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پیروزی انقالب اسالمی ایران 
خجستـه باد

روزانهم صبح اریان

در پایان نشست سران قوا مطرح شد:

روحانی:همهقواازفعالیتهایاقتصادیدرکشورحمایتمیکنند

الریجانی:درمسایلداخلیوحدتنظربود
رییسدستگاهقضا:دشمنانانقالببدانندمردمدرمنافعملیمتحدهستند

نشسـت مشـترک سـران قـوای مجریه، قضائیـه و مقننه بـه میزبانی حجت االسـام حسـن روحانی رئیس 
جمهور برگزار شـد.

حجت االسـام روحانـی رئیـس  جمهـور پـس از نشسـت مشـترک بـا آیـت ا... »صـادق آملـی الریجانی« 
رییـس قـوه قضائیـه و  »علـی الریجانـی« رئیـس قـوه مقننه، با حضـور در جمـع خبرنـگاران، همه مردم 

را بـه شـرکت گسـترده در راهپیمایـی 22 بهمـن دعـوت کرد.
اد      امه د      ر صفحه 2

سناریوی صادرات گاز 
ایران به عمان

لزوم تداوم حمایت از 
شرکت های دانش بنیان

نمی خواهیم 
وارد جنگ شویم
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۲

۲

11

گروه مسکن - مریم بهنام راد: مشکات صنعت لیزینگ در کشور 
ریشه در ساختار اقتصاد کان کشور دارد و به دلیل برخی از سیاست 
ها از رونق و توسعه الزم برخوردار نیست، اما به گفته مسئوالن بانک 
پیگیری  دولت  در  ها  لیرینگ  به  بخشی  تنوع  و  ساماندهی  مرکزی، 
می شود. بانک مرکزی هم به دنبال راه اندازی لیزینگ مسکن بوده  
است اما با توجه به واقعیت های اقتصادی ممکن است که با تاخیر 
در صدور مجوزها همراه بوده است .البته با توجه به اینکه بازار مسکن 
کشور همواره از حساسیت های خاصی برخوردار بوده است و کوچکترین 
برنامه و طرحی می تواند به آن آسیب جدی وارد کند و باعث تعادل 
بازار و افزایش تصاعدی قیمت ها شود، بانک مرکزی این موضوع را با 
حساسیت و احتیاط خاصی پیگیری می کند. در عین حال برخی دیگر 
از کارشناسان بر این اعتقاد هستند که این اقدامات می تواند به رونق بازار 

11مسکن و تامین سرمایه مورد نیاز برای خانه دار شدن افراد کمک کند.

با آزاد شدن لیزینگ مسکن کارشناس 
اقتصادی در گفت وگو با پیام زمان 

مطرح کرد : 

طـرح های 
نـافرجام 

لـیزینگ مسکن

3

روحانی: مشکالت فقط 
با تفکر و اندیشه حل شدنی است

دههفجر؛یادآورپیروزیمنطقبرزوروقدرت

آگهی مزایده عمومی
 95/8/23 مورخ   173 شماره  صورتجلسه   3 بند  استناد  به  دارد  نظر  در  بندرگناوه  شهرداری 
شورای محترم اسالمی شهر ، قطعه زمین های زیرواقع در خیابان خلیج فارس را به شرح ذیل 
افراد حقیقی و حقوقی واجد  و  از طریق مزایده عمومی )کتبی(به شرکت ها  نوروز  ایام  جهت 
صالحیت واگذار نماید.لذا از کسانی که مایل به شرکت در مزایده هستند دعوت می گردد جهت 

دریافت اسناد به واحد حقوقی و قراردادهای شهرداری مراجعه نماید.

1-مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ بازگشایی می باشد.
بانکی معتبربه مبلغ درج شده در جدول فوق که حداقل  نامه  ارائه ضمانت  به صورت  2- تضمین شرکت در مزایدهکه 
به حساب  واریز وجه  یا  و  اسناد خزانه  یا  و  قابل تمدید  نیز  ماه دیگر  برای سه  و  بوده  تاریخ پیشنهاد معتبر  از  ماه  سه 

3100001884003 نزد بانک ملی بنام شهرداری بندرگناوه 
3- تمام اسناد مزایده باید به مهر و امضاء مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همزمان با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.

4-مهلت خرید اسناد تا پایان95/12/7 می باشد.
5-مهلت و محل قبول پیشنهادات:تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/12/11 دبیرخانه شهرداری گناوه واقع در 

خیابان امام خمینی)ره( می باشد.
6-تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 15 روز جهارشنبه مورخ 95/12/11 می باشد.

7-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
8-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
9-سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.

10-در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهدشد.
11-به پیشنهادات فاقد سپرده ،فاقد گواهی تائید صالحیت،فاقد مدارک ثبت شرکت مخدوش ،مبهم و مشروط  و یا دیرتر 

از موعد مقررترتیب اثر داده نمی شود.
12-متقاضیان می بایست مدارک را در سه پاکت به ترتیب پاکت الف جهت ضمانتنامه، پاکت ب جهت اسناد و مدارک و 
سوابق شرکت ومدارک شناسایی افراد حقیقی و پاکت ج پیشنهاد قیمت که هر سه را در یک پاکت واحد گذاشته و بصورت 

در بسته به دبیرخانه شهرداری گناوه تحویل نمایند.
امور حقوقی و قراردادهای شهرداری بندرگناوه

تاریخ انتشار نوبت اول:95/11/20 تاریخ انتشار نوبت دوم:95/11/27

 نوبت اول

ردیف

1

۲

موضوع مزایده

اجاره 1 قطعه زمین جهت احداث و برپایی 
غرفه بصورت موقت

اجاره 4 قطعه زمین جهت احداث و 
برپایی غرفه بصورت موقت

مبلغ پایه

۲00/000/000 ریال

450/000/000 ریال

مبلغ تضمین 

50/000/000 ریال

70/000/000

مدت اجاره 

یک ماه

یک ماه

دارد که در هفته  آن  از  گزارش های رسمی حکایت 
منتهی به ۱۵ بهمن ماه، قیمت لبنیات، برنج، حبوبات، 
تازه، گوشت قرمز، مرغ، قند و  میوه ها و سبزی های 
شکر، چای و روغن نباتی افزایش یافته است.گزارش 
ارزانی و گرانی کاالها حکایت از آن دارد که در هفته 
منتهی به ۱۵ بهمن ماه،  تنها گروه تخم مرغ ۱۱.۶ 

برنج ۳۱.2  لبنیات ۷.۹ درصد،  و  داشته  افت  درصد 
درصد، حبوب 2۱.۷ درصد، میوه های تازه 2۳ درصد، 
سبزی های تازه ۰.2 درصد، گوشت قرمز ۷.۵ درصد، 
گوشت مرغ 2۱.۴ درصد، قند و شکر 2۳.۷ درصدف 
چای ۱۳.۱ درصد و روغن نباتی ۸.۴ درصد افزایش 
را ثبت کردند.بر این اساس، بررسی تغییرات هفتگی 

۱۱ گروه کاالیی در هفته منتهی به ۱۵ بهمن ماه، دو 
گروه کاالیی حبوب و قند و شکر به ترتیب ۰.۱ درصد 
از آن کاهش  قبل  با هفته  و ۰.2 درصد در مقایسه 
قیمت داشتند و گروه های تخم مرغ ۱.۶ درصد، برنج 
تازه ۰.۱ درصد، سبزی های  ۰.2 درصد، میوه های 
تازه 2.۷ درصد، گوشت مرغ 2.۵ درصد افزایش قیمت 

هفتگی را ثبت کردند.
بهای همه  لبنیات  گروه  در  گزارش  مورد  هفته  در   
اقام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود؛ 
قیمت تخم مرغ معادل ۱.۶ درصد افزایش داشت و 

شانه ای ۹۹ هزار تا ۱۱۰ هزار ریال فروش می رفت.
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آمار رسمی دولت روایت می کند؛

گزارش گرانی 
و ارزانی کاالها
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کالم  نور

در پایان نشست سران قوا مطرح شد:

همهقواازفعالیتهایاقتصادی
درکشورحمایتمیکنند

اد      امه از صفحه1
وی با بیان اینکه در این جلسه، مسائل مهم 
بین المللی  از مسائل  برخی  و  کشور، منطقه 
گرفت،  قرار  نظر  تبادل  و  بحث  مورد 
حضور  با  اسامی  ایران  مردم  اظهارداشت: 
گسترده خود در راهپیمایی 22 بهمن نشان 
خواهند داد که با انقاب اسامی ، امام راحل 
و مقام معظم رهبری یک ارتباط ناگسستنی 

دارند.
راه  و  عزت  ایران،  ملت  گفت:  جمهور  رئیس 
سایه  در  را  ملی  حاکمیت  و  استقال  صحیح 
شرکت  با  سال  هر  و  می دانند  اسامی  انقاب 
این  بهمن،   22 راهپیمایی  در  خود  گسترده 

موضوع به نمایش می گذارند.
وی افزود: در جلسه سران قوا ، مسائل مهم کشور 
از جمله مسایل اقتصادی و گام هایی که دولت در 
قوای قضائیه و مقننه  با حمایت  ماه های گذشته 
برداشته است، مورد بحث قرار گرفت. در ۱۰ ماه 
گذشته 2۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط 
فعال شده اند که این به معنای حرکتی رو به جلو در 

مسیر رونق اقتصادی در کشور است.
رئیس جمهور با تأکید براینکه باید راه را برای حرکت 
گفت:  کنیم،  آماده تر  کشور  در  اقتصادی  شتابان 
تا فضای مناسبتری را برای کسب  ضروری است 
و کار  و سرمایه گذاری سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی آماده کنیم تا به این ترتیب در جامعه رفاه 

بیشتری ایجاد شود.
روحانی افزود: مردم باید احساس کنند که نظام و 
همه قوا از سرمایه و فعالیت های  اقتصادی در کشور 
حمایت می کنند. اکنون در بسیاری از بخش های 
اقتصادی، از  مرحله رکود عبور کرده ایم و وارد رونق 
و رشد اقتصادی شده ایم که این روند رونق، باید در 

همه بخش ها انجام گیرد.
به محورهای مورد بحث در مسایل  ادامه  وی در 
منطقه ای اشاره کرد و اظهار داشت: در این نشست 
موضوعات مرتبط با عراق و سوریه و همچنین  پیام 
اخیر شورای همکاری خلیج فارس برای مذاکره و 
حل و فصل مسائل که توسط وزیر خارجه کویت 

تقدیم شده بود ، مطرح و بررسی شد.
رئیس جمهور گفت : ما همچنین در سطح بین المللی 
نیز شاهد برخی تهدیدهای لفظی  هستیم که البته 
مردم ما با این نوع تهدیدها آشنا هستند و با مقاومت، 
وحدت و انسجام خود پیوسته پاسخ های خوبی به 

این تهدیدها داده و خواهند داد.
روحانی گفت: مردم در راهپیمایی 22 بهمن نیز با 
حضور گسترده خود به این تهدیدها پاسخ الزم را 
می دهند. وی تصریح کرد: سران قوا تصمیم گرفته 
اند فاصله جلسات دوره ای خود را کوتاه تر کنند 
و البته این انتظار و توقع مردم است که قوا در کنار 
یکدیگر برای حل مشکات ، گامهای موثری بردارند.

