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تقویت آتش بس فراگیر در سوریه هدف اصلی نشست آستانه
یک منبع نزدیک به مذاکرات سوری در آستانه پایتخت قزاقستان اعالم کرد که هدف اصلی گفت وگوها که 
با حضور هفت هیات از جمله ایران، روسیه و ترکیه از امروز آغاز می شود، تقویت توافق آتش بس فراگیر در 

سوریه است.

جهانگیری:

برجام فضای کار با دنیا را ایجاد کرد
 تا پایان اسفند صرافی ها ساماندهی می شوند

بیســت و پنجمیــن جشــنواره تئاترفجــر در حالیکــه 
آغــاز بــه کار کــرد کــه از فاجعــه تاســف بــار پالســکو 
ــن اســاس  ــر ای ــد روز بیشــتر نگذشــته اســت. ب چن
ــانان  ــش نش ــاد آت ــام و ی ــا ن ــنواره ب ــای جش اجراه

ــرد. ــه کار ک ــاز ب آغ

به  احترام  ادای  با  امروز  فوتبال،  برتر  لیگ  هفته هجدهم 
آتش نشان های شهید در فاجعه پالسکو ادامه می یابد.

دیدارهای این هفته با ادای احترام  به شهدای آتش نشان 
که در حادثه سوختن و فروریختن ساختمان پالسکو جان 

خود را فدا کردند، برگزار می شوند.
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ورزشیفرهنگ و هنر

آسیبهای اجتماعی؛ شاه بیت 
تئاتر فجر امسال

é نویسنده و منتقد: رویا سلیمی

پرسپولیس به دنبال 
تثبیت صدرنشینی

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن
 در حالی که هنوز چند روز از روی کار آمدن رسمی »دونالد ترامپ« در آمریکا نمی گذرد، 

هزاران تن از بانوان معترض به منظور برگزاری تظاهرات در واشنگتن تجمع کرده اند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
جمهوری  که  گفت  اسالمی  شورای  مجلس 
سیاست های  تغییر  به  امیدی  ایران  اسالمی 

خصمانه آمریکا ندارد.
با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  بروجردی  عالءالدین 
به  ترامپ  دونالد  فعالیت  رسمی  آغاز  به  اشاره 
عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه سیاست های آمریکا 
اسالمی  انقالب  از  بعد  و  قبل  دوران  طول  در 
سیاست های خصمانه بوده است، ما امیدی به 
تغییر ماهوی این سیاست ها نداریم، با این وجود 
صحنه عمل برای ما مالک قضاوت است و باید 

ببینیم چه اتفاقی می افتد.
آزمون مهم در  برابر یک  ترامپ در  افزود:  وی 
افکار عمومی آمریکا و جهان قرار دارد و با توجه 
به مجموعه شعارهای دوران تبلیغات انتخاباتی 

و اولین نطق وی بعد از مراسم تحلیفش،  قاعدتاً 
طور  به  که  آمریکا  سیاست های  مجموعه  باید 
مشخص حمایت گسترده ای از تروریسم دارد و 
با  و  این کشور  نامشروع  ملی  منافع  در جهت 
سوء استفاده از قدرت این کشور در سطح جهان 

تغییر ملموس و محسوسی داشته باشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
در  آمریکا  اینکه چتر حمایتی  بیان  با  مجلس 
مورد داعش و در بحران عراق و سوریه از ابتدا 
داشته  وجود  مشهود  و  محسوس  صورت  به 
این  در  تغییری  اگر  طبیعتاً  شد:  یادآور  است،  
مجموعه  در  می تواند  شود  حاصل  سیاست ها 
بحران هایی که در منطقه هست تأثیرگذار باشد.
بروجردی در پایان با تأکید بر اینکه در آمریکا 
کرد:  خاطرنشان  نیست،  تصمیم گیر  فرد  یک 
فعاًل اظهارات ترامپ در حد سخنرانی و شعار 

است و باید منتظر ماند و دید که این شعارها به 
چه میزان عملیاتی خواهد شد.

مسـئول کمیته امـور بین الملل سـتاد مرکزی 
دهه فجر انقالب اسـالمی گفت: مراسـم جشـن 
و بزرگداشـت سی و هشـتمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسـالمی بـا بیـش از 500 برنامه در 60 

کشـور جهان برگزار می شـود.
در  خبـری  نشسـتی  در  ترکمـان  ابراهیمـی 
شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسـالمی افـزود: 
انقـالب  پیـروزی  بزرگداشـت  هـای  برنامـه 
اسـالمی در بیـش از 80 نمایندگـی فرهنگـی 
هـای  نخبگان،شـخصیت  حضـور  بـا  کشـور 
کشـورها،ایرانیان  دینـی  و  سیاسـی،فرهنگی 
و غیـر ایرانیـان و دوسـتداران انقـالب و امـام 

راحـل اجـرا خواهـد شـد.

وی گفـت: برگـزاری نشسـت و همایش هـای 
و  نامـه  ویـژه  چـاپ  سـخنرانی،  تخصصـی، 
نمایشـگاه  فیلـم،  هفتـه  برگـزاری  مقـاالت، 
نمایشـگاه صنایـع  پوسـتر،  و  عکـس  کتـاب، 
دسـتی و مسـابقات ورزشـی از جمله برنامه ها 

خواهـد بـود.
وی گفت:اعـزام بیـش از 100 هنرمنـد به 25 
کشـور بـرای اجـرای برنامـه هـای فرهنگـی و 
هنری،ارسـال بیـش از 8 هـزار قلـم از اقـالم 
فرهنگـی به 10 رایزن فرهنگی،برگزاری شـب 
شـعر و برپایـی کارگاه هـای آموزشـی در 13 
کشـور از دیگـر برنامه های کمیتـه بین الملل 

ست. ا

 انا... و انا الیه راجعون
ســانحه ی دلخــراش و ناگــوار ســاختمان 
عمیــق  تأســف  و  تأثــر  باعــث  پالســکو 

گردیــد.
اینجانب، شهادت غرور آفرین آتش نشان های 
ا...  بقیه  حضرت  محضر  به  را  کف  بر  جان 
رهبری)مدظله العالی(،  معظم  مقام  االعظم، 
و  معزز  خانواده  ویژه  به  و  پرور  شهید  امت 
داغدار آن ها، صمیمانه تسلیت عرض نموده، 

آن  روح  شادی  برای  متعال  خداوند  درگاه  از 
عزیزان علو درجات و برای بازماندگان، صبر و 
سالمتی و برای مصدومان حادثه، شفای عاجل 

مسئلت می نمایم.
   قطعـاً، یـاد و نـام پرخاطـره ی جـان برکفان 
سـازمان آتش نشـانی و نیروهای امدادرسان و 
درس ایثـار و فـداکاری این عزیزان تا همیشـه 

بـر خاطره هـا باقی خواهـد ماند.
 سید محمود علوی

در  طرحی  گفت:  تجارت  معدن  صنعت،  وزیر 
دولت در دستور کار قرار دارد که بر اساس آن 
200 نخبه اقتصادی به عنوان پیشرو در توسعه 
کشور ایفای نقش کنند و بقیه افراد پشت سر 

آنها قرار گیرند.
مراسم  در  دیروز  نعمت زاده«  »محمدرضا 
به  الضرب  امین  نشان  و  تندیس  اعطای 
مناسبت یکصد و سی و سه سالگی اتاق تهران 
افزود: زمان و تاریخ تاسیس اتاق های بازرگانی 
در دنیا و قدمت آن باعث افتخار و این موضوع 
در اتاق تهران نیز مورد توجه قرار گرفته است.

با  دولت  همکاری  بر  تاکید  با  صنعت  وزیر 
و  ها  همکاری  گفت:  اقتصادی،  های  تشکل 
میان  وگو  گفت  شورای  در  نظرهایی  تبادل 
دولت و بخش خصوصی وجود دارد که بسیار 

مهم، مفید و سازنده است.
و  دانست  ضروری  کشور  برای  را  توسعه  وی 
بازرگانی  اتاق  در  اقتصادی  نخبه  افزود:200 
و دارای فکر و سرمایه می توانند باعث توسعه 
کشور شوند؛ ما نیز طرحی در این زمینه داریم 
تا آنها پیشرو باشند و بقیه به دنبال آنها مسیر 

توسعه را دنبال کنند.
اقتصـادی  فعـاالن  بـه  خطـاب  زاده  نعمـت 
گفـت: بـه ایـن مسـاله فکـر کنیـد کـه چـه 
اقداماتـی را می توانیـم بـرای توسـعه صادرات 

و تولیـد انجـام دهیـم.

بروجردی: امیدی به تغییر سیاست های خصمانه آمریکا نداریم

اجرای ویژه برنامه های پیروزی انقالب در 60 کشور جهان

پیام تسلیت وزیر اطالعات در پی حادثه ی دلخراش ساختمان پالسکو

طرح دولت برای پیشرو کردن 200 نخبه اقتصادی
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کالم  نور

برگزاری دومین جلسه کمیسیون 
نظارت مجمع تشخیص مصلحت

مجمع  نظارت  کمیسیون  جلسه  دومین 
اجرای  ُحسن  بر  نظام  مصلحت  تشخیص 
آیت  رحلت  از  پس  نظام،  کلی  سیاست  های 
ا... هاشمی به ریاست دبیر مجمع، برگزار شد.

نقل  به  صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  به 
مصلحت  تشخیص  مجمع  عمومی  روابط  از 
محسن  آقای  که  دیروز  جلسه  در  نظام، 
ادامه  داشت،  برعهده  را  آن  ریاست  رضایی 
بررسی مغایرت های مصوبات مجلس شورای 
با  توسعه کشور  برنامه ششم  اسالمی درباره 

سیاست های کلی نظام پیگیری شد.
حضور  اعضا  اکثریت  که   نشست  این  در 
بررسی  قانون  این   84 تا   54 مواد  داشتند، 

شد و دو مورد مغایرت تشخیص داده شد.

حجت االسالم آل هاشم:

سیاست های آمریکا در منطقه لزوم 
تقویت توان دفاعی را ثابت می کند

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: 
در  آمریکا  پیچیده  سیاست های  به  توجه  با 
ایران  اسالمی  جمهوری  است  الزم  منطقه، 
نه تنها قدرت دفاعی خود را حفظ کند، بلکه 
هر روز به تقویت و گسترش آن نیز بپردازد.

محمدعلی  حجت االسالم  مهر،  گزارش  به 
سیاسی  عقیدتی  سازمان  رئیس  آل هاشم 
سیاسی  تحوالت  علمی  همایش  در  ارتش 
منطقه غرب آسیا که با حضور امیر پوردستان 
از  جمعی  و  ارتش  کل  فرمانده  جانشین 
روحانیون، فرماندهان و مسئولین آجا برگزار 
شد، با اشاره به اینکه الگوی مترقی ارائه شده 
به  تأسی  با  ایران  اسالمی  جمهوری  توسط 
تعالیم اسالم در مبارزه با استعمار و استکبار 
ایجاد  باعث  که  بود  ای  پدیده  ترین  مهم 
نوآوری و دگراندیشی در دنیا بویژه در منطقه 

حساس غرب آسیا شده است.
افزود:  ادامه  در  ارتش  در  ولی فقیه  نماینده 
منطقه غرب آسیا از دیرباز یکی از مهم ترین 
امروز  که  جهان  بود  مناطق  حساس ترین  و 
از  بیش  پیچیده  و  زیاد  تحوالت  بدلیل 
قرار  جهانیان  توجه  مورد  دنیا  دیگر  مناطق 

گرفته است.
وی ادامه ادامه داد: در مقطع فعلی کشورهای 
ایران  اسالمی  جمهوری  بویژه  منطقه  این 
تأثیرگذار و کلیدی نقش  بعنوان یک کشور 

مهمی در منطقه غرب آسیا دارد.
در  ارتش  سیاسی  عقیدتی  سازمان  رئیس 
سیاست های  تبیین  به  سخنانش  ادامه 
در  آمریکا  جمله  از  استکباری  دولت های 
منطقه حساس غرب آسیا پرداخت و گفت: 
آمریکا  پیچیده  سیاست های  به  توجه  با 
و  مستقیم  حضور  گسترش  و  منطقه  در 
کشورها  و  دولت  ها  از  برخی  غیرمستقیم 
در این منطقه حساس، الزم است جمهوری 
را  خود  دفاعی  قدرت  نه تنها  ایران  اسالمی 
حفظ کند، بلکه هر روز به تقویت و گسترش 

آن نیز بپردازد.
آل هاشم گفت: بیگانگان با همکاری رژیم های 
تروریسم  دست خوش  را  منطقه  مستبد، 

کرده اند.
وی در ادامه گفت: ادعاهای واهی آمریکا در 
پدیده  این  گسترش  جز  تروریسم  با  مبارزه 
نداشته  ما  منطقه  برای  دیگری  فایده  شوم 
فصل  و  حل  موجب  آمریکا  سیاست های  و 

مشکالت نشده  است.
ارتش  سیاسی  عقیدتی  سازمان  رئیس 
حرکات و سیاست های آمریکا را در راستای 
صهیونیستی  رژیم  منافع  امنیت  تأمین 
و  سوریه  در  جنگ  تداوم  گفت:  و  دانست 
در  کشورها  دیگر  در  ناامنی  ایجاد  و  عراق 

همین راستا است.
معظم  مقام   138۹ سال  در  افزود:  آل هاشم 
منطقه  تحوالت  روند  به  توجه  با  رهبری 
نامیدند  تاریخی  پیچ  یک  را  وضعیت  این 
که حاکی از تحول سیاسی گسترده در این 
مقطع  اهمیت  نشان دهنده  و  بود  منطقه 
است که هوشیاری  آسیا  فعلی منطقه غرب 
مسئولین جمهوری اسالمی ایران را می طلبد.

دوران  این  در  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
از  رویدادها  و  ابعاد  صحیح  درک  تاریخی، 
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که باعث 
تحوالت  در  کشورمان  آینده،  در  می شود 
لذا  باشد،  تعیین کننده داشته  منطقه نقش 
شناخت صحیح  و  درک  بر  همواره  معظم له 

آحاد مردم و مسئولین تأکید فرموده اند.
در  ارتش  سیاسی  عقیدتی  سازمان  رئیس 
اصلی  مأموریت  امروز  پایان سخنانش گفت: 
از  ارتش  در  سیاسی  پژوهشگران  و  نخبگان 
اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است و 
شناخت تحوالت جاری و موقعیت راهبردی 
جبهه خودی و راهبردی دشمنان در همین 

راستاست.

خبر

تقویت آتش بس فراگیر 
در سوریه هدف اصلی نشست آستانه

یک منبع نزدیک به مذاکرات سوری در آستانه پایتخت قزاقستان 
اعالم کرد که هدف اصلی گفت وگوها که با حضور هفت هیات از 
جمله ایران، روسیه و ترکیه از امروز آغاز می شود، تقویت توافق 

آتش بس فراگیر در سوریه است.
به گزارش ایرنا، پایگاه رادیو روسی اسپوتنیک دیروز به نقل از 
این منبع بدون معرفی نوشت: هدف اصلی مذاکرات در پایتخت 
سوری  های  طرف  سوی  از  بس  آتش  توافق  تائید  قزاقستان، 

خواهد بود و کارهای مقدماتی نیز انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد: نمایندگان گروههای مسلح شرکت کننده 

در مذاکرات، می توانند برای اجرای آتش بس تضمین بدهند.
از  بست  بن  شکستن  هدف  با  آستانه  نشست  ایرنا،  گزارش  به 
که  شده  ریزی  برنامه  ژنو  در  سوری  صلح  مذاکرات  سرگیری 
الحمایه  تحت  مسلح  گروههای  کارشکنی  با  پیش  ماه  هفت  از 
متوقف  سعودی  عربستان  جمله  از  ضدسوری  کشورهای  گروه 

شده است.
ای  مقدمه  آستانه  نشست  روسی،  رسانه  اعالم  به  بنا  همچنین 
که  است  ژنو  در  متوقف شده صلح  مذاکرات  از سرگیری  برای 
نظارت  با  بهمن(   20( فوریه  هشتم  اعالم شده  برنامه  براساس 

سازمان ملل متحد در ژنو آغاز خواهد شد.
وزارت امور خارجه قزاقستان میزبان مذاکرات سوری نیز امروز 
بانی  کشور  سه  ترکیه  و  روسیه  ایران،  بر  افزون  که  کرد  اعالم 
نشست آستانه، دو هیات دولت سوریه و مخالفان و استفان دی 
میستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور این کشور نیز در 

گفت وگوها شرکت خواهد کرد. 
مذاکرات  در  نیز  آمریکا  سفیر  گزارش،  این  براساس  همچنین 
سوری که در هتل ریکسوس پایتخت قزاقستان برگزار می شود، 

حضور دارد.
قزاقستان  وزارت خارجه  از  نقل  به  نیز  کا  ار. ب.  روسی  شبکه 
دو  مذاکرات  شده،  انجام  ریزی  برنامه  براساس  که  داد  گزارش 

روزه سوریه پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.
مطابق برنامه اعالم شده، مذاکرات آستانه عصر سه شنبه پایان 

می یابد.
حسین جابری انصاری معاون امور عربی و آفریقای وزارت خارجه 
وگوها  گفت  این  در  را  ایران  اسالمی  جمهوری  هیات  ریاست 

برعهده دارد. 
ایران، روسیه و ترکیه سه کشور مبتکر آتس بس سوریه برقرار 
شده از 10 دی ماه و همچنین برگزاری مذاکرات آستانه هستند.

تعیین تکلیف قیمت بنزین در سال ۹6

تصمیم گیری درمورد سرنوشت درآمدهای حاصل از فروش بنزین، 
موضوع نشست کمیسیون تلفیق بودجه ۹6 مجلس بود که با حضور 
وزیر نفت برگزار شد. نشستی که نتیجه آن افزایش سهم صندوق 

توسعه ملی از درآمدهای نفتی بود.
به گزارش ایسنا، درحالی که طبق الیحه بودجه سال 13۹6 که اواسط 
آذرماه از سوی دولت تقدیم مجلس شد قیمت بنزین افزایش پیدا 
نمی کند، نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 13۹6، به تعیین 
تکلیف درآمدهای حاصل از فروش این فرآورده نفتی اختصاص یافت 
و طبق گفته محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 
سال ۹6 مجلس در سال آینده 5 درصد از قیمت فروش فرآورده های 
نفتی بدون افزایش قیمت بنزین برای مصرف کنندگان، به توسعه 

پاالیشگاه ها اختصاص داده می شود.
در این نشست که به بررسی درآمدهای نفتی اختصاص داشت، بیژن 
زنگنه، وزیر نفت کشورمان با حضور در کمیسیون گزارشی از مجموعه 
بازار نفت و پیش بینی قیمت ها به اعضای کمیسیون ارائه کرد و به گفته 
مفتح موضوعات پیش بینی قیمت نفت و دالر و تأثیرات آن در بودجه 
در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر نمایندگان تالش 

خواهد شد بودجه کشور به متغیرهای مذکور وابسته نباشد.
و  توسعه  ششم  برنامه  مصوبات  به  توجه  با  اینکه   بیان  با  وی 
سیاست های کلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری، درآمدهای نفتی 
بر اساس اسناد باالدستی اختصاص می یابد، اظهار کرد در الیحه دولت 
مقرر شده بود 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی 
اختصاص یابد اما بر اساس مصوبه امروز 30 درصد از این درآمدها به 
صندوق توسعه ملی اختصاص یافت. همچنین کمیسیون بر اساس 
سیاست های کلی 14.5 درصد از درآمدهای نفتی را به شرکت نفت، 
3 درصد از درآمدهای نفتی را به مناطق محروم، نفت  خیز و گازخیز 

اختصاص داد.
طبق گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹6 مجلس صد 
هزار میلیارد تومان از کل درآمد نفت بعد از کسر موارد مذکور در 
بازار به هر  بنابراین قیمت نفت در  بودجه عمومی لحاظ می شود 
صورتی تعیین و اگر در مجموع درآمد نفت بیش از پیش بینی ها باشد، 
مازاد این درآمد باید به حساب ذخیره ارزی اختصاص  یابد که بیانگر 
این است دولت نمی تواند کاهش درآمد مالیاتی را از افزایش درآمدهای 

نفتی جبران کند.
مفتح ادامه داد عالوه بر موارد مذکور مقرر شد 5 درصد از قیمت 
فروش فرآورده های نفتی بدون افزایش قیمت بنزین برای مصرف 
کننده به توسعه پاالیشگاه ها و همچنین عالوه بر موارد مذکور 30 هزار 
میلیارد تومان برای قیر که به آسفالت راه های روستایی و شهرهای 

محروم اختصاص داده می شود.

خبر

با  دولت  گفت:  جمهور،  رئیس  اول  معاون 
کار  فضای  زیادی  حدود  تا  برجام  تحقق 
عده ای  اینکه  پس  کرد  ایجاد  را  دنیا  با 
کوچک  را  بزرگ  کار  این  می کنند  تالش 
کوچک  را  خودشان  واقع  در  دهند،  جلوه 

می کنند.
امین  نشان  مراسم  در  جهانگیری  اسحاق 
اتاق  سالگی   133 مناسبت  به  که  الضرب 
تهران دیروز در تاالر وحدت برگزار شد، با 
بیان اینکه اتاق بازرگانی به عنوان مهمترین 
و قدیمی ترین نهاد مدنی ایران در بخش 
خصوصی و تبدیل شدن به پارلمان بخش 
است،  داشته  نظیر  کم  نقشی  خصوصی 
افتخار دارد  برای دولت ها جای  اظهارکرد: 
برنامه  منت،  و  مزد  بدون  مجموعه ای  که 
دولت  به  و  کند  نقد  را  سیاست هایش  و 

مشورت دهد.
امید  و  تدبیر  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
افتخار دارد که از ابتدا از نظرات و مشورت 
بخش  فعاالن  و  دانشگاهیان  نخبگان، 
خصوصی و اتاق بازرگانی در تصمیم گیری 
کرد:  تصریح  است،  گرفته  بهره  خود  های 
وقتی کسی سربلندی ایران را بخواهد و در 
این راستا کار کند، باید او را دوست بداریم 

و به حضورش افتخار کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه اقتصاد ایران راهی 
ندارد جز اینکه بخش خصوصی میدان دار 
اصلی اقتصاد باشد، افزود: اگر زمینه خوب 
را برای بخش خصوصی فراهم کنیم، قادر 
انجام  به  را  بزرگی  بود که کارهای  خواهد 

برساند.
وی با بیان اینکه سرآغاز کار دولت روشن 
شده  متوقف  چرخ  انداختن  راه  که  بود 
کرد:  تصریح  دارد  زحمتی  پر  راه  اقتصاد 
محیطی  که  بود  این  دولت  کار  مهمترین 

مناسب برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند.
جهانگیری با اشاره به اینکه دولت در کنار 

خصوصی  بخش  به  تواند  می  که  وظایفی 
است  قطعی  وظایف  به  مکلف  کند  واگذار 
که قادر به واگذاری آنها به بخش خصوصی 
دولت  مثال  طور  به  کرد:  اظهار  نیست، 
باید تعامل با دنیا برقرار کند و هیچ بخش 
خصوصی نمی تواند مدعی شود که مسئول 
سیاست خارجی کشور است. دولت در این 
راستا به فضل الهی با تحقق برجام تا حدود 
زیادی فضای کار با دنیا را ایجاد کرد. پس 
اینکه عده ای تالش می کنند این کار بزرگ 
را کوچک جلوه دهند، در واقع خودشان را 

کوچک می کنند.
قطعی  وظایف  دیگر  از  اینکه  بیان  با  وی 
داخلی  ثبات  با  و  آرام  فضای  ایجاد  دولت 
است توضیح داد: بخش خصوصی در تالطم 
پس  شود.  می  نگران  داخلی  درگیری  و 
در  وحدت  و  انسجام  ایجاد  دولت  وظیفه 
کشور است و می توان گفت دولت در این 
مسیر فضای پیش رونده ایجاد کرده است 
و در حال حاضر فضای اقتصادی کشور کند 

کننده کار نیست.
وی با بیان اینکه منتقدان باید بدانند که در 
مورد دولت چه اموری را باید و چه اموری 

را نباید نقد کنند، گفت: این که رسانه ها و 
ایجاد  نقد دولت فرصت  برای  صدا و سیما 
صدا  گاهی  و  است  خوبی  کار  کنند،  می 
امر  این  برای  زیادی  هزینه های  سیما  و 
اختصاص می دهد. اما اینکه جلسه بگذارند و 
در مورد درست و غلط بودن آمارهای منتشر 
شده از سوی مراکز آماری و با بررسی های 
کنند  گفت وگو  و  بحث  آمار  و  ریاضی  علم 
نشان می دهد که این کاره نیستند. چرا که 
بلکه  شاخص ها و آمارها قابل نقد نیستند، 
آنچه می توان مورد نقد قرار دارد سیاست ها 

و برنامه های دولت است.
اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
خوبی  های  سیاست  دولت  در  معتقدم 
بوده  خوب  نیز  عملکردها  و  شده  تدوین 
پیش  رغم  علی  کرد:  نشان  خاطر  است، 
بینی ها مبنی بر افزایش تورم شاهدیم که 
تا پایان دی ماه تورم سال 6.۹ می باشد و 
همچنین رشد شش ماهه مثبت بوده است،  
اول  ماهه  در شش  نفت  بدون  رشد  حتی 

سال به 4.3 درصد رسیده است.
ماهه  شش  رشد  به  همچنین  جهانگیری 
در  صادرات  و  خدمات  کشاورزی،  صنعت، 

کشور اشاره کرد و افزود: در مورد موضوع 
بسیاری  های  تالش  نیز  ارز  نرخ  تغییرات 
غیر  های  تصمیم  وارد  که  دادیم  انجام 
در  مان  اصلی  های  سیاست  با  که  اصولی 

تضاد باشد، نشویم.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور بعد از 
تحریم از نظام بانکی به سیستم صرافی ها 
منحرف شده است، تصریح کرد: باید اقتصاد 
برگردانیم، چرا  بانکی  به سیستم  را  کشور 
که ریسک های صرافی ها نباید برای تولید 

کنندگان و کارآفرینان باشد.
جهانگیری همچنین با بیان اینکه تا پایان 
خواهند  ساماندهی  ها  صرافی  ماه  اسفند 
شد، گفت: برخی افراد به صرافی ها مراجعه 
کرده و مبالغ بسیار باالیی ارز خریداری می 
کنند، که معلوم نیست با این همه اسکناس 
ارز چه کاری قرار است انجام دهند و حتی 
مشخص نیست که ریال آن را از کجا آورده 
دقیق  طوری  به  موضوع  این  باید  و  اند 

ساماندهی شود.
و  فاینانس  مورد  در  همچنین  جهانگیری 
استفاده از منابع خارجی توضیح داد تاکنون 
استفاده  خارجی  منابع  از  ایم  نشده  موفق 
مطلوب کنیم. البته علت این موضوع سخت 
گیری های ماست تا طرف های مقابل روز 
این  را اصالح کنند و در  قراردادها  به روز 
بانکی  زمینه صحبت های آخر میان نظام 
ما و بانک های خارجی در حال انجام است. 
چون ما معتقدیم باید دقت الزم را به خرج 
آینده  برای  که  بگیریم  تصمیمی  و  دهیم 
کشور مطمئن باشد، حتی اگر چند ماهی 

کار عقب بیفتد.
اقتصاد  اینکه  بیان  با  پایان  در  جهانگیری 
در  می تواند  صحیح  سیاست های  با  کشور 
مسیر رشد و توسعه قرار گیرد، اظهار کرد: 
و  بود  امیدوار  کشور  آینده  به  نسبت  باید 

نباید اجازه بدهیم جوانان ناامید شوند.

جهانگیری:

برجام فضای کار با دنیا را ایجاد کرد
 تا پایان اسفند صرافی ها ساماندهی می شوند

ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
را  هسته ای  توافق  آمریکا  اگر  گفت: 
تا  داریم  آمادگی  نیز  ما  بگذارد  کنار 
عادی  حالت  به  را  هسته ای مان  برنامه 

بازگردانیم.
انرژی  سازمان  رئیس  صالحی  علی اکبر 
در  ایران  جمهور  رئیس  معاون  و  اتمی 
این  سی  بی  سی  شبکه  با  گفت وگو 
جمهور  رئیس  ترامپ  دونالد  که  مساله 
مراسم  در  اش  سخنرانی  در  آمریکا 
است  نکرده  ایران  به  ای  اشاره  تحلیف 

را مثبت ارزیابی کرد.
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  صالحی 
رقابت های  در  ترامپ  اظهارات 
به  از  پس  بود  گفته  که  انتخاباتی اش 
و  ایران  هسته ای  توافق  رسیدن  قدرت 
گروه 1+5 را پاره خواهد کرد، گفت: ما 
توافق  شدن  نابود  شاهد  خواهیم  نمی 
تا  داریم  آمادگی  اما  باشیم،  هسته ای 
در صورت چنین اتفاقی برنامه هسته ای 
نه  بازگردانیم؛  عادی  حالت  به  را  مان 
بلکه  داشتیم،  قرار  که  نقطه ای  در  تنها 
باالتر  شرایطی  سمت  به  فنی  لحاظ  از 

حرکت کنیم.
در  ترامپ  سخنان  به  همچنین  وی 
من  گفت:  و  کرد  اشاره  تحلیف  مراسم 
تماشا  بسیار  دقت  با  را  تحلیف  مراسم 
ایران  درباره  صحبتی  هیچ  او  کردم، 
نکرد و این مثبت است. من در موقعیتی 
ما  کنم.  زنی  گمانه  بخواهم  که  نیستم 
فقط صبر می کنیم تا ببینیم چه پیش 
زمان صداهای  با گذشت  زیرا  آید،  می 

مختلفی شنیده می شود.
کشورمان  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
تاکید کرد که ایران کشور صبوری است 

و عجوالنه عمل نمی کند.
صالحـی در پاسـخ بـه سـوال دیگـری 
توافـق  ترامـپ  اگـر  اینکـه  دربـاره 
هسـته ای را کنـار بگـذارد، ایـران چـه 
اقدامـی خواهـد کـرد، گفـت: ایـران به 
تناسـب عمـل خواهـد کرد. مـا پیش از 
ایـن نیـز یـک بـار ایـن کار را کرده ایم. 
نتیجـه   )2005 سـال  )در  توافـق  آن 
نداشـت و ایـران توانسـت با سـرعت به 
فعالیت هـای هسـته ای خـود بازگـردد. 
مـا بـه راحتـی میتوانیـم بـه سـرعت به 
عقـب بازگردیـم و نه فقط بـه جایی که 
پیـش از ایـن بـوده ایـم، بلکـه از نظـر 

فنـی بـه جایگاهـی بـه مراتـب باالتـر.
وی افزود: من نمی خواهم شاهد چنین 
چنین  خواهم  نمی  قطعا  باشم.  روزی 

تصمیمی بگیرم اما ما آمادگی داریم.
معـاون رئیـس جمهـور ایـران عـالوه بر 
این، از سـند منتشـر شـده از سوی کاخ 
سـفید درباره خط مشـی دونالـد ترامپ 
انتقـاد کـرد کـه در آن بـر لـزوم مقابله 
بـا موشـک ایـران و کـره شـمالی تاکید 

است. شـده 
 10 آمریکا  گفت:  باره  این  در  وی 
ایران  با  کیلومتر(  هزار   16( مایل  هزار 
فاصله دارد و ما هرگز به دنبال ساخت 
ایم.  نبوده  بردی  چنین  با  موشک هایی 
این یک اقدام سیاسی است که با هیچ 

منطقی جور در نمی آید.
به گزارش ایسنا، از زمان پیروزی دونالد 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  ترامپ 
آمریکا، مقامات پیشین این کشور بارها 
توافق  درباره  وی  اظهارات  به  نسبت 
هسته ای ابراز نگرانی و تاکید کرده اند 
که این یک توافق دو جانبه میان تهران 
چند  توافقی  بلکه  نیست،  واشنگتن  و 
سازمان  امنیت  شورای  که  است  جانبه 
ملل نیز در یک قطعنامه مورد تایید قرار 
داد، بنابراین کناره گیری از آن به اعتبار 

آمریکا آسیب خواهد زد.

 وزیر دادگستری با بیان اینکه برجام سند 
حقانیت ما است گفت: هرچند که طرف مقابل 
پیمان شکن بوده و به آن پایبند نباشد، ولی با 

قدرت حق خود را خواهیم گرفت.
مصطفی  المسلمین  و  االسالم  »حجت 
پانزدهمین جلسه شورای  پورمحمدی« در 
مدیران کل حوزه های وزارتی که در وزارت 
دادگستری برگزار شد، ضمن بیان این مطلب 
که برجام دستاورد بزرگی برای کشور است، 
بهترین  برجام  شک  بدون  داشت:  اظهار 

دستاوردی بود که می شد بدست آورد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: نمی گوییم که 
حقمان را به طور کامل گرفته ایم و یا اینکه 
مسیری است که بدون دغدغه می توان آن 
را پیمود وکسی سنگ اندازی نخواهد کرد، 
اما در این موقعیت، بهترین کاری بود که می 

توانست انجام شود.
پورمحمدی با بیان اینکه به کسی هم اجازه 
نمی دهیم به حقوق ملت ما تجاوز کند، تاکید 
کرد: با طرف مقابل صحبت می کنیم اگر صد 
واحد حق ماست دو واحد حق ما را ندهد می 
ایستیم؛ یقه اش را می گیریم؛ می گوییم ما از 
تو ده میلیون طلبکاریم تو صد هزار تومانش 
رو نداده ای و من حقم را می خواهم و باید 
بدهی؛ اگر ندهی دعوا می شود، دادگاه می 
رویم، حاال طرف مقابل کسی باشد که چون 
پول و زور دارد و ابزار در اختیارش هست، 
قلدری بکند و زور بگوید، ما کوتاه بیاییم؟ از 

حقمان بگذریم؟ این که خیلی بد است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ملتی که 
از حق خودش کوتاه بیاید شکست خواهد 
خورد بیان کرد: حکایت برجام مانند این 
نصف  دادگاه  در  شما  نماینده  که  است 
حقتان را گرفته، آیا توی سرش می زنند 
می  تشویقش  یا  گرفت  را  حق  نصف  که 
بگیرد.  هم  را  اش  بقیه  و  برود  که  کنند 
را  سند  هم  نشسته  شما  خانه  در  ظالم 
شما  نشسته،  شما  خانه  در  هم  برداشته 
از  گیری،  می  را  سند  دادگاه،  به  میروید 
دو اتاق خانه هم بیرونش می کنی اما بقیه 
خانه را او می نشیند حال آیا این نماینده 
می  کنند؟  نمی  یا  کنند  می  تحسین  را 
از  و  گرفتی  را  سند  که  ا...  بارک  گویند 
کمک  حاال  کردی؛  بیرونش  هم  اتاق  دو 
کنیم.  بیرونش  هم  ها  اتاق  بقیه  از  کنیم 

حقانیت  سند  برجام  گفت:  پورمحمدی 
است  بزرگی  خیلی  دستاورد  این  ماست. 
پیمان  و  ندهد  انجام  آمریکا  اگر  حتی 
شکنی کند؛ مگر آمریکا با ما فقط پیمان 
شکن است؟ با همه پیمان شکنی می کند 
اروپا هم پیمان شکنی  با چین، روسیه و 
با  حق  گفتیم  دنیا  در  ما  اما  کند؛  می 
ماست این هم سندش. حاال آمریکا چون 
زور و پول دارد، می خواهد زیر برجام بزند 
آیا از ارزش کار ما و دستاورد ما کم شده؟
وزیر دادگستری در خصوص منتقدین برجام 
گفت: برخی می گویند تحریم های آمریکا 
طبیعی  این  است؟  برقرار  همچنان  چرا 
است؛ چرا که ما در موضوعات حقوق بشری، 
موشکی و منطقه ای وارد مذاکره نشده ایم 
موضوعات،  این  به  مربوط  های  تحریم  و 
کرده  پیدا  ادامه  و  داشته  وجود  گذشته  از 
بهانه ای  اما چون موضوع هسته ای  است؛ 
برای تحریم بین المللی و صدور قطعنامه از 
سوی شورای امنیت علیه ما شد و به چهره 
سیاسی و حیثیت ما لطمه وارد می کرد، بر 
سر میز مذاکره نشستیم که به لطف خداوند 
دستاوردهای خوبی نیز بدست آوردیم، وگرنه 

ما 35 سال است که تحریم شده ایم.
که  هایی  تحریم  آثار  افزود:  پورمحمدی 
بیش از 10 سال برای عملیاتی شدن آنها 
برنامه ریزی و مقدمه چینی شد را می توان 
به راحتی و با فوریت در یک سال از بین برد 
و نقد در این خصوص باید منصفانه باشد؛ 
با  و  تحریف شده  بصورت  را  مسائل  نباید 
القای حس منفی برای جامعه بازگو کرد؛ 
ایجاد اختالف و ناامیدی در جامعه و خود 
را در برابر دشمن ضعیف دیدن، اشتباهی 

بزرگ و به نوعی فتنه است. 

وزیر دادگستری: 

برجام سند حقانیت ما است
صالحی: برای بازگرداندن برنامه 

هسته ای مان به حالت عادی، آمادگی داریم

اندکی پس از ادای سوگند ترامپ همه سفرای آمریکا 
معرفی  جایگزین  هنوز  برخی  برای  و  شدند  اخراج 

نشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ایندیپندنت نوشت 
به عنوان چهل و  ترامپ  آنکه دونالد  از  اندکی پس 
پنجمین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد، همه 
سفرای آمریکا اخراج شدند و برای برخی از آنها فرد 

جایگزین معرفی نشده است. 
ترامپ  نوشت:  انگلیس  چاپ  ایندیپندنت  روزنامه 
آمریکا  سفیران  همه  از  که  بود  شده  آن  خواستار 
رئیس  اوباما  باراک  که  سراسر جهان  کشورهای  در 

جمهور قبلی آنها را منصوب کرده بود خواسته شود تا 
ظهر روز بیستم ژانویه از سمت های خود کنار بروند. 
گروه انتقال قدرت به ترامپ، بیست و سوم دسامبر 
در  دیگر،  رؤسای جمهور  بر خالف  بود  کرده  اعالم 
تمدید سمت های خود  مورد سفرایی که خواستار 
افرادی که  از روز تحلیف ترامپ هستند حتی  پس 

فرزند کوچک دارند هم استثنایی وجود ندارد. 
سفرای  که  است  شایع  سیاستی  این  این،  وجود  با 
منصوب شده سیاسی در آغاز فعالیت دولت جدید 
استعفاء کنند. اینکه افراد جایگزینی مطرح نباشند 

کمتر رواج دارد. 

موضوعات  و  ها  سازمان  کشورها،  در  سفیر  هشتاد 
کنار  ناگهان  جهان،  زنان  موضوعات  سفیر  مانند 

رفته اند. 
این وضعیت اکنون این تهدید را به همراه دارد که 
در  تایید شده  سفیر  بدون  ماهها  زیادی  کشورهای 
مجلس سنا باشند و خط مستقیم به رئیس جمهور 
که  کشورهایی  در  ویژه  به  موضوع  این  شود.  قطع 
روابطی حساس با آمریکا دارند اهمیت بیشتری دارد. 
تاکنون انتصاب های معدودی صورت گرفته و نیکی 
ِهیلی Nikki Hayley، فرماندار ایالت کالیفرنیای 

جنوبی، نماینده آمریکا در سازمان ملل است. 

دیوید فریدمن David Friedman، وکیل فعال 
و  اسرائیل  در  آمریکا  سفیر  ورشکستگی،  زمینه  در 
تِری برانستاد Terry Branstad، سفیر در چین 

است. 
همسر  ترامپ  ایوانا  است  شده  گزارش  که  آنطور 
اینکه در جمهوری چک سفیر  نخست ترامپ برای 

شود ابراز عالقه مندی کرده است. 
در  زیادی  افراد  نکردن  منصوب  سبب  به  ترامپ 
روبروست.  انتقاد  با  وزیر،  از  تر  پایین  سمت های 
شورای امنیت ملی و وزارت دفاع، همچنان بیشترین 

سمت های خالی را دارند.

اقدام عجیب ترامپ 
در نخستین روز کاری؛

برکناری همه 

سفرای آمریکا
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گزارش وزیر کشور درباره ابعاد حادثه پالسکو 
به شورای امنیت کشور

از تشکیل  رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
ابعاد  جلسه شورای امنیت کشور و توضیحات وزیر کشور درباره 

حادثه پالسکو خبر داد.
به گزارش ایسنا، عالءالدین بروجردی در حاشیه بازدید از عمیات 
آواربرداری پالسکو با بیان اینکه »امیدواریم هرچه سریع تر دوستان 
عملیات آواربرداری را به اتمام رسانده تا ابعاد مختلف این رویداد 
کشف شود تا ببینیم چه اتفاقی رخ داده است« گفت: ارگان های 
همکاری  شاهد  و  کرده اند  شرکت  آواربرداری  این  در  مختلف 
صمیمانه همه ارگان ها و همراهی و همدلی مردم و جهانیان در 

این موضوع بودیم.
کم  تهران  در  پالسکو  مشابه  »ساختمان های  این که  بیان  با  وی 
نیست« گفت: مسووالن امر عنوان کردند که بارها به مالکان این 
پاساژ هشدار داده اند اما باید از مرحله توصیه خارج شده و مالکان را 

ملزم به اجرای مسائل ایمنی کنیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
»اگر در این مساله نیازمند قانون هستیم مجلس شورای اسالمی 
آماده است تا در قالب دو فوریت این مساله را حل کند« گفت: البته 
اگر قوانین الزم نیز داریم، باید آنها عملی شده و الزامات رعایت آن 

شفاف تر شود.
بروجردی درخصوص شهیدخواندن آتش نشانان این حادثه گفت: 
این حادثه کمتر از میدان جنگ و عزیزانی که بر روی میدان مین 
رفتند نیست. من دیروز با یکی از آتش نشانان مالقات کرده و او گفت 
که ما هشدارهای زیادی برای نجات مردم دادیم چراکه می دانستیم 
طبقات باال در حال ریختن است، اما تالش داشتیم که جان مردم 
را نجات دهیم حتی من آماده بودم در صورت ریزش، خودم را از 
طبقه یازدهم به پایین پرتاب کنم تا زحمت شناسایی من از طریق 
DNA و به دوستانم تحمیل نشود. وی همچنین از آمادگی مجلس 

برای شهید نامیدن آتش نشانان خبر داد.
نیست،  مشاغل سخت  جزو  آتش نشانی  »اگر  این که  بیان  با  وی 
حاضریم در قالب دو فوریت این مساله را حل و فصل کنیم« گفت: 

آتش نشانی جزو مشاغل پر ریسک و خطرناک است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
این سوال که آیا موضوع پالسکو در مجلس پیگیری می شود یا نه، 
گفت: کمیته تخصصی به دستور الریجانی رییس مجلس شورای 
اسالمی تشکیل شده است و نیز در جلسه شورای امنیت کشور، 
وزیر کشور درخصوص ابعاد مختلف این حادثه توضیحاتی را ارائه 
کرد و امیدواریم با آواربرداری هرچه سریع تر ابعاد مختلف این حادثه 

مشخص شود.

عربستان، حج را کامال سیاسی کرده است

یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس دعوت عربستان آن هم به صورت ظاهری و در گفتار از 
ایران برای تنظیم مناسک حج را اقدامی تبلیغی دانست و گفت 
که حتی در صورت دعوت رسمی نیز باید امنیت و احترام حجاج 

ما حفظ شود.
اینکه عربستان  بیان  با  ایسنا،  با  مجمدجواد جمالی در گفت وگو 
گفت:  است،  کرده  سیاسی  کاماًل  را  حج  شعارهایش  علیرغم 
عربستان در برابر ارائه خدماتی همچون حمل ونقل و حتی نظافت 
مسجدالحرام از حجاج پول می گیرد و در مقابل این مبالغ حتی 

حرمت حجاج را نگه نمی دارد.
وی با اشاره به هتک حرمت تعدادی از حجاج ایران در فرودگاهی 
بی تدبیری  نمونه  گفت: آخرین   ،66 سال  وقایع  و  عربستان  در 
عربستان سال گذشته در منا بود که حتی نگذاشتند پزشکان خبره 
ما به کمک حجاج آمده و آنها را نجات دهند. دلیل آن است که 
در عربستان مرگ و میر عادی شده و آنها به دلیل وابستگی به 
کشورهای ثروتمند هیچ گاه مورد مواخذه در سازمان ملل، سازمان 

کنفرانس اسالمی و نهادهای حقوق بشری قرار نمی گیرند.
جمالی ادامه داد: عربستان از دولتمردانی لجباز و متکبر تشکیل 
شده که با مدیریت ضعیف و نبود نیروهای کافی و متخصص هرجور 

می خواهند عمل می کنند.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در پایان گفت: اینکه در ظاهر از ایران برای حضور در جلسه 
تنظیم مناسک حج دعوت شده تنها رویکرد تبلیغی و سیاسی است 
تا در نهایت بگویند ما از ایران دعوت کردیم ولی ایران در حج حضور 
پیدا نکرد. کما اینکه اگر این دعوت نیز رسمی باشد باید شرایط ما 

در حفظ احترام و امنیت حجاج ایرانی تأمین شود.

