه ساز تقبل شده است.
محمد برومند اظهار کرد: زیربنای این مکان آموزشی 155 متر مربع 
است و زمین این دبستان هم که یک هزار و 2۰۰ مترمربع است 

توسط خیر مدرسه ساز محمد فریدونی اهدا شده است.
در این آئین که فرماندار، نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه 
در مجلس، امام جمعه و مدیر کل نوسازی و تعمیر و تجهیز مدارس 
استان کردستان حضور داشتند از خیران مدرسه ساز و اداراتی که 

برای ساخت این دبستان کمک کرده بودند تقدیر شد.

راه اندازی سینما سیار در البرز
از  البرز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  سینمایی  هنری  معاون 

تامین اعتبار برای تکمیل سینما سپنتا خبر داد.
ابراهیم شریفی اظهارکرد: درحال حاضر شش سینما در البرز وجود 

داردکه همگی درکرج و فردیس متمرکز شده اند.
مثل  درشهرستان هایی  سینمایی  هنوز  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
به  نشده  احداث  هستند  دور  استان  مرکز  از  طالقان که  و  اشتهارد 
همین دلیل فیلم دوستان ساکن در این شهرستان ها ناچارند برای 

دیدن فیلم های مورد عالقه خود به کرج بیایند.
وی افزود: ساخت سینما به اعتبار زیادی نیاز دارد و در شرایط فعلی 
شهرستان ها  دراین  سینما  احداث  برای  الزم  بودجه  تامین  امکان 

وجود ندارد.
این مسئول توضیح داد: برای حل این مشکل پیشنهادی از سوی 
دراین  سیار  سینمای  راه اندازی  بر  مبنی  سینمایی کشور  سازمان 

شهرستان ها مطرح  شده است.
شریفی تصریح کرد: تاآخر امسال  قرار است یک سینمای سیارکه 
نحوه کار با آن بسیار ساده است به مجموعه سینماهای استان اضافه 

شود.
وضعیت  خصوص  در  البرز  ارشاد  اداره کل  هنری،سینمایی  معاون 
اعتبار  است  قرار  استان  مسئوالن  پیگیری  با  افزود:  سپنتا  سینما 

مناسبی برای تکمیل این سینمای نیمه کاره اختصاص یابد.
با 6۰۰  تکمیل شود دو سالن سینما  اگر سینما سپنتا  وی گفت: 

صندلی و دو سالن آمفی تئاتر به استان اضافه می شود.

خبر خبر

مدیرکل حفاظت از محیط زیست ایالم با بیان 
اینکه قانون 1 در هزار فروش واحدهای صنعتی، 
تشویق رانندگانی که به معاینه فنی خودرو خود 
اهمیت می دهند و نواخته شدن زنگ هوای پاک 
از جمله برنامه های 29 دی روز هوای پاک است، 
از اجرای طرح جامع مطالعاتی کاهش آلودگی 

هوا خبر داد.
مهندس »مازیار سلیمان نژاد«  اظهار کرد: شعار 
سوی  به  هم  »با  یعنی  پاک  هوای  روز  امسال 
هوای پاک« گویای این مهم است که دستیابی 
به این نعمت با کارهای پراکنده ممکن نیست و 
همه باید جهادگرانه در این عرصه تالش کنند 
و هر کس هم این نقش افرینی را از خود شروع 

کند.
وی تشکیل کارگروه بند »د« ماده ۴5، معروف به 
قانون 1 در 1۰۰۰ فروش واحدهای صنعتی و بر 
اساس این قانون واحدهای صنعتی را از گام های 
مهم قانون گذار برای نیل به هدف عنوان کرد و 
گفت: بر اساس این قانون واحدها باید 1 در هزار 
فروششان را تحت عنوان مسائل زیست محیطی 
و رفع آلودگی محیط زیست هزینه کنند و این 
هزینه ها در نظام مالیاتی پذیرفته می شود که در 
هفته گذشته با حضور نمایندگان امور مالیاتی 

و مدیران واحدهای صنعتی استان این کارگروه 
تشکیل شد و ابهامات موجود مورد بررسی قرار 
تشکیل  برای  استان  بزرگ  واحدهای  و  گرفت 

حساب 1 در 1۰۰۰ تمایل دارند.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان تشکیل 
جلسه شورای اطالع رسانی اداره ی کل با حضور 
معاونان و پرسنل زیرمجموعه را برنامه دیگر این 
سازمان برای زمان بندی برنامه ها از فعالیت های 
انجام شده عنوان کرد و گفت: در یکی از این 

برنامه ها کارشناسان حوزه نظارت و پایش از این 
با  را  آالینده ها  سنجش  میزان  و  بازدید  مراکز 

استانداردهای موجود مقایسه می کنند.
مراکز  با  مکاتباتی  اینکه  بیان  با  سلیمان نژاد 
صورت  به  کار  این  تا  شده  انجام  فنی  معاینه 
رایگان یا تخفیف برای تشویق رانندگانی که در 
این روز خودرو خود را معاینه فنی کنند، انجام 
شود. وی بازدید از واحدهای صنعتی بزرگ را از 
دیگر برنامه های این روز نام برد و گفت: در این 

برنامه اقدامات زیست محیطی برای رفع آلودگی 
در واحدهای صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان با تاکید 
بر اینکه زنگ هوای پاک در یکی از مدارس ایالم 
به صدا درخواهد آمد و هدف آن اطالع رسانی 
فرهنگ سازی  ایجاد  و  دانش اموزی  بین  در 
این  در  کرد:  تصریح  است،  پاک  هوای  برای 
برنامه برنامه دانش اموزان در قالب شعر و انشاء 
بیان  پاک  هوای  درباره ی  را  خود  دغدغه های 

خواهند کرد.
لحظه ای  پایش  سلیمان نژاد نصب سیستم های 
در واحدهای صنعتی، استقرارسیستم های آنالین 
فعالیت های  مهم ترین  از  را  غبار  و  گرد  پایش 
انجام شده برای حفظ هوای پاک استان اعالم و 
تصریح کرد: انجام طرح جامع مطالعاتی کاهش 
آلودگی هوا در شهر ایالم از مهم ترین برنامه های 
حفاظت از محیط زیست استان است که نشان 
خواهد داد هوای استان به صورت دقیق از نظر 
میزان گازهای آالینده چقدر آلوده است و چه 
تدابیری را باید در بخش های صنعت و ترافیک 
به کار بگیریم و همچنین بحث جایگاه های زباله 
بررسی می شود تا نهایتا بتوانیم برنامه جامعی 

برای کاهش آلودگی هوا به کار گیریم.

اجرای طرح جامع مطالعاتی کاهش آلودگی هوا در ایالم

 آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 
الف مورخ  نامه 4/6321 ش ش  به شماره  استناد مجوز شورای اسالمی شهر  به  دارد  آباد مستوفی درنظر  احمد  شهرداری 

95/10/15 نسبت به اجاره عرصه جهت تعبیه کیوسک تنقالتی موقت در شهر احمد آباد مستوفی . میدان پارسا . نبش خیابان صنوبر 
چهارم شمالی با مشخصات ذیل اقدام نماید. 

دادنامه
شماره پرونده:265/۴/95             شماره دادنامه:95/1۰/6-66۰
مرجع رسیدگی:حوزه چهار شورای حل اختالف شهرستان شهریار

خواهان/خواهان ها:سید محمود حسینی فرزند سیدمرتضی به نشانی شهرک شاهد 
شقایق6پ۸ 

خوانده/خواندگان:مجید اسماعیلی فرزند به نشانی مجهول المکان
انضمام هزینه  به  ریال  میلیون  وپنج  میزان هفتاد  به  خواسته: مطالبه وجه چک 

دادرسی وخسارات تاخیروتادیه
گردشکار:پس ازوصول پرونده وباتوجه به محتویات پرونده وجری تشریفات قانونی 
قاضی شورا بررسی راکافی دانسته وضمن اعالم ختم رسیدگی بشرح ذیل مبادرت 

به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

درخصوص دعوی سیدمحمود حسینی بطرفیت مجید اسماعیلی بخواسته مطالبه 
12612۸مورخ  بشماره  چک  فقره  یک  بابت  ریال  میلیون  وپنج   هفتاد  مبلغ 
وارده  خسارات  بانضمام  شهریار  شعبه5112  مهرایران  بانک  درعهده   9۴/9/2۸
باتوجه به عرضحال تسلیمی ومستندات پرونده ومالحظه نظریه مشورتی اعضای 
نظرباینکه وجوداصل  آن شورا  ازسوی  آمده  بعمل  واقدامات  اختالف  شورای حل 
حکایت  علیه  محال  ازبانک  پرداخت  عدم  وصدورگواهی  خواهان  درید  چک 
بمیزان خواسته واشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه  ازاستقراردین 
خواهان  درخواست  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  وباتوجه  دارد  وجه 
رسیدگی  ووقت  دادخواست  مفاد  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   7۳ وبتجویزازماده 
بر  مدلول  دلیلی  لیکن  گردیده  ابالغ  کثیراالنتشار  درروزنامه  نشرآگهی  ازطریق 
ابراء ذمه یااداء دین ارائه واقامه ننموده لهذا قاضی شورا با استصحاب بقای دین 
ومصون ماندن دعوی ومستندات خواهان ازهرگونه ایراد وخدشه دعوی مطروحه 
را محمول به صحت تلقی وبااختیارحاصله ازماده 9 قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 9۴/۸/1۰ مستندا به مواد ۳1۰-۳1۳ قانون تجارت و مواد 19۸-519 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی وتبصره الحاقی به ماده 2 
قانون صدورچک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد وپنج میلیون 
ریال بابت اصل خواسته  ومبلغ یک میلیون وششصد وپنجاه هزارریال بابت هزینه 
دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ صدورچک لغایت وصول آن  درحق خواهان 
صادرواعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف بیست روز قابل واخواهی درهمین 
حوزه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم دادگستری 

شهرستان شهریار می باشد.م.الف:2211۴
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار-روح اله حسین زاده

دادنامه
سامان   2 شماره  اختالف  حل  شورای   95۰99۸۳۸5۴۴۰۰6۰۰ کالسه  پرونده 

تصمیم نهایی شماره 95۰997۳۸5۴۴۰۰62۴ 
خواهان: آقای مصطفی ملک صالحی فرزند ایرج به نشانی سامان روستای ایل بگی.

چم  روستای  سامان  نشانی  به  روشنعلی  فرزند  جعفری  علی  1.آقای  خواندگان: 
خلیفه 2.آقای محمد صداقت فرزند جاسم به نشانی مجهول المکان.

خواسته:الزام خواندگان به حضوردریکی ازدفاتراسناد رسمی و انتقال سند رسمی 
خودرو سمندLX  سفید رنگ مدل 9۰ به شماره 5۸ 9۴1 د ۳1 مقوم به مبلغ 

6/۰۰۰/۰۰۰ریال به انضمام هزینه دادرسی ومطلق خسارت دادرسی.
»رأی قاضی شورا«

درخصوص داخواست آقای مصطفی ملک صالحی فرزند ایرج به طرفین 1- آقای 
علی جعفری فرزند روشنعلی 2- آقای محمد صداقت فرزند جاسم به خواسته الزام 
خواندگان به حضوردریکی از دفاتراسناد رسمی ونتقال سند رسمی  خودرو سمند 
LX سفید رنگ مدل 9۰ به شماره ی 5۸ 9۴1 د ۳1 مقوم به مبلغ 6/۰۰۰/۰۰۰ریال 
به انضمام هزینه دادرسی ومطلق خسارات دادرسی. نظربه محتویات پرونده به ویژه 
برابربا  روگرفت  که  تاریخ 1۳9۴/5/1  به  توسط خواهان  استنادی  نامه ی  مبایعه 
LX سفید  برفروش خودروی سمند  اصل آن درپرونده منعکس گردیده وداللت 
جعفری(  اول)علی  ردیف  خوانده  االشعارتوسط  فوق  بامشخصات   9۰ مدل  رنگ 
واشکالی  ایراد  وبا مداقه درمفاد ومندرجات آن وعدم هرگونه  دارد  را  به خواهان 
درمندرجات مبایعه نامه مذکورازسوی خوانده واحرزاصالت و صحت آن وتحقق بیع 
موضوع مبایعه نامه ی مزبور وملزم بودن متعاملین به موارد مندرج درآن و پاسخ 
استعالم ازپلیس محترم راهور به شماره ی 1۸1۳/17۰۳/۳/9۴1 مورخ 95/۸/17 
که داللت برمالکیت خوانده نسبت به مبیع مورد نظربوده است؛ لذا دعوای مطروحه 
را وارد تشخیص و با استناد به مواد 1۰و219و22۰و221و222و225و2۳۸و12۰1 
ازقانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم)محمد صداقت( به انتقال سند 
خودروی فوق الذکردرحق خواهان ودر خصوص دادخواست خواهان فوق الذکر به 
طرفیت خوانده ردیف اول)علی جعفری( به خواسته مذکور، با توجه به دالیل سابق 
الذکر که دال براین است که سند فوق الوصف به نام خوانده اخیرالذکر نیست؛لذا 
با استناد به مواد ۸۴و۸9 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت 
نسبت  صادره  رای  گردد.  می  واعالم  صادر  جعفری(  اول)علی  ردیف  خوانده  به 
تجدید  ابالغ،قابل  تاریخ  از  روز  بیست  و ظرف  اول حضوری  ردیف  به خوانده ی 
نظرخواهی دردادگاه عمومی حقوقی شهرستان سامان ونسبت به خوانده ی ردیف 
دوم صادره غیابی و ظرف بیست روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین شورا وسپس 
حقوقی شهرستان  عمومی  دادگاه  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف 

سامان است.ر
محمد رضا بالنیان- قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان سامان 

رونوشت آگهی حصروراثت
  آقای سعید ابراهیمیان سامانی دارای شناسنامه شماره ۳5 به شرح دادخواست به 
کالسه 695/95 ش1س ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
 ۳۰6۸ شماره  بشناسنامه  سامانی  ابراهیمیان  ا...  فتح  شادروان  که  داده  توضیح 
درتاریخ 1۳95/1۰/12دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصراست به :
1-جواهراحمدی سامانی فرزند حسین به شماره ملی:۴6227۳7515 زوجه دائمی

2-نعمت ا... ابراهیمیان سامانی به شماره ملی:۴6229۰92۰۰ فرزند ذکور
۳-سعید ابراهیمیان سامانی به شماره ملی:۴62297۴665 فرزند ذکور
۴-تورج ابراهیمیان سامانی به شماره ملی:۴62۳1۴7۴۳6 فرزند ذکور

5-روح انگیزابراهیمیان سامانی به شماره ملی:۴622۸۸۴526 فرزند اناث
6-همه نازابراهیمیان سامانی به شماره ملی:۴6229۳1۸69 فرزند اناث

7-مینا ابراهیمیان سامانی به شماره ملی:۴62۳۰12۰۴2 فرزند اناث
۸-توران ابراهیمیان سامانی به شماره ملی:۴62۳11۳57۴ فرزند اناث والغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی مفقودی
دانشجویی  شماره  به  امیرعباس  فرزند  قلمبر  حسین  اینجانب  دانشجویی  کارت 
9212۳۳6۴ شماره شناسنامه ۰۰17۸۴21۸2ت.ت 1۳7۴ در مقطع کارشناسی 
رشته برق- الکترونیک از دانشگاه علم و فناوری مازندران بهشهر مفقود گردیده، 

فاقد اعتبار است.
بهشهر

دادنامه
پرونده کالسه 92۰99۸6612۴۰۰9۳5 شعبه 1۰6 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد )1۰6 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 95۰997661۴۰۰۰5۰۳ شاکی : 
آقای محمد شرفی فرزند عبدالحسین به نشانی خ علوی ک بیمه آسیا پ ۳6 متهم 
:آقای عادل صرائی فرزند عبدالرحمن به نشانی خوزستان اهواز کمپلو بین نامی و 
امیر کبیر –اتهام :سرقت مستوجب تعزیر یک فقره چک به شماره ۸27۴7۳/22 

عبدالرحمن  فرزند  )شویی(  صرائی  عادل  آقای  اتهام  خصوص  در   : دادگاه  رای 
 6-۰99۸1۰-175 ملی  شماره  و   27۰77 شناسنامه  شماره  به   1۳61 متولد 
مبلغ  به   ۸27۴7۳/22 شماره  به  چک  فقره  یک  سرقت  بر  دائر  المکان  مجهول 
5۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و کارت شناسایی و وجه نقد به میزان چهارصد و بیست 
هزار تومان موضوع شکایت آقای محمد شرفی فرزند عبدالحسین عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی لرستان لذا با توجه به بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته 
و گزارش مامورین نیروی انتظامی و کیفر خواست صادره و جوابیه استعالم بعمل 
آمده از بانک که حاکی است وجه چک توسط متهم موصوف دریافت گردیده است 
و عکس های تهیه شده به نحو مضبوط در پرونده و عدم حضور مشارالیه علی رغم 
صدور نیابتهای مکرر در مرحله تحقیق و احضار متهم از طریق نشر آگهی در جراید 
کثیر االنتشار و عدم حضور وی و سایر قرائن و امارات قانونی و قضایی منعکس و 
مضبوط در پرونده اتهامش محرز و مسلم تشخیص فلذا مستندا به ماده 16۰ قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1۳92 و مواد 656 و 667 قانون بخش تعزیرات مصوب 
1۳75 با اصالحات بعدی متهم موصوف به یکسال حبس و بیست ضربه شالق در 
اجرای احکام کیفری و رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال 
مسروقه در حق شاکی محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و با انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز 

قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – خیر علی کرمی عالم 

متن آگهی 
هاشمی  بتول  طرفیت  به  غیره  و  مینایی  محمدرضا  تقدیمی  دادخواست  حسب 
زیبا   – –نادر عیسایی  –حسن عیسایی  –فریدون عیسایی  –محمدتقی عیسایی 
عیسایی –فریبا عیسایی و فرهاد عیسایی به علت عدم شناسایی و مجهول المکان 
بودن خواندگان جهت رسیدگی مورخ 1۳95/11/۳۰ راس ساعت 9 صبح در این 

شعبه حاضر شوید 
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
– علیرضا تقی پور. 

متن آگهی
شرح  به  کمال  فرزند  دستگردی  ناصری  پروانه  حصروراثت  رونوشت  خواهان 
دادگاه  ازاین  به کالسه 95۰99۸۳۸۴۴5۰۰526  ثبت شده  تقدیمی  دادخواست 
صفرعلی  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست 
ورثه  و  بدرود حیات گفته  دائمی خود  دراقامتگاه  فرزند حسین  روحی دهکردی 

حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
1-پروانه ناصری دستگردی فرزند کمال متولد 1۳۳2 ش ش 1۳5۸)همسر(

2-آرزو روحی دهکردی فرزند صفرعلی متولد 1۳66 ش ش799۰)فرزند(
۳-الهام روحی دهکردی فرزند صفرعلی متولد 1۳6۰ ش ش1555)فرزند(
۴-الهه روحی دهکردی فرزند صفرعلی متولد 1۳56 ش ش2۰9۳)فرزند(

گردد  می  آگهی  نوبت  مزبوریک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ 
نشرآگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
رحمان آماده – رئیس شعبه شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان شهرکرد

متن آگهی 
آقای سید رحیم موسوی دادخواستی به طرفیت آقای محسن سلیمان زاده و غیره 
به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه ه نموده و به شعبه هفتم 
دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد ارجاع گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/12/7 
و راس ساعت 9 صبح می باشد لذا بنا به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
و مجهول المکان خوانده مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده پس از آگاهی به شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در زمان و تاریخ تعیین شده جهت شرکت در جلسه دادگاه و دفاع از 

خود حضور یابد . 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد –سمانه امیدی عبدلی .  