é  الریجانی: در مسایل داخلی وحدت نظر
بود

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسامی نیز در 
پایان این نشست،  با بیان اینکه در این جلسه بسیار 
خوب، درباره مسائل داخلی وحدت نظر وجود داشت، 
گفت: حل مسائل داخلی در ابعاد اقتصادی نیازمند 
وفاق در سطح قوای کشور است که بررسی و تحلیل 
وجوه مختلف، به همکاری شایسته اجزای مختلف قوا 
کمک می کند. وی با اشاره به اینکه مردم با حضور 
پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن امسال که جشن 
ملی برای همه ایران است، به استقامت، پایداری و 
امنیت کشور معنای جدیدی می دهند، تاکید کرد: 
و  نادرست  به سخنان  پاسخ گویایی  حضور مردم 

برخی لفاظی ها است.
 رئیس مجلس شورای اسامی با اشاره به وضعیت 
در  ایران  اسامی  جمهوری  کنونی  خوب  بسیار 
صحنه بین المللی، گفت: برخی سخنان که در مورد 
کشورمان مطرح می شود، نشان از این دارد که رفتار 
جمهوری اسامی ایران در سطح جهانی از عقانیت 
و دقت خوبی برخوردار است و لذا آنها بدنبال سناریو 
سازی دیگری هستند که البته در این جلسه برای 
اینگونه اقدامات حریف، برنامه، طرح و وفاق وجود 

داشت.
é  رییس دستگاه قضا: دشمنان انقالب بدانند

مردم در منافع ملی متحد هستند
قضائیه  قوه  رئیس  الریجانی  آملی  صادق  آیت ا... 
نیز با تبریک و تهنیت فرا رسیدن سالگرد پیروزی 
تاکید  بهمن سال ۱۳۵۷،  انقاب اسامی در 22 
کرد: برگزاری این جلسه در آستانه 22 بهمن را به 
فال نیک می گیریم که پیام آن، وحدت و هماهنگی 
سران قوا در پیشبرد اهداف انقاب اسامی و حل 
مشکات  اگر  افزود:  وی  است.  مردم  مشکات 
اقتصادی در کشور وجود دارد، باید با همکاری قوا 

و مردم و تاش مسئوالن حل شود.
رئیس  قوه قضاییه تاکید کرد: دشمنان جمهوری 
اسامی ایران بدانند حتی اگر اختاف سایق بین 
مردم و مسئوالن وجود دارد، اما در مسائل امنیت و 

منافع ملی همه قوا و مردم متحد هستند.
آیت ا... آملی الریجانی تصریح کرد: حضور گسترده 
مردم در راهپیمایی 22 بهمن اثبات می کند که مردم 
و مسئوالن یکصدا، پای آرمان های انقاب ایستاده اند 

و ارزش های انقاب را دنبال خواهند کرد.

خبر

محسن رضایی:

نمیخواهیمواردجنگشویم

ابتدا  دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: سیاست ما در 
بر مبنای نصیحت و توصیه است، اما اگر قرار باشد آمریکایی ها 
وارد فاز تهدیداتی بشوند ما هم دفاعی جانانه می کنیم و آنها را 

پشیمان می سازیم.
به گزارش ایسنا، محسن رضایی صبح امروز در حاشیه همایش 
عالی  دانشگاه  در  که  ملی  امنیت  و  جهادی  مدیریت  سراسری 
به  ما  اینکه  بیان  با  خبرنگاران  جمع  در  شد  برگزار  ملی  دفاع 
کند،  مشورت  آمریکا  عقای  با  کنیم  می  توصیه  ترامپ  آقای 
اظهار کرد: تاریخ درگیری های آمریکا با ایران باید مورد مطالعه 
قرار گیرد، چرا که آل سعود و رژیم صهیونیستی  ترامپ  آقای 
می خواهند پوست خربزه زیر پای ترامپ بیندازند و او نباید بی 

گدار به آب بزند.
ترامپ  خواهند  می  سعود  آل  و  صهیونیستی  رژیم  افزود:  وی 
خواهد  می  نیز  ترامپ  و  بکنند  درگیری  و  چالش  یک  وارد  را 
در  که  پولی  دالر  میلیاردها  با  را  آمریکا  اقتصادی  مشکات 
فروش  با  و  ها  بازی  زبان  این  با  دارد،  وجود  عربی  کشورهای 
ساح به دست آورد و در حقیقت به غارت منابع منطقه خلیج 
فارس بپردازد و این کار را نیز با بزرگنمایی مساله ایران و تهدید 
نشان دادن کشور ما عملی کند در حالی که ایران کانون امنیت 

منطقه است و همگان بر این مهم آگاه هستند.
و  سوریه  وضعیت  از  تحلیلش  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
راه حل مناسب برای حل این مساله اظهار کرد: ایران از ابتدای 
بحران سوریه معتقد به راهکارهایی سیاسی برای حل بحران بود 
از  به ملت سوریه در دفاع  اما  و راهکار نظامی را محکوم کرد، 

خودش کمک های مستشاری ارائه نمود.
مساله  بنابراین  داد:  ادامه  نظام  مصحلت  تشخیص  مجمع  دبیر 
سوریه از طریق جنگ و درگیری پیش نمی رود بلکه از طریق 
مذاکره و دیپلماسی پیشرفت خواهد کرد و اکنون نیز پیشرفت 
به دست  ترکیه  و  ایران، روسیه  میان  راه  از همین  هایی خوبی 
آمده است و ما امیدواریم همانطور که مقاومت به حل تدریجی 
مساله سوریه کمک بکند، دیپلماسی انقابی نیز در این زمینه به 

نتیجه برسد و مردم سوریه روی آرامش را ببینند.
ایرانی  مقامات  واکنش  زمینه  در  پرسشی  به  پاسخ  در  رضایی 
ما  سیاست  کرد:  اظهار  ایران  درباره  ترامپ  اخیر  اظهارات  به 
همیشه در ابتدا بر مبنای نصیحت و توصیه بوده است چرا که 
نمی خواهیم وارد جنگ و درگیری شویم اما اگر قرار باشد آنها 
وارد فاز تهدیداتی بشوند، ما هم دفاع جانانه ای خواهیم کرد و 

آنها را پشیمان خواهیم نمود.

فرمانده پایگاه نهم شکاری نیروی هوایی ارتش:

آمادهمقابلهباهرگونهتهدیدخارجیهستیم

فرمانده پایگاه نهم شکاری نیروی هوایی ارتش گفت: برای مقابله 
با هرگونه تهدید خارجی آماده هستیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، و به نقل از نیروی 
هوایی ارتش، امیرخلبان سخاوت عشایری در مراسم  صبحگاه 
نیروهای مسلح هرمزگان که به مناسبت روز نیروی هوایی ارتش 
هوایی  نیروی  شکاری  نهم  پایگاه  در  ایران  اسامی  جمهوری 
که  همان طور  داشت:  بیان  شد.  برگزار  بندرعباس  در  ارتش 
نیروی هوایی ارتش در هشت سال دفاع مقدس با رشادت های 
خود از ارزش های انقاب اسامی دفاع کرد امروز هم این نیرو 

گوش به فرمان رهبر معظم انقاب آماده جان فشانی است.
وی با اشاره به توانمندی های باالی نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اسامی ایران بیان داشت: امروز باوجود دانشمندان و جوان های 
متخصص ایرانی همه تجهیزات به روز شده آماده برای مقابله با 

هرگونه تهدید خارجی است.
فرمانده پایگاه نهم شکاری نیروی هوایی ارتش گفت: پیام امروز 
این  دشمنان  به  ایران  اسامی  جمهوری  ارتش  هوایی  نیروی 
است که اگر چشم طمع به این خاک مقدس داشته باشند ما با 
توانایی های خود شدیدترین ضربه جبران ناپذیر را بر پیکر آنان 

وارد خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز امروز در این مراسم با تبریک 
فرارسیدن روز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسامی ایران گفت: 
امام  آرمان های  با  هوایی  نیروی  بیعت  روز   ۱۳۵۷ بهمن   ۱۹

راحل)ره( و مهر تأییدی بر حقانیت انقاب اسامی بود.
نیروی  امروز  اینکه   بیان  با  اکبری  محمدصادق  حجت االسام 
نیروهای  دیگر  دوشادوش  ایران  اسامی  ارتش جمهوری  هوایی 
مسلح کشور با تمام وجود از ارزش های انقاب اسامی حراست 
نیروهای مسلح  روحیه شهادت طلبی  امروز  کرد:  اضافه  می کند، 
نگاه  تهدیدهای دشمنان مصون  را در مقابل  ایران اسامی   ، ما 

داشته است.