پرداخت بدهی دولت به بخش های خصوصی
 از طریق فروش سهام

یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۹6 از مصوبه 
این کمیسیون برای پرداخت بدهی دولت به بخش های خصوصی و 
تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از طریق فروش سهام خبر داد.
علی کاظمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در جلسات سه شیفته 
روز شنبه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۹6 بند )هـ( تبصره یک به 
تصویب رسید که بر اساس آن میزان قیر رایگان از دو میلیون تن به 

چهار میلیون تن تا سقف سی هزار میلیارد ریال تعیین شد.
به گفته وی، به موجب مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در تبصره 2 
الیحه بودجه ۹6 در بند )الف( به دولت اجازه داده می شود در سال 
۹6 بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی 
غیردولتی را از محل منابع حاصل از فروش سهام و سهم الشرکه 
متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد 
در جزء ) دو( بند ) د( سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون 

اساسی را از طریق جدول شماره )18( این قانون پرداخت کند.
کاظمی یادآور شد: همچنین با مصوبه کمیسیون تلفیق در تبصره 
سه بند الف سقف تسهیالت تامین مالی خارجی )فاینانس( در سال 
۹6 برای طرح معادل پنجاه میلیارد دالر با رعایت مصوبه 138۹ 

مجمع تشخیص مصلحت تعیین شد.

ادامه بررسی برنامه ششم 
در شورای نگهبان

قانون  نگهبان  شورای  العاده  فوق  جلسه 
برنامه  الیحه  بررسی  ادامه  برای  اساسی 

ششم توسعه، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل 
از روابط عمومی شورای  نگهبان، سخنگوی 
این جلسه الیحه  اعالم کرد: در  این شورا 

برنامه ششم تا ماده 24 بررسی شد.
به گفته عباسعلی کدخدایی در این جلسه 
نگهبان تاسف خود  همچنین دبیر شورای 
دردناک  حادثه  از  را  شورا  اعضای  دیگر  و 
و  اعالم  پالسکو  ساختمان  سوزی  آتش 
برای شادی ارواح جان باختگان این واقعه 

اسفبار، دعا کرد.

اعالم زمان برگزاری مراسم ترحیم 
مرحوم آیت ا... خسروشاهی

وارسته  فقیه  و  عامل  عالم  ترحیم  مراسم 
خسروشاهی  سیدابراهیم  ا...  آیت  حضرت 
می  برگزار  تهران  مروی  علمیه  حوزه  در 

شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل 
از مدیریت حوزه علمیه استان تهران؛ این 
مراسم  در روز سه شنبه پنجم بهمن ۹5 
مروی  علمیه  در حوزه  تا 11   ۹ از ساعت 
تهران از طرف شورا و مدیریت حوزه علمیه 

استان تهران برگزار خواهد شد.

لزوم آموزش های فرهنگی و 
اجتماعی بحران به شهروندان

مجلس  فرهنگی  کمیسیون  سخنگوی 
به حادثه پالسکو  اشاره  با  شورای اسالمی 
اجتماعی  و  فرهنگی  آموزش های  لزوم  بر 

مربوط به بحران به مردم تأکید کرد.
آزادی خواه  احد  والمسلمین  حجت االسالم 
طبق  کرد:  عنوان  ایسنا،  با  گفت وگو  در 
ما  به  بحران  ستاد  همکاران  که  گزارشی 
داده اند در پی حادثه پالسکو یکی از مسائل 

و مشکالت موضوع فرهنگی بود.
او ادامه داد: در بعضی مواقع پلیس و نیروی 
را  شهروندان  توانستند  مشقت  با  انتظامی 
از جایی که جانشان در خطر است خارج 
جان  نگران  پلیس  دیگر  عبارت  به  کنند. 
شهروندانی بود که خودشان نگران نبودند.

کرد:  تأکید  فرهنگی،  کمیسیون  عضو  این 
باید  اجتماعی  و  فرهنگی  دستگاه های 
در  را  زمینه  این  در  الزم  آموزش های 
مباحث  این  به  و  بدهند  قرار  کار  دستور 
بحران  زمان  در  اقداماتی  چه  که  بپردازند 
این  به  ما  جامعه  شود.  فرهنگ سازی  باید 

مسائل نیاز دارد.
شهرداری،  شد:  متذکر  آزادی خواه 
پرورش  و  آموزش  و  فرهنگی  نهادهای 
به  باید  که  هستند  دستگاه هایی  جزو 
هیچ  راستا  این  در  بپردازند.  مسأله  این 
را  پرورش  و  آموزش  گستره  دستگاهی 
ندارد. حتی ما در برنامه ششم هم مصوب 
کردیم که آموزش و پرورش باید به کاهش 
شاهد  تا  شود  وارد  اجتماعی  آسیب های 

فجایع این چنینی نباشیم.

عملیات انتحاری داعش 
در بیروت ناکام ماند

عامل  یک  دستگیری  از  لبنانی  منابع 
انتحاری که تالش می کرد با وارد شدن به 
یک کلوب خود را منفجر کند، خبر دادند.

خبری  شبکه  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
موفق  لبنان  اطالعاتی  نیروهای  العالم، 
ورود  قصد  که  را  انتحاری  فرد  یک  شدند 
الحمراء  خیابان  در  عمومی  مرکز  یک  به 
نیروهای  کنند.  متوقف  داشت،  را  بیروت 
امنیتی کمربند انفجاری او را ضبط کردند.

این فرد که 18 سال دارد به نام عمر حسن 
العاصی و تبعه لبنان است، در این عملیات 

زخمی و به بیمارستان منتقل شده است.
با این  پلیس لبنان پس از تحقیقات اولیه 
شخص، اعالم کرد که وی اعتراف کرده که 
با گروه تروریستی داعش در ارتباط بوده و 

از آنها دستور گرفته است.
داد،  گزارش  المیادین  تلویزیونی  شبکه 
شناسایی  از  پس  لبنان  امنیتی  نیروهای 
هویت حقیقی فرد انتحاری که در خیابان 
الحمراء بیروت بازداشت شد، به خانه او در 
را  وی  شخصی  رایانه  و  حمله  صیدا  شهر 

مصادره کردند.

خبرخبر

دیوان  رای  گفت:  قضائیه  قوه  سخنگوی   
بابک  اعدام  حکم  تایید  بر  مبنی  عالی 
شده  نقض  پرونده  و  ابالغ  وی  به  زنجانی 
دو متهم دیگر در دیوان عالی، به شعبه هم 

عرض ارجاع شد.
غالمحسین محسنی اژه ای دیروز در یکصد 
در  افزود:  خود  خبری  نشست  هفتمین  و 
نفر  دو  اعدام  حکم  زنجانی  بابک  پرونده 
نقض شده و طبق نظر دیوان عالی کشور 
پرونده باید به شعبه هم عرض می رفت که 
البته پرونده آن دو نفر به شعبه هم عرض 

ارجاع داده شد.
اینکه  بیان  با  قضائیه  قوه  اول  معاون 
شده  آغاز  نفر  دو  این  از  مجدد  تحقیقات 
نیاز  صورت  در  بازپرس  کرد:  اظهار  است، 

می تواند از بابک زنجانی هم سوال کند. 
وی درباره دستگیری یک نفر متهم پرونده 
نفتی، گفت: یک نفر دیگر هم در ارتباط با 
برگردانده  ایران  به  و  دستگیر  پرونده  این 
او و دیگر متهمان دیگری  شد که طبیعتا 
از  آنها صادر شده است، پس  برای  که قرار 

تکمیل پرونده به دادگاه می روند. 
é تسلیت بخاطر حادثه پالسکو

نخست صحبت  در بخش  ای  اژه  محسنی 
آتش  تلخ  بسیار  حادثه  تسلیت  با  هایش 
تجاری  ساختمان  فروریختن  و  گرفتن 
آتش  از  تعدادی  باختن  جان  و  پالسکو 
علو  باختگان  جان  برای  مردم،  و  نشانان 
درجات، برای بازماندگان صبر و اجر و برای 
مجروحان و مصدومان حادثه شفای عاجل 

را از خداوند مسالت کرد. 
وی در این رابطه گفت: ان اشا... این حادثه 
عبرتی برای همه باشد تا در مسائلی مشابه 
در آینده خدایی نکرده چنین اتفاقی نیفتد. 

é  45 با  گران  ریخته  معروف  پرونده 
متهم به دادگاه رفت 

پرونده  به  ادامه  در  قضائیه  قوه  سخنگوی 
پرونده  گفت:  و  کرد  اشاره  گران  ریخته 
معروف ریخته گران با 45 متهم به دادگاه 

این  مطالعه  مشغول  هم  دادگاه  و  رفته 
پرونده است. 

وی این پرونده را با ضمائم 160 جلد عنوان 
به  رسیدگی  و  اینها  مطالعه  افزود:  و  کرد 
دادگاه  از  و  نیست  آسانی  کار  متهم   45
پرونده  این  به  کافی  دقت  با  خواستیم 

رسیدگی کند. 
به گفته وی، پرونده ریخته گران در شعبه 
15 دادگاه انقالب در حال رسیدگی است. 

é  بازداشت چهار قاضی، چند کارمند
مسائل  دلیل  به  وکیل  سه  و  متخلف 

مالی 
در  اینکه  بیان  با  قضا  دستگاه  سخنگوی 
دنبال  به  ام  کرده  اعالم  گذشته  هفته  دو 
برخورد با هر نوع فساد هستیم، اظهار کرد: 
تر،  و یک هفته پیش  ظرف هفته گذشته 
که  داده  قرار  تعقیب  تحت  را  قاضی  پنج 
کارمند  چند  همراه  به  آنان  از  نفر  چهار 

متخلف بازداشت شده اند. 
وی اضافه کرد: سه وکیل متهم که با دادیارها 
همدستی می کردند نیز بازداشت هستند و 

پرونده این افراد در حال رسیدگی است. 
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: به قضات 
توصیه  ها  پرونده  این  به  کننده  رسیدگی 
هیچگونه  افراد  این  مورد  در  کنم  می 
فرق  نشوند چون  قائل  اغماضی  و  تخفیف 
نمی کند طرف پرونده قاضی باشد یا وکیل. 
وی درباره جزئیات این پرونده اظهار کرد: 
اجماال موضوع مسائل مالی است و پرونده 
در مرحله تحقیقات مقدماتی در تهران قرار 
اعالم  را  موارد  حکم  صدور  از  بعد  و  دارد 

خواهم کرد. 
é  ملت بانک  سابق  مدیرعامل 

همچنان بازداشت است 
تحقیقات  اینکه  بیان  با  ای  اژه  محسنی 
اتمام  به  رو  ملت  بانک  پرونده  مقدماتی 
منتفی  صورت  در  پرونده  گفت:  است، 
و  شده  کیفرخواست  صدور  اختالف  شدن 

به دادگاه می رود. 

وی اضافه کرد: این پرونده چهار بازداشتی 
دارد و مدیرعامل سابق بانک ملت همچنان 

بازداشت است. 
نفر   1۹ که  گفت  ارزی  پرونده  درباره  وی 
در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند که 
نفر   ۹ و  شدند  آزاد  وثیقه  قید  با  نفر   10

همچنان بازداشت هستند. 
قوه قضائیه گفت: 220 خانواده  سخنگوی 
جانباز   11 همچنین  و  منا  جانباختگان 
این حادثه به دادگستری شکایت کردند و 

شکایت ان ها در حال رسیدگی است.
é  ذخیره صندوق  تخلفات  پرونده 

فرهنگیان و بانک سرمایه 
صندوق  پرونده  در  گفت:  ای  اژه  محسنی 
چه  هر  سرمایه  بانک  و  فرهنگیان  ذخیره 
جلوتر می رویم تخلفات بسیار گسترده تر 
می شود، دولت و بانک مرکزی باید آسیب 
شناسی جدی کند که چرا این اتفاق افتاده 
اتفاقات  که  دهند  انجام  تمهیداتی  چه  و 

مشابه نیفتد. 
هزار  یک  پرونده  این  در  افزود:  وی 
معدودی  تعداد  اختیار  در  تومان  میلیارد 
برای  افراد قرار گرفته و بدون تضمینی  از 
وصول،برخالف قوانین بانکی و تجاری این 

مبالغ را گرفتند و مصرف کردند. 
تخلفات  سایر  به  اشاره  با  ای  اژه  محسنی 
بر  مدیرعامل  تعیین  گفت:  صندوق،  این 
اساس قانون نبوده و در مدت 10 سال 13 
سرپرست و مدیرعامل عوض شده که این 

خود یک آسیب است. 
سهام  افراد صاحب  سرمایه  داد:  ادامه  وی 
مطابق با قانون صورت نگرفته و در میزان 

تسهیالت هم تخلفات انجام شده است. 
محسنی اژه ای در مورد چگونگی پرداخت 
برای  گفت:  نیز  صندوق  این  تسهیالت 
مناسب  تضمین  تسهیالت  پرداخت 
نگرفتند و در مورد شرکت های وام گیرنده 
و  است  نگرفته  صورت  سنجی  اعتبار  نیز 
همچنین تسهیالت در موارد غیر آنچه در 

قرارداد آمده هزینه شده است. 
وی تاکید کرد: دولت و بانک مرکزی باید 
بررسی کند که آیا اشکال در قانون وجود 
دارد یا در اجرا و عدم نظارت است و قوه 
قضائیه آمادگی کامل دارد تا همکاری الزم 

را انجام دهد. 
نفر  یک  داد:  ادامه  قضائیه  قوه  سخنگوی 
یک  از  بیش  که  نیز  بانکی  بدهکاران  از 
هزار و 200 میلیارد تومان به قول خودش 
معوقه بانکی دارد، در حال تحقیقات از وی 
اولیه مشخص شد  تحقیقات  و در  هستیم 
معوقه  تومان  میلیارد  هزار  دو  بر  بالغ  وی 
بانک مرکزی  و  بنابراین دولت  دارد  بانکی 
قوه  و  کند  اقدام جدی  باید  موارد  این  در 
قضائیه نیز باید جدی و قاطع برخورد کند. 

é  پنج سال حبس قطعی برای نازنین
زاغری 

احکام  از  برخی  مورد  در  ای  اژه  محسنی 
نازنین  گفت:  نیز  امنیتی  مسائل  متهمان 
زاغری حکم پنج سال حبس قطعی، فرهاد 
دادگاه  در  و  حبس  به  محکوم  صالح  عبد 
تجدید نظر تخفیف گرفت که منجر به پنج 

سال حکم قطعی وی شد. 
وی افزود: فواد صادقی و علی غزالی حکم 

حبس آن ها قطعی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد:

ابالغ رای دیوان عالی به بابک زنجانی
بازداشت چهار قاضی و سه وکیل

بر  تاکید  با  ارتش  کل  فرمانده  جانشین 
با ما دشمنی ماهوی  اینکه دشمنی آمریکا 
شدن  عوض  با  گفت:  است،  ریشه دار  و 
رئیس جمهور آمریکا تغییری در این دشمنی 

ایجاد نخواهد شد.
فرمانده  جانشین  پوردستان  احمدرضا  امیر 
تحوالت  بررسی  همایش  در  ارتش  کل 
حضور  با  که  آسیا  غرب  منطقه  سیاسی 
جمعی از فرماندهان، روحانیون و مسئوالن 
ارتش در سازمان عقیدتی سیاسی آجا برگزار 
شد، با بیان اینکه »از دشمنی که از در صلح 
زیرا  کرد،  پرهیز  باید  شده  وارد  دوستی  و 
کرد:  اظهار  کند«،  ایجاد  غفلت  می خواهد 
امیرالمومنین )ع( می فرمایند باید از دشمن 
از در صلح  به ویژه دشمنی که  پرهیز کرد 
سعی  فشار  انواع  با  اما  درمی آید  دوستی  و 
می کند غفلت ایجاد کرده و به هدف اصلی 

خود برسد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه دشمن در هر 
شرایطی دشمن است، افزود: باید نسبت به 
دشمنان خوش گمانی نداشت و با هوشیاری 

کامل مراقب اعمال و رفتار او بود.
از  منطقه پس  تحلیل شرایط  با  پوردستان 
فروپاشی بلوک کمونیسم و پایان دوران جنگ 
سرد گفت: پس از پایان این دوره، آمریکا خود 
ابر قدرت معرفی کرد و این  را بعنوان تنها 
در حالی بود که جمهوری اسالمی ایران پس 
از پیروزی انقالب اسالمی به عنوان کشوری 
مهم و تاثیرگذار در منطقه مقابل بلوک شرق 
را مطرح  الگوی جدیدی  و  ایستاده  و غرب 

نمود.
داد:  ادامه  ارتش  کل  فرمانده  جانشین 
تک تازی  شد  باعث  ایران  اسالمی  انقالب 
و  رفته  زیر سوال  آمریکا  ابرقدرتی  ادعای  و 
بگیرد.  قرار  چالش  مورد  آن  پوشالی  ابهت 
دست  خود  قدرت  اثبات  برای  آمریکایی ها 
نوین  نظم  تعریف  جمله  از  کارهایی،  به 
را  خود  نوین  نظم  این  در  و  زدند  جهانی 
کدخدا نامیدند. یکی دیگر از اقدامات آمریکا 
و  جهانی  رسانه های  طریق  از  قدرت نمایی 
هالیوود بود که در چارچوب ادعای رهبری 

جهانی آمریکا قرار داشت.
پوردستان همچنین اشاره کرد: در شرایطی 
که آمریکا از خود یک قدرت بالمنازع ساخته 
بود قدرت های نوظهور دیگری از جمله اروپا، 
کردند.  علم  قد  کره شمالی  و  روسیه  چین، 
از همه موجب نگرانی  اما آن چه که بیش 

آمریکا شد قدرت جهان اسالم که از وحدت 
شیعه و سنی به وجود می آمد بود که به زعم 
آمریکایی ها خطرناک ترین قدرت نوظهور به 

حساب می آمد.
نشان  خاطر  ارتش  کل  فرمانده  جانشین 
شکل گیری  از  جلوگیری  برای  آمریکا  کرد: 
بلوک های قدرت در منطقه غرب آسیا به این 
نتیجه رسید که خودش مستقیماً وارد منطقه 
شود، لذا حادثه مشکوک 11 سپتامبر سال 

2001 را به وجود آورد.
پوردستان افزود: بعد از حادثه 11 سپتامبر، 
آمریکا راهبرد جنگ پیش دستانه را طراحی 
کرد و با این راهبرد وارد منطقه غرب آسیا 
شد. هدف او نیز ظاهراً مقابله با تروریسم بود 
اما هدف پنهان آمریکا تسلط بر منابع انرژی 
غرب آسیا و جلوگیری از شکل گیری قدرتی 

به نام اسالم بود.
وی  گفت: مطلبی که همواره باید مدنظر قرار 
بگیرد این است که آمریکا به قصد سرکوب 
اسالم واقعی و جمهوری اسالمی ایران وارد 
منطقه ما شده  بود تا مانع شکل گیری قدرت 
اسالم در منطقه و جهان شود. اما مولفه های 
فرزانه،  رهبر  جمله  از  ما  کشور  در  قدرت 
خردمند و دشمن شناس، ملت والیت مدار و 
نیز نیروهای مسلح آماده مانع از تحقق اهداف 

آمریکایی ها شد.
جانشین فرمانده کل ارتش در ادامه به یکی 
خاورمیانه  نام  به  آمریکا  طرح های  از  دیگر 
این  اساس  بر  افزود:  و  کرد  اشاره  بزرگ 
طرح قومیت های مختلف به هم وصل شده 
خارج  مرکزی شان  دولت های  سیطره  از  و 
تجزیه  نیز  طرح  این  از  هدف  می شدند. 

کشورهای منطقه بود.
از طرح  آمریکا  اصلی ترین هدف  پوردستان 
خاورمیانه بزرگ را تامین امنیت رژیم غاصب 
فلسطین  مساله  فراموشی  و  صهیونیستی 
عنوان و اظهار کرد: ایجاد یک الگوی مشترک 
براساس طرح های مدنظر آمریکا و در واقع 
اهداف  دیگر  از  جهانی  دهکده  یک  ایجاد 
آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ بود. ممانعت 
از شکل گیری کشورهای قدرتمند در منطقه 
این  در  آمریکا  نیز هدف چهارم  آسیا  غرب 

راستا بود.
به مشکالت پیش  توجه  با  تاکید کرد:  وی 
روی این طرح، آمریکا راهبرد جدید مذهب 
علیه مذهب را اجرا نمود و با خارج شدن از 
منطقه، مسلمانان را به جان هم  انداخت در 
حالی که عملکرد این گروه ها اهداف واسطه ای 
برای تحقق هدف اصلی آمریکایی ها در جهت 
ممانعت از شکل گیری قدرت نوظهوری به نام 

جهان اسالم در منطقه بود.
جانشین فرمانده کل ارتش در پایان گفت: 
مطمئناً یکی از بازیگران اصلی منطقه غرب 
آسیا جمهوری اسالمی ایران است که بدون 
نظر این کشور هیچ حرکتی در منطقه انجام 
نمی شود اما باید بدانیم دشمنی آمریکا با ما 
یک دشمنی ماهوی و ریشه دار است که با 
عوض شدن رئیس جمهور آمریکا تغییری در 

این دشمنی ایجاد نخواهد شد.

وزیرخارجـه فرانسـه: توافـق هسـته ای بـه 
غایـت یـک عنصـر مهـم اسـت، بایـد آن را 
حفـظ کـرد، گـرد آن میزی که توافق شـد، 
فرانسـه و آمریکا و روسـیه و سـازمان ملل و 

اروپـا و... حضور داشـتند.
موضع  گفت:  فرانسه  خارجه   امور  وزیر 
فرانسه حفظ توافق هسته ای ایران )برجام( 

است.
رادیوی  با  ای  مصاحبه  در  ارو  مارک  ژان 
فرانسه زبان » اروپا یک « درباره روی کار 
پیامدهای آن، و  ترامپ در آمریکا و  آمدن 
به طور اخص درباره توافق هسته ای ایران 
گفت: وقتی درباره این موضوع صحبت می 
گرفته  را  اش  تصمیم  ترامپ  گویی  کنیم 
است و سیاست مشخصی دارد. اما واقعا ما 
چیزی درباره سیاست های آینده وی نمی 
در حوزه  وی  که  موردی  تنها  شاید  دانیم. 
روابط بین الملل آن را زیر سوال برده است 
همین توافق هسته ای است. باید بگویم این 
مهم  عنصر  یک  غایت  به  ای  هسته  توافق 
موضع  این  کرد.  حفظ  را  آن  باید  است. 
فرانسه است. گرد آن میزی که توافق شد، 
فرانسه و آمریکا و روسیه و سازمان ملل و 

اروپا و... حضور داشتند.   
این  به  پاسخ  در  فرانسه  امور خارجه  وزیر 
آمریکا  رئیس جمهوری جدید  که  پرسش 
می  سوال  زیر  را  ها  این  همه  است  گفته 
دقیقا.  گفت:  چیست؟  شما  واکنش  برد، 
وقتی شما به من می گویید وی قصد دارد 
اتحاد تازه ای با روسیه برقرار کند، از خودم 
سرعت  این  با  توان  می  چگونه  پرسم  می 
مشغول به کار شد در حالی که باید پرونده 
و  اوکراین  کنیم.  بررسی  یکی  یکی  را  ها 
فرانسه  دانید  می  شما  که  سوریه  بعد 
و  سیاسی  حلی  راه  در  است  شده  متعهد 
دیپلماتیک در این زمینه حاضر باشد و نه 
راه حل نظامی. دوشنبه آینده جلسه ای در 
آستانه قزاقستان برگزار شود. امیدوارم که 
بنا برای برقراری  اولین سنگ  این نشست 
گفتگو سیاسی و مذاکره باشد. ارو در بخش 
این  بر  من  گفت:  مصاحبه  این  از  دیگری 
را  اش  سرنوشت  تواند  می  اروپا  که  باورم 
نیاز  ها  آمریکایی  به  ما  بگیرد.  دست  در 
و  بکنیم  کار  چه  بگویند  ما  به  که  نداریم 
چه کار نکنیم. ما باید اروپای جدیدی را بنا 
بگذاریم که باید قوی باشد. جهان جدیدی 
در راه است که به سمت آسیا متحول می 
برای داشتن  نیز دلیل دیگری  این  شود و 

اروپای قوی است. 
محض  به  گفت:  فرانسه  خارجه  امور  وزیر 
اینکه رکس تیلرسون رسما به عنوان وزیر 
امور خارجه آمریکا، شروع به کار کرد، وی 
را به فرانسه دعوت می کنم. مسایل زیادی 
صحبت  آنها  درباره  وی  با  باید  که  هست 
ترامپ که در رسانه  اظهارات  برخی  کنیم. 
های اروپا و آلمان و انگلیس منعکس شده 
است، درباره رابطه آمریکا با اروپا و با ناتو و 

مسایل امنیتی باید گفتگو کنیم. 
این سخن ترامپ که  ارو درباره  ژان مارک 

افتاده خواند گفت:  از کار  ناتو را قدیمی و 
تیلرسون  رکس  با  اینها  همه  درباره  باید 
صحبت کنیم. درباره موضع آمریکا در باب 
رابطه  و  روسیه  با  رابطه  تروریسم،  با  نبرد 
تواند  می  ای  آینده  چه  اینکه  و  چین  با 
در انتظار پیمان انتقال انرژی باشد، درباره 
توافق پاریس و درباره توافق هسته ای ایران. 
گفتگو  وی  با  باید  مسایل  این  همه  درباره 
دیدارهای  زودی  به  صورت  هر  در  کنیم. 
بین المللی آغاز خواهد شد و در قالب گروه 
بیست که در آلمان برگزار می شود گردهم 
در  آینده  ژوییه  یا  مه  ماه  در  آییم که  می 
سطح سران  برگزار می شود اما قبل از آن 
در ماه فوریه جلسه وزرا برگزار خواهد شد و 
ما در آنجا می توانیم اولین دیدار را با وزیر 

امور خارجه جدید آمریکا داشته باشیم. 
خبرنگار رادیو اروپا یک در ادامه از وزیر امور 
خارجه فرانسه سوال کرد: این را همگان می 
دانستند و شما خودتان نیز گفته بودید که 
االن  و  بود  نخواهد  مهربان  اروپا  با  ترامپ 
مهاجرت  سیاست  درباره  اش  موضع  وقتی 
خروج   ( برگزیت  از  تمجیدش  یا  آلمان، 
انگلیس از اتحادیه اروپا( را مشاهده مشاهده 
شویم  می  واقف  موضوع  این  به  کنیم  می 
جنگ  اعالم  از  والس  مانوئل  که  جایی  تا 
از سوی ترامپ سخن گفته است. آیا واقعا 
جنگ  کلمه  انتخاب  این  و  است  اینگونه 

مناسب است؟ 
ارو در پاسخ گفت: فرانسه متحد آمریکاست 
گفت  می  اغلب  کری  جان  همچنانکه  و 
این  و  است  آمریکا  متحد  ترین  قدیمی 
این  اما  تاریخ هویداست.  به  نگاهی  با  مهم 
واقعیت  یک  بلکه  نیست  نماد  یک  فقط 
از هر چیز ما در دو جنگ  نیز هست. اول 
جهانی با هم متحد بودیم و از نقش آمریکا 
در این جنگ ها تقدیر می کنیم، اما فقط 
این نیست. فراموش نکنیم که صد و پنجاه 
آمریکا زندگی می کنند  فرانسوی در  هزار 
فرانسه  در  آمریکایی  هزار  سی  حدود  و 
هستند و ساالنه سه میلیون و پانصد هزار 
و  آیند  می  فرانسه  به  آمریکا  از  توریست 
پانصد هزار شغل در فرانسه توسط شرکت 
های آمریکایی حاضر در اینجا که به سرمایه 
گذاری ادامه می دهند، ایجاد شده است. ما 
صادرات ساالنه بالغ بر سی و دو میلیار دالر 
به آمریکا داریم و حدود سی و چهار میلیارد 

نیز از آمریکا واردات داریم. 

وزیرخارجه فرانسه: 

موضع ما حفظ برجام است
جانشین فرمانده کل ارتش:

دشمنی آمریکا با ما ریشه دار است
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را  به» م.آزاد«  تهراني ملقب  آزاد  محمود مشرف 
از کودکي مي شناختم. قبل از اینکه بدانم اوجز 
نیماست وهمدوره شاعران  ترین شاگردان  نامدار 
اخوان،سهراب،وفروغ. شاملو،  مثل  گذاري   تاثیر 
اینها را بعدها فهمیدم که او از طالیه داران شعر نو 
ایران در دهه 40 بود. زمانیکه روشنفکرها در ایران 
از زعفران هم گرانتر ونایاب تر بودند. کودکي من با 
نوارهاي کاستي گذشت که پر از قصه هاي شفاهي 
آزاد وامثال آزاد بود ومن که عاشق  داستان  بودم 
شاملو-  پري  پیرهن«  و  زري  »خروس  کنار  در 
دیده  نوارهایش  روي  بر  را  آزاد  زیباي  اسم  فقط 
بودم.آزاد به همراه فیروز شیروانلو از پایه گذاران 
کانون پرورشي در دهه 40 بود  وتمایز او از شاملو 
واخوان ودیگران در این بود که او در دوعرصه شعر 
ادبیات کودک ونوجوان آنهم به طور  بزرگسال و 
حرفه اي  فعالیت داشت.کارنامه ادبي آزاد آنقدر 
عمر- در  را  تالشش  تمام  بگوییم  که  است  پربار 

براي فعالیتهاي ادبي- که عاشقانه دوست داشت 
گذاشت.ومن گاهي خوشحالم از اینکه این افتخار 
را داشتم که دو بار بااو در زمان حیاتش مصاحبه 
کنم که تاریخش به سالهاي 1378و1380 بر مي 
گردد.وهنوز دست خطش را دارم  که با دقت به 
پرسشهایم مکتوب  پاسخ داده بود.که این مصاحبه 
هم به واسطه ومعرفي  یکي از آشنایان که برادر 
رفاقتي  اینجانب  بزرگ  اخوي   وبا  بود  خانمش 

بزرگاني  با  م.آزاد  گرفت.   انجام  داشت،  دیرینه 
احمد،دانشور  آل  تقوایي،بیضایي،جالل  چون 
همچنین  داشت  نزدیکي  دوستي  ثالث  واخوان 
اولین کسي بود که با فروغ در دهه 40 مصاحبه 
اي مفصل کرد ودر نشریه آرش اورا به جامعه ادبي 
پدري  منزل  در  را  شاملو  تازه«  »هواي  شناساند 
اش در قلهک ویرایش کرد وشاملو بر اولین کتاب 
او مقدمه نوشت. آزاد که لیسانس قدیم زبان بود 
50 سال ازعمرش را وقف معلمي - شعر-روزنامه 
هیچگاه  و  کرد  نویسي  وقصه  ترجمه   - نگاري  
مهاجرت را به وطن ترجیح نداد اما متاسفانه در 
سالهاي واپسین عمر آنقدر از جامعه اش نامهرباني 
دید که به  زندگي در انزوا پناه برد  وبه قول یکي 
از دوستان اهل قلم شاید آزاد اگر یک هنرپیشه 
یا فوتبالیست درجه چندم بود ودر وادي فرهنگ 
قلم نمي زد از او تقدیر مي شد. آخرین  بار که 
اورا دیدم در نمایشگاه مطبوعات سال 84 بود که 
بود که خیلي  نشسته  فصلنامه گوهران  غرفه  در 
صدایش  که  باري  وآخرین  زدیم  گپ  هم  با  هم 
را شنیدم از پشت سیم تلفن بود در بیمارستاني 
مرد خجول  این  هرحال  به  ولنجک.   خیابان  در 
از روزهاي  مهربان که متولد  1312بود در یکي 
سرد وبرفي زمستان به تاریخ بیست ونهم دي ماه 
1384 از دنیا رفت -مثل خیلي دیگر از بزرگاني 

که مي روند و....

متوالی،  روز  دو  در  مشترک  نشستی   
 ،13۹5 سال  ماه،  دی   2۹ و   28 مورخ 
در حوزه هنری تهران، بین نویسندگان 
هرمزگان،  استان های  پژوهشگران  و 
آذربایجان شرقی و البرز، با هدف بررسی 
نگاری  خاطره  و  شفاهی  تاریخ  موضوع 
برگزار شد. طبق برنامه نشست، روز اول 
آوینی  شهید  سالن  صبح،   ۹ ساعت  از 
ها  استان  هنرمندان  جمع  این  میزبان 
ا...  کالم  از  چند  قرائت  با  جلسه  بود. 
قاسمی  آقای  خوشامدگویی  با  و  مجید 
پور و معرفی تک تک میهمانان، سپس 
آغاز شد.  استاد علیرضا کمری،  با ورود 
استاد با استادِی تمام، مباحث نظری در 
حیطه »ادبیات« و »تاریخ« را موشکافی 
کرد. کالِس درسی که با بهره گیری از 
مطالب  بیشتر  فهم  به  ماژیک  و  تخته 
کمک می کرد. در بین تدریس به چند 
برای  آن  که خوانش  مفید  کتاب  نمونه 
هر محققی واجب است اشاره شد. کتاب 

هایی مانند:
1. »ادبیات چیست« از »ژان پل سارتر«؛
و  ولک«  »رنه  از  ادبیات«  2.»نظریه 
مهاجر«  »پرویز  ترجمه  وارن«  »آوستن 

و »صالح حسینی«؛
3.»ادب مقاومت« از »شکری«؛
4.»رمز کل« از »نکت فرای«؛

از »مایل  تاریخ«  فلسفه  بر  5.»درآمدی 
گل  »احمد  ترجمه  فورد«  استن 

محمدی«؛
مهدی  »سید  از  گذشت«  چه  6.»آن 

حائری«؛
7.و چندین کتاب چاپ شده یا در دست 

ادغام از »علیرضا کمری«. 
کشیده  درازا  به  برای  جلسه،  بین  در 
استراحت  همچنین  و  درس  نشدن 
کوتاه استاد، از میهمانان با صرف چای 
پذیرایی شد. جلسه  میوه،  و  و شیرینی 
کرد.  پیدا  ادامه  تا ساعت 12  استاد  ی 
محل  در  جماعت  نماز  اقامه  از  بعد 
در  همه،  ناهار،  و صرف  نمازخانه حوزه 
آقایان  آمدیم.  سالن سلمان هراتی گرد 
این  میزبانان  قاسمی-پور  و  گودرزیانی 

بخش از برنامه ی روز اول بودند. آقای 
پایداری  ادبیات  استاد  که  گودرزیانی 
است، بعد از ارائه گزارشی از فعالیتهای 
چند  معرفی  به  تهران،  هنری  حوزه 
شفاهی  تاریخ  محدوده  در  فعال  سایت 
ارتباط  راههای  و  پرداخت  هنری  حوزه 
کرد.  بیان  حوزه  این  با  را  ها  استان 
برای  نویسندگان،  حضور  از  همچنین 
مرتبط،  سایتهای  در  بیشتر  مشارکت 

دعوت به عمل آورد. 
از این قرار  سایت هایی که معرفی شد 

است: 
 bahman.ir 22  .1
 khordad.ir 15  .2

 Oral history.ir    .3
سایت دفاع مقدس که در حال تاسیس 

است.
در  که  ایران  شفاهی  تاریخ  سایت   .4

آستانه ده سالگی خود قرار دارد.
سپس حاج آقا فخر زاده، روحانی حوزه 
هنری، اداره ی بقیه ی جلسه را به عهده 

گرفت. مطالب مفیدی را بیان نمود که 
دانستن آن ها برای هر محققی ضروری 
است. طریقه مصاحبه کردن و چگونگی 
آموزش  کامل  طور  به  را  نویسی  فیش 
 16 ساعت  تا  ایشان  های  صحبت  داد. 

ادامه داشت.
به  فرهنگی  بسته  اهدا  با  آخر  در   
کتاب  شامل  که  میهمانان  تک  تک 
مهدی  خاطرات  خوبان،  نفیس»لشکر 
قلی زاده، به کوشش معصومه سپهری« 
 50000 مبلغ  به  کتاب  بُن  همراه  به 
پایان  به  اول  روز  کارگاه  بود،  تومان 
و  استان هرمزگان  رسید. هنرمندان دو 
استقرار خود  به سمت محل  آذربایجان 
حرکت کردند و البرزی-ها هم به سمت 

شهر خود روانه شدند.
در  همگی   ۹:30 ساعت  راس  دوم  روز 
بودیم.  آوینی حاضر  همان سالن شهید 
و  مجری  عنوان  به  ناطق  ساسان  آقای 
گرداننده جلسه، با نام و یاد خدا، ضمن 
تقدیر و تشکر از حضور میهمانان عزیز، 

محمد  آقای  خدمت  در  که  کرد  عنوان 
کاظم مزینانی به عنوان منتقد، هستیم. 
دو  با  را  مزینانی  آقای  جمع،  ی   همه 
بی  »شاه  های  نام  به  ارزشمند  رمان 
شین« و »آه با شین« می شناسند. چند 
تن از دوستان داستان هایی کوتاه آماده 
کرده بودند که توسط خود نویسنده ها 
قرائت و توسط آقای مزینانی و دوستاِن 

حاضر در جلسه نقد و بررسی شد.
و  خواندند  داستان  که  دوستانی  اسامی 
داستان هایشان مورد نقد و بررسی قرار 

گرفت از این قرار است:
1.»مولود فاضل« از آذربایجان شرقی، با 

داستان »دیر نکنی«؛
آذربایجان  از  اقدم«  اکبری  2.»محمد 
شرقی، با داستان »شب ها که بی خواب 

می شوم«؛
شرقی،  آذربایجان  از  خدایی«  3.»داود 

با داستان »آقای آواک تنها مانده اند«؛
داستان  با  البرز،  از  معینی«  4.»ژاله 

»سهم من«؛

داستان  با  البرز،  از  رسولی«  5.»ندا 
»انتظار«؛

6.»اعظم پشت مشهدی« از هرمزگان، با 
داستان »چشم هایم را می بندم«؛

آقای  ها،  داستان  بین خوانش  در  البته 
و  دادند  استراحت  دقیقه   15 ناطق 
پذیرایی  میوه،  و  شیرینی  و  شربت  با 
بعد  به روال روز گذشته  صورت گرفت. 
ناهار،  صرف  و  جماعت  نماز  اقامه  از 
برگزار  هراتی  سلمان  سالن  در  جلسه 
گردید. آقای گودرزیانی و آقای قاسمی 
بیان  تاریخ شفاهی  باب  پور مسائلی در 
به  جلسه  بود.  مفید  بسیار  که  کردند 
کرد.  پیدا  ادامه  پاسخ  و  پرسش  شکل 
دوستان مشکالتی که در مورد مصاحبه 
ها، پیاده سازی و تدوین داشتند، بازگو 
کردند و آقای گودرزیانی و آقای قاسمی 
ها  سوال  تک  تک  به  سعه صدر  با  پور 

پاسخ دادند و راهنمایی کردند.
از  یکی  دعای  با  که  بود  ساعت 16:30 
این  شد.  اعالم  جلسه  ختم  دوستان، 
پایان  به  صمیمی  ی  روزه  دو  نشست 
بودند  خوشحال  حاضران  همه  رسید. 
ی  روزه  دو  بانیاِن  اصلِی   هدف  به  که 
نشست، که آشنایی و تبادل نظر، تجربه 
نویسندگان  بین  بیشتر  اندیشی  هم  و 
رسیده  بود،  استان  سه  پژوهشگران  و 
هم  از  باید  که  این  از  ناراحت  و  بودند؛ 
جدا شوند. عکس یادگاری دسته جمعی 
در  مجدد  دیدار  قول  و  شد  انداخته 

موقعیتهای بعدی. 
روز دوم هم مانند روز قبل، حوزه هنری 
مبلغ  به  کتاب  بن  یک  همه  به  تهران 
این  پایاِن  در  داد.  هدیه  تومان   50000
کارگاه به یاد ماندنی، همگی به فرشگاه 
کتاب نشر سوره مهر رفتند و با بن های 
هدیه چند جلد کتاب خریدند تا خاطره 
ی این دو روز با خرید کتاب در ذهن ها 
ماندگارتر شود. سه استان البرز، هرمزگان 
و آذربایجان شرقی منتظر شهروندان خود 
بودند، هنرمندانی که با تجربه ای جدید 
بر  تازه  های  دوستی  از  که  لبخندی  و 

لبانشان نقش بسته بود بازگردند. 