متن آگهی
خواهان رونوشت حصروراثت علی رحمن امیرخانی فرزندعلی به شرح دادخواست 
درخواست  دادگاه  ازاین  کالسه95۰99۸۳۸۴۴5۰۰527  به  شده  ثبت  تقدیمی 
امیرخانی فرزند  گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی 
آقاجان دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به:
1-علی رحمن امیرخانی فرزندعلی متولد 1۳۴7 ش ش1۳692)فرزند(

2-عبدالرضا امیرخانی فرزندعلی متولد 1۳۴۸ ش ش1۳69۳)فرزند(
۳-محمد رضا امیرخانی فرزندعلی متولد 1۳۴9 ش ش1۳69۴)فرزند(

۴-منصورامیرخانی فرزندعلی متولد 1۳59 ش ش27۸)فرزند(
5-هما امیرخانی فرزندعلی متولد 1۳۴5 ش ش1۳691)فرزند(

6-سبزه گل امیرخانی فرزندعلی متولد 1۳۴2 ش ش1۳69 )فرزند(
7-نجمه امیرخانی فرزندعلی متولد 1۳52 ش ش1۴۰67)فرزند(

گردد  می  آگهی  نوبت  مزبوریک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومی باشد ازتاریخ 
نشرآگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
رحمان آماده – رئیس شعبه شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان شهرکرد

 نوبت اول

از کلیه اشخاص دارای امکانات الزم دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده و ارائه پیشنهاد ظرف مدت 10 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم با دردست داشتن معرفی نامه و کارت شناسائی به نشانی احمد آباد مستوفی . نبش تقاطع بلوار شهید ابوالقاسم وخیابان 

ولیعصر )عج( . پ80. ساختمان مرکزی شهرداری . امور قراردادها مراجعه نمایند. تلفن تماس: 5-56718290  داخلی 215 
 توضیحات: 1- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختارمی باشد. 2- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 
3- برندگان اول ودوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قراردادنشوند به ترتیب سپرده آنها ضبط خواهد شد. 4- هزینه خرید اسناد مزایده مبلغ 
500/000 ریال می باشد. 5- سپرده شرکت در مزایده صرفا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر ویا چک تضمینی در وجه شهرداری ویا واریز به 

حساب سپرده شهرداری مورد قبول می باشد. 6- سایر موارد در اسناد مزایده قید گردیده است. 
عباس نعمت زاده - شهردار احمد آباد مستوفی

ردیف 
1

عنوان
اجاره عرصه جهت تعبیه کیوسک تنقالتی درشهر احمدآباد مستوفی. میدان پارسا. نبش خیابان صنوبر چهارم شمالی

سپرده شرکت در مزایده )ریال(
1/050/000

نماینده مردم میناب،رودان، جاسک و سیریک 
در مجلس شوراي اسالمي در نشست با مدیران 
ارشد آبفاي هرمزگان، بر ضرورت رفع مشکالت 
آب شهر میناب و تامین آب شهر بندرعباس از 

طریق آبشیرین کن ها تاکید کرد.
مصطفي  سید  والمسلمین  االسالم  »حجت 
منابع  نامطلوب  وضعیت  به  اشاره  با  ذوالقدر« 
آبي در  آبي و دشت هاي میناب، مشکل کم 
اخیر  سفر  گفت:  و  خواند  جدي  را  شهر  این 
وزیر نیرو به استان بسیار امیدوار کننده بود که 
انتظار مي رود با تسریع در احداث آبشیرین کن 
بندرعباس، کاري کنید و  هر چه زودتر مشکل 

آب شهر میناب را حل کنید.
مجلس  در  هرمزگان  شرق  مردم  نماینده 
شوراي اسالمي همچنین از تالش ها و پیگیري 
مدیرعامل آبفاي استان در به ثمر رساندن طرح 
شهر  آب  تامین  و  جاسک  جگین-  آبرساني 
کرد  قدرداني  مسیر،  روستاي  و 1۰5  جاسک 
آبي  زودي مشکل کم  به  داریم  امید  و گفت: 
شهرستان سیریک نیز با بهره برداري از آبشیرین 

کن این شهر به پایان برسد.
در ادامه مدیرعامل آبفاي هرمزگان به وضعیت 
منابع آبي شهرهاي شرق استان اشاره کرد و 
گفت: در حال حاضر 11 شهر با جمعیت بیش 

از 1۸5 هزار نفر تحت پوشش آبرساني قراردارند 
که 665 لیتر بر ثانیه نیاز آبي این شهرهاست و 

71 لیتر بر ثانیه نیز کمبود آب داریم.
شهر  چهار  اکنون  هم  افزود:  قصمي«  »امین 
سردشت، گوهران، سیریک و گروک با بحران 
کم آبي مواجه اند که شرکت آب و فاضالب در 
اتمام  این بحران؛ تسریع در  با  مقابله  راستاي 
و  سیریک  شهر  احداث  حال  در  آبشیرینکن 
به  را  تا گروک  از سیریک  انتقال  احداث خط 
در  استان  شرق  در  خود  هاي  اولویت  عنوان 
دست اجرادارد. قصمي با بیان اینکه؛ در خصوص 
وقفه ي ایجاد شده در تکمیل پروژه آبشیرین 
کن، شرمنده مردم سیریک هستیم، دالیل این 
وقفه را مشکالت فني و اعتباري عنوان کرد و 
گفت:  این پروژه تا پایان امسال به بهره برداري 
مي رسد. وي در ادامه؛ بر ضرورت اجراي طرح 
آبرساني جگین-بشاگرد تاکید کرد و گفت: این 
انتقال و 2۳ درصد  با ۸6 کیلومتر خط  طرح 
پیشرفت فیزیکي در حال اجراست که با توجه 
در  داریم  انتظار  طرح،  این  اعتباري  مشکالت 
مقام  دفتر  محل  از  اعتبارات  تخصیص  بحث 
معظم رهبري با توجه به محرومیت شهرستان 
نمایندگان مردم  بشاگرد، حمایت و مساعدت 

استان در مجلس را داشته باشیم.

ضرورت تسریع در احداث آبشیرین کن بندرعباس

مدیر امور آبفا شوشتر از انجام عملیات کم نظیر 
فاضالب  و  آب  تاسیسات  جابجایی  پیچیده  و 

شوشتر بمنظور احداث زیرگذر خبر داد.
علیرضا بنیادی با اعالم مطلب فوق اظهار نمود: 
از مهم ترین پروژه های  بمنظور احداث یکی 
عمرانی شهرستان شوشتر به نام طرح احداث 
مقطع  در  سیدالشهدا  خادم  شهیدان  زیرگذر 
کجباف  شهید  پل  روبروی  کمربندی  خیابان 
که توسط استاندار عملیات کلنگ زنی آن انجام 
شد ، نیاز به جابجایی تأسیسات آب )هدر اصلی 
خروجی تأسیسات( و فاضالب )شبکه سنتی و 
جدید( بود که با تالش تمامی پرسنل این امور 
در  جایگزینی  عملیات  روزی  شبانه  بصورت 

دستور کار قرار گرفت.
وی عبور هفت خط آزبست و چدن در اقطار 
15۰ تا ۴5۰ میلیمتر را از عمده موانع موجود 
بر سر راه اجرای طرح زیرگذر عنوان و خاطر 
نشان کرد : وجود شبکه تار عنکبوتی موجود 
باعث  پیچیده شدن و سردر گمی و ابهام در کار 

آبرسانی نیز گردیده بود.
بنیادی ادامه داد : وجود ورودیهای متعدد شبکه 
فرسودگی  و  منطقه  به  فاضالب  و  آب  های 
شیرآالت و عدم آببندی و در نهایت خاموشی 
مشکالت  دیگر  از  تأسیسات  در  مکرر  های 

موجود در این منطقه بود که با همکاری های 
بی شائبه معاونت بهره برداری و معاونت فنی 
و توسعه آبفا خوزستان با در اختیار قراردادن  
اقالم مورد نیاز و عملیات مهندسی مجدد ظرف 
مدت دو هفته این عملیات کم نظیر بطور کامل 
انجام و آبرسانی به کلیه  مناطق به روال عادی 

بازگردانده شد.
عملیات  تشریح  در  شوشتر   آبفا  امور  مدیر 
اجرایی صورت گرفته، اذعان داشت: جابجایی 
به  سنتی  سیستم  از  خانگی  انشعابات  تمام 
فاضالب  انشعاب  تعداد 5۰  به  سیستم جدید 
متر  میلی  قطر 5۰۰  به  انتقال  خط  اجرای   ،
عملیات جابجایی  متر،  به طول 6۰۰  فوالدی 
چدن  از خط  آزبست  متری  میلی  خط ۳۰۰ 
اقدامات  مهمترین  از  فوالدی  به خط  داکتیل 

صورت گرفته در این راستا بوده است.
 وی نصب یک عدد شیر 5۰۰ میلی متری به 
اتصال، نصب یک عدد شیر  همراه فلنج های 
۴5۰ میلی متری به همراه فلنج های اتصال، 
نصب دو عدد تبدیل ۴5۰  در  5۰۰ ، نصب یک 
عدد فلنج جوشی انشعابی  ۳۰۰ میلی متری، 
نصب یک عدد شیر ۳۰۰ میلی متری، اجرای 
2۰ متر لوله پلی اتیلن ۳۰۰ میلی متری را از 

دیگر کارهای انجام شده عنوان نمود.

اجرای عملیات جابجایی تأسیسات آبفا در شوشتر

آگهی مزایده 
در پرونده 95۴۳۸/2  اجرائی آقای ایلین اکبری عرشیا اکبری منور محمدی  - محمد 
جعفر اکبری  محکوم است به پرداخت مبلغ 6۰۳/۰۰۰ تومان هزینه دادرسی از ماترک 
همسرمرحوم و51۴ عدد سکه تمام بهار آزادی در حق فاطمه حیدری  و مبلغ 1/۰5/۰۰۰  
تومان  نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال به شرح زیر : 
) اول ( شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 7۸/6۴ مترمربع به نشانی 
اسالمشهر خیابان فدائیان اسالم روبروی مدرسه امام حسن مجتبی )ع( نگار1۴ پالک ۴1 
واحد ۴ احداثی درسمت شرقی طبقه دوم یک ساختمان ۴طبقه همکف پارکینگ وانباری 
طبقات اول تا سوم هرکدام 2واحد وجمعا 6واحد مسکونی که قیمت آن 1/۴15/۰۰۰ ریال 

معادل یکصدو چهل و یک ومیلیون پانصد هزار تومان تعیین واعالم می گردد. 
) دوم ( سند قطعی غیر منقول یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره 2۳۴۸ فرعی از 
۴5 اصلی قطعه 7تفکیکی مفروز و مجزی شده از 1191 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 
51/52 بنام عرشیا اکبری به نسبت چهاردانگ مشاع از شش دانگ و خانم آیلین اکبری 
به نسبت دو دانگ مشاع از شش دانگ مبلغ آن 722/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل هفتاد دو 

میلیون و دویست هزار تومان اعالم می گردد.  
1- توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور استیفای 

حق محکوم له از طریق مزایده ارزیابی شده شروع می گردد.
2- محل فروش اموال: اجرای احکام مدنی دادگستری اسالمشهر است. 

۳- هرکس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال باز دید و در مزایده 
شرکت نماید. روز انجام مزایده 95/11/2۰  از ساعت11  الی12 می باشد. برنده مزایده 
ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید. 
مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها را در فرجه 
قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده به 
عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروز در همان مکان وهمان ساعت مزایده انجام 

خواهد شد.م/الف 2۳۴1  
دادورزشعبه دوم حقوقی محاکم عمومی اسالمشهر 
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رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی 
خبرداد:

ترویج شیوه های نوین آبیاری با کمبود 
اعتبارات

گفت:  غربی  آذربایجان  کشاورزی  جهاد  رییس 
استفاده شیوه های نوین آبیاری در استان یکی از 
راه حل های مبارزه با مشکل کم آبی دراستان است.
به وضعیت بحرانی  اشاره  با  زاده  اسماعیل کریم 
آذربایجان  در  آبی  کم  مشکل  و  ارومیه  دریاچه 
غربی گفت: استفاده از شیوه های نوین آبیاری و 
کشاورزی یکی از راه حل های اساسی در بهبود 

این مسئله است.
وی با بیان اینکه 26۰ هزار هکتار اراضی زراعی در 
حوزه دریاچه ارومیه و در 9 شهرستان قرار دارد 
گفت: استفاده از طرح های نوین در آبیاری مستلزم 
هزینه هایی است که طبق قانون باید 15 درصد از 

این هزینه ها را کشاورزان پرداخت کنند.
وی ادامه داد: استفاده از شیوه های نوین در آبیاری 
نه تنها باعث کمک به بهبود مشکل کم آبی است 
بلکه باعث بهبود محصوالت کشاورزی و افزایش 

ذخایر آب های زیر زمینی نیز می شود.
وی گفت: جهاد کشاورزی با سرعت به پایه سازی 
این روند در استان پیگیر است اما در این حوزه با 

مشکل کمبود اعتبارات مواجه هستیم.
رییس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به 
روند قابل قبول عملیات ستاد احیای دریاچه ارومیه 
گفت: با ستاد احیای دریاچه ارومیه همکاری های 
مناسبی داریم و میدواریم این همکاری ها در آینده 

بیش تر شود. 

کشف 97 درصدی جرائم سایبری در ایالم

رئیس پلیس فتا استان ایالم از کشف 97 درصدی 
جرائم خبر داد و گفت: تمام اخبار فضای مجازی 

رصد و کنترل می شود.
بازید معاون   سرهنگ »علی جمالی« در حین 
سیاسی و امنیتی استانداری از پلیس فتای استان 
از 97  اظهار کرد: در 9 ماهه سال جاری بیش 
درصد از پرونده های ارجاعی به پلیس فتا کشف 

و به مراجع قضایی ارسال شده است.
کشف  پرونده های  مابقی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نشده مربوط به سایر استان ها است و خوشبختانه 
پلیس فتا مصمم است با تالش مضاعف اعتماد 
شهروندان را جلب کند افزود: پیشگیری از جرم 
از اولویت های پلیس فتا بوده و با برنامه ریزی های 
تمام  همگانی  آموزش های  برای  گرفته  صورت 
سطح  در  مساجد  و  ادارات  دانشگاه ها،  مدارس، 

استان انجام می گیرد.
جمالی پشتیبانی فنی از سایر پلیس های تخصصی 
را از دیگر وظایف پلیس عنوان کرد و گفت: کشف 
فنی جرائم از ویژگی های بارز این پلیس در سطح 

استان است.

قطعی گاز جایگاه های سی ان جی استان مازندران 
دستورالعمل  اساس  بر  گفت:  مازندران  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
شرکت ملی گاز ایران ، با هدف پیشگیری از افت احتمالی فشار، 
قطع شده  از شنبه  مازندران  استان  ان جی  گاز جایگاههای سی 

است.
محمد اسماعیل ابراهیم زاده« با بیان اینکه پایداری گاز مشترکان 
خانگی اولویت اول شرکت ملی گاز ایران است افزود: با توجه به 

کاهش دمای هوا، این اقدام پیشگیرانه صورت گرفته است.
استان کشور  از 11  بیش  اخیر  روزهای  : سرما در  داد  ادامه  وی 
را تحت تاثیر قرار داد و احتمال افزایش مصرف و افت فشار گاز 

وجود دارد.
ابراهیم زاده تعداد جایگاههای سی ان جی مازندران را 11۸ مرکز 
اعالم کرد و گفت : با قطع جریان گاز این جایگاهها ، روزانه بیش 

از یک میلیون متر مکعب گاز به مصرف خانگی اضافه می شود.
مدیر عامل شرکت گاز مازندران افزود : در حال حاضر کمبود گاز 
و افت فشار در هیچ یک از نقاط استان گزارش نشده است و فشار 

گاز مطلوب است.
ابراهیم زاده اظهار داشت : مصرف روزانه مشترکان گاز خانگی در 
مازندران 22 تا 26 میلیون متر مکعب است که با برودت هوا به 

۳۰ میلیون متر مکعب هم می رسد.
  

معدوم سازی 5 تن مواد خام دامی در آذربایجان 
شرقی 

و  ضبط  کشف،  از  شرقی  آذربایجان  استان  دامپزشکی  مدیرکل   
معدوم سازی بیش از ۳۳5 تن مواد خام دامی غیربهداشتی طی 

9 ماهه سالجاری خبر داد.
آذربایجان شرقی،  دامپزشکی  اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به 
شرقی  آذربایجان  دامپزشکی  مدیرکل  بهداد  حسین  امیر  دکتر 
حدود  تبریز  شهرستان  از سطح  فقط  اخیر  هفته  طول  در  گفت: 
آلوده غیربهداشتی شامل؛ مرغ- گوشت  فرآورده های خام  5 تن 
از طی  قرمز- ماهی و جگر و آالیش دامی کشف و ضبط و پس 

مراحل قضائی معدوم سازی شد.
دکتر بهداد افزود: بیش از ۳۰۰ هزار نوبت بازدید در 9 ماهه اول 
ماهی  ها،  قصابی  ها،  فروشی  مرغ  عرضه،  مراکز  از  جاری  سال 
صورت  عرضه  مراکز  سایر  و  ها  رستوران  ها،  کبابی  ها،  فروشی 
گرفته که موفق به کشف و ضبط بیش از ۳۳5 تن مواد و فرآورده 
های خام دامی آلوده غیربهداشتی و غیرقابل مصرف انسانی شدیم 
و  خارج  انسانی  مصرف  چرخه  از  قانونی  مراحل  طی  از  پس  که 

معدوم سازی شد.
دکتر بهداد، در پایان از مردم خواست از خرید گوشت چرخ کرده 
فله ای، پای مرغ فله ای و همچنین زینگ و کله پاچه گوسفندی 
از دستفروشان جدا خودداری کرده و هنگام تهیه مواد پروتئینی 

به تاریخ درج شده بر روی بسته بندی ها دقت نمایند.
وی همچنین خواست تا درصورت هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب 
را از طریق شماره تلفن 1512 به کارشناسان اداره کل دامپزشکی 

استان اطالع دهند.

خبر خبر

لیتر  میلیون   ۴2۸ جاري  سال  اول  ماه  نه  در 
البرز توزیع و مصرف  بنزین یورو ۴ در استان 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  شده 

۳57 درصد افزایش داشته است.
توسلي مدیر شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي استان البرز علت افزایش توزیع و مصرف 
البرز را در  ۳75 درصدي بنزین یورو۴ استان 
نه ماهه اول سال جاري جایگزیني این سوخت 

پاک با  بنزین معمولي عنوان کرد.
توسلي افزود: عرضه بنزین یورو ۴ در راستاي 
کاهش آلودگي هوا و ایجاد امکان بهره مندي 
بهتر  هاي  استاندارد  با  سوختي  از  شهروندان 
ماه  آذر  پایان  تا  ابتداي سال جاري  از  و  بوده 
میزان مصرف بنزین معمولي استان البرز 295 
مشابه  مدت  به  نسبت  که  بوده  لیتر  میلیون 

سال 1۳9۴ پنجاه درصد کاهش یافته است.
مصرف  و  توزیع  کاهش  مسؤول،  مقام  این 

کرج  شهر  ویژه  به  و  البرز  استان  در  نفتکوره 
هوا  آلودگي  کاهش  هاي  راه  از  دیگر  یکي  را 
نام برد و گفت: در نه ماه اول سال جاري 15 
میلیون لیتر نفتکوره توزیع شده که در مقایسه 
از  و  داشته  کاهش  درصد   ۸7 قبل  سال  با 
مهمترین دالیل کاهش، عدم استفاده نیروگاه 
منتظر قائم از نفتکوره و جایگزیني گاز طبیعي 

مي باشد.
تمامي  طریق  از  یورو۴  بنزین  حاضر  حال  در 
مرکزي  محدوده  در  مستقر  هاي  جایگاه 
شهرستان هاي کرج و فردیس توزیع مي گردد. 
توسلی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی استان البرز علت افزایش توزیع و مصرف 
البرز را در  ۳75 درصدی بنزین یورو۴ استان 
نه ماهه اول سال جاری جایگزینی این سوخت 

پاک با  بنزین معمولی عنوان کرد.