درخواستضدایرانینتانیاهوازانگلیس

از  نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به لندن سفر کرده است، 
همتای انگلیسی خود خواست در واکنش به آزمایش موشکی در 

ایران، تحریم هایی را علیه این کشور اعمال کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس،  بنیامین 
می  ترزا  با  دیدار  در  صهیونیستی   رژیم  وزیر  نخست  نتانیاهو 
از  تبعیت  به  تا  خواست  وی  از  لندن  در  انگلیس  وزیر  نخست 

دولت آمریکا تحریم هایی را علیه ایران عمال کند.
نتانیاهو با بیان اینکه اقدامات ایران نباید بی پاسخ بماند، گفت 
که امیدوار است دیگر کشورها نیز در موضع گیری علیه ایران از 

آمریکا پیروی کنند.
منطقه ای  سیاست های  علیه  خصمانه  ادعاهای  طرح  با  وی 
بر  تسلط  و  اسرائیل  نابودی  دنبال  به  ایران  افزود:  کشورمان، 
خاورمیانه است. ایران تهدیدی برای اروپا، غرب و جهان است. 
ایران همچنین به طور مکرر اقدامات تحریک آمیز انجام می دهد.
اقدام  از  من  که  است  دلیل  همین  به  گفت:  ادامه  در  نتانیاهو 
ایران  علیه  جدید  تحریم های  اعمال  به  ترامپ  جمهور  رئیس 
استقبال می کنم. من فکر می کنم که کشورهای دیگر به ویژه 

کشورهای مسئولیت پذیر نیز باید از این روند پیروی کنند.
این  که  می شود  مطرح  حالی  در  ادعاها  این  ایسنا،  گزارش  به 
مداخله  با سیاست های  می کند  تاش  که  است  غرب  و  آمریکا 
جویانه و تفرقه افکنانه در خاورمیانه به اهداف خود در این منطقه 
دست یابد آنها تاش می کنند تا این ادعاها علیه کشورمان توجه 

جامعه بین الملل را از حقیقت منحرف کنند.
جمعه  روز  نیز  آمریکا  جمهور  رییس  ترامپ،  دونالد  دولت 
هدف  را  شرکت  و  شخص  چند  ایران  موشکی  برنامه  بهانه  به 
تحریم های خود قرار داد که این اقدام با استقبال نخست وزیر 

رژیم صهیونیستی مواجه شده است.

خبر

اظهارات  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
ترامپ مبنی بر ضرورت تشکر ایران از دولت اوباما 
گفتند: به هیچ وجه از آن دولت متشکر نیستیم 
زیرا با نیت فلج کردن ملت ایران و نظام اسامی 
تحریم های سنگین وضع کرد و البته به این هدف 
نرسید همچنان که هیچ دشمن دیگری نیز نخواهد 

توانست این ملت بزرگ را فلج کند.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت ا...  خامنه ای رهبر معظم 
و  فرماندهان  دیدار  در  دیروز  اسامی  انقاب 
هوایی  پدافند  قرارگاه  و  هوایی  نیروی  کارکنان 
ارتش با اشاره به تداوم حرکت مؤمنانه، مقتدرانه، 
منطقی و سرشار از اعتماد به نفس ملت عزیز ایران 
تأکید کردند: اگر عقانیت در ذیل امید و توکل به 
خدا به کار گرفته شود، یاری پروردگار را به همراه 
می آورد اما عقانیت در سایه اعتماد به شیطان 

اکبر و قدرتهای مادی، فقط به سراب می رسد.
با  امریکا  در  تازه آمده  آقای  این  افزودند:  ایشان 
اقدامات خود، حرفهای ۳۸ ساله نظام  حرفها و 
اسامی را درباره فساد همه جانبه دستگاه حاکم 
امریکا، علنی و عریان در مقابل افکار عمومی قرار 
داده است و ملت ایران در روز 22 بهمن پاسخ 

اقدامات و تهدیدات او را خواهند داد.
در این دیدار که در سالروز بیعت تاریخی همافران 
انجام شد  بهمن ۱۳۵۷  امام خمینی در ۱۹  با 
ای  حادثه  را  حادثه  این  اسامی  انقاب  رهبر 
تعیین کننده در تاریخ انقاب اسامی خواندند و 
افزودند: نیروی هوایی در دوران رژیم طاغوت یکی 
از نزدیکترین بخش ها به نظام سیاسی وابسته به 
امریکا بود اما رژیم طاغوت، در حالی که هیچ گاه 
بخش سهمگین ترین  همین  از  نمی کرد،  تصور 

ضربه را خورد.
کردند:  خاطرنشان  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
نیز  بزرگوار  امام  حتی  و  مردم  انقاب،  اصحاب 
این واقعه عجیب را پیش بینی نمی کردند و این 
حادثه در واقع مصداق »رزق الیُحَتَسب« یا روزی 
غیرقابل انتظار و غیرقابل محاسبه است که در 

قرآن کریم به آن اشاره شده است.
رهبر انقاب اسامی افزودند: درس و پیام حادثه 
نوزدهم بهمن سال ۵۷ این است که باید همواره در 

کنار محاسبات ضرورِی عقانی و مادی، محاسبات 
فراتر از مسائل مادی نیز در نظر گرفته شوند.

ایشان خاطرنشان کردند: در طول ۳۸ سال بعد 
از پیروزی انقاب اسامی ما در مسائل مختلف از 
جمله دفاع مقدس همواره شاهد یاری خداوند و 

اتفاقات خارج از محاسبات مادی بوده ایم.
و  سازندگی  الزمه  اسامی  انقاب  رهبر 
بن بست شکنی را امید و توکل به خدا و به کار بستن 
عقانیت در ذیل آن، دانستند و تأکید کردند: اگر 
به جای این کار، به شیطانها بخصوص شیطان اکبر 
اعتماد کنیم و عقانیت را در سایه امید به شیطانها 

به کار ببندیم، نتیجه ی آن، سراب است.
را  تدبیر  و  عقانیت  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
در دیپلماسی، اداره کشور و دیگر امور، ضروری 
خواندند اما خاطرنشان کردند: اعتماد به شیاطین 
و امید بستن به کسانی که با اصل وجود نظام و 
است  بزرگی  خطای  مخالفند  اسام  حاکمیت 

چراکه از این کار خیری به کشور نمی رسد.
با اشاره به سخنان رئیس  انقاب اسامی  رهبر 
جمهور جدید امریکا مبنی بر ضرورت تشکر ایران از 
دولت اوباما گفتند: به هیچ وجه از آن دولت متشکر 
نیستیم زیرا با نیت فلج کردن ملت ایران و نظام 
اسامی تحریم های سنگین را وضع کرد و البته به 
این هدف نرسید همچنان که هیچ دشمن دیگری 

نیز نخواهد توانست این ملت بزرگ را فلج کند.

ایشان افزودند: چرا باید از دولت قبلی امریکا تشکر 
کنیم، به خاطر تحریم های ضد ایرانی؟ به علت ایجاد 
داعش؟ به دلیل به آتش کشیدن منطقه در سوریه 
و عراق؟ و یا به علت نفاق و دورویی یعنی »ابراز 
اما حمایت  نامه خصوصی  ارادت و همکاری در 

صریح و آشکار از فتنه پس از انتخابات ۸۸«؟
مصادیق  اینها  کردند:  خاطرنشان  انقاب  رهبر 
همان دستکش مخملین است که دولت قبلی 

امریکا روی پنجه آهنین خود کشیده بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به سخن رئیس 
جمهور جدید امریکا مبنی بر اینکه ایرانیان باید از 
من بترسند تأکید کردند: ایرانی از تهدید نمی ترسد.
ایشان با اشاره به راهپیمایی 22 بهمن در روز 
جمعه افزودند: مردم در روز 22 بهمن با حضور 
را  تهدیدات  و  حرفها  این  جواب  خیابانها  در 

خواهند داد.
ایشان با لحنی کنایه آمیز افزودند: البته ما از این 
آقای تازه آمده متشکریم چرا که زحمت ما را کم 
کرده و با نشان دادن چهره واقعی امریکا، حرفهای 
۳۸ ساله جمهوری اسامی ایران را درباره فساد 
سیاسی، اقتصادی، اخاقی و اجتماعی دستگاه 

حاکم بر امریکا ثابت کرده است.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: رئیس جمهور 
مبارزات  در  خود  اقدامات  و  حرفها  با  جدید 
انتخاباتی و روزهای اخیر، ماهیت واقعی امریکا 

را عریان در مقابل چشم مردم جهان به نمایش 
گذاشته و نشان می دهد حقیقت امریکا چیست.

پنج  کودک  یک  بازداشت  و  دستگیری  ایشان 
ساله ایرانی را مصداقی از حقوق بشر امریکایی 
امام  بر  پروردگار  رحمت  افزودند:  و  برشمردند 
بزرگوار که حقیقت امریکا را بارها و بارها در بیانات 
و نوشته هایشان گوشزد می کردند و اصرار داشتند 
که ملت و مسئوالن با شناخت ماهیت دشمن، 
از اعتماد به شیطان بزرگ پرهیز کنند که امروز 
حقانیت حرفهای آن عزیز به عرش سفر کرده به 

روشنی در جلوی چشمان همگان است.
فرمانده کل قوا در بخش دیگری از سخنان خود، 
با اشاره به نقش تعیین کننده نیروی هوایی ارتش 
در دورانهای مختلف بعد از انقاب از جمله در 
خنثی سازی کودتای ۱۳۵۹، دوران دفاع مقدس 
و عملیات مهمی همچون والفجر ۸ و کربای ۵ 
و همچنین تجلیل از تاش های خستگی ناپذیر 
شهید سرلشکر ستاری گفتند: جهاد قطعه سازی 
و ابتکار و نوآوری، اولین بار در نیروی هوایی ارتش 
نیروی هوایی در طول دفاع مقدس  آغاز شد و 

همواره روحیه بخش ملت ایران بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای، فرماندهان و کارکنان 
نیروی هوایی ارتش بخصوص جوانان این نیرو را 
به ادامه مسیر پرافتخار گذشته و کار و تاش و 
ابتکار روزافزون توصیه کردند و افزودند: باید با تقوا 

و توکل به خدا و با همت بلند، خألها را پُر کرد.
رهبر انقاب در پایان سخنانشان با تأکید بر ادامه 
راه پر عزت و افتخارآفرین ملت ایران خاطرنشان 
کردند: نسل جوان گذشته کارهای مهمی انجام 
داد و نسل جوان کنونی نیز این امانت را پاسداری 
می کند و مسیر تحقق آرمانهای انقاب را ادامه 

خواهد داد.
امیر  قوا،  کل  معظم  فرمانده  سخنان  از  پیش 
سرتیپ خلبان شاه صفی فرمانده نیروی هوایی 
ارتش با گرامیداشت ۱۹ بهمن روز نیروی هوایی، 
و بیان گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این نیرو 
در بخش های مختلف، گفت: آماده ایم با عزم راسخ 
و توکل به پروردگار و حضور تعیین کننده در هر 
میدان ضروری، از منافع ملت بزرگ ایران در برابر 

دشمنان مستکبر دفاع کنیم.