به مناسبت  یازدهمین سالمرگ )م.آزاد( شاعرمكتب نیما

مردي که براي غصه هایم  قصه شد
رامین جهانی پور

گزارشی از نشست بررسی موضوع تاریخ شفاهی و خاطره نگاری

دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه   1144 شعبه   880۹۹80210۹00004 کالسه  پرونده 

دادنامه ۹50۹۹70210۹01031
خواهان: ابراهیم اسماعیل پور با وکالت علیرضا خردبک فرزند ابراهیم 

خوانده: محمود طهماسبی بنشانی مجهول المکان 
خواسته: اعتراض ثالث به رای – غیر مالی 

رای دادگاه 
در خصوص دادخواست محمد شجاعیان وکیل دادگستری به وکالت از میر صادق 
اقدس شرکاء 4-  گوهریان بطرفیت 1- محمود طهماسبی 2- عباس شرکاء 3- 
مهری شرکاء 5- عفت شرکاء خواندگان ردیف دوم لغایت پنجم با وکالت بعدی 
دادنامه  به  نسبت  ثالث  اعتراض  بخواسته  ایمانیان  فریبرز  دکتر  و  خاطری  امین 
468-68/3/26 صادره از شعبه 73 حقوقی2 تهران باستناد فتوکپی دادنامه 468 
و نامه 6448-88/2/2 اداره ثبت قلهک نظریه کارشناسی و صورتجلسه تفکیکی 
محتویات  به  عنایت  با  تقدیمی  دادخواست  بشرخ   32/11/17-155۹2 شماره 
پرونده نظر باینکه پالک ثبتی متنازع فیه 46/854 مفروز و مجزا شده از 1446 
از  پس  باشد  می  ثالث  معترض  دادنامه  علیه  محکوم  اول  ردیف  خوانده  توسط 
قائم مقام  به خواهان منتقل شده و خواهان در واقع جانشین و  قطعیت دادنامه 
محکوم علیه می باشد که دفاع وی در رد دعوی خواندگان ردیفهای دوم لغایت 
پنجم موثر واقع نشده لذا دعوی خواهان که در واقع جانشین و قائم مقام محکوم 
علیه می باشد قابلیت استماع را نداشته دادگاه مستندا بماده 2 ق آدم قرار عدم 
استماع دعوی صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از 

ابالغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد 
410027/م الف   دادرس شعبه 1144 کیفری 2 مجتمع بعثت تهران 

دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه   1050 شعبه   ۹10۹۹82140200224 کالسه  پرونده 

دادنامه ۹50۹۹721۹2501067 
شاکی: سید مصطفی مصطفوی اردبیلی فرزند سید رجب 
متهم: علی ابوفاضلی فرزند محمد بنشانی مجهول المکان 

اتهام: فروش مال غیر سه دستگاه اتوبوس شهری متعلق به شرکت واحد سیر تهران 
رای دادگاه 

مال غیر سه دستگاه  بفروش  دایر  فرزند محمد  ابوفاضلی  اتهام علی  در خصوص 
اتوبوس شهری متعلق به شرکت واحد سیر تهران موضوع شکایت سید مصطفی 
اردبیلی با توجه به اوراق پرونده مالحظه کیفر خواست بیع نامه مورخه 8۹/10/5 
ابوفاضلی و شاکی پرونده سندهای مالکیت  بین شرکت واحد سیر تهران و علی 
خودروها پاسخ استعالم شرکت واحد مذکور در ۹2/1/21 و اوضاع و احوال قضیه 
بزهکاری متهم فوق محرز است مستند بماده یک قانون انتقال مال غیر ناظر بماده 
را  و اختالس و کالهبرداری مشارالیه  ارتشا  قانون تشدید مجازات مرتکبین  یک 
فروش سه خودرو جمعا  وجوه  بمیزان  مال  رد  و  تعزیری  سال حبس   6 بتحمل 
حق  به   ) ریال  میلیون  ششصد  و  میلیارد  )یک  ریال  میلیارد   1/600/000/000
نماید راي  بعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می  شاکی و همین میزان 
صادره غیابي ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 

20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد.
410029/م الف    رییس شعبه 1050 کیفري 2  مجتمع شهید قدوسی تهران

دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه   1168 شعبه   ۹40۹۹80283600146 کالسه  پرونده 

دادنامه ۹50۹۹72180801766
شکات: 1- غفار زنگنه 2- زهرا زنگنه فرزند غفار 

متهم: یوسف کوهی بنشانی مجهول المکان 
اتهام ها: 1- تخریب 2- مزاحمت و ورود غیر مجاز به منزل 

رای دادگاه 
در خصوص اتهام یوسف کوهی دایر بر تخریب عمدی شیشه منزل شاکی موضوع 
شکایت زهرا زنگنه فرزند غفار نظر به محتویات پرونده شکایت شاکی تحقیقات 
معموله شهادت شهود گزارش مرجع انتظامی و قرار جلب به دادرسی شعبه 116۹ 
اتهام  از  دفاع  در جهت  محکمه  در  متهم  عدم حضور  و  تهران   2 کیفری  دادگاه 
منتسبه بزهکاری ایشان محرز و مسلم است عمل مجرمانه ایشان منطبق است با 
ماده 677 ق م ا لذا محکمه بتجویز حاصله از ماده 406 ق آدک متهم موصوف 
را بتحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می نماید لکن حبس وی در راستای ماده 
46 از قانون فوق الذکر به مدت دو سال تعلیق می گردد راي صادره غیابي ظرف 
قابل  این مرجع و سپس ظرف 20 روز  قابل واخواهي در  ابالغ  تاریخ  از  20 روز 

تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد.
410028/م الف    رییس شعبه 1168 کیفري 2  مجتمع قدس تهران

دادنامه
پرونده کالسه  ۹40۹۹82882502132   شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) 104جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹72886401755 
شاکی: آقای محمد رضا ابراهیمی فرزند ابراهیم به نشانی تهران – اسالمشهر خ 

امامزاده عقیل استخرکمیل 
متهم: آقای مجید باقریان  به نشانی تهران - اسالمشهر 

اتهام: سرقت مستوجب تعزیر 
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای مجید باقریان متواری ومجهول المکان دائر بر سرقت اموال 
ابراهیمی دادگاه توجها به شرح ومحتویات  مردم حسب شکایت آقای محمدرضا 
پرونده شرح شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی شهادت شهود صدور کیفرخواست 
در دادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر به شماره ۹51043288000182  عدم 
حضور متهم درجلسه دادگاه جهت اثبات بی گناهی خود بزه منتسبه به وی محرز 
ومسلم بوده مستندا به ماده ی 656 – 667 از قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم 
به دو سال حبس تعزیری هفتاد ضربه شالق تعزیری  را  تعزیرات متهم موصوف 
بوده بیست روز پس  و رد مال درحق شاکی محکوم مینماید رای صادره غیابی 
ازابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه وبیست روز پس از آن قابل اعتراض درمحاکم 

تجدیدنظر استان تهران خواهدبود.م/الف 2376 
شماره بایگانی شعبه: ۹50۹8۹   

بیاتی –   رئیس شعبه 104 کیفری 2 شهرستان اسالمشهر 

احضار متهم 
 )مربوط به  دادسرا و نیز دادگاه با فرض عدم  وجود کیفر خواست ( 

در پرونده کالسه ۹50۹۹80283601047 این شعبه احسان شهیدی تبار باتهام 
المکان  با عنایت به مجهول  ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب قرار گرفته است 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 174 ق آدک  مراتب 
یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی ظرف 30 روز در شعبه حاضر 
بعمل  غیابی  مقررات رسیدگی  مطابق  در صورت عدم حضور  است  بدیهی  گردد 

خواهد آمد.
410023/م الف بازپرس شعبه 17 دادسراي ناحیه 5 تهران   

احضار متهم 
بدینوسیله به متهم بهنام قلیچ خانی باتهام مشارکت در کالهبرداری رایانه ای  که 
پرونده  از خود در  ابالغ می گردد که جهت دفاع  باشد  المکان می  فعال مجهول 
بازپرسی  این آگهی در شعبه اول  انتشار  از  کالسه ۹51007 ظرف یک ماه پس 
دادسرای ویژه جرائم رایانه ای و ارتباطات ناحیه 31 تهران حاضر این آگهی باستناد 
مواد 115 ق آدک فقط یک نوبت منتشر می گردد چنانچه متهم در مهلت مقرر 

قانونی در این شعبه حاضر نشود تصمیم قانونی اتخاذ خواهدشد  
410025/م الف بازپرس شعبه 1 دادسراي ناحیه 31 تهران 

احضار متهم  
برای   ۹50۹۹82144800020 کالسه  پرونده  در  تهران  قدوسی  شهید  مجتمع 
مال  تحصیل  باتهام  ) ظروفچی(  به  ملقب  ابراهیمی  یونس  و  زاده  جواد حسینی 
نامشروع     تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه ۹5/12/18 ساعت ۹/00 تعیین گردیده است با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 180-115 
ق آدک  مراتب یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی بعمل خواهد آمد.
410024/م الف شعبه 1046 کیفري 2 مجتمع شهید قدوسی تهران   

دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه   1157 شعبه   ۹30۹۹802۹0500787 کالسه  پرونده 

دادنامه ۹50۹۹70212400۹84
متهم: حسن یوسفی فرزند حبیب اله بنشانی مجهول المکان 

شاکی: مجید سرلک فرزند رحمان 
اتهام: خیانت در امانت 

رای دادگاه 
در خصوص اتهام حسن یوسفی دایر بر خیانت در امانت نسبت به 23750 کیلوگرم 
اوراق و محتویات  به جمیع  از توجه  ضایعات آهن موضوع شکایت مجید سرلک 
پرونده و شکایت شاکی و گزارش مامورین انتظامی و تحقیقات انجام شده و سایر 
ناحیه 16  دادسرای  از  کیفر خواست صادره  و  پرونده  در  موجود  امارات  و  قرائن 
علیهذا  دفاعیه  ارائه الیحه  عدم  و  آگهی  نشر  علیرغم  متهم  و عدم حضور  تهران 
اتهام انتسابی به وی محرز و مسجل تشخیص و دادگاه باستناد بماده 674 ق م ا 
تعزیرات وی را بتحمل هشت ماه حبس محکوم و اعالم می نماید راي صادره غیابي 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد.
410026/م الف    رییس شعبه 1157 کیفري 2  مجتمع بعثت تهران

متن آگهی 
و  به شماره ۹5100۹6610101344  اجرای حکم مربوطه  به موجب درخواست 
شماره دادنامه مربوطه ۹50۹۹76610100۹03 علیه محکوم ا به پرداخت مبلغ 
584/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی از محل محکوم به 
اجرای  و  یوم صدور حکم  تاریخ سر رسید سفته  از  تادیه  تاخیر  کسر و خسارت 
ایران  مرکزی  بانک  سوی  از  که  ها  قیمت  شاخص  تغییرات  اساس  بر  آن  کامل 
مینماید  محکوم  خواهان  حق  در  گردد  می  محاسبه  وصول  زمان  در  و  تعیین 
شماره  اجرائیه  ضمن  در  است  علیه  محکوم  عهده  به  دولتی  عشر  نیم  هزینه  و 

۹510426610100328 کان لم یکن می باشد. 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – کرم رضا هاشمی. 

متن آگهی
به  میردورقی  اله  خوانده شمس  طرفیت  به  دادخواستی  احمدی  فاطمه  خواهان 
خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته 
به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری  نموده که جهت رسیدگی  آباد 
شهرستان خرم آباد واقع در خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین 
وقت  که  گردیده  ثبت   ۹50۹۹86610300222 کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی 
علت مجهول  به  است  تعیین شده  و ساعت 12:30  آن 13۹5/12/07  رسیدگی 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 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 و همچنین 
یک نفر داورواجد الشرایط خود را ظرف یک هفته جهت تشکیل جلسه توجیهی 

به دادگاه معرفی نمایید.  
منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –غالمی. 

دادنامه
پرونده کالسه ۹40۹۹82882100۹01     شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) 104جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹72886401715 
اله به نشانی  شهرستان کرج م نبوت  شکات: 1- آقای فرزاد صابری فرزند فرج 

انتهای اردالن 5 ساختمان گل نرجس واحد 13 
امام  اسالمشهر ش  نشانی  شهرستان  به  احمد   فرزند گل  زارعی  رضا  آقای   -2

حسین خ زارعی ک6 پ63 
3- آقای امیر باقری فرد فرزند زین العابدین به نشانی  شهرستان اسالمشهر ش امام 

حسین خ عباس اجاقلو خ علی احدی پ80 
4- آقای ناصر مردی فرزند ملکعلی به نشانی  شهرستان اسالمشهر ش امام حسین 

خ نجاری خ الوند پ20 
5-  آقای محمد علی نژاد فرزند حسن به نشانی  شهرستان اسالمشهر مسکن مهر 

ضیا آباد ایران مهر 11شقایق 3واحد10 
6- آقای بابک صوری سلوط فرزند احد به نشانی تهران خ وحدت اسالمی ک ش 

ارزانی پ۹ 
امام  ش  اسالمشهر  شهرستان  نشانی  به  محمد  فرزند  نژاد  حسین  اکبر  7-آقای 

حسین خ طالقانی پ68 
8- آقای مهدی اسکندری فرزند محمدرضا به نشانی تهران خ کارگر جنوبی قبل از 

م قزوین ک اسالمی پ3 ط همکف 
۹- آقای رسول میرزایی فرزند نگهدار به نشانی  شهرستان اسالمشهر مسکن مهر 

ضیا آباد مجتمع ولیعصر بلوک آ3 واحد13 
امام  به نشانی شهرستان اسالمشهر ش  فرزند گرزعلی  آقای محمد موالیی   -10

حسین خ ش زارعی ک سردارششم پ15 
11- آقای سیف اله معروف وند فرزند نصراله به نشانی شهرستان اسالمشهر ش 

امام حسین خ اسداله قهرمانی ک عابد4پ5 
12- علی بخشی 

متهم: آقای شهرام یاورپور  فرزند محمد به نشانی شهرستان اسالمشهر ش امام 
حسین خ اجاقلو خ احدی شریعت 6 پ33 – در حال حاضر مجهول المکان 

استفاده  یا سوء  نامشروع  از طریق  مال  تحصیل  ها: 1- کالهبرداری   2-  اتهام 
وتقلب از امتیازات   

اصالح رای 
درخصوص دادنامه صادره به شماره 6۹50۹۹72886400755  به محکومیت اقای 
شهرام یاورپور دادگاه عالوه برمحکومیت وی در دادنامه مذکور وی رابه پرداخت 
بیست و پنج میلیون وششصد هزار تومان جزای نقدی درحق دولت مبلغ دوازده 
میلیون وششصدهزارتومان درحق اقای محمد علی نژاد فرزند حسن سیزده میلیون 
تومان درحق اقای علی اله بخشی فرزند عیوض علی تصحیح واعالم می نماید.م/

الف 2374  شماره بایگانی شعبه: ۹50086  
احمد قلی بیاتی –شعبه 104 دادگاه کیفری 2 شهرستان اسالمشهر )104 جزایی سابق ( 

آگهی حصروراثت
آقای حیدرموسی بدریان نام پدرکریم بشناسنامه1026صادره ازخرمشهردرخواستی 
داده که پدرش مرحوم کریم  وتوضیح  تقدیم  بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
بشناسنامه1228صادره خرمشهردرتاریخ۹5/4/28درخرمشهراقامت بدریان  موسی 

بشماره  فوق2-زکی  بامشخصات  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  گاه 
از  شناسنامه573۹صادره  بشماره  ازخرمشهر3-مرتضی  شناسنامه1686صادره 
خانوادگی  نام  ازخرمشهرهمگی  شناسنامه2۹صادره  بشماره  خرمشهر4-ریاض 
آنهاموسی بدریان می باشد)پسران متوفی(5-خلود بشماره شناسنامه1685صادره 
به  ازخرمشهر7-امل  228صادره  شناسنامه  بشماره  ازخرمشهر6-معصومه 
کدملی18200810۹5صادره ازخرمشهر8-هدیه به کدملی 182008110۹صادره 
نام  متوفی  ازخرمشهردختران  شناسنامه4صادره  بشماره  ازخرمشهر۹-قبیله 
خانوادگی آن هاموسی بدریان می باشد.10-منیره مجری بشماره شناسنامه7صادره 
ندارد.اینک  دیگری  وارث  متوفی  فوق  بجزنامبردگان  متوفی  همسر  ازخرمشهر 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض 
داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشوداز 

درجه اعتبارساقط است.      شماره م.الف)۹/1037(
رئیس شعبه7شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم

به خانم فاطمه میرزایی
کالسه پرونده:۹5/پ/14۹0 وقت رسیدگی ۹5/12/4 ساعت 10:45 خواهان شهرام 
ایمانی کولیوند  خوانده فاطمه میرزایی خواسته الزام به تسویه حساب بدهی در 
شرکت عمران پرند خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
نهم شورای حل اختالف مرکزی شهر جدید پرند ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده به علت مجول المکان بودن خوانده به در خواست خواهان و دستور 
شورا  به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشارآگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به 
دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضماوم 
را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه نیاز 

به آگهی مجدد داشته باشد فقط یکبار و ظرف مدت یک هفته می باشد. 
دبیر خانه حوزه نهم شورای حل اختالف شهر جدید پرند 

 احضار متهم 
) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست ( 

  ۹417۹2/101 کالسه  پرونده  در  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
تقاضای  تلفنی  ایجاد مزاحمت  اتهام  به  نورعلی  آقای جلیل سعادت  فرزند  برای 
برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر 
مورخه  13۹5/12/21 ساعت 0۹:00  تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر اجرای مقررات مواد 115و 180  قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م/

الف 2375           شماره بایگانی شعبه: ۹417۹2   
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان  اسالمشهر – پوریا ادیبی 

ابالغ
خواهان علی آقا جانی دادخواستی به طرفیت خوانده محمد برزو به خواسته اعسار هزینه 
تجدید نظر تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بهارستان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان واقع در جاده ساوه – کیلومتر 
25- نسیم شهر – میدان هفت تیر – ابتدای بلوار خیر آباد – خیابان دادگستری – 
دادگستری شهرستان بهارستان ارجاع و به شماره بایگانی ۹50288 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی  آن ۹5/12/18 و ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده سلیمان زارعی پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م / الف 2352
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان- اصغر پازن 

آگهی فقدان سند مالکیت 
اعالم  شده  تصدیق  استشهادیه  دوبرگ  تسلیم  ضمن  روستا  یکه  خدیجه  خانم 
مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین ومساحت 420مترمربع  نموده است که سند 
قطعه 4387بشماره6833فرعی از 6۹اصلی مفروز از پالک_فرعی واقع در اراضی 
نظرآبادجز حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت 6488صفحه225دفترجلد66ن
ظرآبادامالک به نام شرکت سهامی خاص ایران پشمین ثبت وصادر گردیده وبرابر 
منتقل  متقاضی  به  شماره21536—۹0/8/1دفترخانه4ساوجبالغ  قطعی  سند 
شده و بموجب سند رسمی شماره—دفترخانه—در رهن—میباشد بعلت سهل 
استناد  به  است.لذامراتب  نموده  المثنی  و درخواست سند  مفقود گردیده  انگاری 
تبصره یک اصالحی به ماده120آیین 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
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آنان که در نبرد با آتش رفتند
 تا ابد جاودانه اند 

فرزندان شجاع و دالور ملت در این حماسه به 
نبرد با آتش رفتند و به  یقین نام و آوازه آنان 

تا ابد در تاریخ این ملت جاودان خواهد ماند..
امور  و  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
های  انجمن  اتحادیه  مرکزی  دفتر  الملل  بین 
های  انجمن  اعضای  آموزان،  دانش  اسالمی 
ها  فداکاری  پیامی  در  آموزان  دانش  اسالمی 
و شهامت آتش نشان ها را در فاجعه دردناک 
پالسکو تحسین کرده و از درگاه خداوند متعال 
برای خانواده شهدا و ملت داغدار ایران آرزوی 

صبر می کنند.
 متن پیام به شرح زیر است:

 شهامت و فداکاری آتش نشانانی که در عملیات 
امداد و نجات مردم خود را در معرض خطر قرار 
و  تحسین  به  را  انسانی  هر  جان  و  دل  دادند، 

ستایش معطوف می سازد.
دیگر  بار  برانگیز  تأسف  و  تلخ  ی  حادثه  این 
ایمنی  به  پیش  از  بیش  توجه  ضرورت 
سوی  از  را  کشور  در  قدیمی  ساختمان های 

متولیان امر نشان داد.
آموزان  دانش  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه 
باختگان  جان  خانواده  به  تسلیت  عرض  ضمن 
این  مصدومان  برای  سالمتی  و  صبر  آرزوی  و 
است  امیدوار  ایران،  مردم  به  تسلیت  و  حادثه 
چنین  شاهد  دیگر  مناسب،  تمهیدات  اتخاذ  با 

حوادث تلخی نباشیم. 
بی شک از جان گذشتگی ها، شهامت و شجاعت 
جان  خالصانه  همواره  که  نشان  آتش  عزیزان 
خطر  به  دیگران  نجات  برای  را  عزیزشان 
ملت  و  تاریخ  اذهان  از  هیچگاه  می اندازند 
پیشگاه  انشاءا... در  و  پاک نمی شود  قدرشناس 

حضرت حق از اجر و ثواب واالیی برخوردارند.
روح این مردان ایثارگر شاد و خداقوت به همه 
تالشگرانی که در حال خدمت رسانی به مردم 
سرزمین علی الخصوص این فاجعه دردناک می 

باشند.

ایرانیان مقیم خارج 
نگران ورود به کشور نباشند

گفت:  ناجا  مهاجرت  و  گذرنامه  پلیس  رییس 
طی 10 ماهه سال جاری، اتباع بیگانه عراقی، 
با آمار یک میلیون و 1۹۹ هزار و 105 نفر در 
کشور  به  شده  وارد  بیگانه  اتباع  جدول  صدر 

قرار گرفتند.
خبری  نشست  در  صمدی  مجید  سرهنگ 
خود ضمن تسلیت شهادت آتش نشانان حادثه 
ماهه   10 فعالیت های  آمار  ارائه  به  پالسکو، 
پرداخت  ناجا  مهاجرت  و  گذرنامه  پلیس  اخیر 
و اظهار داشت: یکی از اتفاقات مهم چند سال 
اخیر راهپیمایی عظیم جهان تشیع در اربعین 
شرکت کنندگان  تعداد  آمار  که  است  حسینی 
حاضر در این راهپیمایی هر ساله رو به افزایش 
بهنگام  رسانی  خدمات  دلیل  همین  به  است؛ 
و مطلوب از اهداف پلیس گذرنامه و مهاجرت 

ناجا طی این مدت است.
گذرنامه  »پلیس  این که  بیان  با  ادامه  در  وی 
اربعین  راهپیمایی  مدت  طی  ناجا  مهاجرت  و 
در  هم  و  مرزها  در  هم  گذشته  ماه  چند  در 
عقبه در  زمینه صدور گذرنامه و فراهم کردن 
بستر این راهپیمایی اقدامات خوبی را به انجام 
راهپیمایی  مدت  طی  گفت:  است«،  رسانده 
گذرنامه،  چاپ  صدور  افزایش  شاهد  اربعین 
افزایش ظرفیت گذرنامه، افزایش ساعات کاری 
انسانی  نیروی  افزایش  و همچنین  پلیس 10+ 
ارباب  به  پاسخ  و  متقاضیان  پذیرش  منظور  به 

رجوع بودیم.
تصریح  ناجا  مهاجرت  و  گذرنامه  پلیس  رییس 
و  هزار   268 و  میلیون  یک   ۹5 سال  در  کرد: 
144 جلد گذرنامه طی فاصله زمانی 45 روزه 
داده شد که  متقاضیان  تحویل  و  اربعین چاپ 
آمار باالیی است. این در حالی است که زمان 
صدور گذرنامه ها نیز به 72 ساعت و حتی در 

برخی اوقات به 48 ساعت رسید.
وی افزود: به طور کلی وضعیت صدور گذرنامه 
در مدت اربعین در سال ۹5 در مقایسه با سال 
۹4 رشد 27 درصدی داشته، به طوری که در 
سال گذشته، ۹۹8 هزار و 711 جلد گذرنامه 

طی این مدت به متقاضیان ارائه شد.
ناجا  مهاجرت  و  گذرنامه  پلیس  رییس 
نیز  اربعین  ایام  در  تردد  وضعیت  درخصوص 
ایام  در  کشور  از  خروجی ها  کل  جمع  گفت: 
نفر   103 و  هزار   215 و  میلیون   2 اربعین 
بوده است که این امر حکایت از تجهیز مرزها 
کنترل  در  بخشیدن  سرعت  منظور  به  دارد. 
گذرنامه ها، سامانه جدیدی را راه اندازی کردیم 
تا بتوانیم نظارت و خدمات دهی به زائران را در 

این مدت تسهیل کنیم.
وی در مورد میزان کل خروجی در اربعین در 
یک  میزان   ۹4 سال  در  کرد:  اعالم   ۹4 سال 
میلیون و 316 هزار نفر خروجی زائران در ایام 
اربعین را داشتیم که این رقم در سال ۹5 رشد 

37 درصدی داشت.
در  ناجا  مهاجرت  و  گذرنامه  پلیس  رییس 
دریایی،  مرزهای  در  تردد  درخصوص  ادامه 
به طور  مرزها  در  عنوان کرد:  و هوایی  زمینی 
کلی 23 میلیون و ۹2۹ هزار و 718 نفر تردد 
طی 10 ماهه اخیر سال ۹5 انجام شده است. 
15 میلیون و 873 هزار و 820 نفر تردد اتباع 
ایرانی و 8 میلیون و 55 هزار و 8۹5 نفر تردد 

توسط اتباع خارجی انجام شده است.
وی در ادامه با بیان این که »میزان تردد اتباع 
خارجی از مرزهای مختلف کشور در 10 ماهه 
درصدی   7 رشد   ۹4 سال  به  نسبت   ۹5 سال 
داشته است«، گفت: میزان تردد اتباع ایرانی از 
طریق مرزهای مختلف زمینی و دریایی کشور 
نیز نسبت به سال ۹4 دارای رشد 16 درصدی 

بوده است.

سهم زنان در تحصیالت فاصله معناداری
 با مردان دارد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: زنان در مدیریت آموزش 
عالی و کسب موقعیت های ارشد در مراتب علمی فرصت های محدودی 
داشتند. بررسی ترکیب جنسیتی اعضای هیات های علمی در همه مراتب 
دانشگاهی در دهه های گذشته نشان می دهد در مجموع سهم زنان فاصله 

معناداری با مردان داشته است.
شهین دخت موالوردی در همایش جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب که 
امروز در دانشگاه الزهرا)س( برگزار شد، ضمن عرض تسلیت نسبت به حادثه 
پالسکو افزود: با وجود فرصت های محدود زنان در مدیریت آموزش عالی، 
امروز در اکثر دانشگاه های کشور آنان به عنوان عضو هیات علمی حضور 
دارند. در حال حاضر 8 درصد از زنان در رتبه علمی استاد، 13.5 درصد 
در رتبه علمی دانشیار، 21 درصد در مرتبه علمی استادیار در دانشگاه های 
کشور مشغول به کار هستند. عالوه بر آن 34 درصد از اعضای هیات علمی 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور را زنان تشکیل می دهند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار کرد: زنان به عنوان بخش 
عمده ای از جمعیت کشور در تولید، توزیع و انتشار دانش و فناوری نه تنها 
نقش بسزایی دارند، بلکه به علت نقش تربیتی در پرورش افراد جامعه توجه 
به توانمندی آنان در عرصه های علم و فناوری اعم از آموزش، پژوهش و 

امور اجرایی از مهمترین ارکان برنامه توسعه در جوامع محسوب می شوند.
وی در همایش جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب تصریح کرد: امروز زنان 
به عنوان بخش عمده ای از جمعیت دانشجویی کشور شناخته می شوند و 
آموزش عالی نقش مهمی در توسعه توانمندی و مهارت های آنان داشته 
است. به طوری که تعداد دختران دانشجو در مراکز آموزش عالی کشور 
نزدیک به 14 برابر شده است. تعداد دانشجویان زن در سال 1۹۹4 برابر 

با 145 هزار نفر بود و این تعداد در سال 2013، به دو میلیون نفر رسید.
وی تصریح کرد: در حال حاضر سهم مردان 53 درصد و زنان 47 درصد از 
کل دانشجویان کشور است. این در حالیست که سهم زنان از کل دانشجویان 
رشته های علوم پزشکی کشور 60 درصد، رشته های علوم انسانی 53 درصد 
و گروه علوم پایه 60 درصد و گروه کشاورزی و دامپزشکی 54 درصد است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: در دکتری حرفه ای 
با وجود این که تا سال 81 همواره ترکیب جنسیتی در این مقطع به نفع 
مردان بوده و شاهد شکاف جنسیتی بوده ایم اما در سال 82 برای نخستین 
بار زنان از مردان در مقطع دکتری حرفه ای پیشی گرفتند و سهم زنان به 
51 درصد رسید، از این سال به بعد شکاف بین دانشجویان زن و مرد در 
این مقطع تحصیلی به نفع زنان شد به طوریکه در سال ۹4 زنان حدود 57 

درصد از دانشجویان دکتری حرفه ای را تشکیل دادند.
موالوردی با اشاره به مهمترین راهبردهای مشترکی که زنان مسلمان 
می توانند در پیش بگیرند گفت: توجه به آسیب های افراطی گری و خشونت 
نسبت به زنان و حقوق آنان در جوامع اسالمی یکی از این راهبردهاست. 
خشونت و افراطی گری، اشغال و جنگ و نبود امنیت ناشی از آن امروزه 
بزرگترین چالشی است که زنان جهان اسالم در مسیر پیشرفت و توسعه 
خود با آن مواجه هستند. لذا انتظار می رود اندیشمندان جهان اسالم این 
مسئله را که زنان در مناطق درگیر جنگ حتی از ابتدایی ترین حقوق خود 

یعنی حق حیات و حق امنیت محروم شده اند را مورد توجه قرار دهند.
وی تاکید کرد: چشم انداز وضعیت زنان در کشورهای اسالمی به شدت 
از سوی افراطی گری های خشونت آمیز، اشغال گری ها و سلطه جویی های 

منطقه ای و فرامنطقه ای مورد تهدید واقع شده است.
وی با اشاره به قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطی گری گفت: به 
استناد این قطعنامه پیشنهاد می شود این موضوع در دستور کار مطالعات 
و پژوهش های مشترک زنان مسلمان در مناطق مختلف قرار گیرد و زنان 
نخبه و موثر در آموزش عالی ماموریتی در زمینه توسعه مطالعات مربوط 
به نقش زنان در صلح و امنیت و ترویج فرهنگ گفت وگو برای خود تعریف 

کنند و زمینه ساز توسعه این گفتمان در منطقه شوند.

آزمایش DNA خانواده های
 شهدا و جانباختگان پالسکو رایگان است

 DNA رییس سازمان پزشکی قانونی کشور از تشکیل بانک اطالعات
مفقودشدگان حادثه پالسکو خبر داد.

دکتر احمد شجاعی در حاشیه بازدید از محل حادثه پالسکو در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه اجساد حادثه پالسکو از طریق انجام آزمایش 
 DNA شناسایی خواهند شد، اظهارکرد: هم اکنون بانک اطالعات DNA
مفقودشدگان این حادثه را در پزشکی قانونی تشکیل داده ایم و خانواده های 
آتش نشانان می توانند با مراجعه به مرکز آتش نشانی در خیابان میمنت 
نسبت به انجام نمونه گیری اقدام کنند که البته تاکنون از 11 نفر آنان 

نمونه گیری شده است.
وی با بیان اینکه دیگر افراد مفقود شده نیز می توانند با مراجعه به مراکز 
قضایی و اداره آگاهی این آزمایش را انجام دهند، گفت: تاکنون خانواده های 
دو تن از افرادی که اعالم مفقودی کرده بودند نیز به پزشکی قانونی مراجعه 

و نسبت به نمونه گیری از آنان اقدام شده است.
اجساد  این  از  چرا  اینکه  درباره  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  رییس 
و  آتش نشانان  شهدای  از  برخی  پیکر  گفت:  می شود،  نمونه گیری 
مفقودشدگان توسط نزدیکشان مورد شناسایی قرار می گیرد اما در هر 

صورت آزمایش DNA را از این افراد اخذ خواهیم کرد.
شجاعی در پاسخ به سوال ایسنا درباره هزینه انجام این آزمایش ها برای 

خانواده ها نیز گفت: فعال این آزمایش ها به شکل رایگان انجام می شود.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره 
اینکه تشخیص هویت جانباختگان چند روزه اعالم می شود، اظهار کرد: ما 
نمونه گیری ها را از خانواده ها انجام می دهیم و پس از خارج شدن اجساد 
سعی می کنیم که در حداقل زمان ممکن نسبت به شناسایی و تعیین هویت 

جانباختگان اقدام شود.

تشکیل جبهه متحد برای احیای حقوق زنان 
در کشورهای اسالمی

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: می توان با حضور 
وکال و حقوقدانان زن عرب جبهه متحدی را برای احیای حقوق زنان در 
کشورهای عربی تشکیل داد و ریاست  جمهوری نیز در این خصوص آمادگی 

الزم را برای همکاری دارد.
الهام امین زاده در همایش جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب که برگزار 
شد،افزود: در حوزه زنان رویکرد تعادلی و تعاملی را می پسندیم. در این 
شرایط  تشکیل سازمان حقوقدانان بدون مرز توسط زنان در کشورهای 
اسالمی می تواند برای پیشگیری از وقوع جنگ، حین جنگ و پس از جنگ 

خدمات موثری به جامعه بشری ارائه دهد.
وی در ادامه گفت: رویکرد زنان در کشورهای عربی و در بین زنان ایرانی، 
باید متعادل باشد و از رویکردهای افراطی و سنتی در مورد زنان پرهیز کرد.
امین زاده ادامه داد: رویکرد تعاملی و تکاملی نسبت به زنان را می پسندیم 
بدین معنا که زنان و مردان باید به گفتمان تعامل و تعادل  فکر کنند و 

نگاهی مشارکت جویانه برای پیشرفت تمدن اسالمی داشته باشند.
وی با بیان اینکه نسل سوم حقوق بشر مبتنی بر صلح است، اظهارکرد: در 
این عرصه زنان برای احقاق حق صلح و همبستگی می توانند نقش موثری 
نه تنها در سطح کشورهای اسالمی، بلکه در عرصه بین المللی و جهانی 
داشته باشند؛ چرا که در مخاصمات مسلحانه زنان خانواده های خود را از 

دست می دهند و  الزم است از  آنان حمایت ویژه به عمل آید.
امین زاده با تاکید بر جایگاه واالی زنان در نظام اسالمی گفت: شکوفایی 
تمدن اسالمی تنها با فعالیت مردان محقق نمی شود و زنان به عنوان نیمی 
از جامعه از صدر اسالم تاکنون نقش های ویژه ای در پیشرفت تمدن 

اسالمی داشته اند.

خبرخبر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
هزار   10 حدود  سال  هر  سرطان  بیماری 
میلیارد تومان برای کشور بار مالی دارد که 
83 درصد این هزینه را دولت می پردازد و 

بقیه را مردم پرداخت می کنند.
سید حسن هاشمی دیروز در حاشیه همایش 
پویش مبارزه با سرطان در جمع خبرنگاران 
افزود: وزارت بهداشت برای افزایش دسترسی 
مردم به خدمات پیشگیری و درمان سرطان 
برنامه های مفصلی دارد و با اجرای آنها تا 2 
یا سه سال آینده عدالت در دسترسی به این 

خدمات برقرار می شود.
وی گفت: بر اساس این برنامه مراکز شیمی 
درمانی در اکثر شهرهای کشور ایجاد می شود 
و در تمام مراکز استان ها، مراکز رادیوتراپی 
خواهیم داشت. همچنین 15 قطب به عنوان 
به  جامع خدمات سالمت  و  پیشرفته  مراکز 
تا  شود  می  ایجاد  کشور  سراسر  در  زودی 
پیشرفته ترین خدمات تشخیصی، درمانی و 

جراحی سرطان را به مردم ارائه کنند.
هاشمی افزود: در مورد شیوع سرطان نیز هم 
اکنون سالیانه با احتساب سرطان پوست هر 
سال 100 هزار مورد جدید سرطان در کشور 
بیشتر  از کشورهای پیشرفته دنیا  داریم که 
نیست بلکه کمتر است. علت آن هم این است 
که سن امید به زندگی و طول عمر ایرانیان از 
کشورهای پیشرفته کمتر است اما با گذشت 
زمان و افزایش سن امید به زندگی این خطر 
و  آینده  سال  چند  در  ایران  که  دارد  وجود 

شیوع  با  کشورهای  جزو  آینده،  های  دهه 
باالی سرطان باشد.

وزیر بهداشت تاکید کرد: شرط عقل این است 
که پیشگیری کنیم و البته همه حاکمیت و 
هر سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه باید در 
و  باشند  داشته  جدی  همکاری  زمینه  این 
این زمینه کوتاهی کردند،  اگر مسئوالن در 
خودشان  سالمت  از  بیشتر  مردم  حداقل 

مراقبت کنند.
بیماری  آمارهای  شایعات  به  اشاره  با  وی 
سرطان در کشور گفت: همان طور که در بقیه 
حوزه ها شایعات وجود دارد، در مورد بیماری 
سرطان نیز شایعات وجود دارد و هر کس به 
فراخور درک خودش درباره این بیماری اظهار 
نظر می کند اما واقعیت این هست که هنوز 

آمار شیوع سرطان در ایران خیلی باال نیست.
های  آلودگی  بر  عالوه  کرد:  اضافه  هاشمی 
در  که  تغییراتی  و  زندگی  سبک  محیطی، 
رفتار ما ایرانیان در دهه های اخیر به خصوص 
از مدرن شدن و ماشینی شدن زندگی  بعد 
رخ داده است و نیز افزایش مصرف سیگار و 
ازاندازه  اعتیاد و کم تحرکی و مصرف بیش 
شکر و نمک در کنار استرس هایی که هر روز 
در زندگی و جامعه داریم، در آینده نزدیک 
شاهد افزایش بیماری های غیر واگیر از جمله 

سرطان در کشور خواهیم بود.
که  خطراتی  کاهش  برای  داد:  ادامه  وی 
شود  می  سرطان  به  ابتال  افزایش  موجب 
مصرف  کاهش  برای  نامناسب،  تغذیه  مانند 
نمک، شکر و روغن های مضر، تصمیم هایی 

رئیس  حضور  با  سالمت  عالی  شورای  در 
استان  در  که  است  شده  گرفته  جمهوری 
ها نیز با تشکیل شوراهای سالمت با حضور 

استانداران پیگیری می شود. 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
این  از  برخی  است  ممکن  کرد:  خاطرنشان 
تصمیمات برای برخی افراد خوشایند نباشد 
اما در دراز مدت حتما به نفع سالمت ایرانیان 

است.
و  خوراکی  مواد  از  بسیاری  داد:  ادامه  وی 
ترویج  با  اخیر  های  سال  در  که  آشامیدنی 
برای  اند،  یافته  افزایش  مردم  زندگی  سبک 
ترویچ  و  هستند  آور  زیان  مردم  سالمت 
فرهنگ پرهیز از مصرف مواد غذایی مضر در 

کشور ضروری است.
راهنمای   200 ابالغ  به  همچنین  هاشمی 
راهنماهای  این  گفت:  و  کرد  اشاره  بالینی 
تشکیل  با  و  شوند  می  ابالغ  امروز  بالینی 
کمیته اجرایی راهنماهای بالینی در استان ها 

به مرحله اجرا در می آیند.
اجرای  کرد:  خاطرنشان  بهداشت  وزیر 
کیفیت  ارتقای  موجب  بالینی،  راهنماهای 
مردم،  های  هزینه  کاهش  سالمت،  خدمات 
ایمنی  افزایش  پزشکی،  خطاهای  کاهش 
و  اظهارنظرهای شخصی  از  و  است  بیماران 
سلیقه ای در محاکم، جلوگیری می کند که 
امیدواریم با همکاری بیمه ها و دانشگاه های 
موفق  توسعه  برنامه   2 از  بعد  پزشکی  علوم 
به اجرای راهنماهای بالینی در کشور بشویم.

وزیر بهداشت:

سرطان هر سال 10 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد

درخواست چندباره ستاد مدیریت 
بحران پالسکو از مردم 

اینکه  بیان  با  پالسکو  بحران  مدیریت  ستاد  سخنگوی 
عملیات آواربرداری همچنان ادامه دارد، گفت: امیدواریم 
پیکر شهدا  به  امروز  پایان  تا  یا حداقل  آینده  در ساعات 

دست یابیم.
سیدجالل ملکی اظهار داشت: کماکان عملیات آواربرداری 
ادامه دارد و تا حد  از دو جبهه جنوبی و شرقی پالسکو 
به  بامداد  میانی  ساعت های  از  است.  اتمام  به  رو  زیادی 

سمت جبهه غربی پیشرفت هایی داشته ایم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر آواربرداری با سرعت در 
بولدوزر  دو دستگاه  با حضور  است، گفت:  پیشرفت  حال 
بیل  و  کامیون  همچون  تجهیزات  سایر  و  غول پیکر 
عملیات  ادامه  مانع  که  ستون هایی  توانستیم  مکانیکی 

بودند، از سر راه برداریم.
سخنگوی ستاد مدیریت بحران پالسکو با اشاره به کمپین 
مردمی »من آتش نشانم« گفت: ساعت 3:30 بامداد عده ای 
از مردم با فریاد یا حسین و یا ابوالفضل و همراه داشتن 
پرچم های مشکی وارد محوطه شدند که جو تاثربرانگیزی 

را ایجاد کردند.
ملکی افزود: این افراد از اعضای یکی از هیات های منطقه 
پیروزی بودند و به دلیل وقوع این حادثه فاجعه بار برای 

همدردی با آتش نشانان به محل آمده بودند.
توصیه  مردمی  اینچنینی  مراجعات  اینکه  بیان  با  وی 
در  از حضور  می کنیم  خواهش  مردم  از  گفت:  نمی شود، 

منطقه حادثه خودداری کنند.

تولید 30 میلیون دز واکسن
 تب برفکی در کشور

تولید واکسن تب برفکی موسسه تحقیقات  رئیس بخش 
واکسن و سرم سازی رازی با اشاره به اینکه هیچ نگرانی از 
کمبود واکسن تب برفکی در کشور وجود ندارد، گفت: تا 
پایان سال جاری 30 میلیون دز از این واکسن توسط این 

موسسه تولید و تحویل می شود.
دکتر حسن ایزدی روز یکشنبه با بیان اینکه تاکنون بیش 
افزود:  شده،  تولید  برفکی  تب  واکسن  دز  میلیون   24 از 
موسسه  این  در   6PD50 کیفیت  با  برفکی  تب  واکسن 

تولید می شود. 
با همکاری شرکت  که  ها  واکسن  این  داشت:  اظهار  وی 
روناک تولید می شود که با این میزان تولید، نیاز داخلی 

کشور به این واکسن تامین شده است. 
تولید در حال حاضر  این میزان  از  اینکه  به  با اشاره  وی 
سازمان  به  برفکی  تب  واکسن  دز  میلیون   21 از  بیش 
دامپزشکی کشور تحویل شده، افزود: پیش بینی می شود 
تا انتهای سال، 30 میلیون دز واکسن تب برفکی از سوی 
موسسه رازی و روناک تحویل سازمان دامپزشکی کشور 

شود. 
با  رازی  موسسه  برفکی  تب  واکسن  تولید  بخش  رئیس 
به  نسبت  باالتری  کیفیت  با  واکسن  این  اینکه  بر  تاکید 
به  نیازی  تولید  میزان  این  با  گفت:  شده،  تولید  گذشته 
واردات این واکسن به کشور وجود ندارد و تالش می کنیم 
قدم  محصول  این  صادرات  راستای  در  آینده  سال  در 

برداریم. 

60 درصد ایرانی ها
 از چاقی رنج می برند

غیر  های  بیماری  تحقیقات  مرکز  رییس  فر  فرزاد 
در  سرطان  با  مبارزه  ملی  پویش  همایش  در  واگیر 
به مطالعه تحقیقاتی صورت  اشاره  با  بیمارستان محک 
مطالعه  این  در  داشت:  اظهار  کشور  سراسر  در  گرفته 
این  از  و  کردند  شرکت  کشور  سراسر  از  نفر   1500
شرکت  ما  اموزشی  های  کارگاه  در  نفر   240 تعداد 

اند. کرده 
30 درصد  از  بیش  زنان کشور  میان  از  بیان کرد:  وی 
که  برند  می  رنج  چاقی  از  مردان  درصد   47 و  آنها 
و  است  چاق  ایران  جمعیت  درصد   60 کلی  طور  به 
جمعیت شهری 5 درصد از روستاییان چاق تر هستند.
ادامه  واگیر  غیر  های  بیماری  تحقیقات  مرکز  رییس 
نکته  و  دارند  فشارخون  ها  ایرانی  درصد   28 داد: 
عجیب این است که روستاییان بیشتر از بیماری فشار 
ها  ایرانی  درصد   ۹ متاسفانه  و  برند  می  رنج  خون 

دارند. دیابت 
وی عنوان کرد: متاسفانه 20 درصد از ایرانی ها دچار 
درصد   4۹ و  هستند  مختلفی  درجات  از  خون  چربی 
مردم کشور کمتر از حد معمول میوه مصرف می کنند 
شان  بدن  نیاز  مورد  از  کمتر  ها   ایرانی  درصد   25 و 

کنند. می  مصرف  سبزی 
فرزاد فر افزود: بیش از 85 درصد ایرانی ها نمک بیش 
از اندازه مصرف می کنند و تنها 11 درصد مردم نمک 

را در حد اندازه و مورد نیاز بدن مصرف می کنند.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به دیدار غیور 
آتش  یک  شماره  درپایگاه  آتش  و  آب  مردان 
ضمن  و  رفت  آباد  حسن  درمیدان  نشانی 
ستودن تالش آنان در ارایه خدمت صادقانه به 
از جان شان مایه می گذارند، اعالم  مردم که 
سانحه  دیدگان  آسیب  از  باجدیت  دولت  کرد 

ساختمان پالسکو حمایت می کند.
علی ربیعی در این دیدار با کارکنان این واحد 
که  آنان  تالمات  با  و  نشست  گو  و  گفت  به 
سوزی  آتش  در  را  شان  همکاران  از  نفر  سه 
اند،  داده  دست  از  پالسکو  تجاری  ساختمان 

ابراز همدردی کرد.
وی اعالم کرد، مستمری شهدای این فاجعه به 
طور کامل پرداخت می شود و دولت این کار را 

با سرعت پیگیری خواهد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: از این 
مجروح  عملیات  در  که  نشانی  آتش  هر  پس 
اجتماعی  تامین  سازمان  را  وی  درمان  شود، 

پیگیری خواهد کرد.
آتش  کار  به سختی  اشاره  با  همچنین  ربیعی 
دنبال  به  شود  می  تالش  گفت:  ها  نشان 
مذاکراتی که با مسووالن سازمان آتش نشانی 
انجام خواهیم داد، سختی کار آنها کمتر شود. 
وی همچنین درباره کارگرانی که در ساختمان 
بیکار  کارگران  گفت:  کردند،  می  کار  پالسکو 
شده در این مرکز تجاری می توانند از صبح روز 
استان  کار  اداره  به  ماه  بهمن  چهارم  یکشنبه 
تهران و یا شعبه 26 سازمان تامین اجتماعی 

برای ثبت نام بیمه بیکاری مراجعه کنند.
حادثه،  نخست  روز  از  افزود:  ربیعی 
اجتماعی  روانپزشکان،روانشناسان و مددکاران 
طرح محب )مشاوره، حمایت و بالیا( در محل 
ایستگاه های آتش نشانی حضور یافته اند تا به 

یاری آسیب دیدگان روحی این حادثه بیایند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابرازامیدواری 
نسبت به این که طرح محب در سراسر کشور 
اجرایی شود، افزود: حتی افراد عادی که در این 
خدمات  از  توانند  می  اند  دیده  آسیب  حادثه 

روانشناسی برخوردار شوند.
درصد   ۹8 تقریب  طور  به  گفت:  ربیعی 
واحدهای اقتصادی در این مرکز تجاری در کار 
توزیع و فروشنده بودند. قرار است محلی برای 
آنها  تا  نظر گرفته شود  بنگاه ها در  کار  ادامه 

بتوانند به کار خود ادامه دهند.
بنگاهی  هر  افزود:  یازدهم  دولت  هیات  عضو 
که بتواند یک فرد بیکار شده در مرکز تجاری 
اداره  وجوه  از محل  کند،  استخدام  را  پالسکو 
بهره  با  وام  از  اجتماعی  تامین  سازمان  شده 

چهار تا ۹ درصد بهره مند می شود.
ربیعی همچنین از نشست امروز اعضای هیات 
مدیره ساختمان پالسکو به ریاست وزیر کشور 
در  اقتصادی  فعاالن  فعالیت  گفت:  و  داد  خبر 
مکان هایی که در اختیار آنها قرار می دهیم، 

ادامه می یابد. 
آسیب  شود  می  تالش  گفت،  همچنین  وی 
پالسکو  تجاری  ساختمان  کارگران  و  دیدگان 

تا شب عید به شغل خود بازگردند.
ربیعی ساختمان پالسکو را نماد کاالی ایرانی 
عنوان کرد و گفت: باید تالش شود تا هر نفر 
بخشی از روحیه از خود گذشتگی را در خود 
حفظ کند، به طوری که بتوان طوری زندگی 
فداکاری  قبال  در  بتوانند  نیز  دیگران  کرد که 

بیشتر و بهتر زندگی کنند.
در  افزود:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
حوادثی این چنین افراد به لحاظ روحی صدمه 
می بینند که باید به یاری آنها شتافت تا بتوانند 
بر غم خود فائق آیند و به عبارتی به بازسازی 

روانی بپردازند.
غیور  پاسداشت  به  اشاره  با  پایان  در  ربیعی 

از  را  خود  جان  حادثه  این  در  که  مردانی 
دست دادند، اظهار داشت: برای گرامیداشت 
فدای  را  خود  جان  که  بزرگ  مردان  این 
›ایرانی  از سیاست  انسانها کردند  نجات جان 
این  زیرا  کینم،  حمایت  بخر‹  ایرانی  پوشاک 
آنها  احترام  به  توان  است که می  تنها کاری 
نثار  شان  هموطنان  برای  را  خود  جان  که 

کردند، انجام داد.
به گزارش ایرنا، در این نشست برخی از آتش 
نشانان موضوع سختی کار خود را مطرح کردند 
و از ربیعی خواستند الیحه سخت و زیان آور 
را در مجلس شورای  نشانی  آتش  بودن شغل 

اسالمی پیگیری کند.