افزایش 357 درصدي مصرف بنزین یورو 4 در البرز

آگهی مفقودی
برگ سبز مینی بوس بنز 5۰۸ مدل 1۳6۰ به شماره انتظامی ایران 6۳-65۸ع۳7 
شماره موتور 57121 به نام زهرا حکیمی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
کارت وسندکمپانی سواری پژو۴۰5جی ال ایکس آی رنگ زردمدل1۳۸6بشماره 
موتور12۴۸62۰627۰بنام  پالک 2۴-۸91ع1۳بشماره شاسی۴۰۳25۳۰1شماره 
شناسنامه1۳۳7۴محل  بشماره  فرزندسلطانعلی  سیدمحمدرضاموسوی 

صدوررامهرمزمفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

متن آگهی 
به  حسنی  محمد  علی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  افضلیان  مهدی  خواهان 
خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاهای عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه نهم شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی شهرستان خرم 
آباد واقع در خیابان امام میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به 
کالسه 95۰99۸66559۰۰12۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/11/۳۰ 
و ساعت 1۰:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم  و 
درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد – سمانه امیدی عبدلی . 

رونوشت آگهی حصروراثت
  آقای اصغربهرامی سامانی دارای شناسنامه شماره 1۴۰ به شرح دادخواست به 
کالسه 6۸5/95 ش1س ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان اسماعیل بهرامی سامانی بشناسنامه شماره 1۴22درتاریخ 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  1۳95/۰۸/1۴دراقامتگاه 
مرحوم منحصراست به : 1-کلثوم دهقانی سامانی فرزند آقا جان به شماره ملی: 

۴62۰۸5۳۸79 زوجه دائمی
2-اصغربهرامی سامانی به شماره ملی: ۴6229۸917۴ فرزند ذکور

۳-صدیقه بهرامی سامانی به شماره ملی: ۴622۸95۰۳1 فرزند اناث
۴-مونس بهرامی سامانی به شماره ملی: ۴62۳۰۴95۸2 فرزند اناث والغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد 

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

آگهی ابالغ اجراییه
صادره   1۳9۴/1۰/2۸ مورخ   9۴۰997۳۸1۰1۰1۰9۰ شماره  دادنامه  استناد  به 
محکومیت  به  حکم  شهرکرد  دادگستری  حقوقی  عمومی  محاکم  اول  شعبه  از 
مبلغ 62/۰۰۰/۰۰۰  پرداخت  به  نور علی  فرزند  نجفی  یوسف  آقای  علیه  محکوم 
اوراق  و  دادرسی  هزینه  بابت  2/962/۰۰۰ریال  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
وکیل  الوکاله  حق  بابت  ریال   2/2۳2/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  و  دادخواست  پیوست 
به  فقره چک  چهار  تاریخ  از  خواسته  به  نسبت  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و 
شماره های 27۰1۳1 مورخ 92/۸/15 به مبلغ 12/۰۰۰/۰۰۰ ریال – 27۰1۳2 
مورخ 92/۰9/15 به مبلغ 12/5۰۰/۰۰۰ ریال – 27۰1۳۰ مورخ 92/۰7/2۰ به 
مبلغ 17/5۰۰/۰۰۰ریال – 27۰1۴۰ مورخ 92/۰9/۰1 به مبلغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
جمهوری  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  ساالنه  شاخص  تغییر  تناسب  برمبنای 
اسالمی ایران بامحاسبه واحد اجرای احکام مدنی در حق محکوم له و همچنین 
پرداخت مبلغ ۳/1۰۰/۰۰۰ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت صادر 
برای یک  المکان بودن محکوم علیه مراتب  به مجهول  باتوجه  گردیده است. که 
بار در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد،تامحکوم علیهم ظرف ده روز از تاریخ 
نشر نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام و یا خود را به دایره اجرای احکام مدنی 
معرفی نمایند. درغیر اینصورت دایره اجرا وفق مقررات نسبت به اجرای حکم اقدام 

خواهد نمود.
توکلی – مدیر دفتراجرای احکام مدنی شعبه اول محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرکرد

آگهی فقدان سند مالکیت
2۴255—1۳95/۴/9دفترخانه  وکالتنامه  برابر  مرج  اکبربهبودی  آقای 
استشهادیه  دوبرگ  تسلیم  ضمن  نظرآباد  دشت  عمران  مالک  از  1۴۴کرج 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم  شده  تصدیق 
مفروز  69اصلی  از  1912بشماره۳977فرعی  قطعه  ۳۰۰مترمربع  ومساحت 
مورد  نظرآباد  شهرستان  ثبتی  حوزه  نظرآبادجز  اراضی  در  واقع  پالک_فرعی  از 
نظرآبادثبت  دشت  عمران  نام  به  191۰52صفحه59۳دفترجلد1۰۸۰امالک  ثبت 
شده  منتقل  متقاضی  شماره—دفترخانه—به  قطعی  سند  وبرابر  گردیده  وصادر 
سهل  بعلت  رهن—میباشد  شماره—دفترخانه—در  رسمی  سند  بموجب  و 
استناد  به  است.لذامراتب  نموده  المثنی  و درخواست سند  مفقود گردیده  انگاری 
تبصره یک اصالحی به ماده12۰آیین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی می شود 
تاچنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارایه 
تا وفق مقررات عمل گردد.بدیهی است چنانچه  اداره تسلیم  این  به  سندمالکیت 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد 

سندمالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت و امالک شهرستان نظرآباد

آگهی فقدان سند مالکیت
1۴۴کرج  2۴255—1۳95/۴/9دفترخانه  وکالتنامه  برابر  مرج  اکبربهبودی  آقای 
از مالک عمران دشت نظرآباد ضمن تسلیم دوبرگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین ومساحت 675مترمربع قطعه 
27۰بشماره1۳52فرعی از 69اصلی مفروز از پالک_فرعی واقع در اراضی نظرآبادجز 
حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت 157۰7۸صفحه۳97دفترجلد۸۳2امالک 
شماره— قطعی  سند  وبرابر  گردیده  وصادر  نظرآبادثبت  دشت  عمران  نام  به 
دفترخانه—به متقاضی منتقل شده و بموجب سند رسمی شماره—دفترخانه—

المثنی  سند  درخواست  و  گردیده  مفقود  انگاری  بعلت سهل  رهن—میباشد  در 
نموده است.لذامراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده12۰آیین نامه قانون 
ثبت دریک نوبت آگهی می شود تاچنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد 
آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  مذکور  ملک  به  نسبت  معامله  انجام  یا  و  خود 
بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارایه سندمالکیت به این اداره تسلیم تا وفق 
مقررات عمل گردد.بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و 
المثنی طبق مقررات به  ارایه نگردد سندمالکیت  یا درصورت اعتراض اصل سند 

متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت و امالک شهرستان نظرآباد

آگهی فقدان سند مالکیت
2۴255—1۳95/۴/9دفترخانه  وکالتنامه  برابر  مرج  اکبربهبودی  آقای 
استشهادیه  دوبرگ  تسلیم  ضمن  نظرآباد  دشت  عمران  مالک  از  1۴۴کرج 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم  شده  تصدیق 
مفروز  69اصلی  از  1911بشماره۳976فرعی  قطعه  ۳۰۰مترمربع  ومساحت 
مورد  نظرآباد  شهرستان  ثبتی  حوزه  نظرآبادجز  اراضی  در  واقع  پالک_فرعی  از 
نظرآبادثبت  دشت  عمران  نام  به  191۰5۰صفحه591دفترجلد1۰۸۰امالک  ثبت 
شده  منتقل  متقاضی  شماره—دفترخانه—به  قطعی  سند  وبرابر  گردیده  وصادر 
سهل  بعلت  رهن—میباشد  شماره—دفترخانه—در  رسمی  سند  بموجب  و 
استناد  به  است.لذامراتب  نموده  المثنی  و درخواست سند  مفقود گردیده  انگاری 
تبصره یک اصالحی به ماده12۰آیین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی می شود 
تاچنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارایه 
تا وفق مقررات عمل گردد.بدیهی است چنانچه  اداره تسلیم  این  به  سندمالکیت 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد 

سندمالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت و امالک شهرستان نظرآباد

آگهی فقدان سند مالکیت
2۴255—1۳95/۴/9دفترخانه  وکالتنامه  برابر  مرج  اکبربهبودی  آقای 
استشهادیه  دوبرگ  تسلیم  ضمن  نظرآباد  دشت  عمران  مالک  از  1۴۴کرج 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم  شده  تصدیق 
مفروز  69اصلی  از  191۳بشماره۳97۸فرعی  قطعه  ۳۰۰مترمربع  ومساحت 
مورد  نظرآباد  شهرستان  ثبتی  حوزه  نظرآبادجز  اراضی  در  واقع  پالک_فرعی  از 
نظرآبادثبت  دشت  عمران  نام  به  191۰5۴صفحه595دفترجلد1۰۸۰امالک  ثبت 
شده  منتقل  متقاضی  شماره—دفترخانه—به  قطعی  سند  وبرابر  گردیده  وصادر 
سهل  بعلت  رهن—میباشد  شماره—دفترخانه—در  رسمی  سند  بموجب  و 
استناد  به  است.لذامراتب  نموده  المثنی  و درخواست سند  مفقود گردیده  انگاری 
تبصره یک اصالحی به ماده12۰آیین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی می شود 
تاچنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارایه 
تا وفق مقررات عمل گردد.بدیهی است چنانچه  اداره تسلیم  این  به  سندمالکیت 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد 

سندمالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت و امالک شهرستان نظرآباد

آگهی فقدان سند مالکیت
2۴255—1۳95/۴/9دفترخانه  وکالتنامه  برابر  مرج  اکبربهبودی  آقای 
استشهادیه  دوبرگ  تسلیم  ضمن  نظرآباد  دشت  عمران  مالک  از  1۴۴کرج 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم  شده  تصدیق 
مفروز  69اصلی  از  19۰5بشماره۳97۰فرعی  قطعه  ۳۰۰مترمربع  ومساحت 
مورد  نظرآباد  شهرستان  ثبتی  حوزه  نظرآبادجز  اراضی  در  واقع  پالک_فرعی  از 
نظرآبادثبت  دشت  عمران  نام  به  1911۰۳صفحه69دفترجلد1۰۸۳امالک  ثبت 
شده  منتقل  متقاضی  شماره—دفترخانه—به  قطعی  سند  وبرابر  گردیده  وصادر 
سهل  بعلت  رهن—میباشد  شماره—دفترخانه—در  رسمی  سند  بموجب  و 
استناد  به  است.لذامراتب  نموده  المثنی  و درخواست سند  مفقود گردیده  انگاری 
تبصره یک اصالحی به ماده12۰آیین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی می شود 
تاچنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارایه 
تا وفق مقررات عمل گردد.بدیهی است چنانچه  اداره تسلیم  این  به  سندمالکیت 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد 

سندمالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت و امالک شهرستان نظرآباد

آگهی فقدان سند مالکیت
2۴255—1۳95/۴/9دفترخانه  وکالتنامه  برابر  مرج  اکبربهبودی  آقای 
استشهادیه  دوبرگ  تسلیم  ضمن  نظرآباد  دشت  عمران  مالک  از  1۴۴کرج 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم  شده  تصدیق 
مفروز  69اصلی  از  19۰6بشماره۳971فرعی  قطعه  ۳۰۰مترمربع  ومساحت 
مورد  نظرآباد  شهرستان  ثبتی  حوزه  نظرآبادجز  اراضی  در  واقع  پالک_فرعی  از 
نظرآبادثبت  دشت  عمران  نام  به  1911۰5صفحه71دفترجلد1۰۸۳امالک  ثبت 
شده  منتقل  متقاضی  شماره—دفترخانه—به  قطعی  سند  وبرابر  گردیده  وصادر 
سهل  بعلت  رهن—میباشد  شماره—دفترخانه—در  رسمی  سند  بموجب  و 
استناد  به  است.لذامراتب  نموده  المثنی  و درخواست سند  مفقود گردیده  انگاری 
تبصره یک اصالحی به ماده12۰آیین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی می شود 
تاچنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارایه 
تا وفق مقررات عمل گردد.بدیهی است چنانچه  اداره تسلیم  این  به  سندمالکیت 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد 

سندمالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت و امالک شهرستان نظرآباد

آگهی فقدان سند مالکیت
2۴255—1۳95/۴/9دفترخانه  وکالتنامه  برابر  مرج  اکبربهبودی  آقای 
استشهادیه  دوبرگ  تسلیم  ضمن  نظرآباد  دشت  عمران  مالک  از  1۴۴کرج 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم  شده  تصدیق 
مفروز  69اصلی  از  19۰7بشماره۳972فرعی  قطعه  ۳۰۰مترمربع  ومساحت 
مورد  نظرآباد  شهرستان  ثبتی  حوزه  نظرآبادجز  اراضی  در  واقع  پالک_فرعی  از 
نظرآبادثبت  دشت  عمران  نام  به  1911۰7صفحه7۳دفترجلد1۰۸۳امالک  ثبت 
شده  منتقل  متقاضی  شماره—دفترخانه—به  قطعی  سند  وبرابر  گردیده  وصادر 
سهل  بعلت  رهن—میباشد  شماره—دفترخانه—در  رسمی  سند  بموجب  و 
استناد  به  است.لذامراتب  نموده  المثنی  و درخواست سند  مفقود گردیده  انگاری 
تبصره یک اصالحی به ماده12۰آیین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی می شود 
تاچنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارایه 
تا وفق مقررات عمل گردد.بدیهی است چنانچه  اداره تسلیم  این  به  سندمالکیت 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد 

سندمالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت و امالک شهرستان نظرآباد

آگهی
95۰۳27

مترجم  2-شیما  امیرنیرومند  دخت  حقیقی:1-نام:مهین  شونده  ابالغ  مشخصات 
مدنی۳-علی خیرالدین مترجم مدنی۴-رضا مترجم مدنی 5-هیال سادات مترجم 

مدنی 6-بلقیس بخشنده 7-هوتن مترجم مدنی نام پدر:- نشانی:مجهول المکان
تاریخ حضور:1۳96/1/2۸دوشنبه ساعت1۰/۳۰ محل حضور:شهرستان شهریار

درخصوص دعوی جواد خلیلی به طرفیت شما دروقت مقررفوق جهت رسیدگی 
دراین شعبه حاضرشوید.م.الف:2211۳

 منشی شعبه5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار-زهرا زارع

 آگهی فقدان سند مالکیت
1۴۴کرج  2۴255—1۳95/۴/9دفترخانه  وکالتنامه  برابر  مرج  اکبربهبودی  آقای 
از مالک عمران دشت نظرآباد ضمن تسلیم دوبرگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین ومساحت 675مترمربع قطعه 
26۸بشماره1۳5۰فرعی از 69اصلی مفروز از پالک_فرعی واقع در اراضی نظرآبادجز 
حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت 157۰76صفحه۳۸9دفترجلد۸۳2امالک 
شماره— قطعی  سند  وبرابر  گردیده  وصادر  نظرآبادثبت  دشت  عمران  نام  به 
دفترخانه—به متقاضی منتقل شده و بموجب سند رسمی شماره—دفترخانه—

المثنی  سند  درخواست  و  گردیده  مفقود  انگاری  بعلت سهل  رهن—میباشد  در 
نموده است.لذامراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده12۰آیین نامه قانون 
ثبت دریک نوبت آگهی می شود تاچنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد 
آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  مذکور  ملک  به  نسبت  معامله  انجام  یا  و  خود 
بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارایه سندمالکیت به این اداره تسلیم تا وفق 
مقررات عمل گردد.بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و 
المثنی طبق مقررات به  ارایه نگردد سندمالکیت  یا درصورت اعتراض اصل سند 

متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت و امالک شهرستان نظرآباد

آگهی
پرونده  با  قربان   : فرزند  ه  فرهادی  علی   : متهم  رسیدگی  مطرح  پرونده  به  نظر 
کالسه فوق الذکر به اتهام : ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو از طرف این دادسرا 
تحت تعقیب هستند و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت آنها ممکن 
نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه ۳۴ دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب ناحیه 5 شهرستان کرج جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود و در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد شد.  ۴17  م/ الف
دادیار شعبه ی 34 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه¬ی 5 کرج – فقیه نصیری 

آگهی فقدان سند مالکیت
1۴۴کرج  2۴255—1۳95/۴/9دفترخانه  وکالتنامه  برابر  مرج  اکبربهبودی  آقای 
از مالک عمران دشت نظرآباد ضمن تسلیم دوبرگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین ومساحت ۳۰۰مترمربع قطعه 
26۸بشماره1۳5۰فرعی از 69اصلی مفروز از پالک_فرعی واقع در اراضی نظرآبادجز 
حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت 157۰76صفحه۳۸9دفترجلد۸۳2امالک 
شماره— قطعی  سند  وبرابر  گردیده  وصادر  نظرآبادثبت  دشت  عمران  نام  به 
دفترخانه—به متقاضی منتقل شده و بموجب سند رسمی شماره—دفترخانه—
المثنی  سند  درخواست  و  گردیده  مفقود  انگاری  بعلت سهل  رهن—میباشد  در 
نموده است.لذامراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده12۰آیین نامه قانون 
ثبت دریک نوبت آگهی می شود تاچنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد 
آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  مذکور  ملک  به  نسبت  معامله  انجام  یا  و  خود 
بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارایه سندمالکیت به این اداره تسلیم تا وفق 
مقررات عمل گردد.بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و 
المثنی طبق مقررات به  ارایه نگردد سندمالکیت  یا درصورت اعتراض اصل سند 

متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت و امالک شهرستان نظرآباد

مهدي عبوري شهردار ساري در دیدار برخي از 
دست اندرکاران و دانش آموزان دبیرستان 29 
آبان این شهر اقدامات انجام شده طي چهار سال 
گذشته را تشریح کرد و گفت: جز در سایه توجه  
به صنعت گردشگري قادر به توسعه متوازن و 
شکوفایي اقتصادي مرکز مازندران نخواهیم بود . 
مهدي عبوري در این دیدار با تأکید بر این مطلب 
که نام 29 آبان یادآور روز بزرگ و باشکوهي در 
تاریخ ساري است گفت : هرگز نباید از یادها برود 
که در چنین روزي بود که مردم این شهر براي 
امام  اسالمي  انقالب  بنیانگذار  به  بار  نخستین 
خمیني  )ره( لبیک گفتند و براي سرنگوني رژیم 

ستم شاهي قدم در صحنه گذاردند. 
عنواني  چنین  تحت  که  دبیرستاني  بنابراین 
شایستگي  از  باید  حق  به  شود  مي  شناخته 
هاي الزم هم برخوردار باشد .  وي در بخش 
برشمردن  ضمن  خود  سخنان  از  دیگري 
استان  مرکز  فرهنگي  و  تاریخي  ویژگیهاي 
مازندران خاطرنشان کرد: به هر دلیلي این کهن 
بوم هماره در محاق بوده و از محرومیت هاي 
مضاعف رنج مي برد به همین دلیل از روزي 
که به عنوان شهردار انتخاب شده ام تمام تالش 
و توان خود و همکارانم در شهرداري را براي 
خارج کردن ساري از محاق و رفع محرومیت از 

آن بکار گرفته ام. 
شهردار ساري آنگاه با اشاره به اینکه مطالعات 
ما ثابت مي کرد یگانه راه برون رفت از محاق و 
محرومیت و ساري شدن ساري توجه به صنعت 
گردشگري است براي همین نیز توسعه متوازن با 

پیوست گردشگري را آغاز کردیم  اینک نیز خدا 
را شاکریم که همت و تالش ما به ثمر نشست 
عرصه  در  هم  و  عمران  در حوزه  هم  ساري  و 
تا  کرد  بزرگي کسب  دستاوردهاي  گردشگري 
جایي که در سال اخیر ساري با پشت سرگذاردن 
بسیاري از کالن شهرها توانست در جمع هفت 

شهر برتر گردشگر پذیر کشور قرار گیرد. 
وي ضمن بیان این مطلب که شهرداري ساري 
طي  توانست  که  است  کشور  شهرداري  تنها 
چهار سال بودجه خود را 6۰۰ درصد افزایش 
بودجه  در  افزایش چشمگیر  این   : افزود  دهد 
کشور  که  گرفت  انجام  حالي  در  شهرداري 
سخت ترین سالهاي اقتصادي را تجربه مي کرد 
و این یعني آنکه تیم مدیریت شهري با تمام 
توان توانست از ظرفیت ها و قابلیت هاي شهر 
بهره بگیرد در حالیکه بسیاري از شهرداري ها 
توان انجام ابتدایي ترین وظایف خود را نداشتند 
شهردار ساري توانست هزار میلیارد تومان فقط 

در بخش عمران هزینه کند. 
این عضو شوراي شهرداران و دهیاران کشور آنگاه 
با تصریح این مطلب که شهرداري ساري با شعار 
توسعه  حوزه  در  عمران«  هم سنگ  »فرهنگ 
متوازن گام برمي دارد به فعالیت هاي فرهنگي 
اشاره  گذشته  سال  چهار  در  ساري  شهرداري 
کرد و گفت: در سایه این فعالیت هاي فرهنگي 
اقدامات عمراني انجام شد . بر این اساس سطح 
مطالبات شهروندان باال رفت و مردم دیگر تنها 

پیگیر جدول و آسفالت نمي بودند. 