رهبر معظم انقالب:

مردم ۲۲بهمن جواب تهدیدات را خواهند داد
ترامپچهرهواقعیآمریکارانشانداد

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت قصد دارد 
نیز  را  کارکنان  عیدی  بهمن  با حقوق  همراه 
پرداخت کند، گفت: البته این کار دشوار است 

و باید پولها جمع شود.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست 
خبری دیروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه 
همه پول های بلوکه شده ایران آزاد شده است 
گفت: آنچه تعهد شده بود برای رفع بلوکه شدن 
پولها پس از برجام، انجام شده، ولی برخی از 
وجوه در برخی کشورها مانند هندوستان، مانده 
است. وی افزود: مثا بخشی از پول هایمان در 
هند است و یا در یکی از کشورهای همسایه که 
مشکاتی را با برخی از این کشورها در پرداخت 

معوقات داریم.
از کشورهای همسایه  یکی  داد:  ادامه  نوبخت 
می گوید می شود به جای پول نقد، کاال بدهیم. 
بنابراین همه پول های بلوکه شده وارد کشور 
نشده اما آزاد شده است. مگر آنچه که مربوط 

به مباحث هسته ای نبوده است.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به توفیقات 
انقاب اسامی اظهار داشت: امروز آن کشوری 
که در دوران جنگ تحمیلی به ما حمله کرد، 
حاکم آن کشور سرش به کدام دار رفت؟ امروز 
احترامی که جهان نسبت به مرجعیت دینی، 
به امام خمینی و رهبر انقاب دارد، سزای آن 

اقداماتی است که علیه ما صورت گرفت.
نوبخت افزود: یعنی باید دید که چه اجهاف 
و ستمی علیه ما شد و امروز نتیجه آن چه 
شد. بدون آنکه قصد بزرگ نمایی موضوع را 
داشته باشیم. آیا آنها موفق شدند و یا اینکه 
امروز ما به عنوان یک قدرت بزرگ در منطقه 

مطرح هستیم؟
نشنال  نشریه  داد:  ادامه  دولت  سخنگوی 
هفتمین  امروز  ایران  که  گوید  می  اینترست 
قدرت بزرگ جهان است و در منطقه باالترین 
نفوذ را دارد. یعنی این را کسانی می گویند که 
می خواستند از بیخ و بن ریشه انقاب را بکنند 

و تهاجم نظامی آنها هم نتیجه اش این شد.
وی گفت: امروز نهایتاً ما پیروز شده ایم و جهان 
از بسیج و ارتش و سپاه ما واهمه دارد. یعنی 
یک وحشت و رعبی در دل بزرگترین قدرتهای 
جهانی افتاده، یعنی از توانمندی های نظامی ما 
آنها ترس و نگرانی دارند. البته توانمندی های ما 

تماما دفاعی است.
مورد  در  خبری  نشست  ادامه  در  نوبخت 
به عنوان رئیس  انتخاب محمد شریعتمداری 
ستاد انتخاباتی روحانی گفت: من این خبر را 
مانند شما از برخی رسانه ها دریافت کردم اما 
مطمئن باشید هر اقدامی بخواهیم انجام دهیم 

در چارچوب قانون خواهد بود.
وی افزود: من این خبر را مانند شما از رسانه ها 
اما مطمئن  ندارم  داخل خبری  از  و  شنیدم  

باشید که قوانین و مقررات را رعایت می کنیم تا 
شبهه ای ایجاد نشود.

و  فضای شفاف  افزود: یک  دولت  سخنگوی 
روشنی وجود دارد و نمی توانیم بدون توجه 
به قانون اقداماتی انجام دهیم که در تضاد با 
مسئولیتهایمان باشد، لذا تاشمان این است 
که تخلف قانونی در هیچ کدام از کارهایمان 
ای  شبهه  تا  نگیرد  صورت  همکارانمان  و 

ایجاد نشود.
هر کس  یا  آقای شریعتمداری  افزود:  نوبخت 
دیگری از مجموعه دوستان دولت که بخواهد 
فعال شود، قباً از مسئولیتش برکنار خواهد شد. 
ما که نمی خواهیم برای رئیسمان مشکل ایجاد 

کنیم، می خواهیم خیر برسانیم.
وی همچنین در واکنش به این خبر که رئیس 
جمهور به دلیل فشارهای برخی نهادها ممکن 
است در انتخابات وارد نشود، گفت: اینها در حد 
اظهارنظرهای رسانه ای است و از هیچ جایی و 
هیچ نهادی برای کنار رفتن رئیس جمهور از 
انتخابات فشاری وارد نشده است. البته عروسی 
یک جریان های سیاسی مخالف خواهد بود که 
فضایی ایجاد شود که آقای روحانی به عنوان 
انتخابات  رئیس جمهور محبوب و معقول در 

شرکت نکند.
با  آدم  جمهور  رئیس  افزود:  دولت  سخنگوی 
به مردم  برای خدمت  و زیرکی  درایت، فهیم 
هستند و آدم چنین ظرفیتی داشته باشد و از 

آن استفاده نکند؟
در  زیرک  انسان های  البته  داد:  ادامه  نوبخت 
اما حاال یک شخصی جا  کشور ما زیاد است 
این  برابر  افتاده و دارد خدمت می کند و در 
دنیایی که همه با پیچیدگی دنبال منافع خود 
هستند کسانی که مدافع منافع ما باشند و آدم 
های فهیم و زیرک و باتدبیر باشند به نفع ملت 
انجام  انشا... آنچه که خیر نظام است  است و 
شود. وی همچنین با بیان اینکه تا اردیبهشت 
ماه 2۴۶ پروژه نیمه تمام به اتمام رسیده اند 
گفت: تا پایان دولت از ۶2۵ پروژه ناتمام بهره 

برداری خواهد شد.
سخنگوی دولت افزود: این انتظار از دولت وجود 
دارد که در سفرهای استانی، طرح ها و پروژه 
های جدیدی را به تصویب برساند اما این امکان 
برای دولت وجود ندارد و ما مجبوریم طرح ها و 

پروژه های نیمه کاره را به اتمام برسانیم.
دولت  کار  به  آغاز  ابتدای  در  گفت:  نوبخت 
یازدهم 2۴۶ طرح ناتمام وجود داشت که دولت 
بر اساس اولویت، اتمام این طرح ها را در دستور 

کار خود قرار داد.
 ۳ یارانه  قطع  خصوص  در  همچنین  وی 
میلیون نفر از خانوارها گفت: وزارت کار طبق 
دستورالعمل رئیس جمهور موظف است که با 
احتیاط، خانوارهای پردرآمد را شناسایی و یارانه 

آنها را قطع کند. سخنگوی دولت تاکید کرد: 
یارانه کسانی که نیازمند باشند، در هیچ شرایطی 

قطع نخواهد شد.
نوبخت همچنین در مورد تخلفات دولت دهم 
نیز گفت: بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم به 
اقتضائات مسئولیت هایمان به اسناد و مدارکی 
دست یافتیم و متوجه تخلفاتی شدیم اما با توجه 
به پایبندی به اخاقی که مدعی آن هستیم، 
اغماض  البته  نکردیم.  افشاء  را  تخلفات  این 
اختیار  در  را  مدارک  و  اسناد  و  نکردیم  هم 
دستگاه های نظارتی و قضایی قرار دادیم. چرا که 

آدم افتاده را نمی زنند.
وی تاکید کرد: گزارش های ما به دستگاه های 
نه  و  است  بوده  ملی  منافع  اساس  بر  قضایی 
سیاسی. لذا این توقع از دستگاه های قضایی 
وجود دارد که گزارش های الزم را به مردم در 

این خصوص ارائه دهند.
قصد  دولت  اینکه  بیان  با  دولت  سخنگوی 
عیدی  ماه،  بهمن  حقوق  با  همراه  دارد 
گفت:  کند،  پرداخت  نیز  را  دولت  کارکنان 
البته این کار دشوار است و باید پولها جمع 
شود اما با همکارانم در بانک مرکزی و وزارت 
که  کردیم  توافق  خصوص  این  در  اقتصاد 

انشاءا... در انجامش روسفید باشیم.
خبرنگاران  خصوص  در  همچنین  وی 
دستگیرشده توسط وزارت اطاعات که به ادعای 
یکی از خبرنگاران مورد ضرب و شتم قرار گرفته 
شهروندی خاف  هر  شتم  و  گفت:ضرب  اند، 
امام در همان  قانون و مقررات است. حضرت 
بودند و در  اعدام  زمانی که عده ای مستحق 
اردوگاه های صالحه محکوم می شدند سفارش 
می کردند که کوچکترین تعرض و توهین به 

آنها صورت نگیرد چه برسد به خبرنگار.
خبرنگاری درباره دستورات اخیر ترامپ پرسید. 
نوبخت در جواب گفت: با آمریکا قطعا مذاکره 
نداشتیم. منافع ملی ما در صدر اهدافمان است. 
از سفر کشتی  درباره جلوگیری  است  ممکن 
گیران آمریکایی به کشور ما هم سئوال شود 
که پس از تعلیق دستورات آنها، ویزای کشتی 

گیران آمریکایی هم صادر شد.
نوبخت همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری 
فضاسازی  در  خارجه  وزارت  اینکه  بر  مبنی 
هایی که امروز علیه ایران صورت می گیرد به 
خصوص توسط آمریکا باید اطاع رسانی درست 
و شفافی داشته باشد، گفت: وظیفه همکاران 
من در دستگاه دیپلماسی این است که بدون 

از احساسات و آنچه که واقعیت است و منافع 
بعضی  اما  کنند  بیان  تامین می کند  را  ملی 
به  برد.  می  دار  به  را  آدم  سر  حقیقت  مواقع 
عنوان مثال بعد از فاجعه منا و اعدام ناحق شیخ 
نمر عربستان مورد انتقاد جهانیان قرار گرفت اما 
در فاصله کوتاهی با یک اقدام نادرست و حمله 
به سفارت عربستان این انگشت اتهام از سوی 
عربستان به سوی ایران برگشت لذا در قضیه 
ترامپ و ترامپیزیم نیز نباید اینگونه شود انگشت 
اتهامی که امروز به سوی او نشانه رفته است به 