ربیعی خبرداد:

حمایت جدی دولت از آسیب دیدگان ساختمان پالسکو 
همراهی ایرانی با پوشاک ایرانی

معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه راهنماهای 
بالینی پزشکی ابزاری هستند که شواهد علمی را 
این  تبدیل می کند گفت:  پیشنهادات عملی  به 
کاهش  خدمات،  کیفیت  ارتقای  در  راهنماها 
احتمال خطاهای پزشکی، افزایش ارتقای ایمنی 

بیمار و افزایش کارایی نظام سالمت موثرند.

دکتر محمد آقاجانی در نشست شورای راهبردی 
تدوین راهنماهای بالینی با بیان اینکه راهنماهای 
متقن  شواهد  که  هستند  ابزاری  بالینی  طبابت 
علمی را به پیشنهادات عملی تبدیل می کند تا مورد 
استفاده ارائه دهندگان خدمت قرار گیرد گفت: کار 
تدوین راهنماهای بالینی در کشورهای توسعه یافته 
از چند دهه گذشته آغاز شده است. در عین حال 
اغلب کشورهای در حال توسعه نیازمند تدوین این 
گایدالین ها بودند اما این کشورها بیشتر بر اساس 
نیازها، اولویت ها، قوانین، سیاست ها و منابع شان این 

راهنماهای بالینی را بومی سازی می کردند.
وی ضمن تاکید بر اهمیت بومی سازی راهنماهای 
سازی  بومی  فرآیند  در  افزود:  کشور،  در  بالینی 

متخصصان  و  پژوهشگران  بالینی،  راهنماهای 
بالینی، سیاستگذاران و تامین کنندگان منابع نیز 

باید همکاری کنند.
آقاجانی برخی از فواید استفاده از راهنماهای بالینی 
را برشمرد و گفت: راهنماهای بالینی می توانند در 
ارتقاء کیفیت خدمات، کاهش احتمال خطاهای 
پزشکی، افزایش ارتقای ایمنی بیمار و نیز افزایش 
چرا  کنند.  آفرینی  نقش  سالمت  نظام  کارایی 
که تصمیمات و پیشنهادات توصیه شده در هر 
گایدالین باید منطبق بر مطالعات هزینه اثربخشی 
بوده و با کمترین هزینه می توان با استفاده از آنها 

برای بیماران سالمتی به ارمغان آورد.
معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به تالش های 

زمینه  در  گذشته  سال های  از  که  پراکنده ای 
تدوین و بومی سازی راهنماهای بالینی صورت 
گرفته است گفت: اولین تالش سیستماتیک و 
وزارت  در  از سال 8۹  زمینه  این  در  مند  نظام 
دفتر  عنوان  با  دفتری  و  گرفت  شکل  بهداشت 
ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و اداره راهنمای 
بالینی ایجاد شد و فراخوانی برای حضور اساتید 
بالینی  راهنماهای  بومی سازی  و  تدوین  جهت 
سازی  بومی  چهارچوب  همچنین  و  شد  انجام 
تدوین گایدالین ها مشخص شد. به طوریکه مراکز 
تحقیقاتی داوطلب در این حوزه شناسایی شده و 
از آنها در این جهت استفاده شد تا فرهنگ تدوین 

راهنماهای بالینی گسترش یابد.

کاهش خطاهای پزشکی
 با استفاده از 

راهنماهای بالینی
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 احضار متهم 
باستناد ماده 174 ق آدک بعلت مجهول المکان بودن بدینوسیله به متهم بیرامعلی 
اکبر اعالم می گردد که شاکی مهدی صیامی و  آبادی فرزند علی  امینی کشک 
محسن قنبری بنمایندگی از شرکت ارژنگ پتروصنعت  علیه نامبرده باتهام خیانت 
در امانت شکایت نموده و پرونده بکالسه 4ب/۹50۹48 در شعبه چهارم بازپرسی 
دادسرای ناحیه 5 تهران صادقیه مطرح رسیدگی می باشد مراتب طی یک نوبت 
در روزنامه منتشر تا متهم ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از 
اتهام انتسابی به این شعبه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد بود 
410019/م الف    بازپرسی شعبه 4 دادسرای ناحیه 5 تهران

 احضار متهم 
باستناد ماده 174 ق آدک بعلت مجهول المکان بودن بدینوسیله به متهم  سعید 
نهال کار اعالم می گردد که شاکی جهانشاه آل محمود  علیه نامبرده باتهام ایراد 
ضرب و جرح عمدی  شکایت نموده و پرونده بکالسه ۹ب/۹41420 در شعبه ۹ 
بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران صادقیه مطرح رسیدگی می باشد مراتب طی 
یک نوبت در روزنامه منتشر تا متهم ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
جهت دفاع از اتهام انتسابی به این شعبه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد بود 
410021/م الف    بازپرسی شعبه 9 دادسرای ناحیه 5 تهران

 احضار متهم 
باستناد ماده 174 ق آدک بعلت مجهول المکان بودن بدینوسیله به متهم میثم 
فتاحی اعالم می گردد که شاکی شهرام مهرآسا – نرگسی قربانلو  علیه نامبرده 
باتهام ایراد مشارکت در سرقت طالجات و وجه نقد شکایت نموده و پرونده بکالسه 
مطرح  صادقیه  تهران   5 ناحیه  دادسرای  بازپرسی   ۹ شعبه  در  ۹ب/۹50۹27 
رسیدگی می باشد مراتب طی یک نوبت در روزنامه منتشر تا متهم ظرف مهلت 
انتسابی به این شعبه مراجعه  اتهام  از  انتشار آگهی جهت دفاع  از تاریخ  یک ماه 

نمایند نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود 
410020/م الف    بازپرسی شعبه 9 دادسرای ناحیه 5 تهران

احضار متهم  
خواست  کیفر  بموجب  تهران    3 ناحیه  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
برای عباس خداوردی خان  پرونده کالسه ۹50805  ۹51043214600256 در 
باتهام مشارکت در فروش مال غیر     تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۹5/12/21 ساعت 8/30 تعیین 
در  و  متهم  به  و عدم دسترسی  بودن  المکان  به مجهول  عنایت  با  است  گردیده 
اجرای مقررات مواد 115-180 ق آدک  مراتب یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه بنشانی ونک خ مالصدرا نبش کردستان 
مقررات رسیدگی  مطابق  در صورت عدم حضور  است  بدیهی  پ 64حاضر گردد 

غیابی بعمل خواهد آمد.
410022/م الف مدیردفتر  شعبه 1033 کیفري 2 مجتمع شهید قدوسی تهران   

 احضار متهم 
باستناد ماده 174 ق آدک بعلت مجهول المکان بودن بدینوسیله به متهم  رضا 
روشن زاده فرزند ماشاءاله اعالم می گردد که شاکی سید علی نقی میرسعیدی  
علیه نامبرده باتهام ضرب و جرح عمدی تهدید اخاذی و ربودن اموال شکایت نموده 
و پرونده بکالسه 4ب/۹51024 در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران 
صادقیه مطرح رسیدگی می باشد مراتب طی یک نوبت در روزنامه منتشر تا متهم 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی به این شعبه 

مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود 
410015/م الف بازپرسی شعبه 4 دادسرای ناحیه 5 تهران

 احضار متهم 
باستناد ماده 174 ق آدک بعلت مجهول المکان بودن بدینوسیله به متهم مجید 
نادری  اعالم می گردد که شاکی راحله ناصر بیک علیه نامبرده باتهام ترک انفاق 
چهارم  شعبه  در  4ب/۹51161  بکالسه  پرونده  و  نموده  شکایت  مشترک  فرزند 
بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران صادقیه مطرح رسیدگی می باشد مراتب طی 
یک نوبت در روزنامه منتشر تا متهم ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
جهت دفاع از اتهام انتسابی به این شعبه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد بود 
410017/م الف    بازپرسی شعبه 4 دادسرای ناحیه 5 تهران

احضار متهم 
متهم  به  بدینوسیله  بودن  المکان  مجهول  بعلت  آدک  ق   174 ماده  باستناد 
محمدرضا رحمانی فرزند اسفندیار اعالم می گردد که شاکی طیار جاهدی علیه 
نامبرده باتهام ضرب و جرح عمدی شکایت نموده و پرونده بکالسه 4ب/۹50313 
تهران صادقیه مطرح رسیدگی می  ناحیه 5  دادسرای  بازپرسی  در شعبه چهارم 
باشد مراتب طی یک نوبت در روزنامه منتشر تا متهم ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی به این شعبه مراجعه نمایند نتیجه عدم 

حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود 
410016/م الف    بازپرسی شعبه 4 دادسرای ناحیه 5 تهران

 احضار متهم 
باستناد ماده 174 ق آدک بعلت مجهول المکان بودن بدینوسیله به متهمین کریم 
مناف پور سلطان احمدی و محمد رسول روزبهانی فرزند نعمت اله  اعالم می گردد 
که شاکی جعفر امین فرد  علیه نامبردگان  باتهام ضرب و جرح عمدی توهین و 
تهدید و ممانعت از حق  شکایت نموده و پرونده بکالسه 4ب/۹50787 در شعبه 
چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران صادقیه مطرح رسیدگی می باشد مراتب 
طی یک نوبت در روزنامه منتشر تا متهم ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
جهت دفاع از اتهام انتسابی به این شعبه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد بود 
410018/م الف    بازپرسی شعبه 4 دادسرای ناحیه 5 تهران

مفقودی
 برگ سبز خودرو سواری پراید مدل 88 به رنگ سفید با شماره پالک 73۹ج42ایران 
82با شماره موتور 28۹5۹31و شماره شاسی S1412288243564بنام رضا علی 

هدایتی گودرزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل  

آگهی
شماره:18346 

تاریخ:۹5/10/28 
 ۹5/۹/30  /13۹56030102201130۹ شماره  رای  مفاد  اسناد  به  اینکه  نظربه 
هیت رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط 
کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد 
سند رسمی منبی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات متقاضی  رضا سلیمی فرزند 
اسد به شماره شناسنامه 5815 صادر از تهران نسبت به ششدانگ یک قطه زمین 
مجزی  و  مفروز  فرعی  پالک  به  مربع  متر   4۹۹/30 مساحت  به  احداثی  بنای  با 
شده از پالک 108 فرعی قطه       تفکیکی 148 اصلی واقع در قریه رباط کریم 
حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی مهدی بختیاری محرز گردیده 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 10 روز آ گهی میشود،در 
صورتیکه شخص یا شخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه عتراض خود را به این 
اداره تسلیم و رسید اخذا نماید تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه 
حکم قطی دادگاه گردد بدهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
سند  صدور  حال  هر  ودر  شد  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض 

مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 
تاریخ انتشار نوبت اول ۹5/11/4 

تاریخ انتشار نوبت دوم ۹5/11/1۹  م الف 2147 
کفیل اداره ثبت رباط کریم ابولفضل محمد حسینی 

دادنامه
پرونده کالسه ۹40۹۹82883202333     شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) 104جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹72886401758  
شاکی: 1- آقای اسد گلشنی گلوجه فرزند هدایت اله به نشانی تهران – اسالمشهر 

– شهرک شیرودی – ک البرز 36 البرز – پ111 
– کوچه 36  -  شهرک شهید شیرودی  اسالمشهر  نشانی  به  آقایی  2- خدیجه 

البرز – پ111 
متهمین: 1- محمدرضا پاشایی متواری ومجهول المکان  

2- گلی بیژن  متواری ومجهول المکان  
اتهام ها: 1- تخریب عمدی اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری   2- ارعاب  

3- ضر ب و جرح  عمدی 4- تهدید 
رای دادگاه

فرزند  بیژن   گلی  وخانم  رحیم  فرزند  پاشایی  محمدرضا  آقای  اتهام  درخصوص 
حسنعلی دائر بر تخریب اموال مردم حسب شکایت اسد گلشنی و خدیجه اقایی 
دادگاه توجها به شرح ومحتویات پرونده گزارش مرجع انتظامی صدور کیفرخواست 
در دادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر به شماره ۹510432880001745   عدم 
انها  اثبات بی گناهی خود بزه منتسبه به  حضور متهمین درجلسه دادگاه جهت 
هریک  اسالمی  مجازات  قانون  از   677 ی  ماده  به  مستندا  بوده  ومسلم  محرز 
ازمتهمین موصوف را به دو سال حبس تعزیری محکوم مینماید رای صادره غیابی 
بوده بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه وبیست روز پس از آن 

قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران خواهدبود.م/الف2377  
شماره بایگانی شعبه: ۹50۹88   

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

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   14 شعبه  کالسه۹50۹۹86656400102  پرونده 
شاکرمی  میترا  خانم  خواهان:  شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  خانواده 
فرزند محمد حسن به نشانی لرستان – خرم آباد –گلدشت غربی میدان اسفند 
– المکان  مجهول  نشانی  به  شاهسواری  محمدرشا  خوانده:آقای   6 اسفند  کوچه 

خواسته:مطالبه وجه 
رای دادگاه: در خصوص دادخواست میترا شاکرمی فرزند محمد حسن به طرفیت 
محمد رضا شاهسواری به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
هشتصد هزار تومان به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بدین توضیح 
که خواهان اظهار داشته اقالمی از جمله سطل و جا دستمالی –بند رخت –نیم 
لیوان –قندان و...از مغازه ام خریداری نموده است و پنجاه هزار تومان را پرداخت 
در  ابالغ  علیرغم  خوانده  که  و...  است  نکرده  پرداخت  را  خواسته  مبلغ  و  کرده 
جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال ننموده است )نشر آگهی ( 
فلذا با عنایت به اظهارات خواهان و جاری نمودن اصل صحت وعدم ارائه دلیلی 
نظریه مشورتی  و  باشد  اجابت خواسته خواهان  از سوی خوانده که موجب عدم 
شورا دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 21۹ و 223 قانون 
مدنی و بند الف ماده ۹ قانون شورای حل اختالف و مواد 1۹8 -51۹-522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هشت میلیون ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت 280/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )13۹5/۹/13(لغایت اجرای حکم بر اساس 
شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید 
در همین  واخواهی  قابل  واقعی  ابالغ  از  روز پس  و ظرف 20  غیابی  رای صادره 
مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های حقوقی خرم 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول
اجرای احکام مدنی شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان بابل در نظر دارد جهت 
فروش 22 سیر  پرونده کالسه ۹40130  در  اجرائی  و هزینه   به  وصول محکوم 
مشاع از 120 سیر از ششدانگ پالک ثبتی 0 فرعی از 1527 اصلی بخش 1 بابل 
متعلق به علیرضا رجبی فومشی را در روز سه شنبه تاریخ ۹5/11/24 ساعت 12 
صبح در محل دفتر اجرا این شعبه از طریق مزایده بفروش برساند دارای عرصه 
واعیان یک باب خانه به مساحت عرصه 223/50 متر مربع دارای یک دستگاه منزل 
مسکونی کف کرسی دار به مساحت 75 متر مربع با اسکلت بنایی و دیوار اجرای 
باشد  امتیاز آب شرب و برق تک فاز و گاز می  با قدمت حدود سی سال دارای 
کارشناس قیمت 22 سیر مشاع 120 سیر مشاع از ششدانگ پالک مزبور را بمبلغ 
1۹70833038 ریال تعیین نموده است که مزایده از همین قیمت پایه شروع شده 
و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار میگردد برنده مزایده باید ده درصد مبلغ را فی 
المجلس و باقیمانده را باید ظرف یکماه پس از مزایده پرداخت نماید و در صورت 
انصراف ده درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد. کل هزینه نقل و انتقال  

سند بعهده خریدار است.
اجرای احكام مدنی شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان بابل

درمان استرس
 با تکنیک ژاپنی در 5 دقیقه

نرمال  زندگی  استرس در  درست است که کمی 
و الزم است، اما استرس زیاد هم در فعالیت های 
روزانه تاثیر می گذارد و زندگی شخصی و سالمت 

را  به خطر میندازد.
این  از  کنیم  پیشنهاد می  استرس  درمان  برای   
تکنیک سنتی ژاپنی که فقط 5 دقیقه طول میکشد 

و در هر مکانی قابل انجام است استفاده کنید.
برای تمرین این تکنیک الزم است که بدانیم هر 

انگشت بیانگر احساسی متفاوت هستند.
انگشت شست

به مبارزه با نگرانی کمک می کند.
انگشت اشاره

به مبارزه با ترس کمک می کند.
انگشت میانی

به مبارزه با رنجش و عصبانیت کمک می کند.
انگشت انگشتری

این انگشت به شما کمک می کند با افسردگی و 
ناراحتی مبارزه کنید و قاطعانه تر عمل کنید.

انگشت کوچک
اضطراب را درمان و خوش بینی و اعتماد به نفس 

را باال می برد.

راههای درمان استرس شدید
 برای هم آهنگ کردن انرژی در بدن انگشت را 
با دست دیگر بگیرید و تمام انگشت ها به همراه 
شست را دور آن بپیچید. انگشت را به مدت 1 الی 2 
دقیقه بگیرید و زمانی که نبض را احساس می کنید 

تاثیر آن را هم متوجه می شوید.
برای آرام کردن ذهن، کف دست را با انگشت شست 

دست دیگر به آرامی به مدت 1 دقیقه فشار دهید.
این تمرین را برای تعادل و ایجاد آرامش هر روز 

انجام دهید.

گوناگون

چگونه با نوجوان یاغی برخورد کنیم 
 

سرکش بودن طیفی از علل مختلف دارد، یافتن علت آن اولین گام در 
برخورد با سرکشی نوجوان است. قبل از تحقیق و جست جو، با نوجوان 
خود دوست باشید و با او به صورت باز صحبت کنید. اگر وی اماده ی حرف 
زدن است، این شما هستید که باید قطعات پازل را از بین حرف هایش 

کنار هم قرار دهید.
به دنبال شواهدی از مشکالت رفتاری باشید. این امر عبارت است از افت 
نمرات مدرسه، عدم عالقه به سرگرمی هایی که قبال از آن لذت می برد و 
فعالیت های مشکوک. از هر فرصتی برای ارزیابی اطالعات و بررسی وضعیت 

فرزند خود و سازماندهی آنها در ذهنتان استفاده کنید.
با دوروبری های خود ارتباط بگیرید. همسایگان و پدر و مادر دوستان 
فرزندتان نقطه ی خوبی برای شروع هستند. این افراد عالوه بر داشتن 
اطالعات با ارزش، ممکن است در وضعیت مشابهی باشند و بتوانند به شما 

توصیه هایی بکنند. 
پیشرفت نوجوان خود را پیگیری کنید. برخی از مشکالت لزوما نشانه ی 
سرکشی نیستند. شما باید اقتضای سنی و رشد فرزندتان و مشکالت بروز 

یافته در هر دوره را بشناسید.
نوجوان عادی را بشناسید. گاهی اوقات آنچه در نظر شما مشکل است، تنها 
مرحله ای از رشد است. برای مثال اغلب نوجوانان به مد اهمیت می دهند. 
در این راستا ممکن است لباس پوشیدن وی برای شما عجیب باشد و شما 
آن را شورش فرض کنید. سعی کنید انتقادات خود را برای مسائل بزرگ 
تر و مهم تر نگه دارید. تغییر در ظاهر همیشه پرچم قرمز نیست، مگر اینکه 
متوجه خودآزاری وی یا افزایش یا کاهش وزن ناگهانی او شوید. در این 

صورت باید سریعا به دنبال علت مشکل باشید.
در کنار نوجوان خود باشید. ارتباط سازنده ای با او داشته باشید. آنها به 
محبت و توجه شما نیاز دارند. هر چقدر هم که فرزندتان به نظر مستقل و 

قوی بیاید، وی هنوز هم به محبت و توجه مثبت نیاز دارد.
در صورت لزوم به دنبال کمک حرفه ای باشید. شاید فرزندتان با حرف 
زدن با شما مشکل داشته باشد در این صورت حرف زدن با مشاور جایگزین 
خوبی است. اول با اعضای نزدیک خانواده صحبت کنید و نظر آنها را بپرسید. 
اگر همه موافق هستند، اول با فرزندتان در این رابطه صحبت کنید. در 
صورتی که وی مخالفت کرد، با او درباره ی مزایای این کار صحبت کنید 
و به او اطمینان دهید قرار نیست انگی به وی زده شود و در واقع کسی از 
این مشاوره خبردار نخواهد شد. درمانگری را انتخاب کنید که در مسائل 
نوجوانان متخصص است. برای نوجوانان خود مرز تعیین کنید. ارتباط وی با 
دیگران منعی ندارد، اما وی باید زمان برگشت به خانه را بداند. مرز قرار دادن 
در رفت و آمدها و رفتارهای مجاز به وی می فهماند که نوع رفتارش برای 

شما مهم است. معقول باشید و به رفتارهای خوب پاداش دهید.
عواقب رفتارش را مشخص کنید. بعد از تعیین مرز، مجازات های برآمده از 
نقض قانون را برای وی توضیح دهید و به حرف خود پایبند باشید. به آنها 
در خانه مسئولیت بدهید. این کار به وی می فهماند که در خانه نقش دارد 

و عضوی از آن است که باید به قوانین آن هم پایبند باشد.

کودکانه

با توجه به اینکه الفاظ محدود است و خداوند 
باید  است،  نهایت  بی  نظر  هر  از   وجودش 
نام های او همچون صفاتش بی پایان باشد، تا 
بتواند بیانگر گوشه ای از آن ذات شود. ضمن 
اینکه همه این اسماء به یک نقطه منتهی می 
توحید ذات و صفات  از  به هیچ وجه  و  گردد 
او نمی کاهد، چرا که خداوند بزرگ ۹۹ اسم 
دارد که اگر هر اسمی مسمائی داشت باید ۹۹ 
خدا داشته باشیم، ولی»ا...« نامی است که به 
همه این صفات اشاره می کند. پاسخ تفصیلی: 
قرآن مجید در آیه 110 سوره اسراء به یکی از 
بهانه های سست و بی اساس مشرکان پاسخ 
آنها می گفتند: چرا  این که:  می دهد، و آن، 
پیامبر، خدا را به نام های متعددی می خواند 
با این که: مدعی توحید است قرآن در پاسخ 

آنها می گوید:
نام  به  یا  و  بخوانید  ا...  نام  به  را  او  )بگو! شما 
کند،  نمی  فرق  بخوانید  را  کدام  هر  رحمان، 
برای او نام های متعدد نیک است(؛ »ُقِل اْدُعوا 
َْسماُء  االْ  َفلَُه  تَْدُعوا  ما  أَیّاً  ْحمَن  الرَّ اْدُعوا  أَِو  ا... 

الُْحْسنی«.
این کوردالن، حتی از زندگی روزمره خود غافل 
بودند که: گاه، برای یک شخص، یا یک مکان 
و مانند آن اسم های مختلفی می گذارند که 

هر کدام، معّرف یکی از زوایای وجود او است.
آیا با این حال، تعجب دارد، خدائی که وجودش 
از هر نظر بی نهایت است، منبع و سرچشمه 
ها  نیکی  تمام  ها،  نعمت  همه  کماالت،  همه 
این جهان،  اصلی همه چرخ های  و گرداننده 
هر  و  انجام می دهد  که  کاری  هر  تناسب  به 
مخصوص  نام  دارد،  مقدسش  ذات  که  کمالی 

داشته باشد؟!.
خواند،  توان  نمی  نام  یک  با  را  خدا  ـ  اصوالً 
باید  او  های  نام  بلکه  شناخت،  توان  نمی  و 
بتواند  تا  باشد،  پایان  بی  صفاتش  همچون 
بیانگر آن ذات شود، ولی از آنجا که الفاظ ما، 
مانند همه چیزمان، محدود است، نمی توانیم 
جز نام های محدودی برای او پیدا کنیم، و لذا 
معرفت و شناخت ما هم هر چه باشد محدود 

آن  با  وآله(  علیه  ا...  پیامبر)صلی  حتی  است، 
وسعت روح عرض می کند: »ما َعَرْفناَک َحقَّ 

َمْعِرَفِتَک«. )1(
ولی این دلیل بر آن نیست که به اندازه عقل و 
درایت خویش او را نشناسیم، به خصوص که: 
او خودش در شناخت ذاتش به ما کمک بسیار 
فرموده و با نام های گوناگون در کتابش از خود 
به  دینش  اولیاء  بیانات  در  و  است،  کرده  یاد 
نام های بیشتری که به هزار نام بالغ می شود 

برخورد می کنیم.
یک  و  است،  اسم  اینها  همه  است،  بدیهی 
اینها  همه  است،  نشانه  و  عالمت  اسم  معنی، 
تمام  و  باشد،  او می  پاک  ذات  از  هائی  نشانه 

این خطوط به یک نقطه منتهی می گردد، و به 
هیچ وجه از توحید ذات و صفات او نمی کاهد. 
را  آنها  کس  هر  دارد،  اسم  نه  و  نود  خداوند 

شماره کند، داخل بهشت خواهد شد.
اهمیت  قسمتی  اسماء،  همه  این  میان  از     
و عظمت بیشتری دارد، زیرا معرفت و آگاهی 
فزون تری به ما می دهد که از آن به »اسماء 
حسنی« در قرآن و روایات اسالمی تعبیر شده 
است، و طبق روایت معروفی از پیامبر)صلی ا... 

علیه وآله( می خوانیم: »خداوند نود و نه اسم 
دارد، هر کس آنها را شماره کند، داخل بهشت 

خواهد شد«! )2(
این  شمارش  معنی  بدانیم  که:  است  آن  مهم 
اسماء، این نیست که تنها این نام ها را بر زبان 
جاری کنیم و خدا را به آن بخوانیم تا بهشتی 

شویم یا مستجاب الدعوة.
پیاده  و  اسماء  این  به  »تخلق«  هدف  بلکه، 
کردن پرتوی از نام های عالم، رحمان، رحیم، 
هم  تا  باشد  می  وجودمان  در  کریم...  و  جواد 
بهشتی مان کند و هم دعایمان در همه حال 

مستجاب!
کتاب  در  »صدوق«  مرحوم  که  حدیثی  در 

کرده،  نقل  حکم«  بن  »هشام  از  »توحید« 
از  گوید:  می  »هشام«  خوانیم:  می  چنین 
امام)علیه السالم( پیرامون نام های خدا و مبدأ 
اشتقاق این نام ها )یعنی اصلی که این نام از 
آن گرفته شده( سؤال کردم، و گفتم: »ا...« از 

چه چیز مشتق است؟.
»اَلََه«  از  هشام!  ای  فرمود:  السالم(  امام)علیه 
و  شده  گرفته  است(  تحیر  معنی  به  )که 
داشته  مألوهی  که:  است  این  مفهومش  »اله« 

باشد)کسی که حیران و سرگردان در شناخت 
عمق ذات او است(.

ولی ای هشام! این را باید بدانی که »اسم« غیر 
را  »اسم«  تنها  که  کسی  است،  »مسمی«  از 
پرستش کند، بدون معنی و محتوا، کافر است، 
و در حقیقت چیزی را نپرستیده، و کسی که 
»اسم و مسمی« هر دو را پرستش کند، او هم 

کافر است زیرا دوگانه پرست است!.
اما کسی که تنها »مسمی« را بپرستد، نه اسم 
را )بلکه اسم را نشانه و عالمتی برای رسیدن 
به آن معنی بداند( این حقیقت توحید راستین 

است، فهمیدی ای هشام؟!
برایم  بیشتر  کمی  کردم:  عرض  گوید:  می 

توضیح دهید.
هر  اگر  دارد  اسم،   ۹۹ بزرگ  خداوند  فرمود: 
داشته  خدا   ۹۹ باید  داشت  مسمائی  اسمی 
این  به همه  که  است  نامی  »ا...«  ولی  باشیم، 
نام  به هر حال همه  اشاره می کند، و  صفات 

های او غیر از ذات او است.
و »آب«  است،  نام خوردنی  »نان«  ای هشام! 
است،  پوشیدنی  نام  »لباس«  و  نوشیدنی،  نام 
و »آتش« نام آن ماده سوزنده است، )3( )اما 
خوریم،  می  ما  را  آنچه  است،  نام  اینها  همه 
می  آن  سوزش  از  و  پوشیم  می  نوشیم،  می 
هراسیم نام نیست، بلکه همان عینیت خارجی 

است(. )4(
پی نوشت:

)1(. »بحار االنوار«، جلد 68، صفحه 23.
 184 صفحه   ،4 جلد  االنوار«،  »بحار  به   .)2(
و  تعالی ...  ا...  اسماء  عدد  باب   :3 باب  بعد،  به 
باب   :13 باب  بعد،  به   236 صفحه   ،۹0 جلد 
اسماء اللَّ الحسنی  التی اشتمل علیها القرآن... 

مراجعه فرمائید.
)3(. »توحید صدوق« )به نقل تفسیر المیزان، 

ذیل آیه مورد بحث(
)4(. گرد آوري از کتاب: تفسیر نمونه، آیت ا... 
العظمي مکارم شیرازي، دار الکتب اإلسالمیه، 

چاپ بیست و ششم، ج 12، ص 357.
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چرا خدا را با نام هاى متعدد مى خوانیم؟ 

مبارزه  آن  با  برده اند،  رنج  سرطان  از  که  آنهایی   
هرکاری  حاضرند  داده اند،  شکستش  و  کرده 
بیماری  این  برگشت  از  تا  بکنند  می توانند  که 
پیشگیری کنند. و این دقیقا همان طرزفکری است 
که هرکسی باید داشته باشد، چه به سرطان مبتال 

شده باشد و چه نه.
گفته دکتر دوویت مک کی،  به  این که   خبر خوب 
دارای برد تخصصی در طب داخلی، تومورشناسی، 
تغذیه و طب مکمل و کل گرا تقریبا تمام اقداماتی 
تا  داد  انجام  سرطان  درمان  از  بعد  می توان  که 
دوباره برنگردد، برای کسانی که تجربه این بیماری 

را ندارند هم جوابگوست.
شیوه  به  زندگی  سبک  ساده  استراتژی های  با   
مک کی، شروع می کنیم. فقط نخوانیدشان؛ بلکه در 
درازمدت به آنها پایبند هم بمانید. مک کی به عنوان 
پزشکی که مبارزه با سرطان را، مشغولیت زندگیش 
کرده، این نکات خیلی مهم را نه فقط برای بیماران 
دارد  گوش شنوا  که  دیگری  هرکس  برای  بلکه 

توصیه می نماید:

چرا پیش از آن که سرطان به ما حمله کند ما 
به او حمله نكنیم؟

 استرس را از خود دور کنید
سرکوب  را  ایمنی تان  عملکرد  مزمن،  استرس 

مانند  که  می شود،  التهاب  بروز  موجب  و  کرده 
یک محرک برای سرطان است. یوگا، پیاده روی، یا 
کردن  پیدا  پیشگیری،  این  کلید   ،… و  مدیتیشن 
تکنیکی لذت بخش، برای کنترل استرس است. اگر 

لذت بخش نباشد، تداوم نخواهد داشت.
 

حواس تان به کپک و قارچ باشد
در  موجود  افالتوکسین های  و  مایکوتوکسین ها 
شده  شناخته  مواد  سرطان زاترین  رده  در  کپک، 
خانه  در  خورده  ترک  آب  لوله  اگر  دارند.  قرار 
که  دارد  رطوبتی  حمام تان  یا  زیرزمین  یا  دارید 
بوی کپک زدگی می دهد، از یک کارشناس در این 
بررسی  را  خانه تان  فضای  تا  بگیرید  کمک  زمینه 

کرده و خطر را برطرف کند.
 

عرق بریزید
در  مثبتی  تغییرات  موجب  می تواند  کردن  ورزش 
سیستم ایمنی شده و به شما در مقاومت در برابر 
دانشگاه  در  که  مطالعه ای  کند.در  کمک  سرطان 

پژوهشگران شرح حال 16  نبراسکا صورت گرفته، 
نفر از کسانی را که از سرطان جان سالم به در برده 
بودند، قبل و بعد از یک برنامه ورزشی 12 هفته ای 
مورد بررسی قرار داده و میزان نقص و ازکارافتادگی 
ایمنی  سلول های  با  را  افراد  این  ایمنی   سلول های 
مقایسه  کنند  مغلوب  را  سرطان  می توانند  که 
کردند. پیش از برنامه ورزشی، سلول های ایمنی از 
اما  بوده،  افراد  این  غالب خونی  کارافتاده، وضعیت 
بعد از دوازده هفته تمرین و ورزش، این میزان 15 

درصد کاهش یافته بود.

دسِت یاری دادن داشته باشید
شدن،  داوطلب  داده،  نشان  بالینی  تحقیقات 
پیش کسوتی کردن و سایر رفتارهای بشردوستانه و 
هم نوع گرایانه، موجب تقویت عملکرد سیستم ایمنی 
می شود. برای سالمتی خوب است که به طور منظم و 
مداوم در فعالیت های باارزش شرکت داشته باشید. و 
یکی ازبامزیت ترین فعالیت ها، کمک به دیگران است.

 مكمل ویتامین دی مصرف کنید
ویتامین  اما  شنیده اید،  موردش  در  زیاد  احتماال 
سالمت تان  برای  گوناگونی  جنبه های  از  واقعا  دی 
احتمال  کاهش  فواید،  این  از  یکی  و  است  مفید 
به گفته مک کی، مشکل  به سرطان می باشد.  ابتال 
این جاست که به احتمال زیاد به اندازه کافی از این 

ویتامین مصرف نمی کنید.
بیرون  در  گذراندن  وقت  بیشتر  ساده اش،  راه حل   
آفتاب وسط  در معرض  دقیقه  ده  تنها  است.  خانه 
دی  ویتامین  واحد  هزار  ده  بودن،  تابستان  روز 
به  شدن  نزدیک  با  اما  می کند.  تامین  بدن تان  در 
زمستان، آفتاب قدرت کافی برای این میزان تولید 
را ندارد، بنابراین، باید بیشتر از منابع ویتامین دی 
کرده  استفاده  تغذیه تان  در  ماهی های چرب  مانند 
غذایی تان  رژیم  به  هم  را  ویتامین  این  مکمل  و 

بیفزایید.
دریافت  دست کم  دارویی،  انیستیتوی  هرچند   
توصیه می کنند  را  روزانه  ویتامین دی  واحد   600
روزانه  دریافت  پزشکان،  بیشتر  و  غدد  انجمن  اما 
سالمت  ایمنی  برای  را  دی  ویتامین  واحد   2000
برند  با  دی  ویتامین  مکمل  یک  از  می دانند.  الزم 
معتبر و تائید شده از نظرترکیبات دارویی استفاده 

کنید.
majalesalamat.com:منبع 

پنج نکته برای پیشگیری از سرطان 
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آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت اول 
زاده  عباس  رضا  محمد  آقای  کاردانی  دوره  تحصیالت  پایان  دانشنامه  مفقودی 
گودرزی فرزند مشهدی آقا دارای شناسنامه شماره 27۹ صادره از بابل با شماره 
تایید سازمان مرکزی 14852۹5000۹6دوره تحیصالت کاردانی در رشته کاردان 
فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان در واحد دانشگاهی جویبار مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مزایده اموال منقول 
بکالسه  اجرائی  پرونده  در خصوص  دارد  نظر  در  بابل  مدنی  احکام  اجرای  دایره 
۹5328۹ له  فائزه ابراهیم نژاد و بطرفیت مصطفی مهدی پور یکسری اموال منقول 
رنگ خاکستری  به  پژو SDTU5 206مدل 138۹  بشرح: یک دستگاه سواری 
الستیک جلو حدود 60٪و السیتک عقب حدود 30٪آج داشته فاقد باطری نیاز 
نیاز به صافکاری و نقاشی مجدد می باشد متعلق به محکوم علیه را از طریق مزایده 
بتاریخ ۹5/11/1۹ روز سه شنبه ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرای دادگستری 
بفروش برساند مزایده از قیمت پایه 180/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی واگذار میگردد برنده مزایده باید ده درصد بهارا فی المجلس و مابقی را 
ظرف مهلت یکماه پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مبلغ واریزی پس از کسر 
هزینه بنفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا محل نگهداری اموال به آدرس خوانده 

واقع در بابل پارکینگ ولی عصر میباشد 
مدیر اجرای احكام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
بالویی فرزند احمد       به شرح دادخواست به کالسه ۹5/653 این  خانم زهرا 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد 
بالویی جامخانه فرزند گل محمد   به ش ش 1713  صادره از ساری     در تاریخ 
۹1/10/16اقامتگاه دائمی خودمیاندرود   بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 
1- زهرا بالویی جامخانه فرزند احمد به ش ش 584صادره از ساری فرزند متوفی 
فرزند  ساری  از  به ش ش 4458صادره  احمد  فرزند  جامخانه  بالویی  فرشته   -2

متوفی 
3- اسماعیل بالویی جامخانه فرزند احمد به ش ش 3۹43صادره از ساری فرزند 

متوفی 
4- سلیمه جوهری فرزند رمضانعلی به ش ش 2 صادره از ساری همسر متوفی 

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

شد م. الف 2۹6
قاضی شعبه دوم شهری  شورای حل اختالف میاندرود آقاجانی 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
به کالسه  دادخواست  به شرح  ابوالقاسم       فرزند  عبدا... حیدری چراتی  آقای 
15/1050/۹5 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ابوالقاسم حیدری چراتی فرزند علی گدا   به ش ش 15  صادره از 
بابلسر    در تاریخ ۹5/5/3اقامتگاه دائمی خودبابل  بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- عبدا... حیدری چراتی فرزند ابوالقاسم به ش ش 56 پسر متوفی 

2- علی اکبر حیدری چراتی فرزند ابوالقاسم به ش ش 532 پسر متوفی
3- ابوذر حیدری چراتی فرزند ابوالقاسم به ش ش 1662 پسر متوفی

4- فاطمه حیدری چراتی فرزند ابوالقاسم به ش ش 4842 پسر متوفی
5- زهره حیدری چراتی فرزند ابوالقاسم به ش ش 1۹1 دختر  متوفی

6- زهرا حیدری چراتی فرزند ابوالقاسم به ش ش ۹4دختر  متوفی
7- ام البنین حیدرپور فرزند محمد رضا ش ش 3 همسر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد 
قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف بابل خیری زاده 

متن آگهی 
خواهان آقای جعفر کریمیان دادخواستی به طرفیت خوانده کریم غریب زاده به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹50۹۹86610400462 ثبت گردیده که وقت 
علت مجهول  به  است  تعیین شده  و ساعت 11:15  آن 13۹5/12/08  رسیدگی 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مظفر پذیرش

نوبت دوم
هیات موضوع تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون

 و ماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی.برابر رای شماره13۹560331055002750هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
یک  ششدانگ  ۹83در  شناسنامه  بشماره  بخشعلی  پورنوافرزند  عشقی  سوسن 
واقع  ازپالک 75اصلی  و مجزی شده   به مساحت114/44مفروز  باب ساختمان 
درجعفرآباد قلعه آذری خریداری از مالک رسمی آقای محمدباقرپور منفردمحرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این  به  را 
اعتراض،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

خواهد شد.
محمدسلیمانی رییس ثبت اسنادو امالک نظرآباد

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم ناهید زیدانیان داراي شناسنامه شماره 228 به شرح دادخواست به کالسه 
۹50۹۹8 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان صفر نوشاد بشناسنامه شماره 156 در تاریخ  13۹5/۹/22 اقامتگاه 
به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگي  بدرود  خود  دائمي 

……………………………………
1- ناهید زیدانیان متولد 1334/1/22 ش ش 228 فرزند عبدالخضر نسبت همسر
2- علی نوشاد متولد 135۹/6/11 ش ش 0321710۹67 فرزند صفر نسبت پسر 

3- کتایون نوشاد متولد 134۹/5/1 ش ش 2۹1 فرزند صفر نسبت دختر
4- نوشین نوشاد متولد  1353/11/24 ش ش 1462 فرزند صفر نسبت دختر

5- الهه نوشاد متولد 1362/6/6 ش ش 1581 فرزند صفر نسبت دختر
مي  آگهي  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 

503۹2 م/الف
رئیس شعبه شوراي حل اختالف کرج- حسینی

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم کبرا ماندنی زاده فرزند گنجی داراي شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به 
کالسه ۹5-2/۹64 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد ماندنی زاده فرزند گرگ ا.. بشناسنامه شماره 4260147481 
در تاریخ ۹1/12/25 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به: ……………………………………
1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر مادر متوفی

2- گرگ ا.. ماندنی زاده فرزند فضل ا.. ش ش 531 صادره از گچساران پدر متوفی
مي  آگهي  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 

۹5/704 م/الف
قاضی شورای حل اختالف شماره دو گچساران

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  امامقلی  فرزند  اسدپور  قاسم  آقای   / خانم 
8/416/۹5 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که امامعلی اسدپور فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 11 صادره از 
جویبار در تاریخ ۹5/۹/6 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان سیمرغ فوت نموده و 

ورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از / عبارتست از:
1 قاسم اسدپور ش ش 210 پسر متوفی

2 جعفر اسدپور ش ش 161 پسر متوفی 
3 ابراهیم اسدپور ش ش 21 پسر متوفی 
4 خلیل اسدپور ش ش 62 پسر متوفی 

5 حسینعلی اسدپور ش ش 2457 پسر متوفی 
6 ام البنین اسدپور ش ش 2۹ دختر متوفی 

7 سیده بیگم اسالمی سید محله ش ش 300 همسر متوفی 
والغی، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف ۹51111
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سیمرغ 

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

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

ساختمان¬های فاقد سند رسمی

 / اول  هیات   13۹5/07/22۹ شماره 13۹560331057000240مورخ  رای  برابر 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل بلوچ فرزند اسحاق از نیشابور بشماره شناسنامه 
82 کد ملی 644۹077220 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
153/76مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۹86  فرعی 
از 361 اصلی واقع در ولد آباد بزرگ در استان البرز ناحیه دو کرج  خریداری از 
مالک رسمی اسحق بلوچ محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می¬شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  می¬توانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 422 م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج - ایرج فهیمی

متن آگهی
مجهول  فعال  غالمرضا  فرزند  پیری  شهریار  آقای  اینکه  به  توجه  با  وسیله  بدین 
این شعبه به  با توجه به محتویات پرونده کالسه ۹50123 در  باشد  المکان می 
خواسته مطالبه نفقه و با توجه به اینکه استماع گواهی گواهان در تصمیم گیری 
نهایی پرونده موثر می باشد لذا قرار استماع گواهی گواهان صادر و بدین وسیله 
به خوانده آقای شهریار پیری فرزند غالمرضا اعالم می گردد وقت رسیدگی جهت 
استماع گواهی گواهان مورخ 13۹5/12/7 ساعت 10 می باشد لذا مراتب در اجرای 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
تا خوانده آقای شهریار پیری در وقت مذکور جهت استماع گواهی گواهان در این 
شعبه حضور یابد و در صورت عدم حضور خوانده پرونده به صورت غیابی در این 

شعبه رسیدگی خواهد شد. 
دبیر شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – هنگامه صادقی 

آگهی ابالغ
 مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 13۹0/۹/20  
از هیات  برابر رای شماره 13۹560301057015161 مورخه۹5/10/6   صادره 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  عادی  اسناد  به  رسیدگی 
مالکانه  تصرفات   13۹0/۹/20 مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  امالک 
در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  عزیز،  فرزند  عارف   بهمن  آقای 
شهرستان  در  واقع  اصلی   50 از  فرعی   42 پالک  138مترمربع  مساحت  به  آن 
یک  ششدانگ   مربوطه  ثبتی  پرونده  محتویات  برابر  و  گردیده  محرز  شهریار 
ذیل  از50اصلی  اصالحی  بشماره42فرعی  بمساحت2535مترمربع  باغ  قطعه 
وصادرگردیده  ثبت  پرویزی  اقدس  نام  ثبت87368صفحه221دفترامالک458به 
است سپس مورد ثبت بموجب سند شماره21611مورخه75/8/1دفتر30شهریاربه 
داریوش خزائی انتقال یافته است.مقادیری نیزدراجرای ماده 147به غیرواگذارشده 
حسین  به  اجرائی  انتقال  بموجب  ثبت  ازمورد  مشاع  ومقدار138مترمربع  است 
صفرزاده انتقال یافته است وایشان در هیات حضور نیافته اند وهیات مقرر نموده 
با اعمال ماده 3 قانون مذکور و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن مصوب 13۹1/4/25 
نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله 
مفاد رای صادره به نامبرده وبه اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی می گردد که 
چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید دریافت دارند 
ودر صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت 
برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.م.الف:21800
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سید مرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:13۹5/10/1۹ تاریخ انتشارنوبت دوم: 13۹5/11/4

آگهی ابالغ 
مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 13۹0/۹/20  
برابر رای شماره 13۹560301057015785 مورخه۹5/10/13   صادره از هیات 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 13۹0/۹/20 تصرفات مالکانه آقای بهرام 
ماشین چی فرزند یداله، ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن باستثنای 
ثمن اعیانی به مساحت 451/22مترمربع قسمتی  از پالک 141 فرعی از 4۹ اصلی 
واقع درشهرستان شهریار محرز گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی مربوطه سه 
دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه باغ بمساحت 4153مترمربع بشماره141فرعی  
اصالحی از4۹اصلی واقع درعلیشاه عوض ذیل ثبت 88483صفحه271دفترامالک 
نیزدراجرای  نام محمود زارعی ثبت و صادرگردیده است سپس مقادیری  664به 
ایشان ازسهم محمود  ماده147وبصورت مشاعی به غیرواگذارشده است ومالکیت 
اعمال ماده 3  با  نموده  نیافته وهیات مقرر  وایشان در هیات حضور  زارعی است 
قانون مذکور و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن مصوب 13۹1/4/25 نسبت به صدور 
سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره 
نامبرده وبه اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی می گردد که چنانچه به مفاد  به 
رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید دریافت دارند ودر صورت 
عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات 
اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود.م.الف:217۹۹
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سیدمرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:13۹5/10/1۹
تاریخ انتشارنوبت دوم: 13۹5/11/4

تهران میزبان نخستین دوره رقابت های پاکت بیلیارد

دور برگشت نخستین دوره رقابت های لیگ برتر پاکت بیلیارد امروز با 
یک دقیقه سکوت به احترام شهدای جانفشان آتش نشان آغاز می شود.