شهردار ساري تاکید کرد:

 توسعه گردشگري در جهت اشتغال جوانان
خدمات  عادالنه  توزیع  و  زدایی  محرومیت 
شهری  مدیریت  های  برنامه  ترین  اصلی  از 
راستا شهرداری سعی  این  در  است،  اصفهان 
کرده است با اجرای پروژه های متنوع عمرانی، 
خدماتی، فرهنگی و تفریحی، خدمات شهری 
را به صورت عادالنه در مناطق مختلف شهر 
توزیع کند و شکاف عمیقی که میان شمال و 
جنوب شهر طی سال های گذشته ایجاد شده، 
را پر کند تا تفاوتی بین جنوب و شمال شهر 

وجود نداشته باشد.
اجرای  با  اصفهان  شهری  مدیران  از  نقل  به 
پروژه های مختلف عمرانی، فرهنگی و تفریحی 
نهضت محرومیت زدایی از حالت شعاری خارج 
به طوری که  به مرحله عمل رسیده است  و 
اکنون شاهد هستیم پروژه های محرک توسعه 
رسیده  آل  ایده  نقطه  به  محروم  مناطق  در 

است.
به  جهان  نصف  روزها  این  اساس  همین  بر 
طوری  به  شده  تبدیل  عمرانی  بزرگ  کارگاه 
متنوع  های  پروژه  افتتاح  با  هفته  هر  که 
محله محوری در کوچه پس کوچه های شهر 

»نهضت محرومیت زدایی« موج می زند.
به گفته رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
بودجه محرومیت زدایی از اعتبار 1۳.7میلیارد 
تومانی در سال 92، در سال 9۴ به اعتبار ۴5 
میلیارد  به 77  و در سال 95  تومان  میلیارد 

تومان افزایش یافته است.
مجموعه  است  معتقد  همچنین  امینی  رضا 
موضوعاتي  طرح  با  اصفهان  شهري  مدیریت 

قانون  مداري،  شهروند  محوري،  محله  نظیر 
علمي  رویکرد  و  شهروندي  مشارکت  مداري، 
جهادي بیش از هر زمان دیگري در پي تجدید 
ساختار محله اي شهر اصفهان و استوار کردن 
برنامه هاي خود بر اساس محالت شهري است.
وی با بیان اینکه در شهر اصفهان 2۰۰ محله 
محروم وجود دارد، می گوید: از سالهای دور 
زندگی شهرنشینی در اصفهان از کنار رودخانه 
نزدیک  افراد مرفه  و  زاینده رود شکل گرفت 
از  چه  هر  اما  یافتند،  سکونت  رودخانه  این 
رودخانه به سمت شمال اصفهان پیش رفتند، 
جمعیت  رشد  و  کردند  زندگی  ضعیف  اقشار 
رئیس  گرفت.  زیادی  شدت  آنها  بین  در  نیز 
شورای اسالمی شهر اصفهان عوامل مؤثر در 
دسته بندی محله های محروم را شامل شغل، 
فعالیت،  نوع   ، سواد  سطح  درآمد،  مسکن، 
بافت و سازه واحد مسکونی می داند و ادامه 
می دهد: اعتبارات مربوط به محرومیت زدایی 
محله های محروم با انجام کارهای کارشناسی 
می  گرفته  نظر  در  محالت  شناسنامه  طبق 
شود. شهردار اصفهان نیز می گوید: در فرآیند 
توسعه پایداری که با محوریت عدالت گستری 
درصدد  امکانات  و  خدمات  عادالنه  توزیع  و 
آینده  و  دست ها  دور  باید  هستیم  آن  تحقق 
را موشکافانه و پژوهشگرانه بنگریم. ما میراث 
داران شهر تاریخی اصفهان هستیم نه میراث 
این  از  معتقدیم صیانت  و شدیدا  آن  خواران 
میراث بزرگ بشری یک تکلیف ملی و دینی 

است زیرا تعلق به آیندگان هم دارد.

هدف مدیریت شهری اصفهان؛
 محرومیت زدایی و توزیع عادالنه خدمات 
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روش محاسبه قیمت گاز تغییری نکرده است

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تشریح روش محاسبه گاز بها تصریح کرد: 
مبنای محاسبه قیمت گاز مصرفی در زمستان 95 تفاوتی با پارسال ندارد 
 حمیدرضا عراقی با بیان این که روش محاسبه پلکانی قیمت گاز مصرفی 
و ارتباط آن با فصل سرد دو موضوعی است که برخی مشترکان و رسانه 
ها را دچار ابهام کرده است، گفت: در چهار ماه فصل سرد سال قیمت 
گاز به طور معمول تصاعدی محاسبه می شود که امسال هم همین روش 

مبنای محاسبه است و با پارسال تفاوتی ندارد.
وی با تکذیب تغییر در روش محاسبه قیمت گاز خانگی، افزود: قیمت  گاز 
در هشت ماه گرم سال مانند سال گذشته به ازای هر مترمکعب 15۰ 

تومان و ثابت است.
معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: در روش پلکانی برای نمونه به ازای 
مصرف 1۰۰ مترمکعب گاز 12 هزار تومان گازبها محاسبه می شودد که 
هم اکنون با ثابت شدن قیمت 15۰ تومان به ازای هر متر مکعب گاز، این 

رقم در تابستان به 15 هزار تومان می رسد.
عراقی با توضیح این که سرمای آذرماه امسال در 2۰ سال گذشته بی 
سابقه بوده است، گفت: بر اثر سرما به طور طبیعی مردم گاز بیشتری 
مصرف کردند به همین دلیل مبلغ قبض آذرماه 95 در مقایسه با آذرماه 
9۴  رقم باالتری بوده و این ابهام به وجود آمده که افزایش قیمت رخ 

داده است.
وی با بیان این که مبنای محاسبه قیمت گاز در دو فصل سرد )چهارماه( 
و گرم سال )هشت ماه( متفاوت است، تصریح کرد: این تفاوت روش سبب 
می شود مردم در مصرف گاز بیشتر صرفه جویی کنند که این موضوع 
هم به نفع خود مردم و هم موجب مدیریت بهتر عرضه گاز ازسوی دولت 

می شود.

میزان شدت انرژی 
در ایران 1.4 برابر معیارهای جهانی است

مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی )سابا( گفت: شاخص میزان شدت 
انرژی در ایران 1.۴ برابر معیارهای جهانی بوده و نشاندهنده وضعیت 

نامناسب کشور در مصرف انرژی است.
شاخص شدت انرژی از تقسیم میزان مصرف انرژی به تولید ناخالص 
داخلی حاصل می شود؛ میزان تولید کاالها و خدمات به ازای مصرف هر 

واحد انرژی را بهره وری انرژی می نامند. 
»سیدحسین سجادی« با یادآوری فاصله قابل توجه مصرف انرژی در 
ایران با معیارهای جهانی، نقش اساسی کودکان و نوجوانان در محیط 
خانواده و فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی درباره صرفه جویی و 

جلوگیری از اسراف در جامعه را یادآور شد.
به گفته این مقام مسئول، اسراف کردن به معنی زیاد مصرف کردن 
نیست، بلکه اسراف در مفهوم بهره وری خالصه می شود؛ یعنی هر زمان 

که بهره وری نباشد، به یقین اسراف رخ داده است.
وی به اجرای نامناسب قانون اصالح الگوی مصرف به عنوان یکی از مهم 
ترین و مترقی ترین قوانین در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: با اینکه 
نزدیک به 2۸ سازمان و وزارتخانه برای اجرای این قانون تکلیف قانونی 

دارند،اما همسویی و همگرایی الزم بین آنها ایجاد نشده است. 
سجادی ادامه داد: اوج مصرف برق )پیک بار( امسال 52 هزار و 7۰۰ 
انتقال نزدیک به 75 هزار  مگاوات بوده در حالی که ظرفیت تولید و 

مگاوات است.
وی در پایان خواستار مشارکت و همکاری وزارتخانه های نیرو و آموزش 
و پرورش، شرکت توانیر و سازمان محیط زیست درخصوص آموزش و 
ترویج مفاهیم بهینه سازی مصرف انرژی به کودکان و نوجوانان به عنوان 

قدرتمندترین بخش خانواده و نسل تاثیرگذار در آینده کشور شد.
به گزارش ایرنا، دبیرخانه دایمی کودک و انرژی مرداد ماه امسال با هدف 
ترویج و آگاه سازی عموم مردم بویژه کودکان و نوجوانان نسبت به مسایل 
زیست محیطی، انرژی و سوخت، انرژی های پاک، بهره وری، بهینه سازی 
 و مدیریت مصرف به همت مرکز خالقیت های کودکان و نوجوانان و

 حمایت های سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( افتتاح شد.

سدها مدیریت نمی شوند

پدر علم کویرشناسی اظهار داشت: در گذشته و قبل از احداث سدها 
تمام آبها متعلق به حوزه انتهایی بود و مقداری نیز تبخیر و به زمین نفوذ 
می کرد لذا سدها برای جلوگیری از هدررفت و توسعه احداث شدند اما با 

توجه به مدیریت ناصحیح چاره ساز نبوده اند. 
پرویز کردوانی، درباره وضعیت سدهای کشور اظهار داشت: آنچه بیش از 
همه در کشور ما اهمیت دارد این است که سدها درست مدیریت نشده و 

ایرادات زیادی دارند، که شهرها را نابود می کنند.
وی افزود: در حال حاضر بارندگی کم و کره زمین گرم شده است.  تبخیر 
آب ها بیشتر شده و آب کمتری به زمین نفوذ می کند و کمتر نیز جاری 

می شود که تمام این موارد وضعیت سدها را بحرانی کرده است.
کردوانی تصریح کرد: عدم مدیریت سدها منجر به این مسئله می شود 
و حتی  و جاری شدن سدها  زیاد شاهد سرریز شدن  بارندگی  با  که 
ادامه گفت: در برخی نقاط کشور شاهد  وقوع سیالب هستیم.وی در 
احداث بی رویه سد هستیم و در برخی از مناطق نیز اقدام خاصی صورت 
نگرفته است. به طوری که با توجه به میزان آبی که در استان مازندران 
هدر می رود باید 1۰ سد در این استان احداث کند و محیط زیست هم 

نمی تواند اعتراضی داشته باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: 9۰ درصد آب آشامیدنی مازندران از منابع 
زیرزمینی تامین می شود. لذا باید سد احداث شود چون آب ها هرز می رود 
و آب گرفتگی معابر داریم و در عین حال آب آشامیدنی زیر زمینی است.
وی مدعی شد: در حال حاضر آب برخی شهرستان های استان مازندران 
سرطانزا شده چون از آب زیرزمینی استفاده می کنند که نیترات زیاد 
دارد. زیرا برای برنج پر محصول کود شیمیایی زیادی مصرف می کنند که 

باعث می شود 1۰ درصد کود به زمین نفوذ کرده و نیتراته شود. 
به گفته کردوانی در منطقه کردستان و کرمانشاه و ایالم 2۰ رود به 
عراق می رود که باید روی سرشاخه ها سد احداث شود تا آب رودها 

به کشور برگردد.
وی ادامه داد: در سیستان و بلوچستان و چابهار هم باید سد احداث شود 
چون رودهای آن منطقه طغیان می کند و به عمان می ریزد و آب های 

زیرزمینی نیز کاستی و آهکی است لذا باید سد و چاه احداث شود.
وی همچنین از دیگر مشکالت بخش آب کشور را اعالم متوسط بارندگی 
عنوان کرد و گفت: نباید میزان بارندگی یک استان کم آب و استان پر آب 
یک جا جمع شود و به عنوان مالک برنامه ریزی در نظر گرفته شود بلکه 
هر یک را به صورت جداگانه باید اعالم و بر آن اساس تصمیم گیری کرد.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه برخی طرفدران افراطی محیط زیست هشدار 
می دهند که باید سدها را حتی خراب کرد اما من معتقدم که باید درست 

مدیریت شوند.
پدر علم کویرشناسی اظهار داشت: در گذشته و قبل از احداث سدها تمام 
آبها متعلق به حوزه انتهایی بود و مقداری نیز تبخیر و به زمین نفوذ می 
کرد. لذا سدها برای جلوگیری از هدررفت احداث شدند اما با توجه به 

مدیریت ناصحیح چاره ساز نبوده اند.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات برای نگهداری سدها خالی نگه داشتن ۳۰ 
متر از ارتفاع باالی سدهاست چون در غیر این صورت چنانچه بارندگی 
شود، ظغیان کرده و خرابی به بار می آورد. ضمن اینکه باید در باالدست 
رسوب گیر تعبیه شود، همچنین در باالدست باید آبخیزداری صورت گیرد 
تا آب بی رویه جاری نشود. ضمن اینکه باید شست و شوی هیدرولیک 
انجام شود و زمستان ها دریچه پایین سد باز شده و آب از زیر خارج شود 
تا دچار آلودگی نشود در غیر این صورت سدها مکانی برای ذخیره گل و 

الی و لجن می شوند.

قیمت طالی سیاه کاهش یافت

قیمت جهانی نفت در بازار معامالت آتی روز سه 
شنبه، به دلیل افزایش تولید نفت آمریکا که به 
تقریبا 9 میلیون بشکه در روز رسیده است، با 

روند نزولی روبرو شد. 
بازار  اولیه  ساعات  در  نفت  جهانی  قیمت 
روبرو  کاهش  با  شنبه،  سه  روز  آتی  معامالت 
ها  نگرانی  افزایش  به  آن،  اصلی  علت  که  شد 
در  روند صعودی  دلیل  به  بازار  اشباع شدن  از 
تولید نفت آمریکا و نیز شک و تردید در مورد 
پایبندی تعهد اوپکی ها و سایر تولید کنندگان 

برای کاهش تولید، برمی گردد.  
در همین حال، قیمت نفت دریای برنت با ۳1 
هر  در  سنت   55 و  دالر   55 به  کاهش،  سنت 
نفت  قیمت  اینکه  ضمن  است؛  رسیده  بشکه 
وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم، با 7 سنت 
کاهش به 52 دالر و ۳۰ سنت به ازای هر بشکه 

معامله شد.  
تقریبا 9  به  آمریکا  نفت  تولید  در حال حاضر، 
افزایش یافته که نزدیک  میلیون بشکه در روز 
 2۰1۴ سال  در  کشور  این  تولید  سطح  به 
میالدی است و این موضوع، بهای نفت خام در 
قرار  الشعاع خود  را تحت  دیروز  معامالت  بازار 
داد.  به گفته تحلیل گران بازار، بهای بیش از 
شود  می  موجب  آمریکا  خام  نفت  دالری   5۰
که تولید و عرضه نفت این کشور افزایش پیدا 
عرضه  بازار  اشباع  تواند  می  عامل  این  و   کند 
در آینده ای نزدیک را، به همراه داشته باشد.  

باور  این  بر  اقتصادی  کارشناسان  همچنین 
نشان  نفت  عرضه  مازاد  پتانسیل  که  هستند 
دهنده این مساله است که اکنون، زمان مناسبی 

برای خرید نفت نیست.

بازتاب گسترده افزایش 
درآمدهای نفتی ایران در 

رسانه های منطقه
رسانه های خبری کشورهای عربی حوزه خلیج 
خبر  گسترده  انتشار  با  دوشنبه  روز  فارس 
افزایش درآمدهای ارزی جمهوری اسالمی ایران 
پس از دستیابی به توافق هسته ای وین، آن را 

از مهمترین عوامل برجام دانستند.
القبس  پرشمارگان  نشریه  ایرنا،  گزارش  به 
نوشت:  زمینه  این  در  مطلبی  انتشار  با  کویت 
افزایش درآمدهای نفتی خود  با  ایران همزمان 
به  نفت  صادرکنندگان  بزرگترین  از  یکی  به 
کشورهای کره جنوبی و هند تبدیل شده است 
و دستیابی به درآمد 29 میلیارد دالری در مدت 
9 ماه مهمترین نشان توافق هسته ای این کشور 

به شمار می آید .
با اشاره به این که مقامات وزارت نفت  القبس 
جمهوری اسالمی ایران تاکید کرده اند که این 
بیش  آینده  در  را  نفتی خود  درآمدهای  کشور 
تصریح  داد،  خواهد  افزایش  کنونی  حجم  از 
کرد: تهران توانسته است توانمندی خود را در 
 2 مرز  به  ها  تحریم  لغو  از  پس  نفت  صادرات 

میلیون و 257 هزار بشکه افزایش دهد.
با  نیز  الخلیج‹  ›عیون  معتبر  اینترنتی  پایگاه 
اشاره به رکورد زنی فروش نفت ایران به هند در 
سال 2۰16 پس از پایان تحریم ها نوشت: ایران 
صادر  هفتمین  سال 2۰15  که طی  درصورتی 
توانست  بود،  گرفته  لقب  هند  به  نفت  کننده 

خود را تا رتبه چهارم باال بکشد.
روزنامه االنباء کویت هم نوشت: هند که سومین 
در  است  جهان  در  نفت  بزرگ  خریدار  کشور 
نفت  بشکه  هزار   ۴7۳ به  نزدیک  گذشته  سال 
از ایران خریداری کرد که این یک روند رو به 
پیشرفتی برای ایران نشان می دهد و این مسیر 
افزایش  بازهم  نیز   2۰16 سال  دسامبر  ماه  در 
یافت و به روزانه بیش از 5۴6 هزار بشکه رسید.

با چاپ گزارشی  نیز  الرای کویت  نشریه معتبر 
در این زمینه نوشت: روند صادرات نفت ایران در 
ماه دسامبر بازهم رو به افزایش گذاشت و حجم 
به کره جنوبی در  ایران  نفتی  افزایش صادرات 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هشت برابر 

شده است .
خبرگزارس رسمی کویت نیز در خبری مشابه با 
اشاره به افزایش منابع مالی ایران پس از روند رو 
به توسعه صادرات نفت و لغو تحریم ها نوشت: 
همزمان دستیابی اعضای اوپک به توافق نفتی 
وین کمک شایانی به برقراری ثبات در بازارهای 
 2۰۰۸ سال  از  توافق  نخستین  و  است  جهانی 

محاسبه می شود .

کوتاه از انرژی نفت در جهان

گفت:  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
در المللی  بین  مناقصه  برگزاری   احتمال 
و  دارد  وجود  ایران   LNG های  پروژه   
همچنین ممکن است در صورت رسیدن به 
جمع بندی با یک شرکت صاحب صالحیت 
صورت  به   LNG پروژه  اولین  خارجی، 
واگذار  مناقصه  برگزاری  از  خارج  و  مذاکره 

شود. 
نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل  کاردر«  »علی 
ایران   LNG صنعت  داشت:  اظهار  ایران 
زمینه  در  مشکالتی  به  تحریم  دوران  در 
نیاز  مورد  های  تکنولوژی  و  کاال  تأمین 
با  هستیم  این  دنبال  به  که  بود  برخورده 
جذب سرمایه گذاری خارجی در این بخش، 
ساخت واحدهای LNG را در ایران از سر 
بگیریم که در این زمینه پکیج های سرمایه 

 گذاری تعریف شده و مذاکراتی هم با برخی
 شرکت های خارجی صورت گرفته است.