سمت ایران بازگردد.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به این سوال 
که به دلیل بدهی بیمه ها بیمارستان ها بیماران 
بیمه ای را پذیرش نمی کنند و به آنها خدمات 
نمی دهند و وزیر بهداشت نیز در این خصوص 
گفته است که سخنگوی  دولت و وزارت کار باید 
پاسخگو باشند، توضیح داد: دو مفهوم در عرصه 
سامت وجود دارد یکی طرح تحول سامت که 
دولت است و امسال ۴ هزار میلیارد تومان تا 

پایان سال به آن تخصیص داده خواهد شد.
مشکات بیمه سامت

است،  بیمه سامت  بعدی  افزود: موضوع  وی 
یک سازمانی است به نام بیمه سامت ایرانیان 
در درون وزارت تعاون، عاوه بر آن نیز سازمان 
تامین اجتماعی نیز سازمان دیگری درون این 

سازمان است.
وی درباره مبلغ یارانه ها نیز گفت: برخی می 
گویند درآمد یارانه ها نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد 
تومان است ولی تنها ۳۶ هزار میلیارد به مردم 
پرداخت می شود! این بحث رقابتی انتخاباتی 

همچنان ادامه خواهد یافت.
é  گران بودن نرخ دالر به نفع اقتصاد ملی

نیست
نرخ  گفت:  ارز  نرخ  درباره  دولت  سخنگوی 
تومان  صد  چند  ما  گذشته  جلسه  از  دالر 
این است  پایین آمد و تاش همه در دولت 
که از قدرت پول ملی صیانت کنیم. این حرف 
بودن  باال  در  دولت  نفع  که  است  نادرست 
دست  به  بیشتری  پول  و  است  دالر  قیمت 
این  خاطر  به  اگر  باشید  مطمئن  آورد.  می 
مسئله، درآمدی به خزانه برود، زیانهای بسیار 
بیشتری به کشور می خورد که اصا خواست 
دولت نیست. قطعا گران بودن نرخ دالر به نفع 
اقتصاد ملی نیست و با وجودی که برخی در 
مقابل ارزان شدن ارز مقاومت می کنند، دولت 

قصد دارد پول ملی تقویت شود.

نوبخت در نشست خبری:

گرانبودنارزبهنفعاقتصادملینیست
عیدیراباحقوقبهمنمیدهیم

اد      امه از صفحه1
وارداتی  برنج  بهای  برنج،  گروه  در  هفته  این  در 
غیرتایلندی و برنج داخله درجه دو ثابت بود و قیمت 
افزایش  درصد  معادل ۰.2  یک  درجه  داخله  برنج 
یافت.در گروه حبوب بهای لوبیا چیتی معادل ۰.۳ 
درصد کاهش داشت و قیمت سایر اقام این گروه 

بدون تغییر بود.در هفته مورد بررسی، در میادین زیر 
نظر شهرداری انگور عرضه کمی داشت؛ سایر اقام 
میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی 
در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به 
نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می 
شد.میوه فروشی های سطح شهر اقام میوه و سبزی 

تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه 
بهای انگور معادل ۱۹.۴ درصد کاهش و قیمت سایر 
اقام این گروه بین ۰.۶ درصد تا ۶.۷ درصد افزایش 
داشت.همچنین در گروه سبزی های تازه بهای پیاز و 
سبزی های برگی ثابت بود؛ قیمت لوبیا سبز معادل 
۱.2 درصد کاهش و بهای سایر اقام این گروه بین 

۱.2درصد تا ۷.۸ درصد افزایش داشت.در هفته مورد 
گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و 
گوساله بدون تغییر بود و بهای گوشت مرغ معادل 
2.۵ درصد افزایش یافت.در این هفته قیمت شکر 
معادل ۰.۵ درصد کاهش داشت و بهای قند، چای 

خارجی و انواع روغ نباتی ثابت بود.

آمار رسمی دولت روایت می کند؛

گزارش گرانی 
و ارزانی کاالها
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ایرانتصویبقانونشهرکسازی
درپارلمانرژیمصهیونیستیمحکومکرد

سخنگوی وزارت امور خارجه،تصویب قانون شهرک سازی در پارلمان رژیم 
صهیونیستی را به شدت محکوم کرد.

به گزارش ایسنا ،بهرام قاسمی  ضمن محکومیت شدید قانون تصویب شده 
در پارلمان رژیم صهیونیستی در مورد ایجاد شهرک های یهودی نشین 
در سرزمین های اشغالی، سیاست این رژیم در شهرک سازی ها را مانع 
جدی در تامین ثبات و امنیت در منطقه دانست و ادامه این سیاست رژیم 
صهیونیستی را ناقض حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین بعنوان یکی از 

قواعد بین المللی،  عنوان کرد .
سخنگوی وزارت امور خارجه، همچنین اظهار داشت:  واضح است که 
شهرک سازی این رژیم مغایر با اصول و قواعد مورد پذیرش جامعه بین 
المللی بوده و جمهوری اسامی ایران یکبار دیگر از جامعه بین المللی می 
خواهد که در حمایت از تحقق خواسته های مشروع  فلسطینیان و تقویت 
جایگاه بین المللی مردم فلسطین و مخالفت با سیاست های توسعه طلبانه 

رژیم صهیونیستی گام های عملی و عاجل بردارند.
قاسمی در پایان تداوم اینگونه سیاست ها و اقدامات رژیم صهیونیستی که 
برخاف قطعنامه ها و اجماع جامعه بین المللی صورت می گیرد را موجب 
وخامت شرایط و بی ثباتی بیشتر منطقه دانست و از مجامع بین المللی و 
وجدان های بیدار خواست در برابر توسعه طلبی ها و تنش آفرینی های این 

رژیم سکوت نکنند.

بررسیبرنامهششمدرشوراینگهبانپایانیافت
سخنگوی شورای نگهبان از پایان بررسی الیحه برنامه ششم توسعه در این 

شورا خبر داد.
به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از پایان 

بررسی الیحه برنامه ششم توسعه در این شورا خبر داد.
وی در صفحه شخصی خود نوشت: با لطف خداوند بزرگ کار رسیدگی 
به الیحه برنامه ششم توسعه کشور در شورای نگهبان تمام شد و اکنون 
مشغول تنظیم متن نهایی هستیم تا ان شاء... تا پایان فرصت قانونی نظرات 

شورا به مجلس محترم اعام شود.

مسیرهای10گانهراهپیمایی22بهمن
پلیس راهور تهران بزرگ مسیرهای ۱۰ گانه راهپیمایی 22 بهمن را اعام 
کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسیرهای ۱۰ گانه راهپیمایی 22 

بهمن به این شرح است:
مسیر شماره ۱- مسجد امام حسین )ع( -میدان امام حسین )ع( - خیابان 

انقاب - خیابان آزادی - میدان آزادی. 
مسیر شماره 2- مسجد جامع ابوذر- میدان ابوذر - خیابان ابوذر- خیابان 

آیت ا... سعیدی - میدان آزادی.  
مسیر شماره ۳- مسجد امام هادی)ع( - خیابان شهید آقایی- میدان معلم 

- خیابان تختی - خیابان شهید آیت ا... سعیدی - میدان آزادی.
مسیر شماره ۴- مسجد دارالسام - میدان منیریه - خیابان شهید معیری 

- خیابان کارگر- میدان انقاب- خیابان آزادی - میدان آزادی.
مسیر شماره ۵- مسجد الجواد )ع(- میدان هفت تیر - خیابان شهید آیت ا... 

دکتر مفتح - خیابان انقاب - خیابان آزادی - میدان آزادی.
مسیر شماره ۶- مسجد حضرت امیر)ع( - خیابان کارگر شمالی - خیابان 

انقاب - خیابان آزادی - میدان آزادی.
مسیر شماره ۷- مسجد المهدی)عج( - خیابان ستارخان - خیابان شادمهر- 

خیابان آزادی - میدان آزادی.
مسیر شماره ۸- مسجد حضرت ابوالفضل )ع(- خیابان ستارخان - میدان 

توحید- خیابان توحید - خیابان آزادی- میدان آزادی.
مسیر شماره ۹- مسجد امام سجاد)ع( - خیابان آیت ا... اشرفی اصفهانی - 

فلکه دوم صادقیه - خیابان محمد علی جناح- میدان آزادی .
مسیر شماره ۱۰- مسجد امام جعفر صادق)ع(- فلکه دوم صادقیه - خیابان 

محمد علی جناح - میدان آزادی.

دختراننوجوانلباسمناسبندارند!
این قدر  لباس کودک  به طراحی  نمی دانم چرا  لباس گفت:  یک طراح 
کودک  لباس های  وجود  با  تولیدکنندگان  شاید  می شود،  بی توجهی 
خارجی که در بازار وجود دارد، لزومی برای سرمایه گذاری در این بخش 
نمی بینند. اغلب تولیدکنندگان نیز نمونه لباس های ترک را می خرند و از 

آن الگوبرداری می کنند.
به گزارش ایسنا، مریم روح زاده اظهار کرد: مدتی است که روی چاپ لباس، 
بویژه برای خردساالن کار شده است و از طراحان ایرانی استفاده می کنند؛ 
اما به نظر می رسد برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد که به بخش 

کودک وارد شوند. 
او با بیان این که من به این بخش عاقه زیادی دارم، افزود: من دو بچه دارم و 
لباس هایی را که می خواهم، نمی توانم برای آن ها در بازار پیدا کنم. به همین 

دلیل ترجیح می دهم خودم برای آن ها لباس طراحی کنم.
روح زاده با بیان این که ما با فقدان طراحی در حوزه لباس کودک مواجه 
هستیم، ادامه داد: برای نوجوانان، بویژه دختران لباس مناسبی در بازار پیدا 
نمی شود. لباس ها یا خیلی زنانه هستند یا بچه گانه و در این بخش اصا 