به گزارش فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس، دور برگشت نخستین 
دوره رقابت های لیگ برتر پاکت بیلیارد به مدت چهار روز در مجموعه 

ورزشی انقالب آغاز می شود.
در دور برگشت این رقابت ها هفت تیم الماس تبریز، داروخانه دکتر 
لرستان،  اندیشان  پارس  شهرکرد،  سیاه  توپ  دو،  و  یک  زاده  واعظ 
منتخب آذربایجان غربی و فراکوشان آذربایجان شرقی شرکت می کنند. 
دور رفت این رقابت ها آبان ماه سال جاری به میزبانی تبریز انجام شد و 

با قهرمانی تیم داروخانه واعظ زاده به پایان رسید.
سید علیرضا محسنی رئیس سازمان لیگ فدراسیون اعالم کرد آغاز این 
مسابقات تا روز پایان با یک دقیقه سکوت به احترام شهدای آتش نشان 

همراه خواهد بود.

رزنده انتخاب اول فدراسیون والیبال ایران بود

یک سایت  خارجی فهرست کاندیدای سرمربی گری تیم ملی والیبال 
ایران برای  ایران را منتشر کرد. به گزارش ایسنا، فدراسیون والیبال 
انتخاب سرمربی جدید تیم ملی این کشور 10 گزینه را مدنظر داشت 

که در حال حاضر تنها 5 مربی در این فهرست باقی مانده اند.
فدراسیون والیبال ایران هنوز سرمربی خود را انتخاب نکرده است اما 

مربیانی که شانس زیادی دارند مشخص هستند.
رادوستین استویچف، مائورو بروتو، ایگور کوالکویچ، خاویر وبر و آندره 

جیانی 5 مربی هستند که یکی از آن ها روی نیمکت ایران می نشیند.
البته همه این را می دانند که گزینه اول فدراسیون والیبال ایران رزنده 
بود اما مذاکرات ایران با این مربی برزیلی نوامبر گذشته به پایان رسید.

فدراسیون والیبال ایران شرایط کار آندره آناستازی، مارسلو مندس، گلن 
هوگ و فردیناندو دجورجی را قبول نکرد و دو طرف به توافق نرسیدند.

تساوی دو بانوی شطرنج باز ایران در بوندسلیگا

رقابت های  در  که  پورکاشیان  آتوسا  و  الشریعه  خادم  سادات  سارا 
بوندسلیگا حضور دارند در دور سوم به تساوی رضایت دادند.

به  گزارش  ایسنا، دور سوم رقابتهای شطرنج بوندسلیگای آلمان با حضور 
دو بانوی شطرنج باز ایران برگزار شد. سارا سادات خادم الشریعه برابر 
والنتینا گونینا نفر یازدهم حال  حاضر رده بندی جهانی به تساوی رسید. 
خادم الشریعه ضمن کسب تساوی با یک پله صعود به رده بیست و 
هفتم رده بندی زنده برترین بانوان جهان صعود کرد. آتوسا پورکاشیان 
هم به تساوی در برابر الگا گیریا، نفر بیست و پنجم رده بندی جهانی 

بانوان بسنده کرد و 4.2 واحد به ریتینگ خود افزود.

قهرمانی ارتش در مسابقات جودوی نیروهای مسلح

مسابقات جودوی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با قهرمانی نیروی 
زمینی ارتش پایان یافت.

به  گزارش  ایسنا، در این رقابت ها که به میزبانی نزاجا و با حضور 10 
تیم و  65 جودوکار در سالن برادران شهید افراسیابی مجموعه ورزشی 
شهید شیرودی برگزار شد، تیم های نیروی زمینی ارتش، قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیاء )ص( آجا و نیروی انتظامی به ترتیب عناوین اول تا 

سوم را به دست آوردند.

توقف خانگی آلکمار 
با حضور جهانبخش

تیم فوتبال آلکمار در دیدار خانگی مقابل اسپارتا 
با  و  هلند  های  باشگاه  لیگ  جریان  در  روتردام 
حضور هافبک ایرانی خود به تساوی یک بر یک 

قناعت کرد.
به گزارش ایرنا، در ادامه هفته نوزدهم و آغازین 
نیم فصل دوم لیگ فوتبال باشگاه های هلند، تیم 
آلکمار به مصاف اسپارتا روتردام رفت که این دیدار 
در پایان با تساوی یک بر یک به اتمام رسید تا 
آلکمار بهترین فرصت برای نزدیک شدن به تیم 

های صدرنشین را از دست بدهد.
از  ایران  »علیرضا جهانبخش« هافبک تیم ملی 
ابتدا در ترکیب آلکمار قرار گرفت و در دقیقه ۹2 

جای خود را به »الیاس بل حسنی« داد.
جهانبخش بر خالف دیدارهای هفته های اخیر 
نتوانست عملکرد چندان خوبی را از خود برجای 
ابتدا در دقیقه  بگذارد. در این دیدار نفس گیر، 
54 »دیوید الکاسن« برای آلکمار گلزنی کرد و 
در دقیقه 87 »ماتیاس پوگبا« کار را به تساوی 

یک بر یک کشاند.
با نتیجه به دست آمده، آلکمار 32 امتیازی شد 
و در رده پنجم باقی ماند و بهترین فرصت برای 
کاهش اختالف با تیم های باال جدول را از دست 
داد و اسپارتا روتردام نیز به امتیاز هجدهم خود 

دست یافت.

»وین رونی« فرشته نجات 
شیاطین سرخ

»وین  گلزنی  با  منچستریونایتد  سرخ  شیاطین 
خانه  از  خارج  شکست  از  دقیقه ۹4  در  رونی« 

مقابل استوک سیتی رهایی پیدا کردند.
برتر  لیگ  دوم  و  بیست  هفته  ایرنا،  گزارش  به 
پنج  برگزاری  با  انگلیس،  های  باشگاه  فوتبال 
آن،  مهمترین  در  که  شد  دنبال  همزمان  دیدار 
منچستریونایتد در زمین استوک سیتی به تساوی 

یک بر یک دست یافت.
در دقیقه نوزدهم، »خوان ماتا« هافبک اسپانیایی 
را  تیم خودی  دروازه  اشتباه  به  منچستریونایتد 
گشود. پس از این گل شاگردان »خوزه مورینیو« 
برای جبران گل خورده تالش فراوانی انجام دادند.
باتجربه  مهاجم  رونی«  »وین   ،۹4 دقیقه  در 
حضورش  از  دقایقی  تنها  که  منچستریونایتد 
در زمین به عنوان بازیکن تعویضی می گذشت 
تور دروازه  به  را  آزاد تماشایی توپ  با ضربه ای 
استوک سیتی دوخت تا این دیدار مهیج با تساوی 

یک بر یک به اتمام برسد.
رونی با گلزنی در این دیدار توانست تعداد گلهای 
زده خود در تیم منچستریونایتد را به عدد 250 
برساند و با گذر از رکورد بابی چارلتون به بهترین 

گلزن تاریخ این باشگاه تبدیل شود.

خبــرخبــر

هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال، امروز با ادای 
فاجعه  در  شهید  آتش نشان های  به  احترام 

پالسکو ادامه می یابد.
به  احترام   ادای  با  هفته  این  دیدارهای 
و  سوختن  حادثه  در  که  آتش نشان  شهدای 
فروریختن ساختمان پالسکو جان خود را فدا 

کردند، برگزار می شوند.
اهواز و  امروز، دو دیدار در  بازی های  آغازگر 
مشهد است؛ سپاهان و نفت تهران که هفته 
قبل دیدار حساسی با هم داشتند، این هفته 
خراسان  و  خوزستان  از  حریفانی  مصاف  به 
با  خانه  در  خوزستان  استقالل  می روند. 
از  پدیده در مشهد  و  دیدار می کند  سپاهان 

نفت تهران پذیرایی می کند.
نفت شروع خوبی در لیگ امسال داشت ولی 
از  را  جدول  باالی  در  خود  جایگاه  رفته رفته 
دست داد و اکنون در رده نهم جای گرفته اما 
سپاهان هفته قبل با برتری بر شاگردان علی 

دایی به جمع چهار تیم برتر جدول راه یافت.
استقالل خوزستان و پدیده هم که میزبانان دو 

بازی ابتدایی امروز هستند، به ترتیب در رده های 
دهم و دوازدهم جدول قرار گرفته اند.

از ساعت 15، سایپا و سیاه جامگان به دیدار هم 
می روند. این دیدار در تهران برگزار می شود و 
بر  برتری  با  امیدوارند  شاگردان حسین فرکی 
حریف مشهدی فاصله شان را با انتهای جدول 
بیشتر کنند. هرچند سیاه جامگان هم تنها یک 
پله باالتر از سایپا قرار گرفته و خطر باخت به 

نارنجی پوشان را کامال درک می کند.
در ادامه بازی ها و از ساعت 16:40 در اصفهان 
دیدار حساس ذوب آهن و فوالد آغاز می شود. 
پیروزی های  با  اخیر  فوالدی که در هفته های 
باالیی  رده های  به  زیبا  بازی های  و  ارزشمند 
به  بر صفر  بود، هفته قبل در خانه 3  رسیده 
پرسپولیس باخت تا شوک بزرگی به این تیم 
وارد شود و باید دید آیا بازیکنان این تیم اهوازی 
توانسته اند از بار روانی شکست هفته قبل بیرون 

بیایند یا خیر.
جدول  سوم  تیم  ذوب آهن  دیگر،  سوی  از 
جای  کند  می  تالش  شدت  به  رده بندی 

تراکتورسازی را در رده دوم بگیرد و برای این 
کار نمی تواند به هیچ حریفی رحم کند. با توجه 
به سبک بازی ذوب آهن و فوالد و حساسیت 
باالی این دیدار، می شود انتظار داشت که بازی 

فردای دو تیم بسیار زیبا و جذاب از کار درآید.
لیگ  هفته هجدهم  دیدارهای  پایان بخش  اما 
برتر، مصاف پرسپولیس صدرنشین با همشهری 
رقیبش، یعنی گسترش فوالد است. پرسپولیس 
با استقالل خوزستان  فصل قبل در حالی که 
در کورس قهرمانی بود، در اواخر فصل در تبریز 
شد  موفق  و  رفت  فوالد  گسترش  مصاف  به 
بر 2 شکست دهد. پرسپولیس  را 4  تیم  این 

امسال به مراتب نسبت به تیم فصل قبل بهتر 
و باکیفیت تر است و باز هم در کورس قهرمانی 
قرار دارد؛ بنابراین به نظر می رسد سرخ پوشان با 
هدف کسب یک پیروزی خوب دیگر - از جنس 
ورزشگاه  در   – قبل  هفته  در  فوالد  بر  برتری 

آزادی به میدان بروند.
از طرف دیگر اما شاگردان فراز کمالوند در رده 
هفتم جدول قرار دارند و با برتری بر پرسپولیس 
و در صورت ناکامی سپاهان، استقالل و پیکان 
در کسب سه امتیاز این هفته، می توانند به رده 
چهارم جدول صعود کنند و این مساله انگیزه 

باالیی به این تیم خواهد داد.

هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال؛ 

پرسپولیس به دنبال تثبیت صدرنشینی

آمدن  بزرگساالن  بوکس  تیم   ملی  مربی 
بوکسورهای جوان را برای آینده این ورزش 

مفید دانست.
ایسنا، حضور  با  گفت وگو  در  اشرفی  اصغر 
خوب  تصمیمی  را  تیم   ملی  در  جوانان 
که  این  به  توجه  با  کرد:  اظهار  و  دانست 
فدراسیون بوکس می خواهد جوانگرایی کند 
است.  کرده  استفاده  جوان  بوکسورهای  از 
14 بوکسور جوان می خواهند به تیم   ملی 
اضافه شوند و این کار بسیار خوبی است که 

فدراسیون آن را انجام داده است.
تیم   تمرین  شرایط  مورد  در  همچنین  او 
 ملی بوکس با مربی کوبایی، اظهار کرد: از 
نظر تمرین و سطح کیفی مربی کوبایی فرد 

کار کشته ای است و تمرینات را به صورت 
پیوسته انجام می دهد. قبال اردوها به صورت 
مقطعی بود،  ولی او با اردوی مقطعی موافق 
نیست و پیوسته بوکسورها را تمرین می دهد.
اشرفی درباره کیفیت اردوها و برنامه های 
پیش روی تیم   ملی گفت : از نظر اردوهایی 
امکانات  غذا،  جمله  از  مشکالتی  شاهد 
بوکسورها  و  مربی  بین  زبان  مشکل  و 
تمرین  نظر  از  را  اردو  اگر  ولی  هستیم  
ندارد.  وجود  مشکلی  هیچ  کنیم،  ارزیابی 
برای  می خواهیم  اردوها  این  انجام  با 
بازی های آسیایی و رقابت های کشورهای 
اسالمی آماده شویم و معتقدم نتایج خوبی 

را می توانیم به دست بیاوریم.

سرمربی تیم ملی والیبال بانوان گفت: برای 
من مهم نیست چه تیم های در رقابت های 
انتخابی قهرمانی جهان حضور دارند و تنها 
چیزی که مهم است تیم و شاگردانم هستند.
والیبال  تیم   ملی  سرمربی  چیچیچ،  مایدا 
بانوان ایران درباره رقابت های والیبال انتخابی 
به سطح  قهرمانی جهان گفت: من خیلی 
مسابقه ها و تیم هایی که حضور دارند فکر 
فکر  خودم  تیم  به  فقط  که  چرا  نمی کنم 
کنیم.  کسب  را  نتیجه  بهترین  تا  می کنم 

برای من، تیمم و شاگردانم مهم هستند.
او درباره آنالیزورهایی که در کادرفنی تیم 
ملی حضور دارند گفت: کسانی که در اختیار 
تیم بزرگساالن هستند جزو بهترین های تیم 
ایران هستند. خود من هم تا جایی که بشود 
لیگ را نگاه می کنم و اگر نباشم آنالیزورها 

بازی را در اختیارم قرار می دهند. ما  فیلم 
بهترین آنالیزورها را در اختیار داریم.

درباره  هم چنین  ایران  تیم   ملی  سرمربی 
سنی  رده  در  اسلونی  اردوی  برگزاری 
نوجوانان گفت: من با بازیکنانی شروع کردم 
که زیر 18 سال بودند و بازی رسمی نداشتند 
اما در اردو خوب ظاهر شدند. ما در این اردو 
حتی چند بازی را بردیم و آن ها روند رو به 
می کنم.  افتخار  تیم  این  به  بودند.  رشدی 
آن ها می توانند آینده تیم بزرگساالن باشند.

چیچیچ درباره گزینه های هدایت تیم ملی 
داورزنی  مطمئنا  شد:  یادآور  ایران  مردان 

بهترین گزینه را با ارزیابی انتخاب می کند.
مالدیو  به  ایران سه شنبه  والیبال  تیم   ملی 
می رود تا در مسابقه های انتخابی قهرمانی 

جهان با این کشور، هند و نپال رقابت کند.

چیچیچ: فقط به تیم خودم فکر می کنم اشرفی: آمدن جوانان برای آینده بوکس مفید است
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70 درصد شاخص بهره مندی فاضالب 
در ارومیه

مدیرکل اداره آب و فاضالب آذربایجان غربی خبر 
ارومیه 70  فاضالب در  بهره مندی  داد: شاخص 
درصد است. رسول اکبری در نشست علنی شورای 
شهر ما بین شورای اسالمی شهر ارومیه، شهرداری 
مشکالت  اینکه  بیان  با  فاضالب  و  آب  اداره  و 
اقتصادی در چند سال اخیر رنگ و بوی خاصی 
گرفته است گفت: شرکت آب و فاضالب در 3 سال 

اخیر عملکرد خوبی داشته است.
وی ادامه داد: 175 هزار انشعاب آب و 115 هزار 
انشعاب در بخش فاضالب در استان بوده و شاخص 
بهره مندی در 2 سال اخیر از 62 تا 70 درصد 

پیشرفت کرده است.
باال بردن  اولویت ما  وی تصریح کرد: مهم ترین 
افزایش  و  فاضالب  شبکه  از  مندی  بهره  درصد 
بهداشت است که در این راستا انتظار همکاری از 

شهرداری و شورای شهر داریم.
وی با بیان اینکه مستهلک شدن شبکه یکی از 
ارومیه  تولید شهر  مشکالت اساسی است گفت: 
که 24  است  سال  در  مکعب  متر  میلیون   650
درصد به صورت فیزیکی پرت می شود که فرسوده 

بودن شبکه مهم ترین دلیل آن است.
وی گفت: 15 میلیون متر مکعب آب در ارومیه 
هدر رفت آب وجود دارد که باعث کمبود در منابع 

موجود می شود. 

 پاساژهای سنندج فاقد سیستم اعالم حریق
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
و  پاساژها  از  بسیاری  گفت:  سنندج  شهرداری 
آپارتمان های مسکونی سنندج فاقد سیستم اعالم 

حریق هستند. 
از  جمعی  و  شهردار  همراه  به  اسدنژاد  رامین 
با  که  نشانی  آتش  سازمان  کارکنان  و  مدیران 
حضور در سازمان انتقال خون و در راستای ابراز 
باخته در حادثه  نشانان جان  آتش  با  همدردی 
پالسکو خون اهداء کردند، ضمن تسلیت و ابراز 
همدردی با خانواده برزگ آتش نشانی، اظهار کرد: 
ساختمان  سوزی  آتش  حادثه  در  نشانان  آتش 

پالسکو فداکاری و ایثار خود را اثبات کردند.
آتش  از  جمعی  باختن  جان  پی  در  افزود:  وی 
نشانان در حادثه آتش سوزی ساختمان پالسکو 
نهادهای  آموزان،  دانش  شهروندان،  از  بسیاری 
مردمی و ادارات با حضور در سازمان آتش نشانی 
و اهداء گل به آتش نشانان ابراز حزن و اندوه خود 
و همچنین همدردی خود را از وقع این حادثه 

اعالم کردند.
ممکن  پالسکو  حادثه  نظیر  اینکه  بیان  با  وی   
عنوان  دهد،  رخ  کشور  سطح  تمامی  در  است 
کرد: بسیاری از پاساژها و آپارتمان های مسکونی 

سنندج فاقد سیستم اعالم حریق هستند.

برگزاری آئین هفته هوای پاک با حضور شهردار دزفول 
به گزارش واحد خبر روابط عمومي شهرداري دزفول، بمناسبت هفته 
هواي پاک، مراسم کاشت نهال در محل پارک در حال احداث بانوان 
)باغ فالحت( با حضور شهردار، تني چند از مسئوالن و شهروندان 

انجام شد.
با  آئین شهردار دزفول ضمن گرامیداشت هفته هواي پاک  این  در 
عامل  مهمترین  از  یکي  فضاي سبز گفت:  توسعه  اهمیت  به  اشاره 
کاهش آلودگي هوا افزایش فضاي سبز است و این مهم در دستور کار 
شهرداري دزفول قرار دارد و در این خصوص اهتمام ویژه ایي صورت 
گرفته به نحوي که دزفول به عنوان شهر سبز استان خوزستان زبانزد 

است.
از  باالتر  دزفول  سبز  فضاي  وضعیت  افزود:  نژاد  کرمي  مهندس 
استانداردهاي کشوري است بطوري که سرانه استاندارد اعالم شده 
15 متر است در حالي که این سرانه در دزفول براي هر شهروند حدود 
1۹ متر است که در صورت احتساب زمین ها و باغات اطراف شهر این 

سرانه به 25متر افزایش مي یابد.
وي خاطر نشان کرد: طي قریب به چهار سال گذشته بیش از 20 
بزرگ در مناطق و محالت شهر توسط  و  بوستان کوچک  و  پارک 
شهرداري دزفول احداث و مورد بهره برداري قرار گرفته است که این 

امر نقش مهمي در ایجاد روحیه و نشاط عمومي ایفا میکند.
شهردار دزفول تصریح کرد: هم اکنون کار احداث پارک باغ فالحت 
توسط شهرداري در حال انجام است و در این پارک که ویژه بانوان 
محترم مي باشد نخستین پیست اختصاصي دوچرخه سواري ویژه 

خانم ها احداث مي شود.
در این مراسم فرمانده انتظامي دزفول و معاون عمراني فرماندار ویژه 
دزفول از زحمات شهردار دزفول و مجموعه شهرداري در خصوص 
اجراي طرح هاي عمراني و رفاهي خصوصاً در زمینه احداث بوستان و 

توسعه فضاي سبز تقدیر به عمل آوردند.

سد »کبوترالنه« لنگ 60 میلیارد تومان اعتبار  
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه استان کرمانشاه از 
پیشرفت فیزیکی 58 درصدی سد »کبوتر النه« کنگاور خبر داد و 

گفت: این سد برای تکمیل نیازمند 60 میلیارد تومان اعتبار است.
از سال 8۹  امیریان اظهار کرد: کار ساخت سد کبوترالنه  کیاست 

آغاز شده و هم اکنون نیز 58 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
سال  را  آن  قرارداد  در  سد  این  بهره برداری  زمان  بینی  پیش  وی 
۹3 اعالم کرد و افزود: تنها دلیل تاخیر در بهره برداری از این سد، 

مشکالت مالی است. 
در  اینکه  بیان  با  کرمانشاه  استان  منطقه ای  آب  مدیرعامل شرکت 
بودجه امسال برای سد کبوترالنه 8.4 ملیارد تومان اعتبار تصویب 
شده بود، خاطرنشان کرد: تخصیص این میزان اعتبار تاکنون صفر 

بوده و هیچ بودجه ای هنوز به این سد داده نشده است.
به گفته این مسئول، برای سال ۹6 هم پنج میلیارد تومان اعتبار 

برای سد کبوترالنه در الیحه بودجه در نظر گرفته شده است.
امیریان سپس به اهداف احداث سد کبوترالنه اشاره داشت و اظهار 
کرد: هدف ساخت این سد تامین آب شرب و صنعت شهر کنگاور به 

میزان ۹ میلیون مترمکعب در سال است.
کرد:  تاکید  کرمانشاه  استان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
همچنین با احداث این سد دو هزار هکتار از اراضی پایاب منطقه 

نیز مشروب خواهد شد.

خبر خبر

بهادری-اصفهان: سرمایه گذاران باید پروژه هایی در 
دستور کار قرار دهند که در قد و قواره شهر اصفهان 
باشد این گفته های شهردار اصفهان بود که در 
آخرین روز دی ماه سال جاری برای نخستین بار در 
نشستی تحت عنوان رونمایی از نشان کیفیت برتر 
پروژه های مشارکتی تیم مدیریت شهری اصفهان و 
102 سرمایه گذار شرکت کرده و به بیان دیدگاه 
ها و نظرات خود پیرامون پروژه های مشارکتی و 

سرمایه گذاری بخش خصوصی پرداختند.
رضا امینی رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در 
این نشست با اشاره به اینکه نگاه شهرداری طی 
در  مردمی  مشارکت های  توسعه  اخیر  سال های 
راستای توسعه فضاهای شهری بوده است، اظهار 
اصفهان  شهری  مدیریت  بر  جدیدی  نگاه  کرد: 
حاکم شده که سعی شده در این نگاه منافع همه 
شهروندان و سرمایه گذاران مورد توجه قرار بگیرد.
افزایش کیفیت زندگی شهروندان را نتیجه  وی 
مشارکت بخش خصوصی با شهرداری دانست و 
افزود: نگاه حاکمیت به بخش خصوصی باید نگاهی 
موثق، بسیط و با سعه صدر باال باشد و چنانچه 
این امر محقق نشود به طور حتم جذب سرمایه 
اسالمی  شورای  داشت.رئیس  نخواهد  وجود  نیز 
شهر اصفهان با اشاره به اینکه ایجاد جاذبه های 
مدیریت  رده های  همه  در  باید  سرمایه گذاری 

دستگاه های  کرد:  اضافه  شود،  مشاهده  شهری 
مختلف نیز باید به این باور جمعی برسند که ورود 
بخش خصوصی برای کمک به اداره شهر ضروری 
است هر چند این ورود نیز نیاز به ملزوماتی دارد که 

باید مورد توجه قرار گیرد.
این نشست مهدی جمالی نژاد شهردار  ادامه  در 
کنار  در  سرمایه گذار  تعداد  این  حضور  اصفهان 
شهرداری را نشان از اعتماد بخش خصوصی به 
شهرداری دانست و اظهار کرد: برای من این امر 
بسیار با ارزش است که سرمایه گذاران به شهرداری 
اعتماد کرده و ما را در توسعه پایدار شهر اصفهان 

همراهی می کنند.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه بحث سرمایه گذاری 
در شهرداری اصفهان مورد توجه قرار گرفته، افزود: 
بر این اساس ما در این بخش در اول راه هستیم و 
ممکن است در این زمینه انتقاداتی نیز به ما وارد 
باشد که با همکاری بخش خصوصی می توانیم به 
خوبی از مشکالت عبور کنیم.جمالی نژاد ضمن ارائه 
آماری از سرمایه گذاری های بخش خصوصی، گفت: 
با توجه به پیشنهاداتی که اخیراً ارائه شده است 
میزان سرمایه گذاری امسال به شش هزار میلیارد 
تومان می رسد.وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران 

باید کالن طرح ها را در اصفهان کلید بزنند، گفت: 
باید سرمایه گذاران پروژه هایی در دستور کار قرار 

دهند که در قد و قواره شهر اصفهان باشد. 
سیدمرتضی حسام نژاد، مدیر امور سرمایه گذاری 
ادامه  در  نیز  اصفهان  شهرداری  مشارکت های  و 
با  از همکاری سرمایه گذاران  آماری  این نشست 
و  ارائه داد و گفت: یک هزار  اصفهان  شهرداری 
110 میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوص 
انجام شده است. اصفهان  با همکاری شهرداری 
وی افزود: نتایج این میزان سرمایه گذاری، ایجاد 
هفت هزار واحد مسکونی، تجاری، رفاهی، درمانی، 
ایجاد 25 هزار شغل جدید و در نهایت امرار معاش 
بیش از 100 هزار نفر از شهروندان اصفهان از این 
همکاری بوده است. در ادامه این نشست برخی 
بخش  کنندگان  مشارکت  و  گذاران  سرمایه  از 
خصوصی به بیان دیدگاه و نظرات خود پیرامون 
این  پرداختند.  رو  پیش  راهکارهای  و  مشکالت 
سرمایه گذاران ضمن تشکر از اقدامات شهرداری 
در راستای حمایت از بخش خصوصی، مدیریت 
شهری اصفهان را کمک بسیار خوبی در جهت 
حفظ منافع سرمایه گذاران، شهرداری و شهروندان 
دانستند. گفتنی است در پایان جلسه از لوگوي 

نشان کیفیت برتر پروژه ها رونمایی شد.

با حضور تیم مدیریت شهری اصفهان و 102 سرمایه گذارصورت گرفت؛

رونمایی از نشان کیفیت برتر پروژه های مشارکتی شهرداری اصفهان  

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
 510 از  بیش  حاضر  درحال  بوشهرگفت: 
شهرستان  واحده  ماده  درکمیسیون  پرونده 
بوشهر موجود است که از این تعداد نزدیک 
به 300 پرونده منجربه صدور رای شده است.
این  داشت:  اظهار  منصوریان  عبدالحمید 
اختالفی  اراضی  تکلیف  تعیین  به  کمیسیون 
مقررات،  اجرای  به  معترض  ادعا  مورد  و 
دولت  و  موسسات  اشخاص،  مالکیت  اثبات 
پرونده های  جدی  به صورت  ما  و  می پردازد 

مربوط به این حوزه را پیگیری می کنیم.
رفع  کمیسیون  خوشبختانه  افزود:  وی 
تداخالت اراضی در راستای اجرای قانون ماده 
نیز  آیین نامه مربوطه  تولید و  54 رفع موانع 
در شهرستان فعال است و پرونده های مرتبط 

با این قانون نیز در دستور بررسی است.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
شهرستان بوشهر تصریح کرد: در حال حاضر 
همه  میان  در  مضاعفی  همت  و  نظر  اتفاق 
اعضای این کمیسیون وجود دارد و اخیرا نیز 
مسائل و مشکالت موجود و مشترک در دو 
حوزه منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مورد 

برسی قرار گرفت.

و  مناسب  همکاری  به  اشاره  ضمن  وی 
و  کشاورزی  جهاد  و  طبیعی  منابع  مطلوب 
و  حل  برای  بوشهر  شهرستان  اراضی  امور 
همکاری  گفت:  کمیسیون  پرونده های  فصل 
رفع  کمیسیون  بحث  در  مناسبی  تعامل  و 
تداخالت انجام گرفته که در مورد یک پالک 
به  این شهرستان منجر  از حوزه استحفاظی 

نتیجه شده است.
برگزاری  شک  بدون  داد:  ادامه  منصوریان 
تعیین  به  کمیسیون  این  نشست های  منظم 
منجر  ورودی  پرونده های  تمامی  تکلیف 
خواهد شد و اعضاء بر لزوم همکاری وتعامل 
اهداف  پیشبرد  درجهت  پیش  از  بیش 

مشترک تاکید دارند.
تداخالت  رفع  کمیسیون  شد:  یادآور  وی 
اجرای  راستای  در  بوشهر  دراستان  اراضی 
آیین  و  تولید  موانع  رفع   54 ماده  قانون 
این  در  و  است  راه اندازی شده  مربوطه  نامه 
سابقه  دارای  که  پرونده هایی  کمیسیون 
اصالحات ارضی بوده و اراضی آنها با اراضی 
تعیین  کنون  تا  و  است  داشته  تداخل  ملی 
خواهد  قرار  رسیدگی  مورد  نشده اند  تکلیف 

گرفت.

صدور رای برای 300 پرونده منابع طبیعی بوشهر

برودت  و  حرارت  برق،  همزمان  تولید  طرح 
درشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان 

البرز بررسي شد.
پخش  ملي  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
فرآورده هاي نفتي استان البرز چهارمین جلسه 
کارگروه بررسي آئین نامه ماده 52 قانون اصالح 
الگوي مصرف مصوب هیات وزیران در راستاي 
همزمان  تولید  متقاضي  واحدهاي  از  حمایت 
 )  CCHPو   CHP(برودت و  حرارت  برق، 

استان البرز در این شرکت برگزار شد.
محمدرضا یگانه کارشناس بهینه سازي مصرف 
نفتي  هاي  فرآورده  ملي پخش  انرژي شرکت 
استان البرز هدف از برگزاري جلسه را پیشنهاد و 
تدوین بسته هاي اجرایي مناسب براي هدایت و 
حمایت موثر از تحقیقات، سرمایه گذاري، ترویج 
و توسعه واحدهاي تولید همزمان برق، حرارت و 

برودت در استان البرز عنوان کرد.
وي اظهار کرد در حال حاضر هفده درخواست 
برق،  همزمان  تولید  متقاضي  واحدهاي  از 
حرارت و برودت در استان البرز دریافت شده که 
مهمترین چالش هاي آنان در این زمینه عدم 
آشنایي و آگاهي با نتایج فعالیت، عدم امکان 

تامین نقدینگي مورد نیاز، عدم ارائه مجوزهاي 
الزم از سوي ادارات متولي مي باشد و مي تواند 
مطالعه موردي مطلوبي درخصوص بررسي این 

آیین نامه باشند.
مختلف،  عوامل  بین  بروکراسي  سازي  روان 
تبلیغات ملي درجهت آگاهي  و  اطالع رساني 
امکان  بررسي   ،CHP طرح  اجراي  نتایج  از 
از  متقاضیان  به  حداقل  بهره  با  وام  پرداخت 
طریق سیستم بانکي،  تضمین ضمانت نامه هاي 
فاینانس سرمایه گذاران به شرکاي خارجي از 
جمله راهکارها و پیشنهادهایي هستند که اعضاء 
کارگروه پس از بحث و بررسي در راستاي اجراي 
مصوبه هیات وزیران و در حمایت از واحدهاي 
  CHP(برودت و  حرارت  برق،  همزمان  تولید 
کارگروه  این  اعضاء  کردند.  ارائه   )CCHP و 
صنعت  سازمان  استانداري،  نمایندگان  شامل 
و معدن و تجارت، شرکت توزیع برق، شرکت 
گاز، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمات 
جهاد  همچنین  و  استاندارد  و  تحقیقات 
کشاورزي استان بوده در جهت احصاء چالش 
ها و ایجاد پیشنهادها در حوزه مربوطه به بحث 

و بررسي مي پردازند.

بررسی طرح تولید همزمان برق، حرارت و برودت 
در شرکت ملی نفت البرز 

آگهی
شاکی  مهدی سهیل دیرین شکایتی علیه متهم رمضان مهدیون دایر بر ایراد ضرب و جرح 
عمدی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 1030 دادگاه کیفري 2 تهران واقع در تهران-  ونک خ مالصدرا نبش کردستان 
پ 64 مجتمع قضایی  شهید قدوسی ارجاع و به کالسه ۹50۹۹8214370112۹ ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۹5/12/23 و ساعت ۹/00 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
410011/م الف رییس دادگاه کیفري 2 شعبه 1030 مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران 

آگهی
باتهام خیانت  ریابی  متهم حسن دهقانی  بطرفیت  بابازاده شکایتی  شاکی محمد 
در امانت  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 1123 دادگاه کیفری 2  تهران واقع در تهران- بزرگراه شهید 
محالتی خ ابوذر جنوبی  مجتمع قضایی شهید محالتی ارجاع و به کالسه ۹50۹72 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹5/12/21 و ساعت ۹/00 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 344 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
410013/م الف رییس دادگاه کیفری 2 شعبه 1123 مجتمع قضایی شهید محالتی تهران

آگهی
بنامهای  متهمان  علیه  شکایتی  حبیبیون  گوهر  وکالت  با  مشفقی  ایمان  شاکی  
1- علی اکبر بلبل پور بهمبری فرزند محمدابراهیم دایر بر الف جعل سند رسمی 
تهران 2- آرش خانلرخانی  مزبور در دفترخانه 673  از سند مجعول  استفاده  ب 
فرزند حسن دایر بر الف استفاده از اسناد مجعول ب تهدید به ضرر جانی 3- صمد 
تکاپو فرزند اسداله دایر بر الف انتقال مال غیر ب استفاده از سند مجعول 4- صباح 
شیرکش فرزند اسمعیل دایر بر معامله مال غیر بعنوان منتقل الیه با علم و اطالع 
از عدم مالکیت انتقال دهنده 5- امید بیات فرزند روح اله دایر بر الف ورود بعنف 
ب جعل اسناد ج استفاده از کلیه اسناد مجعول مزبور 6- سعید بیات فرزند روح 
اله دایر بر الف ورود بعنف ب تخریب عمدی قفل درب حیاط منزل شاکی  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
1030 دادگاه کیفري 2 تهران واقع در تهران-  ونک خ مالصدرا نبش کردستان 
پ 64 مجتمع قضایی  شهید قدوسی ارجاع و به کالسه ۹40۹۹8213840025۹ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹5/12/23 و ساعت 10/00 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست متهمان و به تجویز ماده 344 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهمان  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 
410012/م الف رییس دادگاه کیفري 2 شعبه 1030 مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران 

احضار متهم 
باستناد ماده 174 ق آدک بعلت مجهول المکان بودن بدینوسیله به متهم  سهند 
صفایی  اعالم می گردد که شاکی جهانشاه آل محمود  علیه نامبرده باتهام ایراد 
ضرب و جرح عمدی  شکایت نموده و پرونده بکالسه ۹ب/۹41420 در شعبه ۹ 
بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران صادقیه مطرح رسیدگی می باشد مراتب طی 
یک نوبت در روزنامه منتشر تا متهم ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
جهت دفاع از اتهام انتسابی به این شعبه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد بود 
410014/م الف    بازپرسی شعبه 9 دادسرای ناحیه 5 تهران

 دادنامه
پرونده کالسه ۹50۹۹82164100485شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مفتح تهران تصمیم نهایی شماره۹50۹۹72164100۹82
خواهان:آقای محمد اسماعیل شورکشتی فرزند حسین باوکالت خانم الهام ساعدی 

فرزند عباسعلی وآقای حمیدحیدری فرزند ولی اله
قربان  وآقای  تهران  وشهرسازی  راه  کل  واداره  محمودی  یدا...  آقای  خواندگان: 

اصغرپور
تعهد  ایفای  به  والزام  بیع  وقوع  اثبات  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  ها:  خواسته 

)غیرمالی(مبنی بر والزام به ایفای تعهد )مالی(مبنی بر
به  مبادرت  زیر  وبشرح  اعالم  پرونده ختم رسیدگی  محتویات  به  توجه  با  دادگاه 

صدور رای می نماید.
رای دادگاه

باوکالت خانم زهرا ساعدی  آقای محمد اسماعیل شورکشتی  در خصوص دعوی 
تهران  راه وشهرسازی  واداره کل  یدا... محمودی  آقای  به طرفیت  والهام ساعدی 

وآقای قربان اصغرپور
 بخواسته تایید وتنفیذ مبایعه نامه مورخه ۹5/1/22 والزام به صدورگواهی عمران 
موضوع مواد 6/8 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360 والزام به اعطای نصاب 
 3 از  فرعی   2703 پالک  به  نسبت  شهری  زمین  قانون   7 مواد  موضوع  مالکانه 
خواهان  که  توضیح  بدین  دادرسی  خسارت  بااحتساب  تهران   10 ازبخش  اصلی 
 300 مساحت  به  را  مذکور  ثبتی  پالک  اصغرپور ششدانگ  قربان  آقای  اتفاق  به 
آن  وثمن  خریداری  محمودی  یدا...  آقای  از   ۹5/1/22 درتاریخ  میباشد  مترمربع 
بطور کامل پرداخت می گردد وسهم هریک سه دانگ از 6 دانگ میباشد ومقرر 
از خرید خریداران  نماید وپس  آنها تنظیم  نام  به  بوده که فروشنده سند رسمی 
نسبت به تفکیک آن واحداث اعیانی درحصه خودنموده اند وتاکنون قریب به 35 
سال درآن متصرف میباشند وکمیسیون ماده 12 زمین شهری بدون رعایت احداث 
اعیانی طی نظریه شماره 356 ک ۹4-۹4/6/3 محل مزبور راموات اعالم میدارد 
درحالی که موکل از مزایای قانون 6/8 قانون اراضی شهری استفاده نکرده ودرمحل 
مزبور تصرفات مالکانه داشته واقدام به عمران وآبادی نموده ومسکن مناسب نیز 
ندارد محل مزبور خارج از محدوده شهری درزمان قانون اراضی شهری بوده است 
حاضر  درشعبه  ای  الیحه  باارائه  شهرسازی  کل  اداره  نماینده  دادرسی  ودرجلسه 
وآقای قربان اصغرپور با وجود ابالغ اخطاریه وخوانده دیگر بلحاظ مجهول المکان 
بودن با وجودنشرآگهی درشعبه حاضر نشده والیحه ای ارسال ننموده وخانم زهرا 
نیز به  الواسطه  از وکالت استعفا وآقای حمید حیدری وکیل محترم مع  ساعدی 
اظهارات وکالی محترم  ازاستماع  اضافه می گردد دادگاه پس  از خواهان  وکالت 
خواهان ونماینده خوانده نظر باینکه اصل بر صحت انجام معامله میباشد ومبایعه 
نامه مورد تکذیب فروشنده واقع نشده واستشهادیه خواهان واحداث اعیانی حکایت 
از تصرفات مالکانه خواهان داشته لذا دادگاه مستندا به مواد 10/223 قانون مدنی 
و1۹8 ق آ د م دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص وحکم به تنفیذ مبایعه 
نسبت   ۹5/1/22 محمودی  یداله  اولوآقای  ردیف  وخوانده  خواهان  فیمابین  نامه 
به 3 دانگ از 6 دانگ پالک ثبتی مذکور صادرواعالم می دارد ونسبت به صدور 
گواهی عمران واعطای نصاب مالکانه قطع نظر ازاینکه ملکی درزمان تصویب قانون 
اعیانی  احداث  وباوجود  بوده  قانونی شهرتهران  از محدوده  زمین شهری درخارج 
درآن چگونه موات اعالم گردیده است توجها باینکه تشخیص صدور گواهی عمران 
واعطای نصاب مالکانه باادارهکل راه وشهرسازی میباشد ونسبت به تشخیص آن 
به عنوان مرجع اداری میتوان به دیوان عدالت اداری شکایت نمود لذا طرح دعوی 
خواهان به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده ومستندا به ماده 2 ق آ د م قرار 
عدم استماع دعوی صادرواعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف مهلت 20 روز 

ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.
110/127484 رئیس شعبه 216دادگاه عمومی حقوقی تهران

 حصر وراثت
رقیه غالمی به شماره شناسنامه 633 مطابق دادخواستی تقدیمی به کالسه پرونده 
4۹6/824/۹5 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان صغری زنگنه به شماره شناسنامه 6 در تاریخ ۹5/2/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- علی غالمی ش ش  520 تاریخ تولد 1341   صادره از همدان  نسبت به متوفی 
فرزند 2- اصغر غالمی ش ش 15648 تاریخ تولد 1344 صادره از تهران  نسبت 
به متوفی  فرزند 3- مهری غالمی ش ش 465 تاریخ تولد 1336 صادره از همدان  
نسبت به متوفی  فرزند 4- فاطمه غالمی ش ش 277۹ تاریخ تولد 1347 صادره 
از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 5- رقیه غالمی ش ش 633 تاریخ تولد 1350 

صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید 
تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی 

ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/127479   رییس شعبه 824 شورای حل اختالف مجتمع شماره 17 تهران 

 اجرائیه
محکوم له:مهدی ولی پور فرزند ابراهیم

محکوم علیه:ناصر شیرمردی فرزند سید ابوالفتح
محکوم به:به موجب دادنامه شماره ۹5003۹6 مورخ ۹5/5/26 شورای حل اختالف  
24 حوزه 2310 محکوم علیه محکوم است درحق خواهان به پرداخت مبلغ پنج 
میلیون تومان بابت اصل خواسته ویک فقره چک برگشتی به شماره 412۹32-
بابت  تومان  پانصد  و  ونه هزار  بیست  مبلغ یکصدو  پرداخت  انضمام  به   ۹5/3/18
هزینه دادرسی  وپرداخت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید واینکه نیم عشر دولتی بر 

عهده محکوم علیه میباشد.
110/127483 مدیر دفتر شعبه 2310 مجتمع شماره 24 شهرستان تهران