مناقصه برگزاری  احتمال  افزود:   وی 
ایران   LNG های  پروژه  در  المللی  بین   

در  است  ممکن  همچنین  و  دارد  وجود 
صورت رسیدن به جمع بندی با یک شرکت 
پروژه  اولین  خارجی،  صالحیت  صاحب 
LNG به صورت مذاکره و خارج از برگزاری 

مناقصه واگذار شود.
»متنوع  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر  معاون 
سازی صادرات گاز ایران در دست بررسی 
صادرات  آینده  در  اینکه  گفت:  است«، 
باشیم  داشته   LNG صورت  به  گاز 
پروژه  به  نیرو  وزارت  همکاری  با  یا  و 
در  کنیم،  ورود   Gas to Wire های 
ها  گزینه  این  همه  و  است  بررسی   دست 
مناسب  تواند در صورت وجود شرایط  می 
برای کسب منافع ملی و در صورت داشتن 
راستای متنوع سازی  اقتصادی، در  توجیه 

صادرات گاز ایران اجرایی شوند.

معاون وزیر نفت خبر داد:

پروژه های LNG ایران فعال می شود

آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری وحیدیه در نظر دارد به استناد موافقت نامه های واصله از سوی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به شماره های 776620 و 776512 و به تاریخ 

95/7/17 نسبت به اجرای پروژه های 
1-احداث سالن اجتماعات فرهنگسرای وحیدیه 7/600/000/000 ریال 

2-تکمیل مرکز درمانی، کلیوی شهدای وحیدیه به مبلغ 2/230/000/000 ریال اقدام نماید.
3-لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت خرید اسناد مناقصه و ارائه 

حداقل قیمت پیشنهادی خود را بابت اجرای پروژه فوق در سه پاکت جداگانه بشرح ذیل: 
4-پاکت الف- حاوی ضمانت نامه بانکی معتبر

5-پاکت ب حاوی مدارک مثبته شرکت 
6-پاکت ج – حاوی قیمت پیشنهادی 

7-حداکتر تا 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به امور مالی شهرداری وحیدیه تحویل و رسید 
دریافت نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و کلیه کسورات 
متعلقه و هزینه درج آگهی نیز به عهده برنده مناقصه می باشد و به پیشنهادات مشروط و مخدوش و فاقد 
ضمانت نامه بانکی معتبر معادل 5 درصد قیمت پایه اولیه ترتیب اثر داده نخواهد شد. جهت کسب 

شهرداری وحیدیه اطالعات بیشتر با شماره تلفن 65633285 تماس حاصل نمایید.

 نوبت دوم

شبکه  در  برق  تلفات  کاهش  از  نیرو  وزیر 
انرژی به کمتر از 1۰ درصد خبر داد  توزیع 
و گفت: با مشارکت شرکت های بزرگ جهان، 
ظرفیت  با  برق  شبکه  دیسپاچینگ  دومین 

2۰۰ هزارمگاوات احداث می شود. 
مدیران  جمع  در  چیت چیان  حمید 
به  اشاره  با  کشور  برق  توزیع  شرکت های 
نیروهای  میان  تنگاتنگ  ارتباط  ضرورت 
گفت:  کشور،  برق  صنعت  در  ستاد  و  صف 
به هم  و  واحد منسجم  برق، یک  کل صنعت 
پیوسته است و یک حادثه یا مشکل در یک 
نقطه از این صنعت در کشور، می تواند سایر 

بخش های این صنعت را متأثر سازد.
توزیع،  تولید،  اجزاء  تمام  افزود:  نیرو،  وزیر 
روی  باالیی  تأثیرهای  مصرف  البته  و  انتقال 
همدیگر دارند و صرف وجود اسامی متفاوت 
تقطیع وظایف  به معنای  این بخش ها،  برای 

در میان آن ها نیست.
بخش  اینکه  بیان  با  دولت  کابینه  عضو  این 
است،  کشور  برق  صنعت  پیشانی  توزیع، 
میلیون   ۳۰ از  بیش  چنانچه  کرد:  تصریح 
باشند  روبرو  مشکلی  با  کشور  برق  مشترک 
به  مستقیماً  باشند،  داشته  درخواستی  یا 

شرکت های توزیع مراجعه می کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه امروزه صنعت 
برق در دنیا از صنایع پیشرو در حوزه فناوری 
است، شرکت های توزیع برق باید با استفاده 
تکنولوژی ها  و  فناوری ها  جدیدترین  از 
هزینه های تمام شده خدمات را پایین آورده 
دهند،  ارائه  مردم  به  را  خدمات  بهترین  و 

زمینه  در  جهان  برق  صنایع  کرد:  تصریح 
خوبی  بسیار  دستاوردهای  به  تلفات،  کاهش 
دست یافته و شرکت های توزیع برق کشور در 
طول سه سال گذشته توانستند میزان تلفات 
به حدود 11 درصد کاهش  از 15 درصد  را 
دهند که این میزان در ماه های آتی به کمتر 

از 1۰ درصد نیز برسد.
پسابرجام  شرایط  کرد:  تأکید  چیت چیان 
صنعت  اختیار  در  را  خوبی  بسیار  فرصت 
برق قرار داده است، در حالی که در شرایط 
دنیا  سوم  و  دوم  درجه  شرکت های  تحریم، 
پاسخگوی نیازهای ما در این صنعت نبودند؛ 
معتبر  شرکت های  برجام  وجود  با  امروز  اما 
برق  به صنعت  پیشنهادات  ارائه  برای  جهان 

ایران پیشگام هستند.
وی افزود: یکی از مواردی بسیار مهم و البته 
حساس برای کشور، استفاده از همین ظرفیت 
اندازی دیسپاچینگ دوم  راه  برای  پسابرجام 
این  در  جهان  معتبر  شرکت های  که  است 
حوزه در حال همکاری با ایران هستند و این 
مرکز جدید، قادر خواهد بود تا ظرفیت 2۰۰ 

هزار مگاوات را مدیریت کند.
داشبوردی  طراحی  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
برای رصد حرکت و فعالیت شرکت ها می تواند 
ما را در رسیدن به اهداف و اولویت های تعیین 
شده یاری کند، یادآور شد: فاینانس خارجی 
توزیع  در شرکت های  مغفول  از ظرفیت های 
ظرفیت  این  به  توجه  طریق  از  باید  و  است 
زمینه تسریع و گسترش خدمات توزیع برق 

در کشور را فراهم کرد.

وزیر نیرو خبر داد:

راه اندازی طرح بزرگ برقی ایران

محصوالت  تولید  از  نفت  وزیر  معاون 
پتروشیمی با استفاده از گاز مونواکسید کربن 
با مشارکت محیط زیست،  خبر داد و گفت: 
2۰ پروژه تبدیل این گاز به اوره و آمونیاک 

اجرا می شود. 
است  قرار  اینکه  بیان  با  شاهدایی  مرضیه 
مونواکسید  گازهای  عسلویه  منطقه  در 
را  می شود  فرستاده  هوا  به  که   کربن 
واحد  یک  آنها  از  استفاده  با  و  آوری  جمع 
با  گفت:  شود،  احداث  آمونیاک  و  اوره 
تفاهم  امضا  حال  در  زیست  محیط  سازمان 
نامه ای هستیم که پیوست آن، دارای تعریف 
حداقل 2۰ پروژه بوده و این پروژه ها، با کمک 
شوند.مدیرعامل  می  اجرایی  ها  دانشگاه 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعالم اینکه 
باید از نفت به عنوان بزرگترین سرمایه کشور 
و  نفت  که  است  این  واقعیت  افزود:  برد،  نام 
محسوب  کشور  اقتصاد  رکن  مهمترین  گاز، 
از  بهره برداری  جهت  در  امروز  و  می شوند 
اما  داریم؛  در جهان  را  یک  رتبه  گاز،  منافع 
بهره  درست  منابع  این  از  باید  حال  هر  در 
به  اشاره  با  نفت  وزیر  کنیم.معاون  برداری 
تاکیدات رهبر معظم انقالب مبنی بر کاهش 
خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در صنعت 
افزوده  ارزش  این  داشت:  اظهار  گاز،  و  نفت 
با توسعه صنعت پتروشیمی به دست می آید 
به  کشور،  این  حیات  ادامه  برای  ناگزیریم  و 

سمت توسعه این صنعت پیش برویم.
صنایع  ملی  شرکت  مدیره  هیات  عضو  این 
پتروشیمی  صنعت  اینکه  بیان  با  پتروشیمی 

آنها  باید  اما  دارد،  و هم پساب  هم دودکش 
را اصالح کنیم، بیان کرد: حمایت از محیط 
و  اصلی  اولویت  از  پایدار،  توسعه  و  زیست 
ضروری توسعه صنعت پتروشیمی بوده؛ البته 
به  پتروشیمی  شرکت های  حاضر  حال  در 
بخش خصوصی واگذار شده، ولی پایش های 
الزم از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

ادامه دارد.
اشاره  با  پتروشیمی  ملی  شرکت  مدیرعامل 
واحدهای  ساختار  اصالح  در جهت  اینکه  به 
انجام  اساسی  اقدامات  پتروشیمی  قدیمی 
لغو  و  هسته ای  توافق  با  کرد:  تبیین  شده، 
می توانند  پتروشیمی  شرکت های  تحریم ها، 
تکنولوژی مورد نیاز خود را در جهت اصالح 
هم،  راستا  این  در  و  کنند  وارد  فرآیندها 

قراردادهای خوبی منعقد شده است.
اینکه در جهت کاهش  به  اشاره  با  شاهدایی 
انرژی  آلودگی هوا، بهبود فرآیندها در حوزه 
و در حوزه پساب صنعتی پروژه هایی در حال 
انجام است، تصریح کرد: کاهش مصرف انرژی 
در شرکت های پتروشیمی، در دستور کار قرار 
گرفته و تاکنون چند پروژه نیز اجرا شده و یا 
در حال اجرا هستند. وی با تاکید بر این که 
کشف  از  بشر  زیستی  محیط  معضالت  تمام 
تکنولوژی  کرد:  خاطرنشان  شد،  آغاز  نفت 
نیز روز به روز تغییر کرده است و تکنولوژی 
نوع 5۰ سال  با  پتروشیمی،  واحدهای  امروز 
قبل خود متفاوت است؛ به گونه ای که برخی 
سال  پنج  نسبت  را  خود  تکنولوژی  واحدها 

گذشته نیز به روز کردند.

معاون زنگنه خبر داد:

برنامه ایران برای تولید محصول پتروشیمی

به  اشاره  با  نفتی  پایانه های  شرکت  مدیرعامل 
بازگشت نفتکش های اروپایی به پایانه های نفتی 
از افزایش5۰درصدی تردد نفتکش ها خبر داد و 
گفت: امکان پهلوگیری کشتی های غول پیکر در 

پایانه  گازی فراهم شد. 
وضعیت  آخرین  درباره  موسوی  سیدپیروز 
پهلوگیری کشتی های نفتکش در پایانه های نفتی 
ایران، گفت: در طول یکسال گذشته تاکنون و با 
لغو محدودیت های پیش روی صادرات نفت، ورود 
و تردد کشتی های نفتکش و حامل میعانات گازی 
به پایانه های نفتی ایران در خلیج فارس، با افزایشی 
5۰ درصدی در مقایسه با پارسال همراه شده است.
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با تاکید 
تحت  نفتکش  کشتی های  اکنون  هم  اینکه  بر 
همچون  جهان  نفتی  بزرگ  شرکت های  اجاره 
توتال فرانسه، انی ایتالیا، لوک اویل روسیه، چین 
و ژاپن در پایانه های نفتی کشور پهلوگیری و اقدام 

به بارگیری نفت خام و میعانات گازی می کنند، 
تصریح کرد: در شرایط فعلی، پایانه های نفتی کشور 
دارای باالترین استاندارد جهانی بوده و محدودیتی 

برای پهلوگیری نفتکش های خارجی وجود ندارد.
این مقام مسئول همچنین در خصوص افزایش 
در  ایران  گازی  میعانات  صادرات  عملیاتی  توان 
منطقه خلیج فارس، توضیح داد: با افزایش ظرفیت 
حجم  جنوبی،  پارس  در  گازی  میعانات  تولید 

صادرات این محصول هم افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه هم اکنون از سه مسیر، میعانات 
گازی فازهای پارس جنوبی صادر می شود، بیان 
کرد: سه گوی شناور، اسکله های سایت اول و دوم 
پایانه گاز عسلویه، از توان صادرات و انتقال میعانات 

گازی کشور به کشتی برخوردار هستند.
به تعریف و اجرای یک طرح  اشاره  با  موسوی 
جدید به منظور پهلودهی و بارگیری کشتی های 
غول پیکر در پایانه گاز عسلویه، بیان کرد: هم 

ظرفیت  با  کشتی ها  پهلوگیری  امکان  اکنون 
میعانات  صادرات  برای  تن  هزار   ۳2۰ تا   ۳۰۰
گازی کشور، در پایانه گاز عسلویه فراهم شده 

است.
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی توان و ظرفیت 
کشور  گازی  میعانات  صادرات  و  بارگیری  فعلی 
را حدود دو میلیون بشکه عنوان کرد و افزود: با 
توجه به آب خور پایانه ها، محدودیتی برای صادرات 

میعانات گازی وجود ندارد.
تردد  افزایش  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
تحریم ها،  لغو  از  پس  نفتکش  کشتی های 
هیچ  تاکنون  وجود،  این  با  کرد:  خاطرنشان 
رخ  کشور  نفتی  پایانه های  در  حادثه ای  گونه 
نداده و عملیات پهلودهی، بارگیری و جداسازی 
کشتی های نفتکش، با موفقیت توسط کارکنان 
ایرانی پایانه های نفتی کشور انجام گرفته است.

ورود کشتی های بزرگ گاز آزاد شد

رییس سازمان فناوری اطالعات ایران از تفاهم 
با  )دیتا(  اطالعات  انتقال  برای  نیرو  وزارت  با 
استفاده از شبکه انتقال برق فشار قوی خبر داد 
و گفت: مقرر شد برای گسترش فیبرنوری در 

کشور از توان این بخش استفاده شود.
بررسی  نشست  حاشیه  در  جهانگرد  نصرا... 
اثرات دولت الکترونیک در بخش انرژی کشور 
در جمع خبرنگاران افزود: با خطوط انتقال برق 
فشار قوی می توان از تکنولوژی او.پی.جی.دبلیو 
کشور  در  اینترنت  توسعه  برای   )OPGW(
قوی  فشار  های  کابل  زیرا شبکه  گرفت  بهره 

امکان نصب فیبر نوری را فراهم می کند.
وزارت  با  باره  این  در  پیشتر  شد:  یادآور  وی 
نیرو همکاری هایی داشته ایم و در مسیرهای 
خاص چون مسیر تهران - شمال و در بخش 
این شیوه مورد استفاده قرار  های کوهستانی 

گرفته است. 
جهانگرد با بیان اینکه وزارت نیرو حدود 1۸هزار 
کیلومتر شبکه برق فشار قوی و بیش از 1۳۰ 
افزود:  دارد،  دستی  پایین  توزیع  شبکه   هزار 
تکنولوژی های جدید  از  استفاده  با  توان  می 
نیازمند  که  کرد  استفاده  داده  انتقال  برای 

سرمایه گذاری های جدید است.
رییس سازمان فناوری اطالعات ایران به وجود 
نزدیک به ۳۳ میلیون مشترک برق و همین 
حدود مشترک آب و فاضالب در کشور اشاره 
صورت  به  خدمات  ارایه  برای  گفت:  و  کرد 
الکترونیک به مردم از توانایی های وزارت نیرو 

استفاده خواهیم کرد.
جهانگرد همچنین گفت: در جلسه امروز مقرر 
شد برای تعمیم خدمات الکترونیک نهادهای 
زیرمجموعه وزارت نیرو به روستاها برنامه ریزی 

و از بستر شبکه فشار قوی برای ارسال خدمات 
الکترونیک به روستاها بهره گیری شود.

* توسعه اینترنت اشیا با کنتورهای 
هوشمند برق 

اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  معاون 
نیرو  وزارت  همکاری  با  کرد:  اعالم  همچنین 
توسعه  طریق  از  اشیاء  اینترنت  تکنولوژی 

کنتورهای هوشمند برق توسعه می یابد.
 Internet( فناوری اینترنت اشیاء یا چیزنت
محیط  و  پیرامونی  اشیاء  به   )of Things
زنگی اشاره دارد که به شبکه اینترنت متصل 
می شوند و می توان با استفاده از برنامه های 
نرم افزاری)اپلیکیشن های( موجود در تلفن های 

هوشمند و تبلت آنها را کنترل و مدیریت کرد.

خطوط برق فشار قوی به کمک توسعه اینترنت می آید
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دولت موظف به افزایش ترانزیت بین الملل شد
یکی از این ابزارآالت اجازه سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی است 
که مجلس در مصوبه اخیر خود اجازه آن را دادند.محمد جواد جهرمی 
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد مصوبه اخیر مجلس در 
حوزه زیرساخت گفت: در برنامه ششم توسعه هدفگذاری صورت گرفته 
مبتنی بر اینکه دولت ۳۰ ترابیت از ظرفیت ترانزیت بین الملل را جذب 
کند که در حال حاضر این ظرفیت نیم ترابیت است که دولت را موظف 
کردند این ظرفیت 6۰ برابر شود.وی با بیان اینکه برای اجرای این موظفی 
نیاز به ابزار آالت است، افزود: یکی از این ابزارآالت اجازه سرمایه گذاری 
و مشارکت بخش خصوصی است که مجلس در مصوبه اخیر خود اجازه 
آن را دادند. نکته دوم بر این بوده که چابکسای الزم در مجموعه ایجاد 
شود و بدنه سنگین زیرساخت که زیرساخت شبکه ملی اطالعات را دنبال 
می کند، حاکمیتی باشد و بخش بین الملل مقداری چابکتر بتواند عمل 
کند.جهرمی با اشاره به اینکه هیچ کدام از بخش های شرکت زیرساخت 
در ساختار جدید خصوصی نمی شود، توضیح داد: در ساختار جدید 
اجازه سرمایه گذاری داده شده است و قرار است شرکت چابک تر شود 
بنابراین یک مجموعه شرکتی ایجاد شده به اسم شرکت زیرساخت داخل، 
شرکت زیرساخت بین الملل و یک مجموعه فنی و مهندسی که خدمات 
فنی مهندسی را به این دو شرکت ارایه می دهد.معاون وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در تشریح ساختار جدید گفت: شرکتی فعلی ارتباطات 
زیرساخت به اسم شرکت ملی ارتباطات ایران نغییر نام می دهد که وظیفه 
هلدینگ آن سه شرکت را دارد و سه شرکت زیرمجموعه آن است. اول 
شرکت ارتباطات زیرساخت داخل که وظیفه شرکت فعلی زیرساخت را 
انجام می دهد یکی شرکت زیرساخت بین الملل با ماموریت کار در حوزه 
ترانزیت بین الملل و یک شرکت فنی و مهندسی.او  در رابطه با فرایند 
تصویب مصوبات اخیر مجلس توضیح داد: این موضوع پیشنهاد مجلس 
بود که با همکاری با مجلس، مطابق با شاخص هایی که برای وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات تعیین کرده بودند، دولت موظف بود ظرفیت 
را به ۳۰ ترابیت برساند که البته کمی موضوع این ظرفیت گنگ بود که 
آنرا تعدیل کردیم به کلمه ترانزیت و مطابق سیاست های اصل ۴۴ قانون 
اساسی، چهارچوب های شورای عالی فضای مجازی به آن اضافه شد و 
بعد از تایید کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات و کمیسیون صنایع و 

کمیسیون فرهنگی مجلس و دولت به تصویب رسید.
 

 بازار سرمایه
تقویت 196 واحدی شاخص کل بورس تهران

معامله گران بورس تهران روزگذشته با پایان استراحت کوتاه قیمت سهام 
در گروه های پیشرو شاهد افزایش تقاضا در اغلب نمادهای معامالتی بود. 
هر چند که اغلب حقیقی ها در گروه های پرنوسانی از جمله سیمان و 
ساختمانی ها به دنبال نوسان بوده اند.شاخص کل قیمت و بازده نقدی 
بورس تهران در پایان معامالت سه شنبه 2۸ دی ماه با افزایش 196 
واحدی روی رقم 79 هزار و 2۸۰ واحد ایستاد.شاخص کل هم وزن نیز 
با افزایش 5۰ واحدی عدد 15 هزار و 5۰۴ واحد را به نمایش گذاشت. 
همچنین شاخص سهام آزاد شناور با افزایش ۳17 واحدی به عدد ۸7 
هزار و 172 واحد رسید، شاخص بازار اول نیز در حالی با افزایش ۳15 
واحدی به عدد 56 هزار و ۴9۴ واحد رسید که شاخص بازار دوم با کاهش 
۴9۸ واحدی روی عدد 167 هزار و 561 واحد متوقف شد.همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( با افزایش ۳ واحدی به عدد ۸۳5 واحد 
دست یافت.بر اساس این گزارش معامالت سهام در نماد معامالتی سه 
شرکت مخابرات ایران با 6۸ واحد، سرمایه گذاری غدیر با 66 واحد و ایران 
خودرو با ۳6 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل 

بورس به نام خود ثبت کردند.
 