سرمایه گذاری نمی شود، شاید یکی از دالیل آن مقطع سنی گذرا باشد.
این مدرس دانشگاه گفت: شاید تولیدکنندگان برای طراحی لباس بانوان و 
مواجه با مقوله حجاب نمی توانند از الگوهای غربی استفاده کنند و مجبور 
به سرمایه گذاری و استفاده از طراحان ایرانی می شوند؛ اما چون این مشکل 
در حوزه کودکان وجود ندارد، ترجیح می دهند از همان الگوهای غربی 

استفاده کنند.
او در پاسخ به این که آیا شرکت و برگزیده شدن در جشنواره های مد و لباس 
فجر برای شما دستاوردی داشته است؟ اظهار کرد: برگزیده شدن طرح های 
من در این جشنواره فقط یک رزومه بود. هیچ تولیدکننده ای سراغ من 
نیامد، در حالی که من دوست دارم این طرح ها تولید و از آن ها استفاده شود. 
متاسفانه بخش کودک در جشنواره خیلی کم رنگ است. زمانی که جشنواره 
افتتاح می شود، ما لباس بزرگساالن را می بینیم و در گوشه ای از جشنواره، 
دو دست لباس کودک هم دیده می شود. مثل نمایشگاه کتاب که بخشی را 
به کودک اختصاص می دهند، باید بخشی از جشنواره مد و لباس را هم به 

کودکان اختصاص دهند تا بیننده ها جذب شوند.
دیگر  بخش های  و  بخش کودک  در  امسال هم  اینکه  بیان  با  روح زاده 
جشنواره مد و لباس فجر شرکت کرده است، گفت: می توانند برای بخش 
کودک به صورت جدا فراخوان دهند زیرا دانشجویان بسیاری در این حوزه 
فعالیت می کنند. من در این حوزه تدریس هم می کنم و می بینم که در این 
زمینه طراحی های بسیاری انجام می شود اما چون جشنواره جدایی وجود 
ندارد کسی کارهایش ارائه نمی دهد. این طراح لباس با بیان این که بخش 
کودک مهجور مانده است، گفت: من شنیده ام امسال کارهای زیادی در 

حوزه کودک به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
او اظهار کرد: اگر شب عید لباس هایی با طرح های ایرانی ارائه شود، از 
آن استقبال خوبی خواهد شد. طرح لباس های خارجی که در بازار عرضه 
می شود ریشه ایرانی ندارند. اطرافیان من بارها به گفته اند، ای کاش شبیه 
لباس هایی که برای بچه های تان طراحی کرده اید در بازار وجود داشت تا ما 

هم می توانستیم از آن استقبال کنیم.
این طراح لباس درباره این که برگزاری جشنواره هایی مثل مد و لباس تا چه 
اندازه می تواند موثر باشد و به معرفی طراحان ایرانی کمک کند؟ بیان کرد: 
پیش از برگزاری جشنواره مد و لباس جایی نبود که ما بخواهیم کارهای مان 
را ارائه و خودمان را نشان دهیم. من هر سال گواهی حضور در جشنواره را 
داشتم. البته حضور چند روزه ما در جشنواره نیز نمی تواند کمک آن چنانی 
به طراحان لباس کند تا تولیدکننده ها با آن ها کار کنند، بلکه برای محقق 

شدن این امر باید تبلیغات شود.

انقالبیگریفقطمبارزه
باآمریکانیست

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: در گفتمان 
سازی انقاب اسامی باید دستاوردهای انقاب به 

خوبی تبیین شود.
نشست  در  یدا... جوانی  ایسنا، سردار   گزارش  به 
در جمع  اسامی  انقاب  سازی  گفتمان  سیاسی 
اساتید دانشگاهی استان ، با طرح این سوال که آیا 
با تحوالت سیاسی آمریکا و روی کار آمدن ترامپ 
وضعیت متفاوتی با گذشته داریم و آیا آمریکا علیه 
ایران وارد جنگ نظامی می شود یا نه؟ اظهار کرد:  
آمریکا سال هاست به این نتیجه رسیده که نباید 
گفته  خودش  ترامپ  و  باشد  دیگر  جنگ  آغازگر 
هزینه های آمریکا در منطقه بی نتیجه است، چون 
حمله ی گذشته ی آمریکا به عراق هیچ سودی برای 

این کشور نداشت.
جوانی با اشاره به اینکه آمریکا در حال فرسایش 
است، تصریح کرد: آمریکا نمی تواند مثل گذشته 
خود را در منطقه حفظ کند و با شکل گیری بیداری 
اسامی و مقاومت در کشورهای خاورمیانه آمریکا 
ناکام شده و جنگ علیه ایران جنگ روانی است و 

نمی تواند به ایران حمله کند.
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: آمریکا با 
رعب و وحشت می خواهد زمینه را برای امتیازگیری 
در برجام های دیگر فراهم کند و رهبری بعد از برجام 

راه هرگونه مذاکره با آمریکا را بسته است.
وی با تأکید بر اینکه جبهه مذاکره ایران مردمی و با 
حمایت مردم است و جنگ علیه ایران فقط عملیات 
روانی است و مسئوالن باید هوشیار باشند، افزود: 
هدف گفتمان سازی انقاب اسامی شتاب بخشی به 
آرمان های انقاب و رسیدن آن به نقطه ی مطلوب 
در جهان است. جوانی با اشاره به اینکه پیش بردن 
انقاب اسامی کار آسانی نیست چون قرار است 
تمدن اسامی را در جهان با نظامات دقیق اسامی 
شکل بدهیم، خاطرنشان کرد: دغدغه اصلی دشمن 
به حاشیه بردن تمدن اسامی و جابه جایی قدرت در 

نظام ایران است. 
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: جنگ 
اقتصادی برای از پا درآوردن نظام اسامی بود و در 
دستاوردهای  باید  اسامی  انقاب  سازی  گفتمان 
انقاب گفته شود چراکه دشمن روی نقاط ضعف ما 
برای بدبین کردن مردم از نظام دست گذاشته است.

وی بابیان اینکه انقابی بودن و تجلی آن باید در 
عمل ثابت شود و انقابی گری فقط مبارزه به آمریکا 
نیست بلکه مبارزه با فساد، بی عدالتی، فقر و رفع 
مشکات مردم است تصریح کرد: بسیج اساتید باید 

نسل جوان را با انقاب و گفتمان انقابی آشنا کند.
جوانی با اشاره به اینکه جمله »ما می توانیم« کلمه 
واقعی است و در حوزه های مختلف ازجمله دفاع 
مقدس، قدرت دریایی، نظامی، هوافضا و دیگر امور 
ثابت شده است ، خاطرنشان کرد: امروز ایران اسامی 
دارای قدرت سیاسی کامل و به یک قدرت جهانی 

تبدیل شده است.
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: آمریکا از 
نفوذ راهبری ایران می ترسد، چراکه انقاب اسامی 
یک واقعیت است و امروز دشمن بر این مهم تمرکز 

کرده که مردم را از انقاب دور کند.
جوانی بابیان اینکه در طول عمر انقاب هرکجا با 
اصول انقابی پیش رفته ایم ، موفق بوده ایم، افزود: 
فساد، بی عدلتی، تورم و عدم رونق اقتصادی نتیجه 
انقابی گری نیست و باید بدانیم که اقتصاد مقاومتی 
اضافه  است. جوانی  از مشکات  برون رفت  راه حل 
کرد: دشمن ازانتخابات سال ۹۶ می خواهد به عنوان 
یک فرصت برای خود استفاده کند و افکار پلید خود 
را در داخل ایران و نظام پیاده کند که بسیار ضروری 
است مسئوالن و مردم هوشیاری خود را حفظ کنند.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: تفرق 
انقابی است لذا نیروهای  انفعال آفت نیروهای  و 
انقابی باید بسیار هوشیار باشند و از این دو ویژگی 

مهم دوری کنند.

بیانیهشوراینگهبانبهمناسبت
یوما...22بهمن

شورای نگهبان در بیانیه ای با گرامی داشت سالروز 
پیروزی شکوهمند انقاب اسامی، ملت آگاه و بصیر 
ایران اسامی را برای حضور پر شکوه در راه پیمایی 

یوم ا... 22 بهمن دعوت کرد.
به گزارش ایسنا، مشروح این بیانیه به شرح ذیل 

است:
در دهه مبارکه فجر یاد می کنیم از دالوری های 
عدالت  و  ندای حق طلبی  به  که  انقابی  مردمی 
فداکاری  با  و  گفته  لبیک  الهی  رادمردی  جویی 
بساط حکومت جنایتکار،  بسیار  و جانفشانی های 
منحوس و طاغوتی پهلوی را برچیدند و در 22 بهمن 
عزیزان خود، شهد  اهدای جان های  بهای  به   ۵۷

شیرین پیروزی نوشیدند.
استکبار جهانی که سیلی محکمی از انقاب اسامی 
خورده بود پس از این پیروزی بزرگ، برای تلخ کردن 
کام انقابیون و ناامید کردن سایر مستضعفان جهان 
از تکرار جنبش های انقابی، دسیسه ها و فتنه های 
بسیاری برانگیخت و با تمام قدرت سخت و نرم خود 

علیه نظام نوپای انقاب اسامی اقدام نمود.
اکنون در سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقاب 
اسامی ایران، نهال انقاب به سامت از انواع فتنه ها 
و تهدیدات عبور کرده و تبدیل به درخت تنومندی 
شده است اما دشمنان قسم خورده نظام هنوز دست 
از خصومت برنداشته و همچنان با پی ریزی فتنه های 
پیچیده تری سعی در خدشه دار کردن وجهه انقاب 

اسامی دارند.
پیروزی  سالروز  گرامیداشت  با  نگهبان  شورای 
از مردم  انقاب اسامی، ضمن دعوت  شکوهمند 
غیور و بصیر ایران اسامی برای شرکت باشکوه در 
راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن، امیدوار است با یاری 
خداوند متعال، توسل به ائمه اطهار علیهم السام 
و با درایت رهبر معظم انقاب و هوشیاری مردم 
فتنه های پیچیده پیش رو نیز خنثی و روز به روز بر 
اقتدار نظام مقدس جمهوری اسامی افزوده گردد و 
ان شاء ا... به زودی پرچم حکمرانی بر پایه عدل الهی، 
در دستان صاحب اصلی  آن حضرت صاحب  الزمان 

)عج( قرار گیرد.