آگهی
شاکی  مرکز بهداشت غرب تهران گزارشی علیه متهم علی زندیه دایر بر تهدید 
علیه بهداشت عمومی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 1030 دادگاه کیفري 2 تهران واقع در تهران-  ونک 
خ مالصدرا نبش کردستان پ 64 مجتمع قضایی  شهید قدوسی ارجاع و به کالسه 
۹50۹۹82121100502 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹5/12/22 و ساعت 
10/00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
410010/م الف رییس دادگاه کیفري 2 شعبه 1030 مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران 

دادنامه
شماره پرونده 3/457/۹5    شماره دادنامه:۹5/8/25-640 

خواهان: سعید علی زاده مرزناکی با وکالت کاظم علیزاده و محمد بهرام پور- بابل- 
کمربندی غربی- بهاران

2- ساختمان افالک طبقه اول
خوانده: امیر ترابی فرزند اصغر- مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه
رای قاضی شورا

 در خصوص دعوی خواهان آقای سعید علی زاده مرزناکی با وکالت کاظم علیزاده 
و محمد بهرام پور بطرفیت امیر ترابی فرزند اصغر بخواسته مطالبه طلب  بمبلغ 
40/000/000 ریال به شرح مندرج در پرونده نظر به اینکه مستند دعوی خواهان 
بانک  عهده  به شماره 24۹43۹12- ۹4/12/28  فقره چک  یک  فتوکپی مصدق 
پارسیان گواهینامه عدم پرداخت مربوط به آن می باشد که داللت بر اشتغال ذمه 
به خوانده دارد و خوانده با ابالغ اخطاریه و انتظار کافی در جلسه دادرسی شورا 
حاضر نگردید هیچگونه دلیل موجه و محکمه پسندی در رد ادعای خواهان مبنی 
بر برائت ذمه خویش و یا پرداخت دین ارائه ننموده است فلذا بلحاظ مصون ماندن 
بر صحت  محمول  را  مطروحه  دعوی  تعرض  و  از خدشه  آن  مستندات  و  دعوی 
تشخیص و با استصحاب و بقاء دین بر ذمه خوانده و مستندا به مواد 1۹8  قانون 
آئین دادرسی مدنی و 315و 310و313 قانون تجارت حکم به محکومیت هر یک 
به  بابت اصل خواسته و مستندا  به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال  از خوانده 
مواد  515و 51۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغی به عنوان حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید ضمنا در مرحله اجرای حکم اجرای احکام مدنی نسبت به برآورد 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید و دریافت آن از خوانده به نفع خواهان 
اقدام نماید رای صادره غیابی و از تاریخ ابالغ ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی 
در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاههای عمومی دادگستری بابل می باشد.
قاضی شعبه سوم  شورای حل اختالف بابل- سید غالمحسن اصغری

رای دادگاه
در خصوص دعوای مطروحه از جانب خانم سهیبه لطفی بطرفیت آقای انور مرادی 
انتقال مساحت هشت هزار متر  الزام خوانده به  بخواسته تقاضای صدور حکم به 
مربع زمین مشاع پالک 47 اصلی کانی گل سفلی به این توضیح که خواهان مدعی 
نامه مورخه 1 /۹2/6 مساحت 7000 متر مربع زمین مشاع  است حسب مبایعه 
واقع در پالک 47 قریه کانی گل سفلی از خوانده خریداری ولی چون حاضر به 
انتقال ملک نیست به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی را نموده است 
ارائه تصویر مصدق مبایعه  به  با توجه  اوراق و محتویات پرونده و  به  علیهذا نظر 
نامه عادی مورخ 1 / 6 / ۹2 تنظیمی فی بین طرفین که مبین احرازوقوع عقد بیع 
فی بین طرفین است و اینکه در پرونده امر امضاء منتسب به خوانده در مبایعه 
نامه استنادی نیز از تعرض و انکار مصون باقی مانده است بنابراین دادگاه خواسته 
از قانون  خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستند به مواد 220-21۹-10 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به الزام حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت 
اسناد جهت تنظیم و انتقال سند رسمی ملک ابتیاعی موضوع مبایعه نامه استنادی 
بنام خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان کرمانشاه است.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود – احمدی 
رونوشت برابر اصل اداریست – مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی جوانرود – لطفی 

آگهی احضار متهم
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  دیواندره  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
آقای  برای  پرونده کالسه ۹50۹۹88727100667  ۹510438726001154 در 
جعفر زاهدی فر فرزند محمد تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
تعیین   10:00 ساعت   13۹5/12/2 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه 
به متهم و در  بودن و عدم دسترسی  المکان  به مجهول  با عنایت  گردیده است. 
اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م.الف: 157/6۹۹
دفتر دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر دیواندره)101 جزایی سابق(- امامی

متن آگهی 

پرونده کالسه ۹50۹۹8665820007۹ شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان 
علی  خواهان:آقای   ۹50۹۹76628100515 شماره  نهایی  تصمیم  چگنی  دوره 
منزل  نی  کله  روستای  چگنی  –دوره  لرستان  نشانی  به  یارولی  فرزند  سوری 
 – المکان  مجهول  نشانی  به  فرزند خلیل  جلیلیان  کامران  –خوانده:آقای  یارولی 

خواسته:مطالبه وجه سفته 
رای دادگاه:  در خصوص دادخواست آقای علی سوری فرزند یارولی بطرفیت آقای 
ریال وجه  میلیون  مبلغ سیصد  مطالبه  به خواسته  فرزند خلیل  کامران جلیلیان 
به  کل  داری  خزانه   667670-467808-467807 های  شماره  سفته  فقره  سه 
انضمام هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه لغایت یوم اجرای کامل حکم به شرح 
دادخواست تقدیمی جلسه دادرسی نظر به محتویات پرونده و مالحظه اصل سفته 
ها به شماره های مذکور و واخواست های مربوطه ایضا اظهارات خواهان در جلسه 
اینکه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده در مقابل  به  با عنایت  رسیدگی و 
دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده و دلیل و مدرکی که حکایت از برائت ذمه 
خویش در مقابل ادعای خواهان باشد اقامه و ابراز ننموده و از طرفی وجود اصل 
ذمه  اشتغال  بر  داللت  خواهان  ید  در  الذکر  فوق  های  شماره  به  ها  سفته  الشه 
خوانده را دارد و اینکه اصل بر بقاء دین بود مگر خالف آن به اثبات برسد بنابراین 
تشخیص  ثابت  را  خواهان  دعوی  گفته  پیش  مراتب  جمیع  به  عنایت  با  دادگاه 
دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  مواد 522-51۹-503-502-1۹8  به  و مستندا 
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 24۹-307-30۹ قانون تجارت خوانده را به 
پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 8/600/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته مورخه یعنی 
بر اساس  اجرای کامل حکم  لغایت یوم  ترتیب ۹5/3/25-۹5/4/13 -۹5/4/5  به 
تغییرات شاخص قیمت ها که از سوی بانک مرکزی تعیین و در زمان وصول در 
حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر 

خواهی در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان دوره چگنی –اکبر رشیدی 

آگهی مفقودی
برگ سبزوبرگ کمپانی ومدارک کمپانی خودرو206به پالک282د55ایران24وشماره 
محمدرضامحمدی  شاسی21503373بنام  14186007138وشماره  موتور 

مفقودواعتبارندارد.
شهرستان دزفول
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برگزاری آزمون طرح تربیت حافظان 
قرآن کریم  در اراک 

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی گفت: 
پس از ارزیابی و بررسی امکانات موجود در مرکز و 
شهرستان های استان مکان برگزاری آزمون طرح 
تربیت حافظان قرآن استان مشخص و انتخاب شد. 
اراکی،  باقر حسینی  االسالم سید محمد  حجت 
افزود: پنجمین آزمون طرح تربیت حافظان قرآن 
کریم پنج شنبه، 28 بهمن ماه جاری به صورت 

همزمان در سراسر استان برگزار می شود.
وی ادامه داد: 7 هزار و 8۹8 نفر برای شرکت در 
آزمون سال ۹5 ثبت نام کرده اند که از این تعداد 
14 هزار و 7۹۹ نفر مرد و 17 هزار و ۹۹2 نفر  

زن هستند.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی بیان 
کرد: آزمون طرح تربیت حافظان قرآن در قالب 
رشته های حفظ  جزء 30، جزء 30 و 1، جزء30، 1 
و 2، حفظ 5 جزء، 10جزء، 15جزء، 20 جزء، حفظ 
کل، حفظ موضوعی 150 موضوع، 300 موضوع و 

120 موضوع برگزار می شود.
اراکی  حسینی  باقر  محمد  سید  االسالم  حجت 
در خصوص مکان های برگزاری این آزمون اظهار 
داشت: این آزمون در مصلی شهرستان اراک، مسجد 
فاطمه زهرا)س( آشتیان، امامزاه بی بی ستین)س( 

و مرکز دارالقرآن تفرش برگزار خواهد شد.
امامزاده  محمد  ابراز داشت: مصلی خمین،  وی 
مسعود)ع( و امامزاده یحیی)ع( در خنداب، دانشگاه 
پیام نور دلیجان و در سه نقطه شهرستان زرندیه 
)ع(  طالب  ابی  بن  علی  مسجد  حسینیه  شامل 
مامونیه، موسسه قرآن فاطمه زهرا)س( پرندک و 

زینبیه مسجد جامع زاویه برگزار می شود.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی اضافه 
کرد: مصلی امام علی)ع( ساوه در سالن شهدای 
فرهنگی آموزش و پرورش، شازند و جامعه القرآن 
مهاجران، امامزادگان فضل و یحیی)ع( محالت و 

حسینیه تکیه فراهان برگزار خواهد شد.

واگذاری موقت یک مجتمع تجاری 
در سایت مسکن مهر بندرلنگه

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
هرمزگان از واگذاری موقت یک مجتمع تجاری در 

سایت مسکن مهر بندرلنگه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
هرمزگان، عباس حریرنیا افزود: این پروژه با اعتباری 
بالغ بر 5800 میلیون ریال و در قالب ۹  واحد 
تجاری برای تامین مایحتاج ساکنان این شهرک 

احداث شده است.
وی ادامه داد، این مجتمع 274 متر مربع زیربنا دارد 

که با کاربری  تجاری واگذار خواهد گردید.
این  از احداث یک مسجد در  حریرنیا همچنین 
سایت خبر داد و گفت: عملیات احداث این مسجد 

70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

دستگیری شکارچی قوچ وحشی در گچساران  
رئیس اداره حفاظت محیط زیست گچساران گفت: یک شکارچی 
حکیمه  بی  بی  ماهور  شده  حفاظت  منطقه  در  وحشی  قوچ 

گچساران شناسایی و دستگیر شد.
عبدال دیانتی نسب در جمع خبرنگاران گچساران افزود: شکارچی 

متخلف در گچساران دستگیر شد.
وی بیان کرد: یک شکارچی قوچ وحشی در منطقه حفاظت شده 

ماهور بی بی حکیمه گچساران شناسایی و دستگیر شد.
این  از  اداره حفاظت محیط زیست گچساران تصریح کرد:  رئیس 
شکارچی متخلف الشه قوچ شکار شده و یک اسلحه گلوله زنی با 
13 عدد فشنگ که در کندوی عسل جاسازی شده بود به دست 

آمده است.
دیانتی نسب اضافه کرد: جریمه شکار هر راس قوچ 100 میلیون 

ریال است.

مدیرکل بیمه سالمت مازندران:
مراقب افراد سودجو در جعل عنوان 

بیمه سالمت باشید  
مراقب  هوشیاری  با  مردم  گفت:  مازندران  سالمت  بیمه  مدیرکل 

افراد سودجو در جعل عنوان بیمه سالمت باشند.
اظهار  استان،  دادگستری  کل  رئیس  با  دیدار  در  ظفرمند  رسول 
کرد: ایجاد تعامل هر چه بیشتر با مجموعه قضایی استان موجب 
تضییع  از  جلوگیری  و  مازندران  سالمت  بیمه  سیستم  ارتقای 

حقوق بیمه شدگان و این سازمان است.
از  برخی  توسط  سالمت  بیمه  عنوان  جعل  به  اشاره  با  ظفرمند 
افراد سودجو، اعالم کرد: برخی با مراجعات حضوری و یا تلفنی 
کالهبرداری  به  اقدام  سالمت،  بیمه  عنوان  از  استفاده  سوء  با  و 
ارائه کارت  به  اقدام  از مردم می کنند در قبال دریافت مبالغی، 
این کارت، خدمات  با داشتن  ادعا می کنند که  و  سالمت کرده 
ارائه می شود که چنین کاری  آنها  به  اقل هزینه  با حد  درمانی 

خالف است.
ارائه  جهت  مازندران  دادگستری  همکاری  خواستار  ظفرمند 
قرارداد سازمان  موسسات طرف  و  کارکنان  به  های الزم  آموزش 
بیمه سالمت در خصوص جعل سند و اسناد درمانی مخدوش شد.

به گزارش ایسنا، رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این دیدار، 
بیمه سالمت  اسناد  یا  عنوان  شناسایی جعل  که  این  به  اشاره  با 
نیاز به همکاری دوطرف دارد، افزود: اگر از سوی بیمه سالمت به 
اعالم  قضایی  دستگاه  به  استفاده  سوء  موارد  هم  موردی  صورت 
شود، دادگستری به صورت موردی و ویژه به این موارد رسیدگی 

می کند.
جعل  شناسایی  کرد:  اظهار  فرد  تقوی  محمدعلی  االسالم  حجت 
عنوان نیاز به هوشیاری عمومی دارد که مردم باید هوشیار باشند 

و فریب افراد سودجو را نخورند.
تقوی فرد اعالم کرد: معاون آموزشی اداره کل دادگستری مازندران 
که  ضابطین  عملکرد  کیفیت  و  نحوه  خصوص  در  دارد  آمادگی 
به عنوان ضابط خاص محسوب شود،  تواند  نیز می   بیمه سالمت 

آموزش های الزم را ارائه دهد.

خبر خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
در  اسکندری  ناصر  دکتر  البرز  استان  برق 
به  اشاره  با  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست 
البرز  استان  در  ها  خاموشی  میزان  کاهش 
گفت: البرز استانی نو پا و در حال توسعه است 
بنابراین ضرورت دارد در چنین فضایی تمامی 
زیر ساخت ها متناسب با رشد و توسعه استان 

تامین شود. 
محترم  رییس  سفر  مصوبه  به  اشاره  با  وی 
توسعه  خصوص  در  البرز  استان  به  جمهور 
های  پست  شامل  برق  باالدستی  های  شبکه 
ولت  کیلو   400 پست  و  توزیع  فوق  و  انتقال 
اشتهارد با اعتبار 180 میلیارد تومان در مدت 
ها  اولویت  از  را  شد  خواهد  احداث  سال  یک 
با شرایط  باید  ها  این شبکه  و گفت:  برشمرد 
توزیع  شرکت  حوزه  در  یابند،  توسعه  استان 
برق، یکی از بحث های جدی کاهش هدر رفت 

انرژی می باشد. 
کنتور  نصب  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
تغییرات در  از  فهام یکی دیگر  های هوشمند 
عرصه توزیع برق و انرژی در استان است افزود: 
اندازه گیری انرژی با استفاده از این کنتورها به 
صورت هوشمند انجام می شود،  امیدواریم با 
فراگیر شدن طرح نصب این کنتورها در تمام 
امکان  صنعتی  و  تجاری  مسکونی،  واحدهای 
قرائت از راه دور، تا پایان سال ۹5 برای بیش از 

10 هزار کنتور فراهم شود. 
ناصر اسکندری با بیان اینکه تعداد مشترکین 
هزار   200 و  میلیون  یک  البرز  استان  برق 

مشترک می باشد افزود: در حال حاضر مدت 
تا  از 60  البرز  در  برق  انشعاب  واگذاری  زمان 

70 روز به 6 روز تقلیل پیدا کرده است. 
ناصر اسکندری تصریح کرد: استفاده غیرمجاز 
از نیروی برق و دستکاری ها در شبکه توزیع 
برق استان را با مشکل عمده ای مواجه ساخته 
زمینه  این  در  جدی  حرکت  است  الزم  که 

صورت پذیرد. 
13هزار  البرز  استان  سطح  در  داد:  ادامه  وی 
آنها  پایش  برق وجود دارد که  کیلومتر شبکه 
اشاره  نیز  و  دارد  خاص  های  سیستم  به  نیاز 
نمود در سال ۹4 مطالبه 88 میلیارد تومانی از 

مشترکان برق در استان البرز که 26 درصد آن 
در بخش مشترکین خانگی، 10 درصد تجاری، 
صنعت،  درصد   8 خاص،  مشترکین  56درصد 
8 درصد عمومی و 4درصد نیزکشاورزی است 
که این مبلغ در پایان آبان ماه امسال به 102 

میلیارد تومان افزایش یافته است. 
نیروگاه  اجرایی  عملیات  آغاز  به  اشاره  با  وی 
مشارکت  با  خورشیدی  مگاواتی   100 انرِژی 
این  گفت:  البرز  در  آلمانی  گذار  سرمایه  یک 
نیروگاه بزرگترین نیروگاه انرژی خورشیدی در 

غرب آسیا خواهد بود. 
خدمات  امر  در  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 

رسانی به همه واحد های مسکن مهر شرکت 
ها  دستگاه  دیگر  از  استان  برق  نیروی  توزیع 
جلوتر و پیشتاز بوده است که البته با توجه به 
منابع  تامین  لحاظ  به  ها  فعالیت  باالی  حجم 
مالی نگران هستیم  و در سفر اخیر دولت بحث 
استفاده از انرِژی های نو مطرح شد که سازمان 
 20 سال   2 طی  هستند  مکلف  دولتی  های 
درصد بار مصرفی را کاهش دهند و به سمت 

انرژی های نو بروند. 
انرِژی  نصب  ما  پیشنهاد  بخش  این  در  لذا 
خورشیدی برای همه دستگاه های دولتی بوده 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  کمک  با  که 
استان بخشی از انرِژی سازمان های دولتی را از 

طریق انرِژی خورشیدی تامین کنیم. 
اسکندری با اشاره به بارش های اخیر و وقوع 
هنگام  از  افزود:  چالوس  جاده  در  بهمن   52
حادثه به دنبال راهکاری برای حضور در محل 
حادثه بودیم چراکه با توجه به خطرات جدی 
برای  راهداری مجوزی  از سوی  این مسیر  در 
نیروهای  ولی  نمی شد،  تعمیر صادر  و  حضور 
شرکت برق با پای پیاده نسبت به حل معضل 

در اسرع وقت اقدام کردند. 
رسانی  برق  پروژه  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
است  کار  دستور  در  سپیدارک  روستای  به 
عنوان کرد: در گذشته اثبات وجود این روستا 
با ساکنان بومی طی دو دوره بازدید و تحقیق 
میدانی محقق نشده بود، ولی اکنون با توجه به 
بررسی های صورت گرفته پروژه برق رسانی به 

این روستا در دستور کار است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق البرز تاکید کرد:

  ضرورت اجرای زیر ساخت ها، متناسب با توسعه استان 

شرکت تعاونی رفاهی فرهنگیان ناحیه 4 البرز
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(

بدینوسیله به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی رفاهی فرهنگیان ناحیه 4 کرج )سهامداران زائرسرای 
مرکز رفاهی مهر امام رضا )ع( مشهد مقدس( می رساند در جلسه مجمع نوبت دوم که در ساعت 14 روز 

شنبه مورخ 1395/11/16 در مكان نماز خانه آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج شرکت نمایند.
توجه: در صورتیكه هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق 
خود را برای حضور و اعمال رای به یک نماینده تام االختیار واگذار کند. تعداد آرا وکالتی هر عضو 
تام  نماینده  تایید  این صورت  و در  بود  تنها یک رای خواهد  غیر عضو  و هر شخص  رای  حداکثر سه 
االختیار با یک بازرس و با دو عضویت هیات مدیره تعاونی خواهد بود و بدین منظور حداکثر ظرف 10 
روز از انتشار این آگهی با در دست داشتن مدارک موید عضویت تعاونی و کارت شناسایی معتبر به محل 

دفتر شرکت تعاونی مراجعه و ورقه ورود به مجمع را دریافت نمایند.
دستور جلسه: 1-گزارش هیات مدیره و بازرسان

1-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1394
2-طرح و تصویب بودجه سال جاری جهت هزینه کردها و پرداخت حقوق کارکنان تعاونی

3-طرح و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه تعاونی طبق کارشناسی
4-طرح و تصویب آیین نامه نحوه استفاده از مرکز فرهنگی رفاهی مشهد مقدس

5-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
6-طرح و تصویب خرید سهام بیشتر توسط بعضی از اعضا تعاونی )ماده 9 اساسنامه(

تذکرات: 1-اعضایی که مایل به کاندیداتوری سمت هیئت مدیره و بازرسی را دارند اسناد و مدارک 
به همراه  خود را )کپی شناسنامه- کارت ملی- یک قطعه عكس- مدرک تحصیلی و حكم کارگزینی( 
ناصر بخت تحویل  تعاونی آقای  به دفتر  انتشار  تاریخ  از  درخواست کتبی حداکثر ظرف مدت 10 روز 
نمایند. 2- کاندیداهای بازرسی از میان سهامداران شاغل و یا بازنشسته آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج 
انتخاب خواهند شد. )تبصره: بازرسان اگر از شاغلین کاندیدا شوند منع قانونی ندارد.( 3- کاندیداهای 
انتخاب  باشند  می  سهامدار  4 کرج که  ناحیه  پرورش  و  آموزش  بازنشستگان  میان  از  فقط  مدیره  هیئت 

خواهند شد. 4-مجمع با حضور هر تعداد از اعضا به رسمیت شناخته خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی رفاهی فرهنگیان ناحیه 4 البرز

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمایم تجدیدنظر خواهی به 

تجدید نظر خواه  سید اعظم میری
تجدیدنظر خوانده    ناصر شهریاری فرد وقاسم دهدشت آذر

خواسته تجدیدنظر خواهی
تجدیدنظر خواه دادخواستی تسلیم دادگاه عمومی و حقوقی تهران نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 114 دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده است و بلحاظ مجهول 
المکان بودن  تجدیدنظر خواندگان ودستور دادگاه وبه تجویز مواد 73 قانون ایین 
دادرسی مدنی دادگاههای انقالب  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی میگردد تا تجدیدنظر خواندگان فوق از تاریخ نشر آگهی ظرف ده روز به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت  و ظرف مهلت فوق جهت ارائه پاسخ الیحه تجدیدنظرخواه اقدام نماید.
110/127501 میر دفتر شعبه 114 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی
خواهان پری توکلی به طرفیت خواندگان محمد مرعشی ومنیژه حسینی مرعشی 
ومسعود مرعشی وفریبا هاشمی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 
تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 85 
_ تهران  در  واقع   تهران   قضایی شهید مدرس  عمومی حقوقی مجتمع  دادگاه 
خیابان دماوند خیابان وحیدیه مجتمع قضایی شهید مدرس ارجاع  و به کالسه 
۹50۹۹82168500168  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  13۹5/12/10 
در  و  خوانده  بودن  المکان   مجهول   علت  به  است   تعیین شده  ساعت 10/30 
خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  
از جراید   نوبت  در یکی  امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک  انقالب  در  و 
کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  
دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/127493منشی دادگاه حقوقی شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید 

مدرس تهران

اجرائیه
کریمان  ومحبوبه  حسینی  السادات  ومرجان  حسینی  حمید  لهم:سید  محکوم 

وفاطمه نورعلی آهاری
مهرآوری  ونرگس  مهرآوری  وجالل  صنایع  السادات  اشرف  علیهم:  محکوم 
وغالمحسین مهرآوری ومحترم مهرآوری ومهری السادات صنایع وفرشته السادات 
ومحمد  مرکزی  شعبه  پارسیان  وبانک  مهرآوری  وعلی  مهرآوری  وفاطمه  صنایع 

فرهی آشتیانی وامیر هوشنگ مهرآوری واعظم السادات صنایع
به شماره ۹5100۹2168501627  اجرای حکم  به:به موجب درخواست  محکوم 
وشماره دادنامه 8۹0۹۹72168501013 محکوم علیهم محکوم اند به اخذ پایان 
کار وصورت مجلس تفکیکی وپرداخت مال الرهینه وفک رهن پالک فوق وتنظیم 
النتقال رسمی پالک 3 جنوب شرقی به نام خواهانها باحفظ حقوق بانک مرتهن 
وپرداخت مبلغ 454400 ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله طبق تعرفه ونیم 
عشر دولتی یک واحد آپارتمان 60 متری در طبقه سوم جنوب شرقی به پالک 

ثبتی 38205 فرعی از 4476 بخش 7 تهران.
110/127498 مدیر دفتر شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدرس 
تهران

آگهی
بدینوسیله به خانم عشرت خاتون ابادی فرزند احمد باعنایت به تجدیدنظرخواهی 
آقای رحمت زینی نسبت به دادنامه شماره ۹50۹۹72168800636 صادره ازاین 
شعبه به شما ابالغ می شود ظرف ده روز پس از رویت این اخطاریه بادریافت نسخه 
ثانی دادخواست وضمایم ابالغ می شود نسبت به ارایه پاسخ اقدام درغیر اینصورت 

به همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر تهران ارسال می گردد.
110/127489 مدیردفتر شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پراید )جی. تی. ایکس. آی (مدل 8۹ به رنگ سفید 
شماره  36۹8506و  موتور  شماره  با   72 ایران  ۹74ه16  پالک  شماره  با  روغنی 
شاسی S141228۹5856۹7بنام سید محمد عزیزی قلعه سری مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نكا 

آگهی 
تحدید اختصاصی

و   15۹ پالک  دانگ  شش  حدود  تحدید  اینکه  نظربه 
 13 بخش  در  واقع  جوانرود  اصلی  یک  از  فرعی   160
شماره  رای  وطبق  است   نیامده  عمل  به  کرمانشاه 
 13۹5  /  2  /  15 مورخ   13۹560316007000184
به  حکم  جوانرود  درثبت  مستقر  اختالف  حل  هیات 
به  خانه  باب  یک  از ششدانگ  عبدی  آقای جوهر  نفع 
مساحت 113/70 مترمربع صادر شده است لذا حسب 
مورد  اختصاصی  حدود  تحدید  نامبرده  درخواست 
10 صبح  ساعت    ۹5  /  11  /  25 درتاریخ  درخواست 
طبق ماده 15 قانون ثبت درمحل وقوع ملک موصوف 
دعوت  ومجاورین  متقاضی  لذا  آمد؛  خواهد  عمل  به 
میشود در روز مقرر ودرمحل مربوطه حاضر که عملیات 
وکسانی  پذیرد  انجام  آنا  بامعرفی  تحدید حدود حدود 
که به حدود مورد تقاضای نامبرده معترض هستند می 
توانندازتاریخ تنظیم صورت مجلس ظرف مدت 30 روز 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک جوانرود 
تسلیم نموده ورسید دریافت دارند.بدیهی است پس از 
بنام آنان صادر  انقضاء مهلت مقرر قانونی سندمالکیت 

خواهد شد. تاریخ انتشار  4 / 11 / ۹5 
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
محمود  سید  فرزند  امیری  مرتضوی  مسعود  سید  آقای  خواهان  اینکه  به  نظر 
کالیی  حمزه  اعتضادی  فرشته  طرفیت  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی 
فرزند رضا در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 
10/1484/۹5 ثبت و برای مورخه ۹5/12/4 ساعت 10 صبح تعیین وقت گردیده 
است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 
کثیر  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73
االنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه دهم حاضر 
و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دهم 
شورا مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب 

و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
دفتر شعبه 10 شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی به محمود اصغری فرزند غالمحسین

خواهان/ شاکی شرکت بازرگانی ارژن کاغذ به مدیریت عاملی جمال حسین روشن 
دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم محمود اصغری به خواسته مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در استان مازندران- شهرستان 
بابل- میدان والیت- دادگستری شهرستان بابل- کدپستی 471365873۹ ارجاع 
و به کالسه ۹50۹۹81110100262 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن در تاریخ 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   0۹:30 ساعت  13۹5/12/18و 
خوانده/متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل- سارا قلمی اصفهانی

آگهی ابالغ
خواهان/شاکی بانک رفاه دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم نعمت اله محرابی 
شش پلی و فاطمه صغری محمد نژاد شش پلی و محسن محرابی شش پلی و مریم 
البنین محرابی و حسین محرابی و خدیجه محرابی  محرابی و علی محرابی و ام 
خواسته  تامین  بابت...و  وجه  مطالبه  خواسته  به  محرابی  رجب  و  محرابی  رضا  و 
تقدیم دادگاه ها ی عمومی شهرستان شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در استان مازندران- شهرستان 
کدپستی: 471365873۹  بابل-  شهرستان  دادگستری   – والیت  میدان   – بابل 
ارجاع و به کالسه ۹40۹۹81110۹01043 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   0۹:45 ساعت  13۹5/12/18و 
خوانده/متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود 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 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13۹56032400۹006۹56-13۹5/10/13 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
فرزند  رایانی  عزت  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بوشهر  ثبتی  واحد 
علی باش به شماره  شناسنامه 12 صادره از بوشهر به شماره ملی 3501214812 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 186/84 مترمربع پالک 164فرعی از 20۹۹ 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی11و20۹۹/82 واقع در بخش دو بوشهر 
خریداری از مالک رسمی علیباش رایانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول  قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 244۹73
 م الف:2183 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

تاریخ انتشار نوبت اول:13۹5/11/4 تاریخ انتشار نوبت دوم:13۹5/11/1۹

آگهی ابالغ
خواهان افسر رضائی فرزند عبدالحسین دادخواستی به طرفیت خوانده عبدالحسین 
شاکر فرزند غالمحسین به خواسته های اعصار از پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه وجه 
چک، مطالبه خسارت تاخیرتادیه و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان بوشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان بوشهر واقع در شهرستان بوشهر ارجاع و به کالسه ۹50164 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 13۹6/02/26 و ساعت 08:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ردیف پنجم 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 جهت رسیدگی حاضر گردد.
دفتر شعبه ششم حقوقی بوشهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13۹56032400۹007027-13۹5/10/15 هیات موضوع قانون 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
قدیمی  راضیه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بوشهر  ثبتی  واحد  در 
فرزند- به شماره شناسنامه 2753 صادره از بوشهر به شماره ملی 3501021501 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت184 مترمربع پالک 20فرعی از 185۹ اصلی 
از  بوشهر خریداری  دو  بخش  در  اصلی185۹واقع  پالک  از  و مجزی شده  مفروز 
مالک رسمی علی قدیمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 244۹73
م الف:2173 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

تاریخ انتشار نوبت اول:13۹5/11/4
تاریخ انتشار نوبت دوم:13۹5/11/1۹

آگهی ابالغ
از  اعسار  به خواسته  زاهدیان  به طرفیت سعید  اسکی  زاده  بهروز حسین  خواهان 
پرداخت محکوم به، تقدیم دادگاه عمومی شهرستان شهرستان بابل نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در بابل ارجاع و به 
کالسه ۹50778 ثبت و وقت رسیدگی آن 13۹5/12/22 ساغت 13:15 است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده یک هفته 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

و دریافت ضمائم جهت رسیدگی و استماع گواهی گواهان حاضر شود.
منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل- انسیه عسكری فیروز جائی

آگهی
دادگستری جمهوری اسالمی ایران

دادگستری شهرستان جوانرود
شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

کردستان-کوی  خیابان  جوانرود-  احمد-  فرزند  ظاهری   خداداد  خواهان:آقای 
وحدت30 تلفن:0۹18۹۹334۹5

خوانده: آقای ولی اله شیرزاد هما  فرزند عنایت  
خواسته: مطالبه  وجه چک وخسارت تاخیر تادیه 

رأی شورا
در خصوص دعوای خداداد ظاهری   بطرفیت ولی اله شیرزادهما بخواسته مطالبه 
وجه یک فقره چک بشماره 1485/۹214۹4/28  عهده بانک ملت شعبه فرمهین 
فراهان به مبلغ یکصد100/000/000 میلیون ریال تقدیمی ازناحیه خواهان داللت 
بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته وبقای اصول مستندات 
مذکور در ید مدعی داللت بر بقای دین واشتغال ذمه واستحقاق خواهان درمطالبه 
وجه آن را دارد لذا چون خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه وارائه نکرده است.
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522 وماده  تجارت  قانون  مواد 313و320  مستندابه 
دعوا را وارد دانسته وحکم بر محکومیت خوانده  برمحکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ ۹0/500/000 میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
۹5/8/5 لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره 
غیابی وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد. ضمنا 
خواهان در جلسه دادرسی مورخ ۹5/10/15 کتبا اعالم داشته که بابت چک مورد 

نظر مبلغ ۹0/500/000 میلیون ریال از خوانده طلب دارد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

امینی هرندی-اصفهان-دکتر علی طیب نیا وزیر 
با  خبری  نشست  در  دارایی  و  اقتصادی  امور 
اصحاب رسانه ی استان اصفهان که با حضور دکتر 
رسول زرگرپور برگزار گردید، با تشریح اقدامات 
صورت گرفته در سومین سفر خود به اصفهان 
اقتصاد  راهبری  ستاد  ی  جلسه  در  شرکت  و 
مقاومتی این استان، اظهارداشت: در این جلسات 
تالش نمودیم مشکالت و محدودیت هایی که در 
اجرای برنامه ی عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان 
اصفهان وجود دارد را شناسایی و تصمیماتی را 
برای رفع این مشکالت اتخاذ نماییم. طیب نیا 
افزود: براساس تصمیمات اتخاذ شده به این جمع 
بندی رسیدیم که جلسات شکل کامالً عملیاتی 
به خود بگیرد تا بتوانیم مشکالت را به صورت 
مشخص و با تعیین مصادیق مورد بررسی قرار 
دهیم و راه حل های آن را نیز بررسی کنیم.
در  کارگروه  سه  اینکه  بیان  با  نیا  طیب  علی 
اصفهان تشکیل شد، گفت: یک کارگروه مسئول 
رسیدگی به مسائل و مشکالت مالیاتی واحدهای 
تولیدی استان بود که جمعبندی خوبی داشتند 

چارچوب  در  که  دادند  پیشنهاد  را  مواردی  و 
مصوبات امروز ابالغ خواهد شد.

و  مسائل  افزود:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
مشکالت مالیاتی 110واحد تولیدی در جلسه 
ی روز گذشته ی بررسی شد و تصمیماتی برای 
رفع مشکل آن ها اتخاذ گردید.وی به تشکیل 
تأمین  به مشکل  بررسی و رسیدگی  کارگروه 
مالی واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: در 
خصوص واحدهای کوچک و متوسط عملکردی 
که در استان اصفهان شاهد هستیم خوب بوده 
است و بانک های دولتی عملکرد قابل قبولی 
داشتند و تا پایان سال حتما از هدف تعیین شده 
عبور خواهیم کرد و تصمیم گرفته شد که فراتر 
از سهم هدف گذاری شده عمل نماییم تا بتوانیم 
عملکردی بیش از 100 درصد داشته باشیم.وزیر 
امور اقتصادی و دارایی به مشکالت واحدهای 
براساس  افزود:  و  کرد  اشاره  کارگر  صد  باالی 
تصمیمات اتخاذ شده تعداد 71 واحد معرفی 
شدند که توسط بانک ها بررسی و تصویب شده 

اند.

و  طیور  پرورش  واحدهای  مدیریت 
مرغداری های با تشدید ضوابط امنیت زیستی و 
رعایت قرنطینه، اقدام ها الزم را برای جلوگیری 
از ورود هرگونه آلودگی و ویروس به مرغداری 

اعمال کنند.
به گزارش  روابط عمومی دامپزشکی گیالن، از 
زمان مشاهده بیماری در شمال کشور بازرسی 
عرضه  مکان های  و  تاالب ها،مرغداری ها  از 
طیور در دستور کار بازرسان شبکه دامپزشکی 

شهرستان قرار گرفته است.
نقاط  بیماری  شیوع  از  جلوگیری  منظور  به 
مختلف شهر به صورت مستمر و شبانه روزی 

مورد پایش قرار می گیرد.
شهروندان هرگونه تلفات غیرعادی در جمعیت 
طیور خانگی و مهاجر را باید به بازرسان مستقر 

در شبکه اطالع دهند.
بیماری  عالیم  هرگونه  مشاهده  صورت  در 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان باید کانون بیماری 
بالفاصله معدوم و اماکن آلوده ضدعفونی شوند.

و  طیور  پرورش  واحدهای  مدیریت 
مرغداری های با تشدید ضوابط امنیت زیستی و 
رعایت قرنطینه، اقدام ها الزم را برای جلوگیری 
از ورود هرگونه آلودگی و ویروس به مرغداری 

اعمال کنند.
پرنده هایی که برای فروش به بازار برده می شوند 
در صورت برگشت باید به مدت 21 روز از دیگر 
پرنده ها جدا نگه داری شوند و بازار عرضه زنده 
نقلیه ضدعفونی نشده،تماس  پرندگان،وسایل 
در  جوجه ریزی  و  وحشی  پرندگان  مدفوع  با 
در  بیماری  ایجاد  عوامل  از  آلوده  سالن های 

پرندگان است.
پرندگان مهاجر و آبزی بدون اینکه بیمار شوند 
این قدرت را دارند تا ویروس آنفلوآنزا را به نقاط 
تمام پرندگان به  مختلف منتقل کنند،تقریباً 
این ویروس حساس هستند و روستاییان باید 
پرندگان خود را در محوطه ای محصور و دور 
از دسترس پرندگان آزادپرواز و آبزی نگه داری 

کنند.

تشدید ضوابط امنیت زیستی در مرغداری های گیالن3000 میلیارد ریال برای 71 واحد صنعتی در اصفهان
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آگهی مفقوری 
برگ سبز )شناسنامه مالکیت ( خودرو سواری سیستم سیتروئن تیپ X2000 زانتیا رنگ نقره 
 S151228513882۹ ای متالیک مدل 1385 به شماره موتور 525770 به شماره شاسی
به شماره پالک 31ایران 855 ب 34 به نام محمد باقر محمدی سپه وند فرزند غالمرضا به 

لرستان – خرم آباد شماره ملی 4072۹7510۹ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودی
خودروی   سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
موتور  شماره  به    13۹3 مدل    CNG-405GLX-XU7 تیپ  پژو  سواری   
124K0570663 و شماره شاسی  NAAM11CA4ER102۹45 به نام صالح 

امیری مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری پراید سایپا 141 مدل 1385 به شماره انتظامی ایران 
11- 318ه4۹ به شماره موتور 1518186 به شماره شاسی  1482285155616د  به نام 

نرگس فتح اله زاده احمد چالی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی
ساکن:دزفول  فرزند:قربان  سیدی  قلعه  صیدی  پرونده515/۹5ب-خواهان:کاظم  کالسه 
شهرکقلعه سید جنب پست بانک-خوانده:1-رحمان پورابراهیم نجف آبادی فرزند:محمدعلی 
مجهول المکان-2-ناصر بوعذار مجهول المکان-بخواسته:مطالبه وجه-خواهان دادخواستی 
بطرفیت خواندگان بخواسته مطالبه مبلغ106000000ریال بانضمام کلیه خسارات وارده 
قانونی ودادرسی وتاخیرتادیه به نرخ روزالی یوم االداء درحق خواهان به این شوراتسلیم 
که به کالسه فوق ثبت وپس ازجری تشریفات قانونی وقت رسیدگی برای روزسه شنبه 
بودن  المکان  مجهول  علت  وبه  شوراتعیین  قاضی  شعبه  ۹5/12/24ساعت10:30صبح 
خواندگان بنابه درخواست خواهان ودستورقاضی شوراوبه تجویزماده73قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شودوخواندگان میتوانندازتاریخ 
نشرآگهی مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت 

ودروقت مقررباالجهت رسیدگی حاضرشوندعدم حضورتصمیم مقتضی اتخاذخواهدشد.
دفترقاضی شورای حل اختالف دزفول-سعادت فرد

ابالغ
مشخصات ابالغ شونده حقیقي: 1- نام: حسین    2- نام خانوادگي:  جهانبخشی  3- نام 
پدر: حیدرقلی  4- کد پستی: -   5- کد ملی: -    6- نشاني: مجهول المکان 7- منطقه 
شهرداری:  - تاریخ حضور: 13۹5/12/15 یکشنبه ساعت 00: ۹ محل حضور: ماهدشت 

– میدان امام خمینی – صد متر بعد از پمپ بنزین ) طبقه پایین دادسرای ماهدشت (
در خصوص دعوی کاظم نظری مقدم  به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در این شعبه حاضر شوید. 421  م/الف
منشی شعبه 64 شورای حل اختالف کرج – مجتمع شماره 5 ) مجتمع ماهدشت ( بیگلو

آگهی ابالغ 
دادخواست وقت رسیدگی

خواهان محمد مغانی با وکالت بابک حسین زاده فرزند یار احمد  دادخواستی به 
طرفیت مهدی سامانی خجسته فرزند  قربان  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم 
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بهارستان نموده که به کالسه 602/3/۹5 
ثبت شده و برای روز دوشنبه مورخ ۹5/12/۹ ساعت ۹ وقت رسیدگی تعیین شده 
و  تقاضای خواهان  برحسب  لذا  اعالم شده  المکان  نامبرده مجهول  و چون  است 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و  قانون  از  به ماده 73  دستور شورا و مستندا 
انقالب در امور مدنی مراتب فوق یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و 
ضمنا تا قبل از طول وقت رسیدگی میتواند به دبیرخانه شورا مراجعه و با دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آدرس سکونت خود را اعالم نماید در صورت عدم 

حضور شورا مطابق مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م / الف 2323 
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بهارستان 

 متن آگهی 

و   ۹5100۹6610101370 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹50۹۹76610101018 مربوطه  دادنامه  شماره 
پرداخت مبلغ 334/250/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۹/۹58/750 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته لغایت یوم 
صدور حکم و اجرای کامل آن بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها که از سوی بانک 
مرکزی ایران تعیین و در زمان وصول محاسبه می گردد در حق خواهان محکوم 

مینماید و هزینه نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه است. 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
 شهرستان خرم آباد – کرم رضا هاشمی.

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی تحریر ترکه 

در خصوص دادخواست آقایان احمد علی –محمد علی امرائی طی پرونده کالسه  
شعبه شورای حل اختالف شهرستان پلدختر به طرفیت خواندگان 1-حسینعلی 
ترکه  تحریر  درخواست  به  امرائی  شهرتین  4-رمضان  آقا  3-علی  علی  2-عزیز 
اموال ماترک مرحوم صید احمد امرائی تعیین و مقرر میگردد طرفین در مورخه 
نیز  اشخاصی  یا  چنانچه شخصی  و  حاضر  جلسه  در  صبح   10 ساعت   ۹5/12/2
نسبت به این موضوع ادعایی دارند در جلسه حاضر یا اعتراض خود را حداقل یک 

هفته قبل از جلسه رسیدگی تحویل شورا نمایند. 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف پلدختر –اردشیر بابایی نژاد 

انتقال روزانه 35 میلیون لیتر فراورده نفتی 
از هرمزگان

معاون مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت: روزانه 
حدود 35 میلیون لیتر فراورده نفتی از منطقه خلیج فارس )هرمزگان( به 

سایر نقاط کشور منتقل می شود.
امیرسرداری گودرزی افزود: این منطقه با وجود فعالیت های گسترده 
مشکل کمبود نیروی انسانی دارد که با توجه به جوان بودن منطقه خلیج 

فارس وجود برخی کمبودها طبیعی و غیر قابل اجتناب به نظر می رسد.
وی ادامه داد: باید شرح کار مشخصی برای جذب نیروها به لحاظ کمی و 
کیفی ارائه و کمبود نیروی انسانی تا حدودی رفع شود و مشکل جذب نیرو 
نیز به خصوص در واحدهای حقوقی و HSE در حال برطرف شدن است.

وی به دریافت مجوز خرید خودروهای تولید داخل اشاره کرد و اضافه 
کرد: مجوز خرید 20 دستگاه ون جهت ارسال به مناطق مختلف صادر 
شده است.مدیرمنطقه خلیج فارس نیز با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون 
کارهای خوبی در قسمت های فنی، عملیاتی و ستادی انجام شده، گفت: با 
 HSE ،وجود کمبود نیروی انسانی به خصوص در بخش های معاون فنی
و حقوقی 85 درصد کارها به خوبی توسط کارکنان منطقه خلیج فارس 
انجام شده است.علیرضا عطار به کمبود تجهیزات در خطوط واگذاری شده 
نیز اشاره کرد و گفت: این منطقه نیازمند ماشین آالت سبک و سنگین و 
تجهیزات است.شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس 
سال 13۹3 از منطقه جنوب شرق جدا شد و به نام منطقه خلیج فارس به 

صورت مستقل فعالیت خود را آغاز کرده است.
این شرکت 35 درصد بنزین و 20 درصد نفت گاز مصرفی کشور را تامین 
می کند و تنها محل صادرات نفت کوره، نفت سبک و سنگین و نفت گاز 

در کشور است.