 صنعت
ضرب االجل دوماهه برای سازندگان آسانسور

سازندگان  و  نصابان  به  هشدار  ضمن  تهران  استاندارد  مدیرکل   
آسانسورهای بی کیفیت، از تعیین ضرب االجلی دو ماهه به منظور رفع 
نقص این آسانسورها خبر داد.مسلم بیات با اشاره به این که ابتدای سال 
1۳96 به عنوان زمان ضرب االجل برای آسانسورهای دارا ی نقص و 
بی کیفیت تعیین شده است، اعالم کرد: از ابتدای سال آینده چنانچه پس 
از سه بار بازدید نقص آسانسورها برطرف نشود برای بار چهارم بازدیدی 
نخواهیم داشت و سازنده آسانسور از فهرست نصابان مجاز حذف و پروانه 
طراحی و مونتاژ شرکت متخلف نیز باطل می شود.وی به ایسنا گفت : با 
تاثیر کارگروه استانداردسازی استان تهران مدیران دستگاه های اجرایی 
مکلف به انجام سرویس و تعمیر ماهانه آسانسورهای دستگاه های متبوع 
خود توسط سرویس کاران مجاز شدند. همچنین قرار بر این شد بازرسی 
ساالنه توسط شرکت های بازرسی تایید صالحیت شده به وسیله سازمان 

ملی استاندارد ایران در دستور کار قرار گیرد.
 

معرفی قهرمانان صنعت و برند ایران 2 بهمن ماه
با هدف معرفی برندهای  دوازدهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت 
پیشتاز بازار ایران، دوم بهمن ماه امسال در مرکز همایش های بین المللی 
صدا و سیما برگزار خواهد شد.دست اندرکاران این جشنواره ملی تالش 
می کنند تا در سالی که به نام » اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« مزین 
شده است در راستای توسعه نام و نشان های ملی کشور گام بردارند و از 
این رو، شاهد انتخاب و معرفی برندهای پیشتاز بازار ایران در سال1۳95 
خواهیم بود.باشکوه ترین جشن ساالنه صنعت کشور که پیش تر قرار 
بود 25 دی ماه جاری برپاشود به دلیل تقارن با فوت ناگهانی آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام و رهبری، به دوم بهمن ماه امسال 

موکول شده است.
 

 بانک
رشد 46 درصدی کاربران کانون جوانه های  بانک ملی

تعداد کاربران کانون جوانه های بانک ملی ایران در پایان آذر ماه امسال، با 
رشد ۴6 درصدی از مرز 79۰ هزار نفر گذشت.

به گزارش زمان، کانون جوانه های بانک ملی ایران با هدف آموزش مفاهیم 
اقتصاد، پول، سرمایه و فرهنگ سازی استفاده از خدمات نوین بانکی به 

کودکان و نوجوانان از سال 1۳92 راه اندازی شده است. 
ملی  بانک  های  جوانه  کانون  در  عضویت  برای  نوجوانان  و  کودکان 
اینترنتی نشانی  به  توانند  می  آن  خدمات  از  مندی  بهره  و   ایران 
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  گمرگ
بازرسی فیزیکی 40 درصد از محموله های وارداتی

سرپرست دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات گمرک ایران تاکید کرد که 
در حال حاضر ۴۰ درصد از محموله های وارداتی به کشور بازرسی فیزیکی 

می شوند.
خیالی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به بحث تسهیل تجارت 
اظهارکرد: هم اکنون، دنیا به سمتی می رود که با بحث مدیریت ریسک، 
تسهیل تجارت را مدنظر قرار می دهد و در این راستا گمرک ایران در حال 
حاضر ۴۰ درصد از محموله های ورودی به ایران را به صورت فیزیکی 
بازرسی می کند.وی با اشاره به تازه ترین تحلیل داده ها و اطالعات به روز 
شده  از وضعیت کنترل های گمرکی در گمرکات سراسر کشور، ادامه داد: 
سامانه های گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی با هدف مکانیزاسیون 
تمامی رویه های  گمرکی شکل گرفته  است، به  طوری که تبادل اطالعات 
الکترونیک و تعامل با سایر سازمان ها را پوشش می دهد.سرپرست دفتر 
فناوری اطالعات و ارتباطات گمرک ایران با بیان اینکه سامانه جامع 
تجارت، فرایندهای رصد کاال را در داخل کشور بررسی می کند، گفت: 
این سامانه جامع تجارت به تبادل اطالعات با سامانه های سایر دستگاه ها 

می پردازد.

منتظر گزارش مالی مدیران 
سایپا و ایران خودرو هستیم

شرکت های  مالی  سال  پایان  به  توجه  با 
خودروسازی و حضور مدیران ساپیا و ایران خودرو 
در کمیسیون صنایع، منتظر هستیم تا گزارشی 
ارائه  مجلس  به  تسهیالت  بازپرداخت  روند  از 
نحوه  خصوص  در  رقابت  شورای  شود.عضو 
بازپرداخت تسهیالتی که خودروسازها در چند 
به  توجه  با  گفت:  کرده اند،  دریافت  اخیر  سال 
رونق صنعت خودرو در کشور، خودروسازان باید  
اقدام  دریافتی،  بازپرداخت تسهیالت  به  نسبت 
که  رکودی  داد:  ادامه  فوالدگر  کنند.محمدرضا 
دو سال پیش صنعت خودرو دچار آن شد باعث 
حرکت نزولی تولید خودرو در کشور شد اما از 
آنها  تولید  و  شده  بهتر  وضعیت  گذشته  سال 
افزایش پیدا کرده است. به طوری که شرکتی 
نسبت  تولید  افزایش  درصد   ۴۰ سایپا  مانند 
کمیسیون  است.عضو  داشته  رکود  دوران  به 
صنایع مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ما 
امیدواریم با رونق این شرکت ها روند بازپرداخت 
سبب  بانکی  معوقات  زیرا  شود  آغاز  تسهیالت 
می شود هزینه های مالی این شرکت ها افزایش 
شده  تمام  هزینه  صورت  این  در  کند.  پیدا 
می کند. پیدا  افزایش  تولیدی  خودروهای 

امروز  که  دالیلی  از  یکی  داد:  ادامه  فوالدگر 
رقابت  نمی توانند  ما  خودروسازی  شرکت های 
دولت  کمک  اگر  و  است  مسئله  همین  کنند 
با تعرفه گذاری نبود االن وضعیت خودروسازی 
مطابق  داد:  ادامه  بود.وی  اسفناک  کشورمان 
که  داد  دولت  به  را  اختیار  این  مجلس  قانون، 
تصمیم  مستقاًل  خود  تعرفه گذاری  زمینه  در 
بگیرد تا بتواند بازار را مدیریت کند.فوالدگر در 
با توجه به پایان سال مالی  پایان تصریح کرد: 
شرکت های خودروسازی و حضور مدیران ساپیا 
منتظر  صنایع  کمیسیون  در  ایران خودرو   و 
هستیم تا گزارشی از روند بازپرداخت تسهیالت 

به مجلس ارائه شود.
 

 کشاورزی
4 میلیون مرغ تخم گذار آلوده 
به آنفلوآنزای مرغی معدوم شد

بازار  تنظیم  ستاد  جلسه  پنجمین  گزارش 
 ۴ تا   ۳ معدوم سازی  از  حکایت  تهران  استان 
میلیون مرغ تخم گذار آلوده به آنفلوآنزای مرغی 
)آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان( دارد که موجب 
افزایش مقطعی قیمت تخم مرغ در استان تهران 
حاد  فوق  آنفلوآنزای  شیوع  از  است.بعد  شده 
از  آن  که شروع  استان های کشور  در  پرندگان 
حدفاصل دو استان تهران و البرز بود، گزارشات 
دستگاه های نظارتی نشان می هد، تعداد تلفات 
و معدوم سازی طیور تخم گذار در کشور افزایش  
یافته است.در پنجمین جلسه ستاد تنظیم بازار 
استان تهران که روز گذشته  به ریاست استاندار 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  حضور  با  و 
صنعت  جهادکشاورزی،  مدیران  استانداری، 
جهادکشاورزی  و  تعزیرات  تجارت،  و  معدن 
استان و اعضای ستاد برگزار شد، گزارشی نیز 
و  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای  شیوع  درباره 
یعنی  آن  مشتقات  بازار  تنظیم  بر  توجه  لزوم 
گزارشی  اساس  گردید.بر  ارائه  تخم مرغ  و  مرغ 
که در این جلسه قرائت شد،  ۳ تا ۴ میلیون مرغ 
تخم گذار آلوده به آنفلوآنزای مرغی معدوم شدند 
افزایش مقطعی قیمت تخم مرغ در  که موجب 

استان تهران شده است.
 

  ساالنه7میلیون تن سبزی وصیفی 
ضایع می شود

رئیس پژوهشکده سبزی و صیفی وزارت جهاد 
تن  میلیون   7 ساالنه  که  کرد  اعالم  کشاورزی 
از محصوالت سبزی و صیفی کشور به ضایعات 

تبدیل می شود.
محسن خدادادی افزود: سبزی و صیفی جایگاه 
به  دارد  کشور  کشاورزی  تولیدات  در  باالیی 
طوری که در 9۳۰ هزار هکتار از سطح زیر کشت 
این محصوالت 2۸ میلیون تن محصول برداشت 
در  محصوالت  این  اینکه  بیان  با  شود.وی  می 
۳6 گونه مختلف گیاهی تولید می شوند، اظهار 
داشت: در سال 1۳92 ارزش این میزان محصول 
که  بوده  دالر  میلیارد   11 تقریبا  شده  تولید 
معادل یارانه یک سال 75 میلیون نفر است که 
نشان دهنده جایگاه ویژه این بخش در سالمت 
مردم است.خدادادی گفت: برای رشد این بخش 
کشت  ای،  گلخانه  محصوالت  روی  بر  بایستی 
کدوئیان در فضای باز، کشت سبزی های برگی، 
نخودفرنگی و لوبیاسبز و همچنین سبزی های 

ریشه ای و قارچ تمرکز کنیم.
 

 یک میلیون هکتار سطح زیر کشت 
سبزی و صیفی است

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت 
که با سرمایی که در سال های اخیر در شمال 
با آن روبرو بوده ایم و امسال نیز زودتر تحقق 
یافت، بایستی رقم و پایه مرکبات را تغییر دهیم 
کشور  برای  اندازی  چشم  آینده  سال   5۰ تا 

تعریف کنیم.
محمدعلی طهماسبی خاطرنشان کرد: زمانی که 
با تغییر اقلیم و گرما روبرو هستیم، باید آمادگی 
داشته باشیم تا اقدامات مناسب را انجام دهیم.
مشکالت  محیطی  های  تنش  داد:  ادامه  وی 
زیادی را برای محصوالت به خصوص سبزی و 
صیفی ایجاد کرده است و برای رفع این مشکل 
در حالی که باید کشت محصوالت دیم را رها 
کنیم باید روی رقم های مقاوم تر و سازگارتر 
تاکید  با  کار کنیم.معاون وزیر جهاد کشاورزی 
بر اینکه در سال های اخیر رویکرد بهره برداران 
و  افزایش  باغبانی در حال  به بخش  کشاورزی 
رشد است، گفت:  1 میلیون و 2۰۰ هزار بهره 
بردار در بخش باغبانی در حال فعالیت هستند 
که در بعضی از استان ها مثل البرز تعداد بهره 

برداران باغی بیشتر از بخش زراعی است.

خبر خبر

ایرباس های  از  فروند  اولین  وعمران:  راه  گروه 
خریداری شده توسط ایران ایر در حالی به تازگی 
آن  مالی  تامین  از  بخشی  که  شد  داده  تحویل 
میلیون  است؛ ۳۳۰  همراه  ابهاماتی  با  همچنان 
دالری که قرار است از سوی صندوق توسعه ملی 
پرداخت شود.بر اساس آنچه که پیش تر از سوی 
شهرسازی  و  راه  وزیر  مقام  قائم  کاشان،  فخریه 
درباره تامین مالی خرید ایرباس و بوئینگ عنوان 
شد، قرار بر این است که 15 درصد به صورت نقد و 
مابقی از طریق تامین مالی خارجی)فاینانس( انجام 
شود. بنابراین در مرحله اول ایران ایر حدود یک 
میلیارد دالر پیش پرداخت را ظرف چهار سال انجام 
می دهد که از این رقم 5۰ درصد از طریق استفاده 
از تسهیالت و سرمایه های خارجی و 5۰ درصد 
باقی مانده به گونه ای بین دو بخش توزیع می شود؛ 
12۰ میلیون دالر از طریق انتشار اوراق صکوک و 
۳۳۰ میلیون دالر هم از مسیر صندوق توسعه ملی.
مهم ترین موضوع رابطه با تامین مالی خرید ایرباس 
به رقم ۳۳۰ میلیون دالری که قرار است از طریق 
صندوق توسعه ملی پرداخت شود، برمی گردد. چرا 
که با توجه به اینکه ایران ایر شرکتی کامال دولتی 
بوده و هنوز سهام آن در بورس واگذار نشده، برای 
دریافت منابع از صندوق توسعه ملی که پرداخت 
منابع آن برای بخش های دولتی غیرمجاز است، با 

ابهاماتی مواجه خواهد بود.
مروری بر مصارف صندوق توسعه ملی

براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی منابع آن در 
شش محل قابل خرج است:

خصوصی،  بخش های  به  تسهیالت  اعطای   _1
تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات 
توسعه  و  تولید  برای  غیردولتی  عمومی 
و  مالی  فنی،  توجیه  دارای  سرمایه گذاری های 

اقتصادی.
و  فنی  خدمات  صادرات،  تسهیالت  اعطای   _2
مهندسی به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی 
که در مناقصه های خارجی برنده می شوند از طریق 

منابع خود با تسهیالت سندیکایی.
۳_ اعطای تسهیالت خرید به طرف های خرید کاال 
و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور.
مالی  و  پولی  بازارهای  در  سرمایه گذاری   _۴

خارجی.
5_ اعطای تسهیالت به سرمایه گذاران خارجی 
با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب 
اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری  

در ایران با رعایت اصل ۸۰ قانون اساسی.
6_ تامین هزینه های صندوق

 تبصره 1: استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات 
و  سرمایه ای  دارایی های  تملک  و  هزینه ای 

بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع 
است.

تبصره 2: اعطای تسهیالت موضوع این ماده فقط 
به صورت ارزی بوده و سرمایه گذاران استفاده کننده 
از این تسهیالت اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار 

داخلی ندارند.
تبصره ۳: اعطای کلی تسهیالت صندوق صرفا از 
طریق عاملیت بانک های دولتی و غیردولتی خواهد 

بود.
بنابراین هیچ بخش دولتی  مشمول دریافت منابع 
صندوق نخواهند شد. در این میان با توجه به اینکه 

ایران ایر شرکتی دولتی بوده و هنوز واگذاری در مورد 
آن انجام نشد و در زمره شرکت های خصوصی قرار 
ندارد، پرداخت تسهیالت صندوق توسعه ملی برای 
خرید ایرباس به ایران ایر با موانع قانونی مواجه است.

این در حالی است که با وجود اینکه مقامات رسمی 
درصد   15 حتی  که  می کنند  اعالم  راه  وزارت 
پیش پرداخت اولیه که باید به صورت نقدی انجام 
شود، از طریق صندوق توسعه ملی و با عاملیت 
بانک صنعت و معدن انجام شده، این موضوع هنوز 
مورد تایید صندوق قرار نگرفته است به طوری که 
پیگیری ها از صندوق توسعه ملی نه تنها با پاسخی 

همراه نشد، بلکه بر این تاکید داشتند که  تاکنون 
صندوق هیچ رقمی پرداخت نکرده و حتی اطالعی 
در این رابطه ندارد.این اعالم موضع با چند سوال 
همراه است؛ اول اینکه اگر صندوق توسعه ملی 
ایرباس پرداخت  تاکنون هیچ رقمی بابت خرید 
نکرده و از آن اعالم بی اطالعی می کند و حتی در 
این مورد تکذیبیه هایی برای رسانه ها ارسال کرده 
است، چرا باید قائم مقام و یا سایر معاونان آخوندی 
بر این تاکید داشته باشند که ۳۳۰ میلیون دالر از 
هزینه خرید هواپیماهای جدید قرار است از طریق 
صندوق توسعه ملی تامین مالی شود. مگر ممکن 
است برای انجام خریدی با این هزینه سنگین و 
پیش پرداخت یک میلیارد دالری که برای پرداخت 
حتی یک ریال آن باید برنامه و پایه مشخصی وجود 
داشته باشد، ۳۳۰ میلیون دالر برای تامین مالی 
از طریق صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود، 
اما صندوق از آن بی خبر باشد؟از سوی دیگر اگر 
بر اساس آنچه که مقامات وزارت راه و شهرسازی 
اعالم می کنند، پرداخت ها از طریق صندوق هم 
قرار است انجام شود، آنگاه با توجه به اینکه ایران ایر 
شرکت دولتی است، باید این پرداخت با ارائه الیحه 
به مجلس، تصویب نمایندگان و حتی در مواردی با 
مجوز رهبری انجام گیرد، روالی که قبال هم انجام 
شده است.این در حالی است که پیش تر هم در 
توسعه  صندوق  از  برداشت  موضوع  که  مواردی 
ملی برای طرح های غیرخصوصی پیش آمده بود، 
شرط پرداخت مجوز مجلس بود. به عنوان نمونه 
زمانی که محمود احمدی نژاد، در پایان سال 1۳91 
برای پرداخت عیدانه ای که برای هر ایرانی حدود 
۸۰ هزار تومان در نظر گرفته بود، نزدیک به 2.7 
میلیارد دالر از صندوق برداشت کرد که با توافق 
مجلس و برخی مجوزهای دیگر بود. هر چند که 
این برداشت به شدت مور مخالفت کارشناسان به 
دلیل عواقب آن قرار گرفت.در نمونه ای دیگر وقتی 
در دو سال گذشته پیشنهاد برداشت از صندوق 
برای تامین مالی وام ازدواج هم مطرح شد، با توجه 
به اینکه در چارچوب مصارف صندوق نبود، نیاز 
به ارائه الیحه و تصویب در مجلس داشت که در 
نهایت با مخالفت صندوق توسعه ملی راه به جایی 
نبرد و تایید نشد.بنابراین در حال حاضر مبهم ترین 
بخش از منابع الزم برای خرید ایرباس مربوط به 
سهم صندوق است. جایی که صندوق توسعه ملی 
شده   انجام  پیگیری های  وجود  با  آن  مقامات  و 
حاضر به پاسخگویی در این رابطه و شفاف سازی 
آن نیستند. این که آیا تاکنون برداشتی انجام شده 
و یا قرار است انجام شود و اگر پرداخت از محل 
صندوق در دستور کار قرار دارد، به استناد کدام بند 
قانونی و یا اساسنامه این صندوق انجام خواهد شد؟

صندوق توسعه ملی سکوت کرد؛ابهام 330 میلیون دالری در خرید ایرباس؛

فـروش هـواپیما بـه ایران مـتوقف مـی شود؟

الیحه ای در کنگره آمریکا مطرح است که می تواند 
توافق میان شرکت های ایرباس و بوئینگ با ایران 
را متوقف کند و بر اساس آن ایران ایر زیر ذره بین 
دولت ترامپ قرار می گیرد و هواپیماهای ایران از 
دریافت قطعات یدکی و تعمیرات محروم خواهند 
شد.سی ان ان نوشت الیحه ای به کنگره آمریکا ارائه 
شده است که می تواند توافق میان شرکت های 
ایرباس و بوئینگ با ایران را متوقف کند.به نوشته 
این شبکه آمریکایی، این الیحه آزمونی برای دولت 
جدید آمریکا و آینده توافق هسته ای ایران است.
ایران ایر هفته گذشته نخستین هواپیما از 1۰۰ 
جت سفارشی خود به ایرباس را تحویل گرفت. 
نیز  بوئینگ  به  سفارشی  هواپیمای  نخستین 
قرار است در سال 2۰1۸ تحویل داده شود.پیتر 
روسکام، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان 
آمریکا، روز جمعه الیحه ای برای آغاز تحقیقات 
در مورد ایران ایر و دیگر ایرالین های ایران توسط 

دولت ترامپ مطرح کرد.