خبرخبر

رئیـس جمهـور گفـت: اینکـه در کنـار مذاکـره 
۱+۵، مذاکـره قزاقسـتان و آسـتانه بوجـود آمد، 
نشـان دهنده آن اسـت کـه مذاکـره هسـته ای 
می توانـد الگویـی بـرای انجـام ده ها مذاکـره به 

منظـور امنیـت و ثبـات منطقه شـود.
حجت االسام والمسلمین حسن روحانی دیروز 
و  برگزیدگان  از  تجلیل  و  تقدیر  مراسم  در 
شایستگان تقدیرسی و چهارمین  جایزه کتاب 
سال جمهوری اسامی ایران و بیست و چهارمین 
جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسامی ایران، 
را  بیان حقیقت، جامعه  و  اندیشه  با  گفت:باید 

آسیب ناپذیر کنیم.
مهم  مسایل  در  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  
اجتماعی و سیاسی می توان با بیان حقایق، بیدار 
کردن ذهن ها و اندیشه ورزی در برابر مشکات به 
پیروزی رسید، اظهار داشت: با فکر، اندیشه و قلم، 
می توان مشکات موجود را برطرف کرده و کتاب 

می تواند جامعه را به حرکت درآورد.
روحانی، با تبریک ایام دهه فجر، گفت: انقاب 
قلم،  استدالل،  بیان،  منطق،  پیروزی  اسامی 
کتابت، علم مردم با راهبری امام، در برابر قدرت 
و انواع ابزار نظامی و امنیتی و نیز پشتیبانی همه 

ابرقدرت ها از رژیم استبداد بود.
رئیس  جمهور خاطر نشان کرد: انقاب اسامی 
برای همه آشکار کرد که  را  این واقعیت  ایران 
شرایط هر چقدر هم سخت و دشوار باشد، پایان 
آن پیروزی حق بر باطل خواهد بود و این موضوع 
همه  عدالت خواهانه  حرکت  برای  بزرگ  امید 

انسان ها در طول تاریخ است.
و  اندیشه  از  آئینه ای  و  را مظهر  روحانی کتاب 
فکر یک اندیشمند، عالم و صاحب قلم توصیف 
کرد و اظهارداشت: کتاب همان فکر است، فکری 
که خدای بزرگ هنرمند، توانست به واسطه ان 
قدرتی را به ما عنایت کند که آنچه در ذهن و 
مغز ما پرورش می یابد با اشاره و حرکت قلم به 

دیگران منتقل شده و ماندگار شود.
رئیس  جمهور افزود: تنها و مهم ترین راه انتقال 
آنچه در قرن های گذشته اتفاق افتاده به نسل 
اسام،  آسمانی  لذا معجزه  و  بود  کتابت  امروز، 
گاهی قرآن و گاهی کتاب نامیده می شود. یعنی 
گفت همه معجزه پیامبر اسام)ص( کتاب، قرآن، 
نوشتن، خواندن و تاوت کردن است و همین 
معجزه بود که به همه قدرت های آن زمان و کفر 

و بت پیروز شد.
روحانی خاطر نشان کرد: بدون تردید، حرف نو، 
راه نو و نظریه جدید جاذبه بیشتری دارد و از 
اثر ماندگارتری برخوردار است. چه بسا کتاب ها و 
سخنان زیادی گفته شده اما ماندگار نشدند و در 
مقابل  برخی از نوشته ها در کتابخانه های مردم 
در کنار قرآن مجید و نهج الباغه وجود دارد و 
بدون شک کتاب های بوعلی سینا، فارابی، شیخ 
مفید و شیخ طوسی از قفسه کتابخانه های مردم 

حذف شدنی نیست.
رئیس جمهور با طرح این سوال که امام راحل 
انقاب اسامی را رهبری و به  چگونه توانست 
پیروزی برساند، به اتفاقات روز ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ 
اشاره کرد و گفت: امام توانست حتی نیروهای 
مسلح رژیم گذشته را به دامان ملت و انقاب 
بکشاند و آنها را جذب کند و در چنین روزی 
افسران نیروی هوایی شاه که در میان نیروهای 
سه گانه نزدیک ترین آنها به رژیم گذشته بودند، 

و در شرایطی که هنوز معلوم نبود، پایان انقاب، 
با  و  و جان  با دل  است،  یا شکست  و  پیروزی 
افتخار در برابر امام خمینی)ره( احترام نظامی 

گذاشتند.
چه  اگر  امام)ره(  کرد:  نشان  خاطر  روحانی 
رسانه ای مانند رادیو و تلویزیون در اختیار نداشت 
اما با یک نوار ضبط صوت و با بلندگوهای مساجد 
رسانید.  به گوش همه جهانیان  را  سخن خود 
امام)ره( با قلم، اعامیه و کام خویش جامعه را 

به حرکت درآورد.
قلم  اندیشه،  ملی،  امنیت  عالی  شورای  رئیس 
اسامی  انقاب  پیروزی  اصلی  عامل  را  بیان  و 
دانست و گفت: امام)ره( با دو نظریه، اندیشه و 
سخن جدید انقاب را به پیروزی رسانید و البته 
عده ای در همان ابتدا با آن مخالف بودند. نظریه 
اول امام پیوند دین و سیاست و جدا ناپذیری آن 
بود و عده ای این نظریه را نمی پسندیدند و تصور 
ارتباط  و  معنویت  برای  عمدتاً  دین  می کردند 
انسان با خدا و ساختن آخرت است و فکر نمی 

کردند که آخرت محصول دنیاست.
رئیس  جمهور افزود: برخی تصور می کردند که 
که  چرا  نیست  سازگار  دین  با  سیاست  جنس 
عهد  به  وفای  و  معنویت  صداقت،  دین  اساس 
مختلف،  بازیگری های  سیاست  جنس  و  است 
 فریب، دروغ گویی و دو رویی است، اما سیاست 
درست  ارتباط  و  جامعه  صحیح  راه  معنای  به 
حفظ  یکدیگر،  با  دولت ها  و  ملت ها  کشورها، 
منافع و مصالح ملی،  عین دیانت است و مگر 
پیامبر اسام)ص( با دیگران معاهده صلح و پیمان 
و چارچوبی برای اداره شهر مدینه و دنیای اسام 
و چارچوبی برای زندگی مسلمان و غیرمسلمان 

در کنار یکدیگر در مدینه، نداشت؟
روحانی گفت: معنای اسام این نیست که افکار، 
و  جامعه حذف شده  در  دیگر  ادیان  و  اندیشه 
حضور نداشته باشند و اگر چنین بود، پیامبر به 
اهل کتاب و دین آنها احترام نمی گذاشت. البته 
ادیان گذشته  که دین اسام کمال یافته همه 
احترام  و  جایگاه  از  هم  ادیان  سایر  اما  است، 
برخوردارند و چنین نیست که با آمدن حضرت 
ابراهیم)ع( دین و سخن حضرت نوح)ع( به طور 
کامل از بین رفته باشد. البته هر دینی کمال و 
تکمیل یافته دین قبلی است و امروز اسام دین 

کامل و هدایتگر در جامعه است.
استقال  سیاستی،   اگر  افزود:  جمهور  رئیس  
کشور، دین و هویت مردم را به باد می دهد، این 
دین است که  باید در مقابل آن بایستد و راه و 

رسم درست را در جامعه استقرار دهد.  
امام  دوم  نظریه  به  اشاره  با  ادامه  در  روحانی 
راحل، اظهار داشت: براساس این نظریه امام)ره( 
معتقد بودند  که یک ملت با وحدت و یکپارچگی 
این  و  شود  پیروز  قدرتی  هر  برابر  در  می تواند 
مهم ترین نظریه اجتماعی  و سیاسی امام امت بود 
و مخالفان آن چنین می گفتند که مگر می توان 
با دست خالی در برابر ابزارهای پیشرفته  نظامی 

ایستادگی کرد.  
رئیس  جمهوری گفت: امام)ره( در روزهای سال 
۵۷ باوجود شبهه های فراوانی که وجود داشت، 
نداشتند  تردیدی  هیچ  و  مطمئن  بودند  کامًا 
که مردم و انقاب پیروز خواهند شد و قاطعانه 
اعام می کردند که وقتی ملت  دست به دست 
هم دهند، اراده آنها در برابر هر قدرتی به پیروزی 

خواهد رسید.  
انقاب  از  پس  دوران  در  کرد:  اضافه  روحانی 
اسامی و دفاع مقدس نیز زمانی که در ماه های 
آمد،  بوجود  کردستان  اتفاقات  اولیه  انقاب 
امام)ره( به جای اینکه نیروهای مسلح را خطاب 
دستور صادر  آنها  به  دهد  و  قرار  سخنان خود 
کند، خطاب به مردم اعام می کرد که پاوه در 
با آن مقابله شود. در  دوران  باید  خطر است و 
دفاع مقدس نیز همواره از مردم دعوت می کردند 
در برابر تجاوزگری رژیم صدام  بایستند و این 
 موضوع عامل اصلی پیروزی در برابر دشمنان بود.  
اشاره  با  خود  سخنان  ادامه  در  جمهور  رئیس  
مذاکرات  موضوع  در  موفقیت  اصلی  عوامل  به 
هسته ای با شش قدرت بزرگ، اظهار داشت: عامل 
اصلی پیروزی در این مذاکرات دو نظریه رهبر 
معظم انقاب بود. اینکه ایشان در ایام انتخابات 
سال ۹2 اعام کردند که رأی مردم، حق الناس 
است و هر کس حتی اگر با نظام میانه ای ندارد 
باید بخاطر کشورش پای صندوق های رأی بیاید 
و نیز با نظریه نرمش قهرمانانه، باعث شدند که ما 

در مذاکرات به موفقیت برسیم.
روحانی خاطر نشان کرد: بی تردید عامل اصلی 
و   ۹2 خرداد  در  مردم  رأی  هسته ای،  پیروزی 
اجتماع بزرگ مردمی پای صندوق آراء بخاطر 

بیانات مقام معظم رهبری بود.
باور  این  بر  عده ای  کرد:  اضافه  جمهور  رئیس  
هستند که نباید با قدرت های جهانی گفتگو و 
مذاکره کرد و با آن مخالف اند چرا که معتقدند 
آنها بر سر ما، کاه می گذارند، اما ما با توجه به 
دو نظریه و فتوای سیاسی مقام معظم رهبری 
روند  عزت،  و  استدالل  منطق،  با  توانستیم 

مذاکرات و توافق را به جایی برسانیم که رییس 
جمهوری جدید آمریکا نمی تواند، این توافق را 
تحمل کند و آن را بدترین توافق در تاریخ آمریکا 

می داند.
روحانی گفت: البته توافق هسته ای، نتیجه برد – 
برد داشته و به نفع همه و منطقه است و اینکه 
در کنار مذاکره ۱+۵، مذاکره قزاقستان و آستانه 
مذاکره  که  است  آن  نشان دهنده  آمد،  بوجود 
هسته ای می تواند الگویی برای انجام ده ها مذاکره 

به منظور امنیت و ثبات منطقه شود.
اندیشه  اگر  تردید  بدون  افزود:  جمهور  رئیس  
نرمش قهرمانانه و حق الناس بودن آراء و تشویق 
نبود،  آراء  صندوق  پای  در  حضور  به  مردم 
نمی توانستیم به پیروزی برسیم و امروز هم اگر 
ده ها مشکل پیش پای ما وجود دارد، بدانید که 
با فکر، اندیشه و قلم می توان آنها را برطرف کرد.