ضرورت تولید انبوه خودروهای گازسوز 
در کشور

رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به منابع فراوان گاز 
طبیعی در ایران گفت: صنعت خودروسازی کشور باید به سمت تولید انبوه 
خودروهای گازسوز حرکت کند.علی وکیلی افزود: امروز مصرف سوخت 
کامیون های فرسوده در کشور به شدت باال بوده و سبب آالیندگی زیست 
محیطی شده است. وی اضافه کرد: کشور ما از گاز طبیعی فراوان برخوردار 
است و باید صنعت خودروسازی را به سمت تولید انبوه خودروهای گاز 
هدایت کرد. وکیلی گفت: شرکت ماموت شهرستان ساوجبالغ باید ساخت 
اتوبوس های پایه گازسوز را در برنامه کاری خود قرار دهد که سازمان بهینه 

سازی سوخت آماده خرید این نوع محصوالت است. 
برای  این سازمان  بیان داشت که  بهینه سازی سوخت  رئیس سازمان 

نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی استان البرز آمادگی دارد. 
شرکت ماموت دیزل از شرکت های متعلق به هلدینگ ماموت از سال 
1388 به عنوان نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش کامیون 

و کشنده های اسکانیا در ایران فعالیت می کند. 

مشعل گاز میادین نفت غرب ایران
  خاموش می شود

یک مقام مسئول با اشاره به اجرای عملیات ساخت واحدهای جمع آوری 
گازهای همراه نفت NGL 3100 در غرب کشور، اعالم کرد: با اجرای این 
پروژه، تا سه سال آینده مشعل گاز چهار میدان نفتی خاموش خواهد شد. 
بهزاد محمدی با اشاره به آغاز ساخت پروژه جمع آوری گازهای همراه نفت 
NGL 3100 در غرب کشور، گفت: هم اکنون پیشرفت ساخت این پروژه 

نفتی در دهلران به حدود ۹ درصد رسیده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ایران با تاکید بر اینکه 
سرمایه گذاری برای احداث این طرح NGL حدود یک میلیارد و 550 
میلیون دالر است که در دو فاز این اعتبار به پروژه تزریق خواهد شد، 
تصریح کرد: پیش بینی می شود این طرح در مدت زمان 36 ماه تکمیل و 
در مدار بهره برداری قرار بگیرد.این مقام مسئول با بیان اینکه پروژه ان جی 
ال 3100 روزانه 270 میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت دریافت می کند، 
اظهار داشت: با راه اندازی این واحد، روزانه یک هزار و 170 بشکه میعانات 
گازی ترش، 74 میلیون فوت مکعب گاز شیرین و 105 میلیون فوت مکعب 
گاز سبک ترش و 42 هزار بشکه اتان برای تامین خوراک پتروشیمی ها 
تولید خواهد شد.محمدی یکی از مهمترین مزیت های اجرای این پروژه را 
جلوگیری از سوزانده شدن گازهای همراه نفت در منطقه دهلران اعالم کرد 
و یادآور شد: خوراک این واحد از میدان های نفتی دهلران، چشمه خوش، 

پایدار غرب و آذر تامین می شود.

سقوط آزاد بارش ها در ایران
 

وزارت نیرو با بیان اینکه از ابتدای سال آبی جدید تاکنون حجم بارش های 
کشور 56 میلیمتر بوده است، اعالم کرد: این درحالی است که در مدت 
زمان مشابه پارسال حجم بارش ها 128 میلیمتر ثبت شده بود. وزارت نیرو 
با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت بارش ها در سال جاری آبی کشور، 
اعالم کرد: ارتفاع ریزش های جوی از ابتدای مهرماه امسال تا روزشنبه 2 

بهمن ماه به 56 میلی متر رسید.
بیشترین بارش در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان مربوط به حوضه 
آبریز بندرعباس سد یج با 23 میلی متر بارش بوده که این حوضه در سال 
آبی گذشته در مدت مشابه هیچگونه بارشی نداشته است.کمترین ارتفاع 
بارش ها در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان مربوط به حوضه های 
مرزی غرب، کرخه، حله رود و رودخانه های کوچک، کاریان و خنج صفر 
میلی متر ثبت شده است.حوضه های آبریز رودخانه های بلوچستان نیز از 
ابتدای سال آبی جاری تا دوم بهمن ماه شاهد 18 میلی متر بارش، کارون 
بزرگ و جراحی و زهره، سه میلی متر و کل مهران و مسیل های جنوبی نیز 

در تاریخ یاد شده شاهد یک میلی متر بارش بوده اند.
در مجموع حجم بارش های کشور از اول مهر تا پایان دوم بهمن ماه امسال 
معادل ۹2 میلیارد و 2۹ میلیون مترمکعب بوده است. این مقدار بارندگی 
نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت، ۹۹ میلی متر، 43 درصد 
کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته، 128 میلی متر حدود 56 

درصد کاهش داشته است.

ذخیره سازی  نفت 
در جهان رو به کاهش است

توافق  شدن  اجرایی  با  کرد  اعالم  اوپک  دبیرکل 
کاهش تولید، روند کاهش سطح ذخیره سازی های 

نفت خام جهان آغاز شده است.
داووس  از  رویترز  خبرگزاری  ایسنا،  گزارش  به 
گزارش داد که محمد بارکیندو، دبیرکل سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، اعالم کرد: برای 
این که بتوان گفت توازن به بازار بازگشته است، 
سطح ذخیره سازی نفت در جهان باید حداقل 270 

میلیون بشکه دیگر کاهش یابد.
اقتصاد جهانی در  وی در حاشیه اجالس مجمع 
داووس سوئیس، گفت: هدف اصلی این است که 
روند کاهش سطح ذخیره سازی نفت در جهان را 

شتاب بخشیم.
دبیر کل اوپک افزود: از هم اکنون شاهد آغاز کاهش 

در سطح ذخیره سازی نفت جهان هستیم.
در  نفت  سازی  ذخیره  بارکیندو، سطح  گفته  به 
همکاری های  و  توسعه  سازمان  عضو  کشورهای 
اقتصادی )او ئی سی دی( اکنون به کمتر از سه 

میلیارد بشکه رسیده است.
وی اعالم کرد که کاهش سطح ذخیره سازی سبب 
خواهد شد »قیمت متوازن نفت« به دست آید و 
زمینه برای افزایش سرمایه گذاری در تولید نفت پس 

از دو سال افت پیاپی، فراهم شود.
دبیر کل اوپک همچنین ابراز امیدواری کرد که در 
بلند مدت، روسیه به همکاری با اوپک برای تنظیم 

بازار ادامه دهد.
قرار است در نشست اوپک در ماه مه امسال، درباره 
ادامه دادن سازوکارهای کاهش تولید، تصمیم گیری 

شود.
اعضای اوپک در نشست این سازمان در ماه نوامبر 
امسال توافق کردند که برای کمک به تثبیت بازار، 
تولید خود را کاهش دهند و ایران توانست ضمن 
کمک به تحقق این توافق، حق خود را برای افزایش 
تولید نفت به سطح پیش از آغاز تحریم ها، تثبیت 

کند.

تولید نفت روسیه 100 هزار 
بشکه در روز کاهش یافت 

وزیر انرژی روسیه گفت کشورش در قالب توافق 
جهانی برای کاهش تولید که اواخر سال گذشته 
میالدی بین مسکو و اوپک منعقد شد، تولید خود را 
در ماه ژانویه حدود 100 هزار بشکه در روز کاهش 

داده است. 
بر اساس این گزارش، الکساندر نواک، وزیر انرژی 
روسیه گفت، کشورش در قالب توافق جهانی برای 
کاهش تولید که اواخر سال گذشته میالدی بین 
مسکو و اوپک منعقد شد، تولید خود را در ماه ژانویه 

حدود 100 هزار بشکه در روز کاهش داده است.
از  بدان معناست که ما جلوتر  نواک گفت: »این 
برنامه زمان بندی کاهش تولید هستیم. ما قرار بود 
در ماه فوریه به این میزان از کاهش تولید برسیم.« 
وزیر  الفالح،  خالد  با  خود  دیدار  از  همچنین  وی 
 انرژی عربستان در وین به منظور بحث در مورد

 همکاری های انرژی خبر داد.
اوپک و تولید کنندگان غیر عضو این سازمان از 
جمله روسیه، در اواخر سال گذشته میالدی توافق 
کردند که در مجموع تولید روزانه نفت خود را در 
نیمه اول سال 2017 به میزان حدود 1.8 میلیون 
بشکه کاهش دهند. از این میزان، 300 هزار بشکه 
در روز سهم روسیه است. روسیه گفته تولید خود را 

به تدریج کاهش خواهد داد.

عرضه نفت جهان 1.5 میلیون 
بشکه کاهش یافته است

اوپک و روسیه اعالم کردند که از برنامه ریزی اجرای 
توافق کاهش تولید با هدف تقویت قیمت نفت، 

جلوتر هستند. 
بر اساس این گزاش، وزرای کشورهای تولید کننده 
نفت در هنگام ورود به وین گفتند، عربستان، الجزایر 
و کویت قبال تولید خود را بیشتر از حد الزم کاهش 
داده اند و در همین حال، روسیه توانسته عرضه نفت 

خود را بیش از حد پیش بینی کاهش دهد.
به گفته خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، تولید 
کنندگان 1.5 میلیون بشکه در روز از عرضه نفت 

به بازار کاسته اند.
الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه هم گفت: ما از 
ادامه  را  آن  و  هستیم  جلوتر  بندی  زمان  جدول 
خواهیم داد. وی افزود: ما داریم تمام تالشمان را 
می کنیم تا مشارکت در اجرای توافق را به حداکثر 

برسانیم.
با  الجزایر و ونزوئال دیروز  عربستان، کویت، قطر، 
نظیر  اوپک  عضو  غیر  کشورهای  از  همتایانشان 
راستی  های  راه  تا  کردند  دیدار  عمان  و  روسیه 
به  کننده  تولید  کشور   24 کردن  عمل  آزمایی 

تعهدات کاهش تولیدشان را بررسی کنند.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

طبیعی  گاز  جایگاه های  احداث  طرح  مدیر 
توسط  نامه ای  ارسال  از   )CNG( فشرده 
تولید  برای  صنعت  وزیر  به  نفت  وزیر 
توسط خودروسازان  گازسوز  پایه  خودروهای 

داخلی خبر داد.
شرکتهای  تمایل  به  اشاره  با  محرابی  علی 
خارجی برای ساخت خودروهای پایه گازسوز 
خارجی  شرکتهای  کرد:  اظهار  ایران  برای 
خودروهای  تولید  برای  را  خود  آمادگی 
گازسوز اعالم کرده اند و در این راستا شرکت 
ما  گاز  که  کرد  تقاضا  آلمان  واگن  فولکس 
مجوز  آنها  به  و  دهند  قرار  مطالعه  مورد  را 
داده شد به شهرهای مختلف از جمله تهران 
گاز  نمونه  و  بروند  دیگر  بزرگ  شهر  چند  و 

بگیرند.
هم  داخلی  خودروسازهای  اینکه  بیان  با  وی 
تولید  گازسوز  پایه  خودروهای  است  الزم 
روز   20 حدود  راستا  این  در  افزود:  کنند، 

پیش وزیر نفت نامهای به وزیر صنعت ارسال 
در  که  وزیر صنعت خواسته  از  و  است  کرده 

این زمینه اقدام جدی صورت گیرد.

ادامه مذاکره برای راه اندازی سیستم 
CNG پرداخت الكترونیكی بهای

طبیعی  گاز  جایگاه های  احداث  طرح  مدیر 

به  اشاره  با  ادامه  در   )CNG( فشرده 
بهای  الکترونیکی  پرداخت  راه اندازی سیستم 
زمینه  این  در  که  بانکی  کرد:  اظهار   CNG
انجام  موثری  اقدام  بودیم  کرده  قبال صحبت 

نداد با دو بانک دیگر وارد مذاکره شده ایم.
باید  ابتدا  بانک ها  این  که  آن جایی  از 
احتیاط عمل  با  معموال  کنند،  سرمایه گذاری 
یک  موضوع  این  دلیل  همین  به  میکنند 
فرآیند زمانبر است. امیدواریم این موضوع به 
نتیجه برسد. زیرا راه اندازی سیستم پرداخت 
است.  اهمیت  حائز  جنبه  دو  از  الکترونیکی 
شهروندان  توسط  پرداخت  آنکه  نخست 
آسان میشود و از سوی دیگر اگر پرداخت به 
صورت الکترونیکی انجام شود، به دو حساب 
و  دار  جایگاه  کارمزد  نخست  حساب  میرود. 
حساب دیگر حسابی است که میتوانید پولها 
را در آنها بلوکه کنیم که از طریق آن قبض 

گاز جایگاه را پرداخت کنیم.

لزوم تولید خودروهای داخلی پایه گازسوز

تهدید   3 تشریح  با  مسئول  مقام  یک 
پیش روی افزایش قیمت نفت در سال 
کیفیت  صورتی که  در  گفت:   ،2017
پایبندی اوپک و غیراوپک برای کاهش 
افزایش  امکان  باشد  باال  نفت  تولید 

قیمت ها تا 60 دالر وجود دارد. 
سیدمحمدعلی خطیبی با بیان اینکه از 
باید  میالدی  جدید  سال  ژانویه  ابتدای 
غیر عضو  و  نفت کشورهای عضو  تولید 
و  میلیون  یک  حدود  مجموع  در  اوپک 
700 تا یک میلیون و 750 هزار بشکه 
شرایط  در  گفت:  یابد،  کاهش  روز  در 
فعلی هر چند قیمت نفت در طول چند 
هفته گذشته روندی افزایشی داشته اما 
قیمت طالی  بیشتر  افزایش  تهدید  سه 

سیاه در بازار را تهدید می کند.
اعالم  با  اوپک  در  ایران  سابق  نماینده 
پایبندی  میزان  تهدید  نخستین  اینکه 
تولید  کاهش  تعهدات  به  اوپک  اعضای 
نفت است، تصریح کرد: هر چند تاکنون 
امارات  و  کویت  سعودی،  عربستان 
تولید  کاهش  طرح  از  عربی  متحده 
تولید و  اما  اوپک حمایت کرده اند  نفت 
سال  پایانی  ماه  در  عراق  نفت  صادرات 
2016 میالدی با ثبت یک رکورد جدید 

افزایش یافت.
بر  تاکید  با  نفت  بازار  تحلیلگر  این 
در  تاریخی  مستندات  اساس  بر  اینکه 
خوش بینانه ترین حالت میزان پایبندی 
و  سهمیه ها  رعایت  به  اوپک  اعضای 
 65 تا   60 حدود  نفت  تولید  مدیریت 
درصد بوده است، اظهار داشت: تا پایان 
نفت  تولید  حجم   2016 نوامبر  ماه 
اوپک حدود 33.5 تا 34 میلیون بشکه 

 60 پایبندی  در صورت  و  بوده  روز  در 
ژانویه  ماه  برای  اوپک  اعضای  درصدی 
حدود یک میلیون بشکه از تولید روزانه 

نفت اوپک کم خواهد شد.
ملی  بین الملل شرکت  امور  اسبق  مدیر 
می شود  بینی  پیش  اینکه  بیان  با  نفت 
سه  نفت  تولید  وین  توافق  به  توجه  با 
حدود  مجموع  در  شده  مستثنی  کشور 
800 هزار تا یک میلیون بشکه افزایش 
از  باید  بنابراین  شد:  یادآور  یابد، 
اوپک  اعضای  پایین  احتمالی  پایبندی 
به کاهش تولید نفت به عنوان نخستین 
بازار  در  نفت  باالی  قیمت های  تهدید 

یاد کرد.
غیر  کشورهای  پایبندی  عدم  از  وی 
دومین  عنوان  به  هم  اوپک  عضو 
بازار  در  نفت  باالی  قیمت  تهدیدکننده 
عضو  غیر  کشورهای  افزود:  و  کرد  یاد 
درصد   100 صورت  به  هیچگاه  اوپک 
پایبند  اوپک  قبال  در  خود  تعهدات  به 
که  داشت  انتظار  نمی توان  و  نبوده اند 
نفت  تولید  کامل  طور  به  کشورها  این 
کاهش  وین  توافق  با  مطابق  را  خود 

دهند.
شیل  تولید  ظرفیت  افزایش  از  خطیبی 
افزایش  با  ویژه  به  گس  شیل  و  اویل 
تهدید  سومین  عنوان  به  نفت  قیمت 
بازار نفت نام برد و گفت: در صورتی که 
باال  با  با  تهدید  این سه  از  آثار هر یک 
عضو  کشورهای  پایبندی  کیفیت  بودن 
می توان  باشد  باال  اوپک  عضو  غیر  و 
به  خام  نفت  قیمت  افزایش  انتظار 
سال  در  را  دالر   60 از  بیش  بشکه ای 

2017 میالدی داشت.

خطیبی تشریح کرد:

شرط افزایش قیمت نفت به 60 دالر
در  درحالی  آسیایی  شرکت   11 نمایندگان 
حضور  تهران  در  نفتی  قراردادهای  کارگاه 
شرکت  دو  نمایندگان  غیبت  با  که  یافته اند 
کره جنوبی احتمال انصراف کره ای ها از حضور 

در مناقصات نفتی ایران قوت گرفته است. 
شرکت ملی نفت ایران آذر ماه امسال از میان 
مناقصه های  در  حضور  متقاضی  شرکت های 
اکتشاف  شرکت   2۹ نفت،  صنعت  باالدستی 
تعیین  را  خارجی  گاز  و  نفت  تولید  و 
لیست  این  در  اساس  این  کرد.بر  صالحیت 
خارجی  شده  صالحیت  تعیین  شرکت های 
شرکت  چهار  شامل  آسیایی  شرکت   14 نام 
ژ اینپکس، میتسویی، میتسوبیشی و شرکت 
اکتشاف نفت ژاپن، چهار شرکت  چینی شامل 
ساینوپک، سینوک، سی. ان. پی. سی و سی. 
ان. پی. دبلیو، دو شرکت کره جنوبی شامل 
تی.  اندونزی، پی.  پترومینای  و کوگس،  دوو 
به  مالزی  پتروناس  و  تایلند،  پی  ای.  تی. 
این  از  رونمایی  با  می خورد.همزمان  چشم 
لیست، هفته گذشته با حضور نمایندگان این 
چین،  ژاپن،  کشورهای  از  نفتی  شرکت   11
اندونزی، مالزی و تایلند با سفر به تهران در 
کارگاه شرکت ملی نفت ایران با عنوان تشریح 

مدل جدید قراردادهای نفتی شرکت کرده اند.
غالمرضا منوچهری معاون توسعه و مهندسی 
جزئیات  درباره  ایران  نفت  ملی  شرکت 
گفت:  تهران،  در  نفتی  کارگاه  این  برگزاری 
تولید  و  اکتشاف  فعال در زمینه  شرکت های 
در کشورهای آسیای شرقی عالقه مند بودند 
با برگزاری کارگاهی در جریان چارچوب مدل 

جدید قراردادهای نفتی ایران قرار بگیرند.
نفت  ملی  شرکت  مدیره  هیات  عضو  این 
ایران، تاکید کرد: در این کارگاه، مدل جدید 
ابهامات  و  سئواالت  به  و  تشریح  قراردادی 
شده  داده  پاسخ  نفتی  های  شرکت  مدیران 

است.
مصطفوی  محمد  همچنین  کارگاه  این  در 
مدیر سرمایه گذاری و کسب وکار شرکت ملی 
نفت ایران درباره ابعاد مالی و اقتصادی مدل 
صنعت  باالدستی  بخش  قراردادهای  جدید 

نفت و گاز ایران توضیحاتی ارائه کرده است.
پیش از این هم کارگاه مشابهی به نام معرفی 
مدل جدید قراردادهای نفتی برای نمایندگان 
گازپروم  گازپروم،  شامل  روسی  شرکت های 
و  زاروبژنفت  نفت،  تات  اویل،  لوک  نفت، 

روسنفت در تهران برگزار شده بود.

احتمال انصراف کره جنوبی
 از مشارکت در مناقصات نفتی ایران

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه 
قرار بود هیأت عراقی برای از سرگیری صادرات 
برق ایران به این کشور هفته گذشته به ایران سفر 
کند، گفت: به دلیل ارتحال رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت این سفر به تأخیر افتاد بنابراین هیأت 

عراقی پایان این هفته وارد ایران خواهند شد.
که  سؤال  این  به  پاسخ  در  فالحتیان  هوشنگ 
ماجرای از سرگیری صادرات برق ایران به عراق به 
کجا رسید، گفت: هیأت عراقی قرار بود برای مذاکره 
در خصوص از سرگیری مجدد صادرات برق ایران 
هفته گذشته وارد تهران شود اما به دلیل ارتحال 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی این سفر به تأخیر افتاد و 

قرار است آخر این هفته وارد تهران شود. 

عراق همچنان  به  ایران  برق  افزود: صادرات  وی 
صادرات  مجدد  سرگیری  از  برای  است.  متوقف 
برق به عراق باید قرارداد جدیدی میان دو کشور 
مبادله شود،بنابراین با ورود این هیأت عراقی باید در 
خصوص جزئیات صادرات برق صحبت های نهایی 

صورت گیرد.
پاسخ  انرژی در  و  برق  امور  نیرو در  وزیر  معاون 
به این سؤال که آیا قیمت برق صادرات ایران به 
عراق افزایش خواهد یافت، گفت: ایران عالقه مند 
است که برق صادراتی خود را با باالترین قیمت به 
کشورهای همسایه صادر کند اما به هر حال قیمت 
برق بسته به نقاط مختلف و زمان آن متفاوت است.
*آیا قیمت برق صادراتی به عراق نسبت به سایر 

همسایگان کشور پایین و یا باالتر است؟
فالحتیان در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت برق 
صادراتی ایران به عراق نسبت به سایر کشورهای 
برق  گفت:  است،  پایین تر  یا  و  باالتر  همسایه 
صادراتی ایران به کشورهای همسایه بنا به شرایط 
و نقاط مختلف و میزان حجم آن قیمت متفاوتی 
دارد. فالحتیان در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس 
مبنی بر اینکه میزان بدهی عراق به ایران از بابت 
خرید برق به چه میزان است، گفت: به هر حال، 
همین  به  و  است  طبیعی  امری  یک  مطالبات 
منظور، طرف عراقی برای پرداخت مطالبات باید 
برنامه ریزی کند، در مذاکراتی که صورت خواهد 
گرفت بحث مطالبات نیز میان مقامات ایرانی و 

مقامات عراقی انجام خواهد شد. 
به گفته وی، در حال حاضر حجم مطالبات ایران 
بابت فروش برق به عراق بیش از یک میلیارد و 

200 میلیون دالر است.
به گزارش فارس از 11 دی ماه جاری صادرات برق 
ایران به عراق به دلیل آنچه که اتمام زمان قرارداد 
قبلی عنوان شده است متوقف است و به گفته 
مقامات مسئول ایرانی باید قرارداد جدیدی تنظیم 
شود تا صادرات برق مجددا از سر گرفته شود. هر 
چند باید مطالبات برقی را هم به این موضوع اضافه 
کرد چرا که طرف عراقی در پرداخت های خود 

چندان به موقع عمل نمی کند.

معاون وزیر نیرو خبر داد:

هیأت عراقی در راه تهران برای از سرگیری صادرات برق

تولیدکننده  کشورهای  و  اوپک  اعضای  توافق  با 
تولید، قیمت نفت سبد  برای کاهش  غیراوپکی 
نفتی این سازمان در ماه دسامبر 8.45 دالر و نفت 

ایران ۹ دالر افزایش یافت.
نفت ایران در ماه نوامبر 2016 با کاهش 4 دالر 

و 88 سنتی، بشکه ای 42.42 دالر فروخته شد و 
متوسط قیمت نفت ایران در 11 ماه نخست امسال 

نسبت به سال گذشته 11.87 دالر کمتر است.
براساس این گزارش، اوپک در جدیدترین گزارش 
اعالم کرد، متوسط قیمت هر بشکه نفت سنگین 
ایران در ماه دسامبر 2016 )دی ۹5( با 8 دالر و 
۹۹ سنت افزایش نسبت به ماه پیش از آن 51.41 

دالر معامله شده است.
بر اساس این گزارش، هر بشکه نفت سنگین ایران 

در ماه نوامبر 42.42 دالر به فروش رسیده بود.
بر اساس گزارش ماهانه اوپک، قیمت تمامی انواع 
نفت های اوپک در این ماه افزایش یافته است که 
این  دارد.  تعلق  ایران  نفت  به  افزایش  بیشترین 
افزایش ها ناشی از توافق اعضای اوپک و کشورهای 
تولیدکننده غیراوپکی  برای کاهش تولید و اجرای 

این توافق در ماه ژانویه است.
متوسط قیمت نفت ایران طی سال 2016 برابر با 
3۹.57 دالر به ازای هر بشکه بوده است که این 

رقم نسبت به مدت مشابه سال 2015 کاهش 
۹.23 دالری را نشان می دهد.

نفت ایران در سال 2015 معادل 48.80 دالر در 
هر بشکه فروخته شده است.

متوسط قیمت سبد نفتی اوپک در ماه دسامبر با 
8 دالر و 45 سنت افزایش نسبت به ماه قبل از آن 
به 51.67 دالر در هر بشکه رسیده است. این رقم 
برای سبد نفتی اوپک در ماه نوامبر 43.22 دالر در 

هر بشکه بوده است.

رشد 9 دالری قیمت نفت ایران 
و بیشترین افزایش در سبد اوپک
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آب و زمین از ارکان اصلی توسعه بخش کشاورزی

* امیر مسعود سلطانخانی  
سرمایه انسانی، سرمایه مالی، آب و زمین را می توان چهار ُرکن اصلی 
توسعه بخش کشاورزی، برشمرد. دولت اهتمام بر توسعه بخش کشاورزی 
دارد و از دو سال گذشته با تخصیص اعتبارات مناسبی به این بخش 
موجب تحول بخش کشاورزی شده است. در حال حاضر الزم است 
به منظور افزایش فعالیت های کشاورزی در کشور امکانات و زیرساخت ها 

نیز فراهم شود.
بخش کشاورزی به عنوان بخش پایه و استراتژیک اقتصاد تأمین کننده غذا 
و مواد اولیه برای سایر بخش ها است. در صورت فعالیت مفید این بخش 
است که زمینه فعالیت و پیشرفت سایر بخش ها تهیه شده و کشور به 

سوی توسعه سوق می یابد.
سهم سرمایه گذاری بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری های صورت 
گرفته در کشور متناسب با توانایی ها و نقش محوری آن در اقتصاد ملی 
نیست و نیاز بخش را تأمین نمی کند. مهم این است که توسعه و رونق 
صنایع با یک ابزار میّسر نمی شود. بخصوص بخش کشاورزی که به دلیل 
بهره وری پایین و داشتن ریسک های خارج از کنترل همواره به چندین 
در  دارد،  احتیاج  ارزان قیمت  تسهیالت  اعطای  کنار  در  ابزار حمایتی 
کشورهای پیشرفته از ابزارهای حمایتی مناسب با محصول تولیدی برای 

توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی در اختیار می گیرند.
این بخش دارای چالش هایی است که باید برای بهبود فضای توسعه ای 
به آن اهمیت داد و غلفت در این راه مسیر حرکت در بخش کشاورزی 
را ُکند می سازد. از آنجایی که با افزایش درآمد کشاورزان ضمن بهبود 
سطح زندگی، میل و رغبت این قشر به تداوم کار در این عرصه افزایش 
می یابد، ولی با توّجه به عدم ساماندهی مناسب در عرصه بازاریابی و فروش 
محصوالت کشاورزی، کمترین سود حاصل از تولیدات این چنین عاید 
تولیدکننده می شود و این موضوع تمایل سرمایه گذاران به فعالیت در این 

بخش را کمرنگ ساخته است.
حال با افزایش جمعیت و نیاز این جمعیت به تأمین غذا، کاهش سرانه 
زمین برای هر شاغل کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور وضعیت 
رو به گذار از اقتصاد معیشتی، سهم باالی مصرف آب در بخش کشاورزی 
و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغالن بخش و افزایش مهاجرت از روستا 
به شهرها شکاف وسیع مطالعه و پژوهش برای رفع چالش های موجود را 

ضروری می سازد.
پس هیچ راه کاری نیست به جز اینکه در این بخش سرمایه گذاری کرد 
و ایران نیز از این مقوله متنی نیست. هرچه سودآوری در این بخش 
افزایش داشته باشد، زمینه جذب سرمایه هم افزایش می یابد. از طرف 
دیگر یک سری قوانین و مقررات باید اصالح شود تا بتوانیم زمینه فراهم 
شدن جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را فراهم کنیم و از سویی 
دیگر به سیاست های پشتیبانی کننده بخش کشاورزی هم پرداخته شود، 
یعنی عالوه بر اینکه مفهوم کشاورزی را یک مفهوم اقتصادی کنیم، بحث 
صادرات و واردات را نیز با سیاست های مهم و کالن پشتیبانی مورد بررسی 

و توجه قرار دهیم.
در این راستا دولت با اعطای تسهیالت بانکی به موقع و ارزان می تواند 
سطح بهره وری کشاورزی را افزایش دهد در حقیقت سهم کمک هایی 
که به سوی بخش کشاورزی سرازیر می شود، افزایشی یابد. چرا که این 
گرایش ضعیف به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که می تواند محور 
توسعه قرار گیرد را در عدم اطمینان خاطر از برگشت سرمایه جستجو 

کرد.
در هر حال کشاورزی بخشی است که بدون حمایت نمی تواند به جایگاه 

توسعه دست یابد و این مستلزم نگاه ویژه از سوی دولتمردان است.
با تکیه بر کشاورزی می توان به اُفق روشنی در اقتصاد و تولید برسیم.

  
 گمرک

کشف 12 میلیون قرص ترامادول در گمرک گناوه
مأموران  هوشیاری  با  ترامادول  قرص  عدد  هزار  و 676  میلیون   12

گمرک، مسئول حراست ومدیرکل گمرک گناوه کشف شد.
قرص  عدد  هزار    676 و  12میلیون  که  کرد  اعالم  ایران  گمرک 
ترامادول با هوشیاری مأموران گمرک، مسئول حراست و مدیرکل 
گمرک گناوه کشف شد.این میزان قرص کشف شده توسط مأموران 
گمرک، مسئول حراست  و مدیرکل گمرک گناوه  از یک محموله 
کانتینری کشف گردیده است؛ مأموران گمرک گناوه یک کانتینر 
کاالی وارداتی را که تحت عنوان کاالهای ورزشی اظهار شده بود 
مشخص  آمده  بعمل  بازرسی  از  پس  که  دادند  قرار  بازرسی  مورد 
قرص  عدد  هزار    676 و  میلیون   12 معادل  کارتن   254 گردید 
است  است.گفتنی  شده  جاسازی  اظهاری  کاالی  جوف  ترامادول 
مراحل تشکیل  پرونده قضایی محموله مکشوفه در حال پیگیری 
از  یکی  عنوان  به  را  ایران  گمرک  گمرک،  جهانی  سازمان  است؛ 
گمرکات برتر جهان در کشف و مبارزه با قاچاق کاال و مواد مخدر 

معرفی کرده است.
 

 اقتصاد
تهران- باکو به دنبال ادغام سیستم کارت بانکی هستند

وب سایت بانک مرکزی جمهوری آذربایجان در بیانیه ای اعالم کرد، 
تهران و باکو به دنبال ایجاد یک سیستم واحد میان کارت های بانکی 

دو کشور هستند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری آذربایجان، تهران و باکو مذاکره 
بر سر یکپارچگی سیستم کارت های بانکی دو کشور را آغاز کرده اند.

البته تا کنون جزئیاتی از نتیجه این مذاکرات منتشر نشده است، اما 
و جمهوری  ایرانی  بانکی  های  کارت  تلفیق سیستم  روند  دو کشور 
آذربایجانی را کلید زده اند. این موضوع توسط یک کارگروه تخصصی 
در حال بررسی و پیگیری است.بر همین اساس، یکی از گزینه های 
احتمالی ادغام کارت های بانکی دو کشور، ارتباط بانک های ایران به 

سیستم پرداخت های کارتی جمهوری آذربایجان است.

معدن
سنگان نیاز به طرح جامع و مشاور خارجی دارد

توسعه  زیربنایی طرح های  امور  ایمیدرو گفت:  عامل  هیات  رئیس 
بازنگری و در قالب  با استفاده از مشاور داخلی – خارجی  سنگان، 
طرح جامع، تدوین می شود.مهدی کرباسیان در جلسه مشترک با 
سرمایه گذاران مجتمع سنگان و بخش زیربنایی، گفت: با توجه به 
فوالد  در طرح جامع  که  نقشی  و  معدن  این  توسعه  آینده  اهمیت 
ایفا می کند، باید موضوع تامین آب، برق،  گاز،   مسیر انتقال مواد 
معدنی و توسعه اجتماعی منطقه،   برای دوره بلند مدت مشخص شود.

کرباسیان، اظهار داشت: تامین زیرساخت های این ناحیه تنها مربوط 
به سنگان نمی شود بلکه توسعه اقتصادی و اجتماعی شرق کشور را 
دربر می گیرد از همین رو وجود طرحی جامع که تمامی نیازها و 
توانمندی های منطقه را ترسیم کند، ضروری است.وی گفت: تامین 
آب مجتمع سنگان در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت دیده شده 
که در بخش کوتاه مدت مشکل خاصی وجود ندارد و منابع مورد نیاز 
تعیین شده اند اما در بلند مدت، نیازمند منابعی هستیم که کارخانه 
های فرآوری را تغذیه کند.رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: یکی از 
راهکارها استفاده از تسهیالت ستاد اقتصاد مقاومتی است که بدین 
ترتیب دغدغه سرمایه گذران در این زمینه برطرف خواهد شد. وی 
افزود: اخیرا تعدادی شرکت خارجی با مدل های سرمایه گذاری »بی 
او او« و »بی او تی« پیشنهاد انتقال آب از سواحل جنوبی به سنگان را 
داده اند اما با توجه به اهمیت موضع باید بررسی دقیقی روی آن انجام 
گیرد.مجتمع سنگان با ذخایر فعلی سنگ آهن که به 1.2 میلیارد تن 
می رسد،   برنامه توسعه ای را در حال اجرا دارد که بر اساس آن برای 
تولید 17.5 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن و 15 میلیون تن گندله 

سنگ آهن ظرفیت سازی می شود.

رییس انجمن انبوه سازان تهران
نگهداری نامناسب پالسکو

 عامل حادثه بود
با توجه به مشکالت و دغذدغه های مردم پس 
از فاجعه پالسکو،رییس انجمن انبوه سازان تهران 
استفاده و نگهداری نامناسب ساختمان پالسکو 
را مهمترین علت ریزش این ساختمان دانست.
حسن محتشم افزود: ساختمان پالسکو بیش از 
نظر  به  این وجود  با  اما  50 سال قدمت داشت 
می رسد که سازه آن براساس محاسبات درست 
ساخته شده بود و ایرادات موجود در نوع نگهداری 
آن  ریزش  عامل  تجاری،  برج  این  از  استفاده  و 
شد.وی ادامه داد: ساختمان های تجاری، اداری 
و مسکونی پس از ساخت باید به صورت مناسب 
استفاده و نگهداری شوند تا عمر مفید آنها افزایش 
یابد اما این دو فاکتور در مورد ساختمان پالسکو 
اجرا نشد.به گفته محتشم، ساختمان های بسیاری 
در تهران و سایر شهرهای کشور وجود دارند که 
شرایطی مشابه پالسکو دارند و فاکتورهای تعمیر 
شود. نمی  رعایت  آنها  در  مناسب  نگهداری  و 
وی به مهر گفت: بی توجهی صاحبان امالک به 
تعمیر و نگهداری ساختمان ها، مربوط به قانون 
نحوه بهره برداری از واحدهای مسکونی و تجاری 
است؛ برهمین اساس قوه قضاییه باید در قانون 
تملک آپارتمان ها بازنگری کند و برای نگهداری 
ساختمان ها پس از ساخت و ساز، قانون جامعی 
تدوین کند.رییس انجمن انبوه سازان تهران، بیان 
کرد: درصورتی که از ساختمان ها)حتی ساختمان 
شود  نگهداری  و  استفاده  درستی  به  پالسکو( 
شاهد وقوع چنین حوادثی نخواهیم بود.محتشم 
به اهمیت اجرای قوانین مربوط به ساخت و ساز 
در کشور اشاره کرد و گفت: درحال حاضر اجرای 
مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازهای کشور 
الزامی است و رعایت می شود اما بعد از ساخت و 
ساز قانونی برای نحوه استفاده و نگهداری مناسب 
وجود ندارد که همین موضوع طول عمر ساختمان 

ها در ایران را کاهش می دهد.
 

   سكه
 توزیع سکه  طالی تقلبی 

توسط جاعالن
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طال 
و جواهر از تقلبی بودن برخی سکه های طال در 
بازار خبر داد که فاقد هولوگرام در بسته بندی بوده 
و توسط جاعالن توزیع شده اند.محمد کشتی آرای 
با اشاره به این که تعدادی از واحدها دارای مجوز 
هستند که بسته بندی سکه ها را انجام دهند، خاطر 
نشان کرد: بسته بندی حتما باید با نصب هولوگرام 
اتحادیه همراه باشد و سکه هایی که فاقد هولوگرام 
در بسته بندی هستند مورد تایید نخواهند بود.وی 
همچنین با اشاره به این که تعدادی سکه جعلی 
بدون هولوگرام در بازار توزیع شده است، اظهار 
کرد: سکه های دارای اعتبار دو نوع هستند که یا 
دارای بسته بندی و یا بدون بسته بندی هستند، 
بنابراین اگر با بسته بندی همراه باشند حتما باید 
هولوگرام داشته باشند و اگر سکه ای بسته بندی 
نداشت الزاما سکه اصلی و مورد تایید نیست و 
باید حتما به واحدهای دارای مجوز برای خرید و 
فروش مراجعه کرد.رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
این که  بر  تاکید  با  جواهر  و  طال  فروشندگان  و 
سکه باید به صورت باز دادوستد شود که بتوان 
به راحتی از هویت سکه مطلع شد، گفت: اخیرا 
خرید و فروش سکه در قالب بسته بندی رواج پیدا 
کرده که این مساله با جعل کارت بسته بندی افراد 
شناخته شده توسط جاعالن همراه شده است، 
بنابراین به مردم هشدار می دهیم نسبت به این 

مساله دقت الزم را داشته باشند.

بانک

پرداخت 24 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
به صنایع توسط بانک ملی

های  سیاست  اجرای  در  ایران  ملی  بانک 
اقتصادمقاومتی و ایجاد اشتغال و کمک به افزایش 
تولید و تامین منابع مالی صنایع کوچک و متوسط 
هزار  حدود 24  کنون  تا  جاری  سال  ابتدای  از 

میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
اقتصاد  سیاست های  ابالغ  زمان  از  ایران،  ملی 
و  کوچک  صنایع  از  حمایت  بر  مبنی  مقاومتی 
متوسط، این بانک اقدام به تشکیل ستاد اقتصاد 
مقاومتی کرد و تاکنون به 2 هزار و 866 بنگاه 
کوچک و متوسط، تسهیالتی به ارزش حدود 24 

هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.
این در حالی است که رسیدگی به بیش از 1000 
بنگاه معرفی شده از طرف کارگروه های استانی را 

در دست اقدام دارد.

  بانک ها نمی توانند تسهیالت 
جدید بدهند

اینکه  بیان  با  بانک های خصوصی  کانون  رئیس 
پرداخت تسهیالت در شبکه بانکی محدود شده 
است، گفت: نزدیک شدن به ماه های پایانی سال 
یکی از علل اما کمبود نقدینگی بانک ها علت اصلی 

این مشکل است.
کورش پرویزیان در واکنش به توقف و یا کاهش 
شدید پرداخت تسهیالت در بانک های دولتی و 
نیمه دولتی، اظهارداشت: هم اکنون وضع بانک ها 
شبیه هم است و تفاوت زیادی با هم ندارند.وی 
افزود: البته پرداخت تسهیالت متوقف نشده بلکه 
کاهش یافته است زیرا نقدینگی بانک ها به گونه ای 
پرداخت  جدید  تسهیالت  بتوانند  که  نیست 
کنند. ممکن است تا پایان سال مصوبات اعطای 
تسهیالت ماه های مهر، آبان و آذر باقی مانده باشد 

و بانک فقط آن مصوبات را پرداخت کند.
رئیس کانون بانک های خصوصی درباره افزایش 
نرخ سود در بازار بین بانکی، گفت: نرخ سود در 
بازار بین بانکی همین عدد 18-1۹ درصد است. 
مدتی فروش اوراق دولتی نرخ سود در بازار بین 
بانکی را تحت تاثیر قرار داد اما این تاثیر مقطعی 

بود.

یادداشت خبر

خودروهای  باالی  تعداد  به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
فرسوده ای که در ناوگان جاده ای ایران فعالیت می کنند، اظهار 
کرد: ما توانستیم تنها با اجرای طرح پیمایش تعداد کامیون های 
فعال فرسوده را به شدت کاهش دهیم و صرفه جویی روزانه هفت 

میلیون لیتر در مصرف گازوئیل به وجود آوریم.
عباس آخوندی در مراسم آغاز نوسازی ناوگان جاده ای کشور با 
بیان این مطلب، تصریح کرد: پیش از اجرای طرح ارائه  سوخت 
از 35 سال  بیشتر  با عمر  تعداد کامیون های  پیمایش  ازای  در 
این  با اجرای  ایران 127 هزار دستگاه بود که  ناوگان  فعال در 
طرح این رقم به 52 هزار دستگاه کاهش یافت. این کامیون ها 
در هر 100 کیلومتر پیمایش مصرف سوخت 60 لیتر را به ثبت 
ناوگان می تواند  از  آنها  از  این رو خروج هر یک  از  و  می رسانند 

صرفه جویی قابل توجهی به وجود آورد.
وی ادامه داد: طبق برآوردهای ابتدایی صورت گرفته خروج این 
در  گازوئیلی  لیتری  میلیون  کاهش مصرف هفت  به  کامیون ها 
طول روز منجر شده است و اگر قیمت جهانی گازوئیل را یک 
دالر در هر لیتر به حساب آوریم به معنای آن است که ما روزانه 
ثبت  به  را  سوخت  مصرف  در  صرفه جویی  دالر  میلیون  هفت 

رسانده ایم.
صورت  هماهنگی های  با  این که  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
سوخت  مصرف  در  صرفه جویی  محل  از  نفت  وزارت  با  گرفته 
نوسازی ناوگان جاده ای پیگیری خواهد شد، تصریح کرد: در گام 
نخست نوسازی 65 هزار کامیون در دستور کار قرار گرفته در 

این چارچوب با صرفه جویی یک میلیارد دالری ساالنه در مصرف 
سوخت را به ثبت رسانده ایم و انتظار داریم در جریان یک برنامه 
به  صرفه جویی  محل  این  از  دالر  میلیارد   10 حدود  ساله   10

وجود آید.
ظرف  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  طبق  داد:  ادامه  آخوندی 
ما  و  می رسد  دالر  میلیارد   10 به  شده  جمع   درآمد  سال   10

 2.7 تولید  موانع  رفع  قانون   12 ماده  کردیم طبق  برنامه ریزی 
میلیارد دالر از این رقم به افرادی نیز باز گردد که صرفه جویی 
را به ثبت رسانده اند. در کنار آن پیش بینی ما آن است که در 
نهایت 1۹4 میلیون تن آالیندگی نسبت به گذشته کاهش یابد.