در صورتی که مشخص شود ایران ایر یا هر کدام 
انقالب  پاسداران  سپاه  از  ایران  ایرالین های  از 
اسالمی یا سازمان های تروریست خارجی حمایت 
افزوده  آمریکا  تحریمی  فهرست  به  می کنند، 
خواهند شد و از دریافت هواپیمای جدید یا قطعات 
ساخت آمریکا منع خواهند شد. این امر به میزان 
موثری فروش جت به ایران از سوی بوئینگ را 
متوقف خواهد کرد.قانون گذاران آمریکایی کنترل 
کمی بر هواپیماهای ایرباسی که قبال تحویل ایران 
شده است، خواهند داشت اما ایران ایر قادر نخواهد 
بود که قطعات یدکی یا هرگونه تعمیرات برای 
این هواپیماها دریافت کند. درصورتی که ایران ایر 
هرگونه تعمیرات یا قطعات یدکی از ایران دریافت 
کند، آن شرکت همکاری کننده با ایران از مبادالت 
تجاری با آمریکا منع خواهد شد.ایران ایر در ژانویه 
2۰16 از فهرست تحریمی آمریکا خارج شد اما 
ماهان ایر دومین ایرالین ایران در این فهرست قرار 

دارد.

وزیر اقتصاد از برنامه دولت برای رونمایی از صد 
پروژه ملی در صد روز آینده خبر داد و گفت: 

درآمدهای گمرکی ۴۰ درصد افزایش یافت.
علی طیب نیا در مراسم رونمایی از سامانه های 
حدود ۸6  سال 9۳  در  گفت:  گمرکی  جدید 
از  استفاده  با  گمرکی  درآمدهای  از  درصد 
شروع به کار سامانه های جامع این بخش با 
رشد مواجه بود که در سال جاری این رقم، به 
بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید، این در حالی 
است که کاال از هر نقطه ای که بارگیری شود، 
اطالعات آن در گمرک موجود است و دولت 
می داند چه کاالیی را چه فردی و با چه قیمتی 

وارد کشور کرده است.
اندازی  افزود: راه  اقتصادی و دارایی  امور  وزیر 
قاچاق کاال کمک  با  مبارزه  به  این سامانه ها 
می کند؛ این در حالی است که وزارت اقتصاد 
اقدامات خوبی را در جهت بهبود محیط کسب 
و کار، شفافیت اقتصادی و تأمین منابع مالی 
پایدار انجام داده است که بر این اساس، 1۰۰ 
مورد از اقدامات را در 1۰۰ روز آینده رونمایی 
خواهیم کرد.وی تصریح کرد: در حال حاضر، 
که  شده  تدبیر  نوعی  به  ها  سامانه  مجموعه 
ارتباط ماموران گمرک با ارباب رجوع قطع شود 
و اثری از مراجعات گسترده به گمرکات نباشد؛ 
این در حالی است که باید تمام تالش خود را 
شود.همچنین  بهتر  وضعیت  تا  دهیم  صورت 
مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک جمهوری 
اسالمی ایران نیز در این مراسم گفت: در حال 
متصل  گمرکی،  مهم  مباحث  از  یکی  حاضر 
نبودن انبارهای خارج از گمرک است که البته 
مبادله اطالعات با نهادها انجام می شود؛ این در 

حالی است که در حال حاضر، سامانه گمرک 
همکاری   و  شده  متصل  یکدیگر  به  مالیات  و 
خوبی صورت گرفته است.وی اظهار داشت: بر 
این اساس از کارت های بازرگانی یکبار مصرف 
مالیات علی الحساب ۴ درصد گرفته می شود تا 
با این روش مالیات آنها اخذ خواهد شد؛ ضمن 
اینکه با این روش و اقدامات انجام شده، دیگر 
شاهد معوقه شدن مالیات واردات و کارت های 
در  همچنین  بود.کرباسیان  نخواهیم  بازرگانی 
ارتباط با پرونده ۳ هزار میلیاردی شرکت کره ای 
گفت: گمرک بر اساس کنوانسیون بین المللی 
که  شرکتی  و  می دهد  انجام  را  خود  وظایف 
قطعات منفصله بیاورد که با پرچ و جوشکاری به 
کاالی کامل تبدیل شود، از سطح تعرفه قطعات 
یافت.وی  تغییر خواهد  تعرفه کاالی کامل  به 
تصریح کرد:بر همین اساس، تعرفه لوازم خانگی 
7۴ درصد است و طبق اطالعات این قطعات 
یک  اجزاء  که  شده  وارد  مختلف  گمرکات  از 
کاالی کامل هستند. همچنین فروشنده آن نیز 
مشخص است، به همین دلیل باید تعرفه کامل 
پرداخت شود؛ در عین حال حسابرسی پس از 
ترخیص یکی از وظایف قانونی گمرک است که 
انجام می شود؛ این در حالی است که کانال سبز 
ایجاد شده و 15  با روسیه برای فعاالن مجاز 
این  داریم، همچنین  تعرفه  درصد بخشودگی 
انجام خواهد  نیز  با آذربایجان و ترکیه  دروازه 
در  گفت:  همچنین  گمرک  کل  شد.رئیس 
گذشته برخی تریلرها هنگام باسکول یک محور 
چرخ های خود را بیرون انداخته تا وزن را کمتر 
نشان دهند که اکنون، با سیستمی شدن جلوی 

این موضوع گرفته شده است.

صندوق بین المللی پول با افزایش رقم پیش بینی 
شده برای رشد اقتصادی برخی کشورها از جمله 
چین و آمریکا در سال جاری و آینده میالدی، 
درباره احتمال تضعیف شماری از اقتصاد های نو 

ظهور هشدار داد.
رقم پیش بینی شده برای رشد جهانی در گزارش 
جدید صندوق بین المللی پول تغییری نکرده و 
برای سال 2۰17  همچنان رشد ۳.۴ درصدی 
برای سال 2۰1۸ را نشان می  و ۳.6 درصدی 
دهد. این نهاد بین المللی پیش بینی کرده که 
با سیاست های تجاری و اقتصادی دولت جدید 
آمریکا که مبتنی بر کاهش مالیات های پرداختی 
شرکت ها و صرف هزینه های زیرساختی است، 
این کشور در   )GDP( ناخالص داخلی تولید 
سال جاری میالدی یک دهم درصد و در سال 
2۰1۸ بالغ بر چهار دهم درصد نسبت به پیش 
بینی قبلی افزایش یافته و به ترتیب به رقم 2.۳ و 

2.5 درصد برسد.
حرکت دالر در مسیر صعودی، تثبیت قیمت 
نفت، افزایش فشار تورمی و شتاب عادی سازی 
سیاست های پولی در آمریکا از دیگر پیش بینی 
های صندوق بین المللی پول برای آینده اقتصاد 
صندوق  این  جدید  است.گزارش  المللی  بین 
یادآور شده که با وجود افزایش قیمت نفت و کاال 
که به سود کشورهای صادرکننده نفت همچون 
نیجریه خواهد بود، افزایش شیب منحنی بازدهی 
اوراق خزانه داری آمریکا احتماال اثری منفی در 
برخی بازارهای نوظهور همچون مکزیک خواهد 
گذاشت؛ همچنین این صندوق رقم پیش بینی 
شده برای رشد اقتصادی مکزیک برای سال های 
درصد  دهم  یک شش  هر  را  و 2۰1۸   2۰17

اقتصادی هند در سال  کاهش داده است.رشد 
نهاد  این  نیز در گزارش جدید  جاری میالدی 
پولی از 7.6 درصد به 7.2 درصد کاهش یافته 
است؛ اما رقم پیش بینی شده برای رشد اقتصادی 
چین در سال جاری میالدی با سه دهم درصد 
اما شش درصد  به 6.5 درصد رسیده،  افزایش 
رشد پیش بینی شده برای اقتصاد چین در سال 
2۰1۸ میالدی تغییری نکرده است.در واقع، تکیه 
دولت چین به محرک های پولی، رشد سریع 
بدهی های دولتی و ناکامی در مدیریت بدهی 
شرکت های سهامی، می تواند مانعی برای رشد 
اقتصادی چین در سال های آینده میالدی باش؛ 
این در حالی است که ژاپن، انگلیس و کشورهای 
منطقه یورو هم از جمله دیگر کشورهایی هستند 
که رشد اقتصادی پیش بینی شده برای آنها در 
گزارش جدید صندوق بین المللی پول افزایش 
از معدود کشورهایی است  یافته است.انگلیس 
که رقم پیش بینی شده برای رشد اقتصادی آن 
برای سال جاری میالدی افزایش ولی برای سال 
آینده میالدی )2۰1۸( کاهش یافته است؛ بر این 
اساس، انتظار می رود که لندن به زودی مذاکرات 
دو ساله با کشورهای عضو اتحادیه اروپا را برای 
خروج این کشور از این اتحادیه آغاز کند که این 
مسئله می تواند بر تحوالت اقتصادی در ماه ها و 
سال ههای آتی تاثیر گذار باشد.همچنین رشد 
اقتصادی منطقه خاورمیانه، افغانستان، پاکستان 
آفریقا هم در گزارش جدید صندوق  و شمال 
با کاهشی سه دهم درصدی  پول  المللی  بین 
برای سال 2۰17 و یک دهم درصدی برای سال 
2۰1۸ )نسبت به گزارش قبلی( به ترتیب ۳.1 

درصد و ۳.5 درصد تخمین زده شده است

طیب نیا عنوان کرد؛رونمایی از صدپروژه ملی در روزهای آینده

محیط کسب و کار بهتر می شود
سهم اقتصادهای دنیا از رشد 2017

نوظهورها تضعیف می شوند

الیحه جدید آمریکایی ها برای توقف فروش هواپیما به ایران

وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این که سه سال 
ساخت  پیشنهاد  شفیق  دوستان  برخی  پیش 
گفت:  دادند،  بنده  به  را  طبقه   1۰۰ ساختمان 
بلندمرتبه سازی در ایران هزینه از جیب ملت است.
عباس آخوندی با اشاره به بازخوانی شهرهای مدرن 
ایران اظهار کرد:  مدتی درباره وضعیت شهری ایران 
اندیشه می کردم که تصویر از شهر تهران، مشهد، 
اصفهان یا هر کالنشهری دیگری چه چیزی را به 
ذهن متبادر می کند.وی با اشاره به بحث روشنایی 
در اندیشه افزود: خیلی ها برای توسعه و آینده 
ایران این نظریه را دارند که به نقد سنت بپردازیم 
تا به توسعه برسیم، یک اندیشمند تاریخی ایران 
می گوید باید معکوس عمل کنیم و ببینیم زندگی 
مدرن چگونه وارد ایران شد.وزیر راه و شهرسازی با 
اشاره به کتاب مشروطه ایران که به نقد مدرنیته 
می پردازد بر نیاز به نقد سنت تاکید کرد  و گفت: 
خاطرم هست سه سال پیش که مسئولیت وازرت 
را پذیرفتم تعدادی از رفیقان شفیق پیشنهاد دادند 
که یک ساختمان 1۰۰ طبقه بسازیم تا نشان دهیم 
ما هم می توانیم. این کار نشان می دهد که ما خیلی 
کشور مقتدر و مدرنی هستیم. این نکته کلیدی 
توجه  آن  به  دارم دوستان  است که من دوست 
کنند.آخوندی افزود: در اقتصاد سیاسی بحثی را به 
عنوان برون ریز داریم که می گوید انسان ها عالقه 

دارند هزینه خودشان را بیرون ریخته و به دیگری 
تحمیل کنند. با یک ساختمان بلند تمام آسایش و 
آفتاب را از همسایه می گیرید. برای این که به آفتاب 
بیشتری با ارزان ترین قیمت برسید هزینه به یک 
جامعه، ملت.. تحمیل می کنید.  یک ساختمان 
بلند تحمیل هزینه به جامعه است، یعنی هزینه 
یک سازنده را به یک جامعه تحمیل می کنید.وی با 
طرح این پرسش که وظیفه دولت در اینجا چیست، 
هزینه  کردن  درون ریز  دولت  وظیفه  داد:  ادامه 
سرمایه گذاری  موضوع  در  باید  است،  ریز  برون 
هزینه برون ریز شود.وی اظهار کرد: دفع پسماند 
بیمارستانی دارای قوانین خاصی است و هزینه آنرا 
باید در بیمارستان لحاظ شود و امکان پذیر نیست 

آنرا به جامعه تحمیل کرد.
وی بیان کرد: زمینی در گوشه ای وجود دارد آیا 
مالک که باید بگوییم سوداگر و شهرداری ها مجاز 
هستند برای یک شهر هزینه ایجاد کنند و تمام 
هزینه ها را به مردمان یک شهری تحمیل کنند 
چون می خواهند از زمین استفاده بهتری کنند. 
از  ایران هزینه کردن  بلندمرتبه سازی در  نحوه 
جیب ملت ایران است.وزیر راه و شهرسازی گفت: 
این نکته خیلی خیلی مهمی در اقتصاد سیاسی 
است که می گویند کشوری موفق است که بتواند 
همه را موظف کند که نتوانند هزینه خود را به 

دیگری تحمیل کند..
سود تسهیالت مسکن باید همسو با نرخ تورم 

کاهش یابد
مسکن  انبوه سازان  انجمن  کانون سراسری  دبیر 
تورم عمومی  نرخ ۸ درصدی  به  اشاره  با  کشور 
گفت: شورای پول و اعتبار باید به صورت اضطراری 
سود  نرخ  میزان  مجدداً  و  دهد  جلسه  تشکیل 
تسهیالت در حوزه های تولید و خرید مسکن را 
اظهار کرد: وقتی  بررسی کند.فرشید پورحاجت 
اعالم می شود نرخ تورم عمومی حدوداً ۸ درصد 
است، معنا ندارد که بخواهیم تسهیالتی را که جزو 
تکالیف دولت است، با نرخ سود باالتری در اختیار 
مردم قرار دهیم.وی افزود: با توجه به این که نرخ 
نرخ  قاعدتاً  باید  است،  به ۸ درصد رسیده  تورم 

سود تسهیالتی که در بازار مسکن وجود دارد، از 
این عدد ۸ درصد تبعیت کند؛ اکنون این اتفاق 
نیفتاده است و باید شورای پول و اعتبار در این 
به  اشاره  با  کند.پورحاجت  تصمیم گیری  زمینه 
قرار  اختیار سازندگان مسکن  تسهیالتی که در 
می گیرد، تصریح کرد: باید در نحوه فروش اقساطی، 
در بحث تسهیالتی که در قالب عقود مدنی به 
سازندگان تعلق می گیرد، تسهیل گری انجام شود 
یابد.دبیر  افزایش  تسهیالت  این  سقف  میزان  و 
کانون سراسری انجمن انبوه سازان مسکن کشور 
خاطرنشان کرد: اگر بانک ها سود تسهیالت خرید 
مسکن را کاهش دهند، شرایط برای خانه دار شدن 
مردم و استفاده از این تسهیالت مناسب تر می شود 

و مردم می توانند در بازار مسکن ورود کنند.

وزیر راه و شهرسازی:

بلندمرتبه سازی هزینه از جیب ملت است
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ارکسـتر ملـی ایـران بـه سرپرسـتی فریدون 
شـهبازیان و خوانندگـی علیرضـا افتخـاری 
در حضـور انبـوه تماشـاگران تـاالر وحـدت 
و  فرهنـگ  پیشـین  و  فعلـی  وزیـران  کـه 
ارشـاد اسـالمی و نیز اسـتاد عباس خوشدل 
آنـان  درمیـان  هـم  نیلوفرانـه«  آهنگسـاز 
فجـر  موسـیقی  جشـنواره  درقالـب  بودنـد، 

روی صحنـه رفـت.
رهبری  به  ایران  ملی  ارکستر  کنسرت 
›علیرضا  خوانندگی  و  شهبازیان‹  ›فریدون 
و  مندان  عالقه  انبوه  حضور  با  افتخاری‹، 
چهره های هنری و سیاسی در تاالر وحدت 

تهران برگزار شد.
صندلی های تاالر وحدت پر بود از مخاطبانی 
که آمده بودند تا اجرای ارکستر دوباره بنیان 
نهاده شده ملی را به رهبری تازه آن، ببینند 
دوباره  اجرای  از  ببرند  لذت  و  بشنوند  و 
خاص  صدای  با  عشق«  »شور  و  ›نیلوفرانه‹ 

علیرضا افتخاری.
سیدرضا صالحی امیری و علی جنتی وزیران 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  پیشین  و  فعلی 
تا  هم خود را به تاالر وحدت رسانده بودند 
ایران  ملی  ارکستر  رسمی  اجرای  نخستین 
خوانندگی  و  شهبازیان  فریدون  رهبری  به 

علیرضا افتخاری را ببینند. 

به  ایران  ارکستر ملی  از اجرای امشب  آنچه 
گوش رسید، نشان دهنده آن بود که جوانان 
تجربه  با  رهبر  زیرنظر  ارکستر  این  هنرمند 
زمان  مدت  در  اند  توانسته  آن،  کارکشته  و 
رسد،  می  گروه  این  تشکیل  از  که  کوتاهی 
به هماهنگی و یکدلی مطلوبی دست یابند؛ 
و گواه این مدعا خوش صدایی ارکستر ملی 

ایران در اجرای امشب بود.
شهبازیان  فریدون  امشب،  اجرای  آغاز  در 

وزیر،  آقای  گفت:  و  ایستاد  حاضران  به  رو 
مهمانان عالی قدر، خانم ها و آقایان، سالم. 
تولد ارکستر ملی ایران را تبریک می گویم. 
ارکستر ملی ایران با هدف پیشبرد موسیقی 
ارکسترال و اصیل ایران تشکیل شده و دل 
مشغولی من، اجرای بسیار خوب و ارزشمند 
آن،  مصنفان  که  است،  ایرانی  موسیقی 
ما  هستند.  کشورمان  مطرح  دانان  موسیقی 
موسیقی  و  ملل  موسیقی  اجرای  همچنین 

داریم  نیز در دستور کار  را  کالسیک جهان 
و امیدوارم این آرزو محقق شود.

از  گفت:  همچنین  ایران  ملی  ارکستر  رهبر 
آقای وزیر، خواهش می کنم، حمایت کنند، 
ارکسترال  موسیقی  دلمان می خواهد  چون 
مردم  همه  و  شود  شنیده  جهان  در  ایرانی 
و  ایرانی  موسیقی  غنای  جهان  و  ایران 

موسیقی نواحی ایران را بشناسند.
و  فرهنگ  وزیر  از  تشکر  ضمن  شهبازیان 
مدیر  و  وزیر  هنری  معاون  اسالمی،  ارشاد 
فرهاد  امیدواری کرد، که  ابراز  بنیاد رودکی 
فخرالدینی نیز دوباره ارکستر موسیقی ملی 

ایران را تشکیل دهد.
روی  افتخاری  علیرضا  ی  دوباره  حضور  با 
صحنه، سه قطعه »محرم راز«، »ساقی نامه« 
کنسرت  این  پایان  در  عاشقانه«  »شور  و 
نواخته شد. با پایان تصنیف »شور عاشقانه« 
ارکستر  اعضای  تشویق  به  ایستاده  حاضران 

ملی ایران پرداختند. 
فریدون شهبازیان از تک تک اعضای ارکستر 
عباس  استاد  از  همچنین  او  کرد.  تشکر 
کرد  دعوت  »نیلوفرانه«  آهنگساز  خوشدل، 
روی صحنه بیاید. استاد خوشدل هم با آمدن 
روی صحنه به شدت از شهبازیان و افتخاری 

تشکر کرد و آن دو را در آغوش گرفت.

اجرای خاطره انگیز ارکستر ملی و علیرضا افتخاری 

معرفی داوران جایزه 
جشنواره فیلم پروین اعتصامی

داوران جایزه »بهترین فیلمساز زن سال«)فیلم های بلند 
سینمایي( نهمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی معرفی 

شدند.
فاطمه معتمدآریا،  برومند،  ،مرضیه  پیام زمان  به گزارش 

فرشته طائر پور، کمال تبریزی و علی معلم
این هیات چهار نفر  قرار است بهترین فیلمساز زن سال را 

از میان فیلمسازان حاضر در این بخش برگزیند.
ایران  سینمای  زن  کارگردان  هشت  خبر-  این  پایه  بر 
دوره  این  سال«  زن  فیلمساز  جایزه»بهترین  بخش  در 
جشنواره پروین اعتصامی با یکدیگر رقابت می کنند. آثار 
کارگردانانی چون: نیکی کریمی با فیلم سینمایی»شیفت 
شب«/ آیدا پناهنده با فیلم سینمایی»ناهید«/ تینا پاکروان 
با فیلم سینمایی »خانوم«/ نرگس آبیار با فیلم سینمایی 
آزیتا  سینمایی»دو«/  فیلم  با  گلستانی  سهیال  »نفس«/ 
زاده  اشرفی  مرجان  فیلم سینمایی»تراژدی«/  با  موگویی 
سینمایی  فیلم  با  توکلی  رقیه  سینمایی»آبجی«/  فیلم  با 

»مادری« در این بخش حضور دارند.
در این رویداد سینمایی جایزه نشان پروین زرین، دیپلم 
اهدا  سال  زن  فیلمساز  بهترین  به  نقدی  جایزه  و  افتخار 
می شود. ضمن اینکه نشان پروین زرین در هر دوره فقط 

به بهترین فیلمساز زن سال اهدا می گردد.

شهره سلطانی با سه سال غیبت آمد

شهره سلطانی که بعد از سه سال غیبت در آثار تلویزیونی 
است،  »پنچری«  سریال  در  بازی  مشغول  روزها  این 

می گوید در این سال ها دلشکسته و دلگیر بوده است. 
شهره سلطانی که این روزها بازیگر سریال »پنچری« به 
کارگردانی برزو نیک نژاد است درباره اینکه به تازگی چقدر 
مهر  به  است  کرده  دنبال  را  تلویزیون  طنز  های  سریال 
که  دلیل  این  به  شاید  ام؛  دیده  سریال  کم  گفت: خیلی 

کمی هم دلشکسته بوده ام.
وی ادامه داد: طی سال های اخیر دلگیر بودم که دالیل 
بسیاری داشت ولی حاال دوباره دارم آشتی می کنم. من 
2 سال و نیم در تلویزیون حضور نداشتم و فکر می کنم 
از  مختلفی  بازخوردهای  نبودم شدند چون  متوجه  مردم 

آنها دریافت می کردم.
اظهار  تلویزیون  آثار  در  نبودش  دلیل  درباره  بازیگر  این 
ها  سریال  عوامل  ترکیب  گاهی  سال  چند  این  در  کرد: 
اینکه حتی کسی بفهمد بسته می شد، گاهی هم  بدون 
متن چیزی نبود که من دوست داشته باشم و یا بودجه 

مناسبی نداشت.
بیان  سیما  در  خود  های  فعالیت  آخرین  درباره  سلطانی 
اتفاقا  کرد: آخرین کار من سریال »قاب خاطره« بود که 
دوستش هم داشتم. البته غالبا سعی می کنم کارهایم را 
گزیده انتخاب کنم تا دچار مشکل نشوم. به هر حال من 
بعضی کارهای  تلویزیون شروع کردم ولی  از  را  کار خود 

پیشنهادی در این چند سال مرا راضی نمی کرد.

 اعالم زمان و جزئیات پیش فروش
 بلیت های جشنواره فجر

زمان و جزئیات پیش فروش اینترنتی بلیت های جشنواره 
فیلم فجر در تهران و شهرستان ها اعالم شد. 

پنجمین  و  سی  سینماهای  امور  مدیر  فرجی  محمدرضا 
اینترنتی  پیش فروش  کرد:  اعالم  فجر  فیلم  جشنواره 
بلیت های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر، از ۸ صبح 
جمعه اول بهمن ماه برای شهر تهران و ۸ صبح دوشنبه 

چهار بهمن ماه برای شهرستان ها آغاز خواهد شد.
سایت  به  مراجعه  با  می توانند  عالقمندان  داد:  ادامه  وی 
جشنواره  پنجمین  و  سی  اینترنتی  پیش فروش  ویژه 
را  خود  بلیت   cinogram.com آدرس  به  فجر  فیلم 
خریداری کنند. بلیت های خریداری شده به آدرس افراد 

در حساب کاربری خریداران با پیک ارسال خواهد شد.
پنجمین  و  سی  سینماهای  امور  مدیر  اعالم  اساس  بر 
جشنواره فیلم فجر، پیش فروش بلیت ها در تهران از ساعت 
و ساعت 12  آغاز می شود  ماه  بهمن  اول  ۸ صبح جمعه 

شب دوشنبه ۴ بهمن ماه به پایان خواهد رسید.
از  شهرستان ها  در  بلیت ها  پیش فروش  اساس،  همین  بر 
ساعت ۸ صبح دوشنبه چهارم بهمن ماه آغاز می شود و 
خواهد  پایان  به  ماه  بهمن   7 پنجشنبه  شب   12 ساعت 

رسید.

جدایی نادر از سیمین

جدایی  از  کند  می  یادی  امروز  زمان  در  ها  خاطره  یادهاو 
سال  محصول  درام  ژانر  در  ایرانی  فیلمی  سیمین  از  نادر 
غیرانگلیسی  فیلم  بهترین  اسکار  برندهٔ  فیلم  این  است.   1۳۸9
تهیه کنندگی  و  نویسندگی  گردید.کارگردانی،   2۰12 زبان 
از  نادر  جدایی  داشته است..  برعهده  فرهادی  اصغر  را  آن 
 A( جدایی  یک  نام  با  بیشتر  بین المللی  سطح  در  که  سیمین 
سینمایی  اثر  پنجمین  می شود،  شناخته   )Separation
 2۰ به  نزدیک  فروش  با  هم اکنون  و  است  فرهادی  اصغر 
سینمای  تاریخ  فیلم های  پرفروش ترین  صدر  در  دالر،  میلیون 
معادی،  پیمان  می توان  آن  اصلی  بازیگران  از  دارد.  قرار  ایران 
را  زارعی  مریال  و  بیات  ساره  حسینی،  شهاب  حاتمی،  لیال 

برد. نام 
خود  آِن  از  را  جهانی  جایزهٔ   52 از  بیش  مجموعاً  فیلم  این 
اسکار  جایزهٔ  همچون  بین المللی  معتبر  جوایز  کرده است، 
فیلم  بهترین  گلوب  گلدن   ، زبان  غیرانگلیسی  فیلم  بهترین 
غیر انگلیسی زبان، جایزه هیئت داوران و جایزه خرس طالیی 
بهترین  اسپیریت  ایندیپندنت  جایزه  و  برلین  فیلم  از جشنواره 
خارجی  فیلم  بهترین  بودیل  جوایز  جایزه  زبان،  خارجی  فیلم 
جوایز  جمله  از  زبان  خارجی  فیلم  بهترین  سزار  جایزه  و  زبان 
نیز  داخل  در  همچنین  است.  سیمین  از  نادر  جدایی  مهم 
دریافت  فجر  فیلم  جشنواره  نهمین  و  بیست  از  جایزه  چندین 
تا  سیمین  از  نادر  جدایی  به  منتقدان  مثبت  اقبال  کرد. 
 2۰11 سال  برتر  فیلم   1۰ جزو  را  آن  برخی  که  است  جایی 
اخیر  فیلم های  برترین  از  یکی  را  فیلم  این  گاردین  خوانده اند؛ 

نامید. سینما 
در  تصویری  یک  می گوید:من  فیلم  ایجاد  ایدهٔ  دربارهٔ  فرهادی 
شکل  ماجرایی  از  شدم  متوجه  بعدها  که  داشتم  خود  ذهن 
میان سالی  مرد  تعریف کرده بود؛  برایم  برادرم  زمانی  که  گرفته 
می کند.  حمام  تنهایی  را  خود  آلزایمر  به  مبتال  و  پیر  پدر  که 
برایش  کرد  وادار  را  من  که  بود  دکمه ای  مانند  تصویر  این 

بدوزم. کت 
می  چی  برا  :قاضی:  فیلم  این  یادماندنی  به  دیالوگ 
اینکه  برای  )لیال حاتمی(:  خوای طالق بگیری؟ / سیمین 
بگه  ایشون  االن  همین  بیاد.  من  با  خواد  نمی  ایشون 
دادخواستمو  دیگه  میدم  رضایت  االن  همین  من  میاد 
معادی(:  )پیمان  نادر   / بیای؟  حاضری  گیرم.  می  پس 
نیست؟  حاضر  چرا  سیمین:   / نیستم.  حاضر  من  نخیر 
خودت  چراشو  نادر:   / نیست.  حاضر  چرا  بگید  آقا  حاج 
نمی  / سیمین: من  بگو.  برات مهمه، شما  می دونی. شما 
حاضر  چرا  بده  توضیح  دیگه  دور  یه  کن  لطف  دونم، 
چرا  که  بیاره  من  برای  دلیل  یه  ایشون  نادر:   / نیستی؟ 
یه  تو  سیمین:   / خارج؟  بریم  کنیم  ول  موقعیت  این  تو 
دلیل  هزارتا  من  نادر:   / بمونیم؟  باید  چرا  که  بیار  دلیل 
نادر: یکیش پدرم،   / برات میارم. / سیمین: یکیشو بگو. 
ولی  سیمین:   / بگم؟  بازم  کنم.  ول  تونم  نمی  پدرمو  من 
تو رو ول کردم؟  نادر: من کی   / تونی ول کنی.  زنتو می 
طالق  دادخواست  من  برای  تو  دادگاه.  کشوندی  منو  تو 
 / انداختی.  منو  زندگی  از  اینجا  کشوندی  منو  فرستادی 
به  وقتی  کردی  چیکار  پس  کردی؟!  چیکار  پس  سیمین: 
حاج  نیست؟…  کردن  ول  اسمش  این  برو،  میگی  زنت 
بله  نادر:   / بره؟!  بره،  اگه می خواد  آقا همین االن نگفت 
که  من  کنی،  زندگی  من  با  نمی خوای  وقتی  میگم،  االنم 
روز  یه  برو.  دارم،  نگهت  بخوام  زور  به  نیاوردمت  زور  به 
من  با  خوای  نمی  امروز  کنی  زندگی  من  با  خواستی  می 

کنی. زندگی 

یادها و خاطره ها در زمان .....

باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش               
 کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست؟

عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو            
  دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟

امروز با حافظ

آزادی،  عشق،  خوشبختی،  باب  در  تفکر 
درباره ی  تفکر  بدی،  و  خوبی  عدالت، 
را  ما  هستی  بنیاد  که  است  پرسش هایی 

دگرگون می کند. )ادگارمون(

سخن حکیمانه

»مارون« و »تن تنهایی« 
خواندنی شدند

عنوان  با  سلیمانی  بلقیس  جدید  رمان 
»مارون« و »تن تنهایی« نوشته سحر سخایی 
راهی  و  منتشر  نشر چشمه  توسط  زودی  به 

بازار نشر می شود. 
نشر چشمه به زودی 2 رمان ایرانی را به چاپ 
می رساند که یکی از آن ها رمان جدید بلقیس 
سلیمانی، نویسنده اقلیمی نویس کشور است. 
این رمان با عنوان »مارون« به زودی در قالب 
قفسه  های  »کتاب  مجموعه  عناوین  از  یکی 

آبی« به چاپ می رسد.
است  سلیمانی  رمان  اولین  بانو«  آخر  »بازی 
آثار  درباره  نقدنویسی  سال  چند  از  بعد  که 
هادس  »به  کرد.  منتشر  را  آن  کشور،  ادبی 
از  »من  سالی«،  »سگ  آمدید«،  خوش 
گورانی ها می ترسم«، »بازی عروس و داماد«، 
این  رمان های  از جمله  و...  »سال خرگوش« 
نویسنده هستند که طی سال های گذشته به 

چاپ رسیده اند.
شهر  یک  قصه  خود،  تازه  اثر  در  سلیمانی 
جریان  در  که  می کند  روایت  را  کوچک 
سال های پر التهاب پیش و پس از انقالب قرار 
آدم هایی  کوچک،  شهر  این  در  است.  گرفته 
حضور  سیاسی  مختلف  تفکرات  و  عقاید  با 
دارند و تنوع آن ها با اتفاقاتی گره خورده که 
تاریخی معاصر کشورمان  تاریخ و حوادث  به 
مرتبطند. به این ترتیب، انقالبی های جوان و 
تازه نفس در کنار کاسبان خرده پا، دختران 
کنار  در  کویری  روستائیان  و  شور  و  شر  پر 
ایفای  پسران ایده آلیست در این داستان به 
به چاپ  به زودی  نقش می پردازند.این رمان 

خواهد رسید.

در بازار کتاب

فارابی  سینمایی  بنیاد  مدیرعامل  تابش  علیرضا 
درباره فیلم سینمایی »خانه ای در خیابان چهل 
تعقل  آرامش،  انسانیت،  یادداشتی  در  یکم«  و 
اثر  این  ویژگیهای  از  را  زیستن  اندیشمندانه  و 
این  متن  رسیده،در  گزارش  است.به  برشمرده 
یادداشت آمده:انسانیت، آرامش، تعقل، اندیشمندانه 
زیستن و از همه مهمتر دوری از زخمهای کهنه 
انتقامجویی از ویژگیهای بارز و ارزشمند فیلم شریف 
است. یکم  و  در خیابان چهل  ای  و وجیه خانه 
داستان سه مادر در خانواده ای بحران زده که نقش 
مادرانه ی زِن باتدبیر ایرانی در آن پر رنگ می شود.
فیلم فضای روانشناسانه و اخالقی پیچیده ای دارد 

و بازیگران توانمند زن این فیلم هم امتیاز دیگری 
برای آن هستند.

فیلمنامه سخت، محققانه و زیبای این اثر در کنار 
تسلط کارگردان جوان و آینده دار آن، نویدبخش 
جریانهای بدیع فرهنگی در عرصه سینمای نوین 
ایران است. حمیدرضا قربانی فیلمساز کاربلدی که 
تجربه ساخت اولین فیلم سینمایی اش را سال 
9۴، پشت سر گذاشت و امیدوارم فیلم دومش را 
نیز تدارک ببیند و زودتر کلید بزند.پارسال وقتی 

فیلمنامه خانه ای در خیابان چهل و یکم را خواندم 
، باتوجه به سوابق کارگردان و تهیه کننده فیلم ، 
یقین داشتم که با فیلمی متفاوت و انسانی در سبد 
فیلمهای سینمایی سال روبرو خواهیم شد. مجموعه 
ای از هنرنمایی بهترینهای سینمای ایران در پشت 
و جلوی دوربین، مخاطب این فیلم تاثیرگذار را 
بیش از پیش به نسل تازه نفس سینمای کشورمان 
امیدوار می کند.بنیاد سینمایی فارابی سال گذشته 
از  و  کرد  اول حمایت  فیلم  تعدادی  از  امسال  و 

جمله در ساخت فیلم “خانه ای در خیابان چهل و 
یکم” مشارکت داشت. خوشحالم که اکران این فیلم 
در سینماها آغاز شد اما کاش در شرایطی مناسب تر 
و تعداد بیشتری از سالنهای سینما این فیلم نمایش 

داده می شد.
خرسندم که تیم جوان، یکدل و باصفای این فیلم 
عمِق  بر  را  دلشان  از  برآمده  حرف  اند  توانسته 
در  مخاطبان  امیدوارم  و  بنشانند  مخاطب  جان 
تهران و شهرستانها این فیلم را در فضایی مطلوب 
تماشا کنند، برای تمام عزیزان دست اندرکار این 
فیلم توفیقات روزافرون را از درگاه خداوند منان 

آرزومندم.

مدیرعامل فارابی درباره »خانه ای در خیابان چهل و یکم«

اختتامیه  در  تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  رییس 
موضوعات  عمومی«  آموزش  و  رسانه  »فرهنگ،  جشنواره  نخستین 
مطرح شده در این جشنواره را دینی، انسانی و اخالقی دانست و از 

برگزاری آن ابراز خرسندی کرد.
اختتامیه نخستین جشنواره »فرهنگ،  آیین  پیام زمان   به گزارش   
استادان،  حضور  با  دی،   27 دوشنبه  عمومی«،  آموزش  و  رسانه 
هنرمندان برتر و محمود صالحی، رییس و حجت االسالم ناصری پور، 
بهزاد  تهران،  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  فرهنگی  معاون 
اجتماعی  شبکه های  و  رسانه  فرهنگسرای  سرپرست  تیمورپور 
و  معارف  گروه  مدیر  فکری،  میثم  شد.  برگزار  فرهنگسرا  این  در 
اسماعیل زاده، مدیر تأمین برنامه شبکه سه سیما از دیگران حاضران 

در این برنامه بودند.
با  را  سخنانش  هنری  فرهنگی  سازمان  رییس  صالحی،  محمود   
تجلیل از عملکرد فرهنگسرای رسانه آغاز کرد و گفت: سال گذشته 
که به فرهنگسرای رسانه آمدم، این فرهنگسرا را با فاصله از عنوانش 
نیز  را  رسانه  که  بودم  فعال  و  جوان  نیروی  یک  دنبال  به  دیدم. 
اینجا  که  خوشحالم  امروز  رسیدم.  تیمورپور  آقای  به  و  بشناسد 
شبکه های  است.  شده  تبدیل  رسانه  اصحاب  برای  پایگاه  یک  به 
مردم  همه  و  است  امروز  زندگی  در  مهم  واقعیت  یک  هم  اجتماعی 
حداقل دو ساعت در روز برای آن وقت می گذارند. فضای مجازی به 
جزء حقیقی زندگی امروز بدل شده است. اگر هم کسی بد استفاده 
باید  و  هستند  ابزار  اجتماعی  شبکه های  دارد.  مشکل  او  می کند، 
موضوع،  اهمیت  به  توجه  با  نتیجه  در  کرد.  استفاده  آن  از  خوب 

باشد. هم  اجتماعی  فرهنگسرای شبکه های  اینجا  گرفتیم  تصمیم 
آموزش  و  رسانه  »فرهنگ،  جشنواره  نخستین  در  کرد:  اضافه  وی   
عمومی« بنا شد از موضوعاتی شروع کنیم که کمتر به آن پرداخته 
نمی شد.  تبیین  اما  می شد،  تبلیغ  که  حالل  رزق  مانند  است،  شده 
رزق حالل پایه بهشت رفتن است. امام حسین )ع( در روز عاشورا به 
عمر سعد گفت شقاوت شما برای کشتن من به این خاطر است که 
شکم هایتان از حرام پر شده است. اگر یک نخ از مال حرام به لباس 

من باشد، نمازم را قبول نمی کنند.

در  اینکه  بیان  با  تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  رییس 
هیچ یک از ادیان الهی به اندازه اسالم به صبر تاکید نشده، عنوان 
کرد: با این وجود پیروان سایر ادیان بیشتر از ما مسلمانان به صبر 
جزئی  تصادف  یک  با  که  شاهدیم  گاهی  متاسفانه  می کنند.  عمل 
خسارت  می گویند.  ناسزا  و  می شوند  عصبانی  طرف  دو  هر  ساده  و 
گرفتار  قیامت  تا  گفتن  ناسزا  با  اما  می شود،  حل  بیمه  پرداخت  با 
خواهی بود. وی افزود: به طور کلی موضوعاتی که در این جشنواره 
که  بود  اخالقی  و  انسانی  دینی،  موضوعاتی  شد،  پرداخته  آنها  به 

پذیرش آن برای مردم آسان است.
با  و  حالل  رزق  انصاف،  سالمتی،  صبر،  موضوعات  با  جشنواره  این 
هنرمندان  اختتامیه  روز  در  و  شد  آغاز  مردادماه  در  فراخوان  اعالم 
لوح  و  جایزه  و  شدند  معرفی  جشنواره  گوناگون  رشته های  برتر 

سپاس دریافت کردند.
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