برای اصالح قیمت  راه و شهرسازی  وزارت  نهایی  از هدف  وی 
ارزش  گفت:  و  داد  خبر  دستگاه ها  دیگر  همکاری  با  انرژی 
است،  بنزین  قیمت  ارزش  معادل  بازارهای جهانی  در  گازوئیل 
ارزان تر  بسیار  قیمتی  با  ایران  در  ما  است که  این در شرایطی 
این امر صرفه جویی را به شکل  گازوئیل را عرضه می کنیم که 
موافقت های  با  خوشبختانه  است.  داده  کاهش  توجهی  قابل 
نوسازی  مقدمات  حاضر  حال  در  نفت  وزارت  با  گرفته  صورت 
امروز 5000  قرارداد  فراهم شده که  کامیون  21 هزار دستگاه 
دستگاه را شامل می شود. ما امیدواریم در چارچوب یک برنامه 
با نوسازی ناوگان و  بلندمدت امکان آن وجود داشته باشد که 
واقعی  شدن قیمت انرژی شرایط برای صرفه جویی قابل توجه در 

این عرصه فراهم شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که باید سرمایه گذاری در عرصه 
یابد، خاطرنشان کرد:  ایران گسترش  ناوگان حمل ونقل  توسعه 
در طول سال های گذشته توجه کمی به بحث نوسازی ناوگان 
صورت گرفته و این امر باعث شده در حوزه های مختلف ریلی، 
جاده ای یا هوایی با مشکالتی مواجه شویم. هدف ما گرفتن سهم 
ایران از بازارهای جهانی است و در این زمینه باید فعالیت های 

الزم را در حوزه های مختلف به کار ببندیم.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

صرفه جویی 7 میلیون لیتر مصرف گازوئیل با طرح پیمایش

اعطـای  شـرایط  دربـاره  مرکـزی  بانـک  کل  رئیـس 
تسـهیالت بـه اصنـاف حادثـه دیـده سـاختمان پالسـکو 
گفـت: ایـن تسـهیالت بـرای هـر واحـد صنفی تا سـقف 
300 میلیـون تومـان بـا یـک سـال تنفـس، بازپرداخـت 
36 ماهـه و سـود مصـوب شـورای پول و اعتبـار پرداخت 

می شـود.
ولـی ا... سـیف ضمن ابـراز همـدردی با حادثـه دیدگان، 
اطالعـات  آوری  جمـع  بـرای  ای  دبیرخانـه  تشـکیل  از 
نظـام  اظهارداشـت:  و  داد  خبـر  دیـده  حادثـه  اصنـاف 
بانکـی کشـور همواره پشـتیبان مردم بوده اسـت. در این 
راسـتا و در جلسـه دیـروز کانـون بانـک هـای خصوصـی 
و شـورای هماهنگـی بانـک هـای دولتـی مقرر شـد طی 

روزهـای آینـده دبیرخانه مرتبط با حادثه تشـکیل شـود 
تـا واحدهـای حادثـه دیـده بتواننـد بـا مراجعـه بـه ایـن 
دبیرخانـه بـا تکمیـل پرونـده هرچـه سـریع تر بـه بانک 
بهره منـد  تسـهیالت  ایـن  از  و  معرفـی  مربوطـه  هـای 

. ند شو
اعـالم  آتـی  ایـن طـرح در روزهـای  اعطـای   مکانیـزم 

شـد. خواهـد 
وی درخصـوص جزییـات و شـرایط اعطای تسـهیالت به 
ایـن اصنـاف حادثـه دیـده گفـت: ایـن تسـهیالت بـرای 
هـر واحـد صنفی تـا سـقف 300 میلیون تومـان و با یک 
سـال تنفـس اعطا می شـود و بازپرداخـت آن 36 ماهه و 
بـا نرخ سـود مصـوب شـورای پـول و اعتبار خواهـد بود.

جزئیات پرداخت تسهیالت 300 میلیونی به شاغالن پالسکو

از   ۹3 سال  در  مرکزی  اقتصاد:بانک  گروه 
محل تفاوت نرخ ارز خریداری شده از دولت و 
فروش آن به بازار ۹13 میلیارد و 740 میلیون 
تومان درآمد کسب کرد.در صورت های مالی 
بانک مرکزی در بخش نتیجه معامالت ارزی، 
درآمد دولت از تفاوت خرید و فروش ارز ۹13 
میلیارد و 740 میلیون تومان محاسبه شده 
است.همچنین سود حاصل از خرید و فروش 
و  میلیارد   ۹ منفی  بین المللی،  قرضه  اوراق 
240 میلیون تومان، سود حاصل از معامالت 
اسناد خزانه 4 میلیارد و 610 میلیون تومان 
مبادله ای  ارز  فروش  و  خرید  نرخ  تفاوت  و 
سود  گرفتن  نظر  در  از  است.پس  بوده  صفر 
اوراق قرضه بین المللی با تجدید ارزیابی 36 
بانک  میلیارد و 8۹0 میلیون تومانی، درآمد 
 872 مجموع  در  ارزی  معامالت  از  مرکزی 
شده  ارزیابی  تومان  میلیون   220 و  میلیارد 
است.به گزارش فارس، با توجه به اعالم سود 
تفاوت  تومانی  میلیون  و 740  میلیارد   ۹13
نرخ خرید و فروش ارز می توان میزان فروش 
سال  در  مرکزی  بانک  توسط  مداخله ای  ارز 
نرخ  برآورد کرد.در سال ۹3 میانگین  را   ۹3
بانک  گزارش  )براساس  تهران  بازار  در  دالر 
ارز  میانگین  و  بوده  تومان   3280 مرکزی( 
خریداری شده از دولت توسط بانک مرکزی 
به  توجه  با  است.البته  بوده  تومان   2650
اینکه معموال ارز مداخله ای حدود 50 تومان 
کمتر از نرخ بازار به فروش می رسد، نرخ ارز 
 3230 حدود  مرکزی  بانک  برای  مداخله ای 
تومان بوده است.بنابراین در سال ۹3 فاصله 
نرخ ارزی که بانک مرکزی از دولت خریداری 
کنترل  برای  مرکزی  بانک  که  ارزی  و  کرده 
نرخ ها به بازار تزریق کرده است، حدود 580 
تومان است.با این ارقام می توان به این نتیجه 
رسید که مجموع ارزی که بانک مرکزی برای 
مدیریت نرخ ها در بازار ارز تزریق کرده است، 
یک میلیارد و 574 میلیون و 137 هزار دالر 
ارز سال ۹3 در  بوده است.این میزان عرضه 
از  یکی  است که سال ۹3  انجام شده  حالی 

سال های کم نوسان بازار ارز بوده است.
دالر فروکش کرد

حال با توجه به این منابع درآمدی،با نزدیک 
از  بعد  نیز  دالر  سال  پایانی  ایام  به  شدن 
اکنون  دوره ای که پشت سر گذاشت  تالطم 
در شیب کاهشی به روند خود ادامه می دهد 
از  آزاد  بازار  رایج در  نرخ های  از  و سرانجام 
تومان   3700 کانال  به  شکن  رکورد  ارقام 
اواخر  از  ارز  بازار  ایسنا،  گزارش  شد.به  وارد 
و  آغاز  را  خود  نوسانی  دور  امسال  آبان ماه 

سال های  معمول  روال  از  بیشتری  شدت  با 
گذشته روند افزایشی را طی کرد به طوری که 
قیمت ها از رقمی نزدیک به 3600 تومان در 
مدار صعودی قرار گرفت و حتی تا مرز 4200 
تومان پیش رفت و رکورد چند سال گذشته 
قیمت این ارز شکسته شد.دالر که رشد بیش 
از 600 تومانی را طی مدتی کوتاه و تا اواسط 
دی ماه تجربه کرد و بازار را به هیجان کشید، 
البته  و  متفاوت  واکنش های  از  بعد  سرانجام 
قرار  معکوس  فاز  در  شد  انجام  که  اقداماتی 
قیمت  رشد  و  ارز  بازار  نوسان  گرفت.گرچه 
دالر در چند ماه اول نیمه دوم سال تا حدی 
این  ساله  هر  گفت  می توان  و  بوده  طبیعی 
از  جاری  سال  در  اما  می شود،  تکرار  روال 
تغییر،  این  و  بود  برخوردار  بیشتری  شدت 
اظهارات و نقدهای زیادی را هم برای دولت 
به همراه داشت. جایی که عنوان می شد این 
شدت رشد قیمتی دالر ناشی از پایان تحمل 
ارزی برای پایین نگه داشتن دستوری قیمت 
چند  طی  مرکزی  بانک  نباید  و  است  آن 
سال گذشته قیمت را تحت فشار پایین نگه 
می داشت.از سویی دیگر کسری بودجه دولت 
و ناچاری عامل دیگری بود که برای باالرفتن 
قیمت دالر مطرح می شد ولی هر بار از سوی 
گرفت.اما  قرار  تکذیب  مورد  دولتی  مقامات 
افزایش  مانند  دیگری  نظرات  بین  این  در 
از  فروش  قیمت  افزایش  نقدینگی،  میزان 
مبارزه  اخیر  یا طرح  و  بانک ها  سوی صرافی 
برای محدود شدن  ارز  پولشویی و کنترل  با 
میزان ورود ارز از دیگر عواملی بود که برای 
گران  شدن دالر مطرح بود ولی بانک مرکزی 
اعالم  و  نداشت  قبول  را  دالیل  این  عمدتا 
مسافرتی  و  تجاری  تقاضای  افزایش  که  کرد 
و فصلی، سفته بازی در بازار و از سوی دیگر 
فرارسیدن زمان تسویه بدهی های خارجی در 
پایان سال میالدی و همچنین کاهش عرضه 
از سوی پتروشیمی ها موجب عدم تعادل در 

بازار و تاثیر آن بر قیمت شده است.
این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی 
معتقد بود با کاهش تقاضای فصلی و از سوی 
دیگر افزایش عرضه ارز پتروشیمی ها در ایام 
پایانی سال و اقداماتی که بانک مرکزی انجام 
نزولی  روندی  نیز در  قیمت دالر  داد  خواهد 
البته از حدود  اتفاقی که  قرار خواهد گرفت. 
مذاکرات  از  بعد  و  شد  آغاز  پیش  هفته  سه 
بانکی  و  اقتصادی  گروه های  بین  جلساتی  و 
نهایت  در  مجلس  با  و حتی جلسه ای  دولت 

روند بازار تغییر کرد.

درآمد 914میلیارد تومانی بانک مرکزی از فروش 1.5 میلیارد دالر در بازار

دالر از تالطم دوره ای افتاد!

نشانگر  ماهه  ده  در  تجارت خارجی  عملکرد 
دالری  میلیون   270 و  میلیارد   35 صادرات 
و واردات 34 میلیارد و ۹82 میلیون دالری 
 70 خارجی  تجارت  نهایت،  در  که  است 
میلیارد و 252 گروه تولید و تجارت:میلیون 

دالری را ثبت کرد.
کشور  خارجی  تجارت  عملکردی  کارنامه 
شد،  منتشر  هم  امسال  ابتدای  ماهه  ده  در 
آنگونه که آمارها حکایت می کنند، صادرات 
غیرنفتی ایران به 35 میلیارد و 270 میلیون 
مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که  رسیده  دالر 
داشته  افزایش  درصد   8.37 قبل،  سال 
ارتقای  برای  حالی  در  صادرکنندگان  است؛ 
که  اند  کرده  تالش  غیرنفتی کشور  صادرات 
واردکنندگان نیز در مدت یادشده، 34میلیارد 
و ۹82 میلیون دالر کاال وارد کشور کرده اند 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3.21 

درصد رشد داشته است.
تراز  مازاد  که  است  آن  گویای  عملکرد  این 
 288 مثبت  به  مدت،  این  در  ایران  تجاری 
تراز  می دهد  نشان  که  رسیده  دالر  میلیون 
است؛  مثبت  همچنان  کشورمان  تجاری 
خارجی  تجارت  دالری  ارزش  میان  این  در 
ایران در 10 ماهه سال جاری در مجموع به 
در  و 252میلیون دالر رسید که  70میلیارد 
مقایسه با سال قبل، 5.8 درصد رشد داشته 
3میلیارد  ایرانی  تجار  که  معنا  این  است.به 
و814 میلیون دالر بیشتر از پارسال با سایر 
دهنده  نشان  که  اند  داشته  تجارت  کشورها 
ده  طی  ایران  خارجی  تجارت  بزرگترشدن 

ماهه سال جاری است. 
بر این اساس، مجموع ارزش تجارت خارجی 
ایران در 10 ماهه سال گذشته 66 میلیارد و 
438 میلیون دالر بود.در این مدت تشریفات 
کاالی  تن  هزار  و 555  میلیون  گمرکی 27 
وارداتی و 102 میلیون و 43 هزار تن کاالی 
صادراتی در گمرکات سراسری انجام شده که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به ترتیب 
افزایش داشته  2.87 درصد و 33.76 درصد 
است؛ در این مدت میعانات گازی با 6 میلیارد 
و 26 میلیون دالر، عمده ترین کاالی صادراتی 
کشورمان بود که17 و 8 صدم درصد از کل 
داده  اختصاص  خود  به  را  غیرنفتی  صادرات 
یک  با  نیز  شده  مایع  طبیعی  است.گازهای 
 5.53 سهم  و  دالر  میلیون   ۹52 و  میلیارد 
از  پس  و  دارد  قرار  بعدی  رتبه  در  درصدی 
فرآورده ها  و  سبک  روغن های  ترتیب  به  آن 

میلیارد و 345 میلیون  با یک  بنزین  به جز 
نفتی  گازهای  درصدی،   3.81 سهم  و  دالر 
با  مایع شده  گازی شکل  هیدروکربورهای  و 
و سهم 3.3  میلیون دالر  و 68  میلیارد  یک 
درصدی و پروپان مایع شده با ۹۹0 میلیون 

دالر و سهم 2.81 درصدی قرار دارند.
اقالم عمده وارداتی طی ده ماهه سال 13۹5 
یک  ارزش  به  دامی  ذرت  شامل  ترتیب  به 
سویا  لوبیای  دالر،  میلیون   161 و  میلیارد 
منفصله  قطعات  دالر،  ارزش774میلیون  به 
ارزش666  به  سواری  اتومبیل  تولید  جهت 
حجم  با  موتوری  نقلیه  وسایل  دالر،  میلیون 
موتور 1500 تا 2000 سی سی به ارزش 626 
میلیون دالر و وسایل نقلیه موتوری با حجم 
موتور2000 تا 2500سی سی به ارزش 536  
میلیون دالر بود.چین همچنان جایگاه خود را 
ایرانی  کاالهای  بزرگ ترین خریدار  عنوان  به 
ماهه  ده  در  که  طوری  به  است  کرده  حفظ 
سال جاری حجم صادرات غیرنفتی کشورمان 
دالر  میلیون   543 و  میلیارد   6 به  چین  به 
رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۹.53 درصد افزایش داشته است که بهترین 
رشد در میان دیگر کشورهای عمده خریدار 

کاالی ایرانی را داشته است. 
عربی  متحده  امارات  ترتیب  به  از چین  پس 
عراق  دالر،  میلیون   665 و  میلیارد   5 با 
با  ترکیه  دالر،  میلیون   3۹ و  میلیارد   5 با 
2میلیارد و 817 میلیون دالر و جمهوری کره 
دارند. قرار  دالر  567میلیون  و  میلیارد   2 با 
ماهه  ده  در  کشورمان  خارجی  تجارت  آمار 
اول  رتبه های  که  می دهد،  نشان  سال جاری 
تا چهارم کشورهای عمده صادرکننده کاال به 
ایران به ترتیب به کشورهای چین با 8میلیارد 
با  امارات متحده عربی  و 403 میلیون دالر، 
5 میلیارد و 488 میلیون دالر، جمهوری کره 
ترکیه  و  دالر  میلیون   786 و  میلیارد   2 با 
اختصاص  دالر  میلیون   1۹3 و  میلیارد   2 با 
در  کشورها  این  از  ایران  واردات  روند  دارد. 
کل کاهشی و به ترتیب 1.27درصد، 11.47 
درصد، 8.74  درصد و 10.۹۹ درصد کاهش 

داشته است. 
از آلمان در ده ماهه سالجاری   ایران  واردات 
به یک میلیارد و ۹62 میلیون دالر رسید و 
این کشور پنجمین کشور عمده طرف معامله 
با کشورمان بود. واردات ایران از آلمان در این 
مدت 36.3۹ درصد رشد داشته که این میزان 

در ماه گذشته 38.22 بوده است

شرکای تجاری ایران در 10ماهه تجارت خارجی کدامند؟

صادرات از واردات سبقت گرفت
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بیست و پنجمین جشنواره تئاترفجر در حالیکه آغاز 
به کار کرد که از فاجعه تاسف بار پالسکو چند روز 
بیشتر نگذشته است. بر این اساس اجراهای روز اول 

جشنواره با نام و یاد آتش نشانان آغاز به کار کرد.
تئاترفجر،  المللی  بین  جشنواره  از  روز  اولین  در 
ده اثر نمایشی به روی صحنه رفت. تئاتر سعدی 
تابستان سی و دو به نویسندگی و کارگردانی حسین 
کیانی، جی به کارگردانی محمدصادق نصیری، همه 
دختران من به کارگردانی جواد روستایی، بازگشت 
در چهارشنبه آخر سال به کارگرداین رضا حسینی، 
خاطرات هنرپیشه نقش دوم به کارگردانی افشین 
مسلم  کارگردانی  و  نویسندگی  به  دال  زمانی؛ 
خراسانی، فرشته مرگ به نویسندگی و کارگردانی 
کارگردانی  به  ویشی  در  حادثه  رایگان،  مسعود 
منیژه محامدی، راهبان معبد وانگ به کارگردانی 
احمد سلیمانی و یرمای درون من به نویسندگی و 
کارگردانی ستاره تبریززاده؛ از آثار بخش مسابقه این 

دوره از جشنواره هستند.
اما نکات مشترکی در میان این آثار وجود دارد. 
اکثر قریب به اتفاق آثار، به موضوعات و معضالت 
اجتماعی پرداختند و در میان آنها تاکید بیشتر بر 

آسیبهایی است که متوجه زنان جامعه است. 
قیطریه و زنان تهرانی!

کارگردانی  و  نویسندگی  به  قیطریه  نمایشهای 

نازیار عمرانی و نمایش تنها راه ممکن از جمله 
آثاری بودند که در بخش به عالوه تئاتر به روی 
صحنه رفتند. این آثار نیز مانند دیگر آثار اولین 
روز جشنواره معضالت و آسیبهای اجتماعی را به 
عنوان تم اصلی اثر نمایشی خود برگزیدند و به طرح 

مسائل و مشکالت اجتماعی پرداختند.
شقایق  نیا،  آرام  ملودی  بازی  با  قیطریه  نمایش 
گیتی  فرزانه سهیلی،  رحمانی،  معصومه  دهقان، 
قاسمی به روی صحنه رفت. قیطریه نمایشی 5 
اجتماعی.  معضالت  محوریت  با  است  اپیزودی 
همانطور که از نام اثر برمی آید، تاکید کارگردان 
فقر،  با  زنانی که  تهرانی است.  زنان  به معضالت 
اعتیاد،خیانت، فرزندفروشی، قتل دست به گریبان 
مرحله طرح  در  تنها  کارگردان  و تالش  هستند 
این موضوعات باقی می ماند و عمرانی در اثر زنان 
را آسیب پذیرتر از آن می داند که بتواند راه حل 
یا آینده ای برای آنها پیش روی مخاطب ترسیم 
کند. معضالتی که این زنان با آنها دست به گریبان 
هستند؛براساس شرایط و جبری است که بر آنها 
تحمیل شده است و آنها منفعالنه مشکالت را تحمل 
می کنند و ناآگاهانه و در تنهایی بار مشکالت را بر 
دوش می کشند و قربانیانی هستند که تنها حس 
ترحم را برمی انگیزانند و در ادامه مسیر زندگی خود 
نیز قرار نیست بار مسئولیت و اتفاقات را به دوش 

بکشند و تنها اندوه بی پایانی را با خود به همراه 
دارند که تمامی ندارد.

تنها راه ممکن؛ ایده ی خام!
نمایش »تنها راه ممکن« به نویسندگی و کارگردانی 
محمد یعقوبی در روز اول جشنواره در بخش به 
عالوه تئاتر به نمایش درآمد.»شاید هر کس به دنیا 
مي آید فرستاده اي ست که جهان را در حد توانایي 
خود تغییر دهد. ولي واقعیت این است که نمي تواند 
فرشته باقي بماند.«این جمله ای است که در مجموع 
اپیزودهای نمایش »تنها راه ممکن« به کرات شنیده 
می شود و یعقوبی قرار نیست پیام خود را در قالب 
کنش و موقعیتهای نمایش به مخاطب برساند؛ این 
جمله باها و بارها از زبان شخصیتهای اپیزودهای 
مختلف شنیده می شود و با توجه به انبوه مسائلی 

که یعقوبی در نمایش خود به طرح آنها می پردازد؛ 
این جمله هموراه شنیده می شود. طرح ایده هایی نه 
چندان پخته آن هم در قالب موضوعاتی نه چندان 
جدید برای مخاطب، فاقد پتانسیل الزم برای تحقق 
و ثمر دادن اندیشه و مضمون اثر است؛ چرا که اتفاقاً 
جان کالم در آن است که بتوان در عین روایت یک 
خط داستانی جذاب برای مخاطب، با اندیشیدن 
به تمهیداتی بیگانه ساز، زمینه های عدم همذات 
پنداری مخاطب با ما وقع صحنه را فراهم آورد و 
این همان گمشده ای است که اثر یعقوبی را در بیاِن 
نمایشِی ایده هایش و نیز تاثیرگذاری بر مخاطب و 
در نتیجه دست یابی به نتیجه مطلوب و استفاده 
از فرصت به دست آمده برای نقد شرایط موجود 

ناکام می گذارد. 

گزارش جشنواره بین المللی تئاتر فجر

آسیبهای اجتماعی؛ شاه بیت تئاتر فجر امسال
نویسنده و منتقد: رویا سلیمی

موفقیت چشمگیر سینمای ایران در 
جشنواره بین المللی فیلم داکا

فیلم  المللی  بین  جشنواره  پانزدهمین  در  ایران  سینمای 
داکا، موفق به دریافت  پنج جایزه شد.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، 
اصلی  )بخش  آسیا  سینمای  مسابقه  بخش  داوران  هیأت 
خانم  از  متشکل  داکا(،  فیلم  بین المللی  جشنواره  رقابتی 
شرافت عربوفا )فیلمساز و مورخ تاجیک( و آقایان سید حسن 
امام )بازیگر و فیلمساز بنگالدشی(، لوون هفتوان )بازیگر( و 
امیر اسفندیاری )معاونت بین الملل بنیاد سینمایی فارابی(، 
جوایز خود را به شرح زیر اهداء نمودند:جایزه بهترین فیلم 

- »دختر« ساخته رضا میرکریمی )ایران(
لوح تقدیر هیأت داوران برای بهترین فیلم - »بدون نام« 

) بنگالدش(
فیلم  برای  شهبازی  پرویز   - کارگردان  بهترین  جایزه 

»ماالریا« )ایران(
جایزه بهترین فیلمنامه )مشترکا( - سعید روستایی برای 
فیلم  برای  جانر  سونر  و  )ایران(  روز«  یک  و  »ابد  فیلم 

»رئوف« )ترکیه(
فیلم  برای  اصالنی  فرهاد   - مرد  بازیگر  بهترین  جایزه 

»دختر« )ایران(
فیلم  برای  عبدالهادی  میساء   – زن  بازیگر  بهترین  جایزه 

»3000 شب« )فلسطین / لبنان(
مهتاب  خانم  نیز  زن  سینماگران  آثار  مسابقه  بخش  در 
کرامتی در جمع داوران حضور داشتند و جایزه بهترین فیلم 

این بخش نصیب فیلم »ناهید« ساخته آیدا پناهنده شد.

اجرای کنسرت مشترک مانع بروز 
افتراق میان انسانها می شود

کنسرت  اجرای  گفت:  تهران  سمفونیک  ارکستر  رهبر 
مشترک، وجوه اشتراک انسان ها را نشان می دهد و مانع 
اجرای  افزود:  افتراق می شود.شهرداد روحانی  نقاط  بروز 
آتش  با  همزمان  ایتالیا  و  ایران  موسیقی  مشترک  برنامه 
ایتالیا  در  زلزله  و  تهران  پالسکوی  ساختمان  در  سوزی 
شد و با توجه به برنامه ریزی هایی که از قبل شده بود، 
واقعه  دو  این  دیدگان  حادثه  به  را  اجرا  گرفتیم  تصمیم 
اقدام خواستیم  این  با  اینکه  با بیان  تلخ تقدیم کنیم.وی 
ادای دینی به آتش نشانان کرده باشیم، ادامه داد: تقریباً 
45 نوازنده ایتالیایی باید بعد از همان شب اجرا ایران را 
به مقصد کشور خود ترک می کردند بنابراین امکان تغییر 
در اجرا نیز وجود نداشت.روحانی با ابراز تاسف از این دو 
اجرای  تقدیم  اظهار داشت:  ایتالیا  و  ایران  تلخ در  حادثه 
پوچینی  فستیوال  ارکستر  و  تهران  سمفونیک  ارکستر 
ایتالیا به حادثه دیدگان مورد توجه رسانه های ایتالیا نیز 

قرار گرفت و در جراید آنها واکنش های مناسبی داشت.
رهبر ارکستر سمفونیک تهران درباره اجرا مشترک ایران 
و  بود  خوبی  و  موفق  بسیار  اجرای  گفت:  نیز  ایتالیا  و 
بازخوردهای که از مهمانان خارجی بسیاری که در سالن 
کشورهای  سفرای  داد  نشان  گرفتیم،  داشتند،  حضور 

مختلف و مهمانان ایرانی نیز از این اجرا لذت برده اند.

بنیامین بهادری »اذان صبح« 
را برای قهرمانان پالسکو خواند

بنیامین بهادری با انتشار قطعه »اذان صبح« با قهرمانان و 
آتش نشان های مجتع تجاری پالسکو همدردی کرد.

پالسکوی  پاساژ  در  آتش سوزی  از  پس  بهادری  بنیامین 
ابراز  به  صبح«  »اذان  عنوان  تحت  اثری  انتشار  با  تهران 

همدردی با حادثه دیدگان پرداخت.
بنیامین این قطعه را صبح دیروز و دقیقا همزمان با ساعت 

اذان صبح به وقت رودبار منتشر کرده است.
روز  هر حال  به  امروز  مهرگفت:  به  اثر   این  درباره  وی  
پروژه  یک  برای  در شمال کشور  ما  و  بود  عمومی  عزای 
کاری حضور داشتیم و شبانه مجبور شدیم به سمت تهران 
برگردیم. تمام ایده پردازی انتشار این اثر در ماشین اتفاق 
احساس  و  داشتیم  شده  ضبط  قبل  از  که  را  اذان  افتاد. 
باشد  می تواند  آن  انتشار  برای  زمان  بهترین  امروز  کردم 
که شاید بتواند نقشی کوچک در همدردی با خانواده های 
ریز  و  کاور  طراحی  همه  باشد.  داشته  پالسکو  قهرمانان 
جزئیات تولیدی این اثر در ماشین انجام شد و دقیقا وقتی 
به رودبار رسیده بودیم، همزمان با اذان صبح آن را منتشر 
کردیم. لحظه عجیبی بود چون به هر حال بزرگترین زلزله 
ایران در رودبار رخ داده بود و همزمانی رسیدن ما به این 
شهر و انتشار این اثر در اذان صبح به وقت رودبار اتفاقی 

بود که شاید هیچوقت نمی توانم حتی به آن فکر کنم.

»معمای شاه«موفق در پاسخگویی به 
مخاطبان مشتاق تاریخ

مدیرصدابرداری فاز سوم سریال»معمای شاه«معتقد است این سریال توانسته 
است خالء سریال های مرتبط با تاریخ معاصر را در رسانه ملی پُر کند.محمد 
امامی مدیرصدابرداری فاز سوم سریال »معمای شاه« در گفتگویی در مورد 
این سریال گفت: معتقدم رسانه ملی با توجه به بُرد گسترده ای که از نظر 
مخاطبین دارد ضروری است که هر چند یک بار، با تمرکز بر مقطعی از تاریخ 
انقالب، دست به سریال سازی بزند و در قالب یک داستان جذاب و قوی، 
بخشی از تاریخ را با روشی شیوا و مخاطب پسند برای تماشاگران بویژه نسل 
جوان بازگو کند.وی با بیان اینکه توجه و تمرکز صرف بر بازگویی تاریخ و یا 
غلو کردن بخش های از تاریخ نمی تواند خیلی برای مخاطب جذابیت داشته 
باشند افزود: داستانی پُرکشش و جذاب در قالب یک کار تاریخی می تواند 
مخاطبین را پای گیرنده های تلویزیون بنشاند و این فاکتور مهمی برای 

فیلمسازانی است که دست به تولید آثار تاریخی می زنند.
مدیرصدابرداری فاز سوم سریال »معمای شاه« ادامه داد: خوشبختانه سریال 
معمای شاه توانسته بخشی از خالء سریال های مرتبط با تاریخ معاصر را برای 
مخاطبینی که مشتاق تاریخ هستند و تمایل دارند تاریخ انقالب را به صورت 

تصویری مرور کنند پُر کند.
محمد امامی، از گریم و شبیه سازی پرسوناژها با شخصیت های تاریخی، 
لباس، تصویر، رنگ و لعاب مطلوب صحنه ها و صدابرداری در همه فازهای 

سریال را از نقاط قوت سریال »معمای شاه« عنوان کرد.
وی در مورد سختی برخی از سکانس های معمای شاه به لحاظ صدابرداری 
اظهار داشت: به دلیل اینکه برخی از نقش ها در استودیو دوبله می شدند و 
در عین حال، صدای نقش مقابل آنان می بایست سر صحنه ضبط شوند و با 
توجه به اینکه صدای دوبله چون در استودیو گرفته می شود معموال صدای 
شفاف و با کیفیتی از کار در می آید لذا ما سعی می کردیم کیفیت صدای 
نقش هایی که سرصحنه صدابرداری می شدند را آنقدر افزایش دهیم تا این 
صحنه ها با همدیگر همخوانی داشته باشند و این صحنه ها، قدری برای 
صدابردار چالش برانگیز بود، ضمن اینکه صحنه هایی که هنرورهای زیادی 
داشت هم یکی از صحنه های سخت به لحاظ صدابرداری بودند. از سوی 
دیگر، سکانس های خانه محمود وزیری، صحنه های چاپ خانه، سکانس 
دستگیری نوری و مهرداد ) شریفی نیا( توسط ساواکی ها از صحنه های 

سخت این سریال بودند که خوشبختانه همه آنان به خوبی ضبط شدند.
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دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت 
 بشکست عهد و ز غم ما هیچ غم نداشت

یا رب مگیرش ارچه دل چون کبوترم 
 افکند و ُکشت و عّزت صید حرم نداشت

امروز با حافظ

داوران سودای سیمرغ فیلم فجر
 معرفی شدند

پنجمین  و  سی  سیمرغ  سودای  بخش  داوران  هیأت  اعضای 
جشنواره فیلم فجر معرفی شدند.

فیلم فجر،  از روابط عمومی جشنواره  نقل  به  به گزارشپیام زمان 
»محمدرضا  فجر،  فیلم  جشنواره  دبیر  حیدری«  »محمد  حکم  با 
»محمدرضا  دادگو«،  »محمدمهدی  اسدی«،  »شهرام  هنرمند«، 
تخت کشیان«، »رویا نونهالی«، »ایرج رامین فر« و »اکبر نبوی« به 
عنوان اعضای هیأت داوران بخش سودای سیمرغ سی و پنجمین 
جشنواره فیلم فجر انتخاب شدند و 33 فیلم این بخش را داوری 

خواهند کرد.
بنا بر این گزارش، محمدرضا هنرمند؛ کارگردان و فیلمنامه نویس 
متولد 1332 در تهران است. شروع فعالیت سینمایی وی با فیلم 

»مرگ دیگری« به عنوان کارگردان در سال 1361 بوده است.
وی در کارنامه خود ساخت آثار سینمایی همچون مرگ دیگری، 
گورکن، زنگ ها، ردپایی بر شن، دزد عروسک ها، دیدار، مرد عوضی، 
مومیایی 3، عزیزم من کوک نیستم و همچنین ساخت سریال هایی 

همچون زیر تیغ، آشپزباشی را بر عهده داشته است.
کارشناسی  دارای  سلماس،  در   1332 متولد  اسدی؛  شهرام 
از  سینما  ارشد  کارشناسی  و  سینما  و  تلویزیون  عالی  مدرسه  از 

دانشگاه کالیفرنیای آمریکا است.
وی فعالیت سینمایی را با کارگردانی نسخه اول فیلم »روز واقعه« 
آغاز کرد. وی کارگردانی فیلم هایی همچون شب واقعه، به من نگاه 

کن، روز واقعه و اوینار را برعهده داشته است.
و  طرح  مجری  تولید،  مدیر  کننده،  تهیه  دادگو؛  محمدمهدی 
دارای  تهران،   132۹ متولد  ایران  سینمای  اقتصادی  کارشناس 
ارشد تجزیه و  بازرگانی و کارشناسی  مدرک کارشناسی مدیریت 

تحلیل سیستم ها است.
محمدرضا تخت کشیان؛ تهیهکننده سینما و تلویزیون متولد 1335 
و  تهیه  عرصه  در  فعالیت  بر  عالوه  تخت کشیان  است.  تهران  در 
از  ایران  سینمای  در  تلویزیونی  و  تجربی  کوتاه،  فیلم های  تولید 
می آد،  خوابم  چون  فیلم هایی  نام  و  است  باسابقه  تهیه کنندگان 
با چشمان بسته، شکارچی، هفت و پنج دقیقه، چند روز  زندگی 
بعد، دست های خالی، کارگران مشغول کارند، اسپاگتی در هشت 
دقیقه، ما همه خوبیم، قدمگاه، دیوانه ای از قفس پرید، گاهی به 
آسمان نگاه کن، آرزوهای زمین، نامه های باد، من ترانه پانزده سال 
دارم، آب و آتش در کارنامه حضور او در سینمای حرفه ای به چشم 
دانش آموخته  و  تهران  در   1343 متولد  نونهالی؛  رویا  می خورد. 
رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای تهران است. آغاز فعالیت 
هنری او از سال 1362 با بازیگری تئاتر بوده و فعالیت سینمایی 
خود را از سال 1366 با حضور در فیلم »یار در خانه و...« ساخته 
خسرو سینایی و بازی در تلویزیون سال را در 1381 با مجموعه 
»خواب و بیدار« آغاز کرده است. این بازیگر برنده سیمرغ بلورین 
جشنواره فیلم فجر در فیلم هایی همچون دل دیوانه، مشکل گیتی، 
نیمه شب اتفاق افتاد، کفش هایم کو، اعترافات ذهن خطرناک من، 
داره صبح می شه، دلم می خواد، نیمرخ ها، تراژدی، پشت در خبری 
هم  خاک،  خواب  نان،  تکه  یک  می شوند،  عاشق  ماهی ها  نیست، 
نفس، خانه ای روی آب، زندان زنان، بوی کافور، عطر یاس، صنم، 

فصل پنجم و... نقش آفرینی داشته است.
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وقتی که شما به بدبینی عادت کنید، بدبینی 
دوست  و  مطلوب  خوشبینی  اندازه  به 

داشتنی است.
آرنالد بنت

سخن حکیمانه

»مامور معتمد« در بازار کتاب

کتاب »مامور معتمد« نوشته گراهام گرین با 
ترجمه تورج یاراحمدی به تازگی از سوی نشر 

کتابسرای نیک روانه بازار کتاب شده است.
به گزارش مهر، رمان »مامور معتمد« داستان 
مرد میانسالی است که برای نجات کشورش 
از سوی  به سر می برد،  که در جنگ داخلی 
با  قرارداد  بستن  برای  تا  شده  مامور  دولت 
از  انگلستان سفر کند.  به  معدن ذغال سنگی 
طرف دیگر شورشیان فردی را مامور می کنند 
تا مانع بستن این قرارداد شود و خود قرارداد 
خریدی با صاحبان معدن زغال سنگ منعقد 
کند. در این میان شخصیت اصلی داستان در 
فضای بی اعتمادی و بدگمانی قرار می گیرد، 
بی اعتمادی به هم وطنان و همه کسانی که با 

آن ها روبرو می شود.
میان  به  مذکور  کشور  از  نامی  رمان  این  در 
همه  کتاب  پشت  نوشته  بنابر  اما  نمی آید 
اسپانیا  کشور  این  که  می دهد  نشان  شواهد 
است.نویسنده داستان هیچ چیزی برای ایجاد 
و  نگذاشته  کم  جنایی  و  جاسوسی  ژانر  یک 
رمان »مامور معتمد« را تبدیل به یک داستان 
مهیج و پرکشش کرده است. گراهام گرین در 
اعتماد،  مفاهیمی چون  به  این داستان  قالب 
صداقت، عشق و انسانیت می پردازد و معتقد 
ریا و  از  پر است  است در جهانی که سراسر 
دروغ، اگر چه سخت، اما می توان با پایبندی 
خود  پیرامون  از  اخالقی  و  انسانی  اصول  به 
متمایز بود.تورج یاراحمدی مترجم این کتاب 
بوسه  تو  بر  باران  »تا  کتاب   این  از  پیش  که 
زند« را ترجمه و از سوی همین نشر منتشر 
کرده، معتقد است کتاب »مامور معتمد« اگر 
چه در ارتباط با جنگ داخلی اسپانیا است اما 
از فضای کشت و کشتار و دارای تم  به دور 

عاطفی و سرشار از انسانیت است.

در بازار کتاب

آگهی فراخوان عمومی  ارزیابی کیفی مناقصه گران
)مناقصه یک مرحه ای(

اداره کل راه وشهرسازی استان چهارمحال وبختیاری
درنظر دارد اجرای پروژه های زیر راپس از ارزیابی کیفی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید:

مناقصه گران می توانند به منظور دریافت اسناد ارزیابی کیفی ازتاریخ 95/11/3 لغایت 95/11/7 با مراجعه به 
اداره پیمان و رسیدگی ساختمان شماره 2 این اداره کل واقع در شهرکرد- سه راه شهرکیان نسبت به دریافت 

اسناد ارزیابی کیفی اقدام نمایند.
متقاضیان می بایست حداکثرتاساعت 14مورخ 95/11/18 نسبت به ارسال وتحویل اسناد تکمیل شده ارزیابی 
کیفی به دبیرخانه ساختمان شماره 2 این اداره کل اقدام نمایند. بعد از مهلت فوق هیچگونه اسنادی تحویل 

گرفته نمی شود.
برای مناقصه گرانی که حداقل امتیاز 65 رادر ارزیابی کیفی فوق کسب نمایند دعوت به ارائه پیشنهاد قیمت 
جهت تعیین برنده مناقصه بعمل خواهد آمد. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اطالع رسانی مناقصات به 
http://www.iets.mporg.ir مراجعه و یابا شماره تلفن03833330924 اداره پیمان و رسیدگی  آدرس 

تماس حاصل نمائید.
اداره کل راه وشهرسازی استان چهارمحال وبختیاری

ردیف

1

2

3

نام پروژه

بهسازی وآسفالت راههای روستایی 
بخش بازفت)شهرستان کوهرنگ(

احداث چهار خطه سه راهی 
پردنجان ـ جونقان

آماده سازی فاز  2 الهیه بروجن

برآورداولیه
)ریال(

46/700/000/000

12/010/285/196

12/096/003/433

مدت پیمان
)ماه (

24

12

24

رشته وحداقل
پایه پیمانکار

5- راه وترابری

5- راه وترابری

5- راه وترابری

 نوبت اول

و  نویسندگی  به  نرگس«  پوستر»فصل 
کنندگی  تهیه  و  آذربایجانی   نگار  کارگردانی 
گذاری  سرمایه  با  سرشت   صباغ  سحر 

حمیدرضا عارف رونمایی شد.
توسط  نرگس«  »فصل  سینمایی  فیلم  پوستر 
نقاش،  گرافیک،  طراح  سلیمی،  سیروس 

کانون  رئیس  نائب  و  خواننده  خوشنویس، 
ایران  سینمای  تبلیغات  مدیران  و  طراحان 

طراحی شده است.
»فصل  با  امسال  حالی  در  آذربایجانی  نگار 
نرگس« در بخش سودای سیمرغ حضور دارد 
»آئینه  اش  قبلی  ساخته  با  این  از  پیش  که 
فیلم  بهترین  بلورین  سیمرغ  رو«  به  رو  های 
نهم  و  بیست  جشنواره  الملل  بین  بخش  از 
همان  از  را  فیلمنامه  بهترین  افتخار  دیپلم  و 
همچنین  است.وی  کرده  دریافت  جشنواره 

آنونس  بهترین  بلورین  سیمرغ  که  شد  موفق 
فیلم جشنواره سی ام فجر ازآن خود کند.

یکتا ناصر، ریما رامین فر، پژمان بازغی و امیر 
روند  به شمار می  فیلم  اصلی  بازیگران  آقایی 
که در این ترکیب حضور چهره هایی همچون 
محمدرضا  ایرانی،  شایسته  خیراندیش،  گوهر 
هدایتی، صالح میرزاآقایی و شیرین اسماعیلی 
»فصل نرگس« را در زمره فیلم های پر بازیگر 

به حساب می آورد.
فصل نرگس  روایت آدمهای معمولی است که 

به  میل  که  جهانی  در  و  امروز  وانفسای  در 
شفافیت  دارد،  محوری  خود  و  خودشیفتگی 
روح و ذهنشان را از دست نداده اند و مفهوم 
احساس خوش ناشی از انسانیت و نوع دوستی 

را به درستی درک می کنند.
است  عشق  داستان  خود  جزئیات  در  فیلم 
تر  کلی  تعریف  در  اما  نوع  هم  با  دوستی  و 
هویت انسانها را به چالش می کشد و اهمیت 
 احترام به نفس زندگی را به مخاطب یادآوری 

می کند.

پوستر »فصل نرگس« 
رونمایی شد

قالب  تهران در  مدیران، معاونان و کارکنان سازمان فرهنگی هنری در همه مناطق شهر 
برنامه »شهدای نجات« به آتش نشانان شهید فاجعه پالسکو ادای احترام کردند. در ادامه 

گزارشی از این مراسم ها را می خوانید.
به گزارش  پیام زمان از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، هنوز خبر 
برایمان تازه و جانسوز است. بعد از چهار روز هنوز در سایت های خبری و فضای مجازی 
می گردیم.  آتش نشان ها  وضعیت  و  تهران  قدیمی  ساختمان  لحظه  به  لحظه  اخبار  دنبال 
هنوز وقتی مسیرمان به نزدیکی های خیابان جمهوری می رسد رویمان را برمی گردانیم تا 
چشممان با آوارهای پالسکو برخورد نکند و یادمان نیاید که هنوز پیکر شهدای آتش نشان 
زیر آوارها جا مانده است. شهدایی که برای مال و جان مردم، قدم در آتش گذاشتند و دل 

یک کشور را به آتش کشیدند.
پالسکو ساختمانی قدیمی بود که در تهران خاطرات چند دهه آدم ها را به دوش می کشید 
و برای تهران نمادی از مدرن شدن بود. اما حاال پالسکو به یک خاطره بد تبدیل شده است. 
خاطره روزی که چندین آتش نشان با آتش آن سوختند. ما فقط توانستیم نگاه کنیم و 
دوباره  بخواهیم  از خدا  و  بریزیم  اشک  بخوانیم.  یجیب  امن  و  بریزیم  اشک  بریزیم.  اشک 

معجزه ای ابراهیم وار رقم بزند.
این روزها نه فقط فضای مجازی که فضای واقعی زندگی مان هم شده است اتفاق روز سی 
دی خیابان جمهوری تهران. عده ای سراسیمه خودشان را به محل حادثه رساندند و میزبان 
به  فداکار  گروه  این  با  و  رفتند  نشانی  آتش  ایستگاه های  به  عده ای هم  امدادگران شدند. 

همدردی پرداختند. 
در این میان همه مراکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در تمامی مناطق 22 گانه 
همقدم با مردم وارد فضا شدند تا همدری خودشان را نشان دهند. فرهنگسراها پرچم های 
سیاه برافراشتند و با پخش تالوت قرآن و توزیع خرما یاد این شهیدان را گرامی داشتند 
ایستگاه های آتش نشانی رفتند. همچنین معاون  به دیدار آتش نشانان در  و در هر منطقه 
فرهنگی و کارکنان سازمان فرهنگی هنری به همراه جمعی از شهروندان به ایستگاه شماره 
40 آتش نشانی در بلوار کشاورز رفتند و با گذاشتن گل و روشن کردن شمع نشان دادن 

جای خالی آنها همیشه در دل مردم ایران روشن است و یادشان فراموش نخواهد شد. 
دیروز حضور و ابراز همدردی در ایستگاه های آتش نشانی با عنوان »شهدای نجات« به طور 
منسجم از سوی سازمان فرهنگی هنری در تمامی مناطق تهران برگزار شد و در این راه 

مردم با رفتن به ایستگاه ها هم پای آتش نشان ها گریه و از زحماتشان قدردانی کردند.
برنامه »آدینه ها عیدند« که جمعه هر هفته در فرهنگسراهای تهران برگزار  همچنین در 
می شود، کودکان با موضوع آتش نشان نقاشی کشیدند و دلنوشته ای برای آنها نوشتند. با 
آنها  به  تا  رفتند  نشان ها  آتش  دیدار  به  مناطق  مدارس  فرهنگی هنری،  مراکز  هماهنگی 
بگویند ما هم همپای فرزندان شما، برای سالمتی شما دعا می کنیم و دل نگرانتان هستیم. 
تا به آنها بگویند ما فهمیدیم که آتش نشانی شغل نیست، عشق است و عاشقی در وجود 
شما خالصه می شود. هر کدام از بچه ها به رسم یادگاری نقاشی هایی که با موضوع »آتش 
نشان« کشیده بودند را به آنها هدیه دادند و روی تابلویی بزرگ به اندازه یک جمله با کلمات 

احساسات درونی خود را آشکار کردند.

فرهنگسراها در سوگ »شهدای نجات«