روحانی خاطر نشان کرد: از تحول بزرگی مانند 
انقاب اسامی و مذاکرات سیاسی پیچیده  ای 
مانند مذاکرات هسته ای، با اندیشه و فکر عبور 
کردیم و این اندیشه از تراوش فکر صاحبان قلم و 

اندیشمندان است.
رییس  جمهور در ادامه خاطر نشان کرد: اگر امروز 
معتقدند که جاذبه کتاب کم شده است باید علت 
آن را خود صاحبان قلم و اندیشه جستجو کرده 
و دولت نیز در این مسیر آماده کمک و حمایت 
است و همه وزرای ارشاد دولت یازدهم در برابر 
سخنان حق صاحبان قلم، گوش شنوایی داشته و 
دارند و همه باید تاش کنیم که جاذبه الزم برای 

کتاب ایجاد کنیم.
روحانی افزود: کتاب ابعاد مختلفی دارد که باید 
برای جذاب بودن آن به همه این ابعاد در کنار 
یکدیگر  توجه شود ضمن اینکه بایستی برندهای 
معروف و معتبر در عرصه نشر، چاپ و تألیف را 

تشویق و تقویت  نمود.  
رئیس  جمهور خاطر نشان کرد: قطعاً اگر کتابی 
نیز  و  بین مردم  فاصله  و  ایجاد شکاف  موجب 
اختاف بین  مذاهب اسامی و ترویج افراط گری 
و خشونت شود، مسلماً نمی تواند کتاب مفیدی 
باشد و کتابی مفید است  که وحدت آفرین باشد.  

متخصص  عده ای  متأسفانه  افزود:  روحانی 
خشونت هستند و از ذهن و بیانشان خشونت 
و تنش خارج  می شود در حالی که ما همه یک 
ملت واحد و منافع مشترک داریم و همه ایرانی 
هستیم، چرا باید رو در روی  یکدیگر قرار بگیریم. 
بیایید و بهتر است بگذاریم جامعه آرام بوده و 
همه با آزادی به صحنه بیایند و به انقاب،  کشور 

و صندوق آراء عشق بورزیم.  
ما  برای  اسام  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس  
جمهوریت، صندوق آراء و حاکمیت ملی آورد و 
جمهوریت و  صندوق آراء برای ما تقویت فرهنگ 
اسام را خواهد آورد. ما فرهنگی بدون قانون و 
دولت نمی خواهیم بلکه  فرهنگ ما در کنار دولت 
است. در عین حال دولت بی فرهنگ هم برای ما 
بی ارزش است. لذا  فرهنگ ما هم باید فرهنگ 
قانون و در چارچوب قانون باشد و اینها اهداف 
بلندی است که از روز نخست  نهضت اسامی به 

دنبال آن بوده ایم.  
روحانی خاطر نشان کرد: کتاب باید بتواند میراث 
گذشتگان ما را به خوبی حفاظت کرده و اندیشه 
ما را  برای حرکت به سوی تعالی تقویت نموده و 

زمینه را برای آینده ای پرغرور رقم بزند.  

روحانی: مشکالت فقط با تفکر و اندیشه حل شدنی است
دههفجر؛یادآورپیروزیمنطقبرزوروقدرت

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسامی در دیدار با رئیس کمیسیون 
انتخابات و آیین نامه پارلمان فدرال آلمان گفت:در 
بحران های منطقه ای به ویژه بحران سوریه آمریکا 

اشتباه بزرگی مرتکب شده است.
یوهان واده فول رئیس کمیسیون انتخابات و آیین 
نامه پارلمان فدرال آلمان با عاءالدین بروجردی 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس شورای اسامی دیدار و گفت وگو کرد.
بروجردی در ابتدای این دیدار با اشاره به ضرورت 
گفت وگوی نمایندگان پارلمان های ایران و آلمان 
درخصوص مسائل منطقه ای و بین المللی گفت: با 
توجه به نقش تعیین کننده ایران در منطقه و جایگاه 
مهم آلمان در اروپا رایزنی و گفت وگوی نمایندگان 
دو کشور می تواند نقش بسزایی در رسیدن به درک 

متقابل و حل بحران های منطقه ای داشته باشد.
وی درهمین راستا افزود: روابط پارلمانی میان دو 
کشور از ظرفیت باالیی برخوردار است و طی سال 
های اخیر هیات های پارلمانی زیادی میان دو کشور 
مبادله گردیده است و در دوره پیش رو نیز مجلس 
شورای اسامی از ارتقای سطح این گفت وگوها 
استقبال می کند. رییس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسامی در ادامه 
این دیدار با اشاره به ترویج افراط گرایی و تروریسم 
در منطقه و جهان گفت: جمهوری اسامی ایران 

از هرگونه همکاری و اتخاذ ابتکار و رویکردی که 
مبتنی بر مبارزه جدی و واقعی با تروریسم باشد، 

استقبال می کند.
وی افزود: در بحران های منطقه ای به ویژه بحران 
سوریه آمریکا اشتباه بزرگی مرتکب شده است. در 
این مورد جمهوری اسامی ایران معتقد به حل 
مسئله از طریق گفت وگو، با همکاری همه گروه 
خارجی  کشورهای  دخالت  بدون  و  سوری  های 

است.
با اشاره  پایانی سخنان خود  بروجردی در بخش 
به آزمایش اخیر موشکی کشورمان گفت: سامانه 
عامل  تنها  ایران  اسامی  جمهوری  در  موشکی 
اسامی  جمهوری  دفاعی  راهبرد  در  بازدارندگی 
ایران است و سیاست توسعه و تقویت آن هیچگاه 

تغییر نخواهد کرد.
وی افزود: این توانمندی علیه هیچ کشوری نیست 
و مخالفت های آمریکا نیز هیچ مبنای قانونی و بین 
کمیسیون  رئیس  فول  واده  یوهان  ندارد.  المللی 
انتخابات و آیین نامه پارلمان فدرال آلمان نیز در 
این دیدار گفت: ایران و آلمان روابط دیرینه ای دارند 
و در مقاطع کنونی تقویت و تعمیق روابط دو کشور 
از اهمیت زیادی برخوردار است. وی در  برای ما 
ادامه با اشاره به توافق ایران و ۱+۵ در مسئله هسته 
ای گفت: اینکه توانستیم به یک توافق بین المللی 
برسیم، برای ما بسیار حائز اهمیت است و ما باید 
همگی به تعهدات مندرج در این سند پایبند باشیم.

یوهان واده فول در ادامه بر اهمیت توسعه و تقویت 
روابط تجاری و اقتصادی ایران و آلمان تاکید کرد 
و گفت: با توافق هسته ای فضای جدیدی فراروی 
ایران و اروپا گشوده شد که با استفاده از آن می توان 
سطح همکاری های تجاری فیمابین را تا حد قابل 
ماحظه ای ارتقا داد. وی در پایان این دیدار گفت: 
با جمهوری اسامی ایران هم نظر هستیم که باید 
بحران های منطقه ای به دور از دخالت های خارجی 
حل شود و نباید اشتباهی که غرب درخصوص لیبی 

مرتکب شد در کشورهای دیگر تکرار شود.
های  همکاری  تقویت  بر  طرفین  دیدار  این  در 
پارلمانی در سطوح مختلف از جمله کمیسیون های 
تخصصی و گروه های دوستی پارلمانی دو کشور 

تاکید کردند.

بانک پاسارگاد در راستای ایفای رسالت های اجتماعی خود، در ایام دهه مبارک فجر، یک مدرسه 
در روستای فرخ آباد زیبادشت استان البرز افتتاح کرد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
طی مراسمی که با حضور سید حمید طهائی استاندار البرز، حجت االسام و المسلمین دکتر 
ایمانی امام جمعه فردیس، حمید احدی فرماندار فردیس، خسرو ساکی مدیرکل اداره کل 
آموزش و پرورش استان البرز، فرشته فهمیده مدیر اداره آموزش و پرورش فردیس، جمعی از 
خیرین، مسئوالن محلی، دانش آموزان، مدیران ارشد بانک پاسارگاد و جمعی از اهالی منطقه 
برگزار شد، مدرسه ی ۵ کاسه ی »پاسارگاد«، با ۳۵۰ مترمربع زیربنا و ۱2۰ متر محوطه سازی 
افتتاح شد. در مراسم افتتاح این مدرسه، استاندار البرز و فرماندار فردیس هر یک طی سخنانی، 
ضمن تشکر و قدردانی از دکتر مجید قاسمی و بانک پاسارگاد، اقدامات این بانک را در راستای 
ایفای مسئولیت های اجتماعی و ایجاد شرایط تحصیلی مناسب برای دانش آموزان در مناطق 
محروم، ارزشمند خواندند. مهندس خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی 
ایفای  را  بانک پاسارگاد  رویکرد های  مهم ترین  از  یکی  نیز طی سخنانی،  بانک پاسارگاد 
رسالت های اجتماعی خود دانست. وی با بیان اینکه تاکنون بانک پاسارگاد اقدام به ساخت 
چندین مدرسه، کتابخانه، مرکز بهداشت، بیمارستان و ... در مناطق محروم کشور کرده است، 
تأکید کرد: بانک ها می توانند در زمینه ارتقای کیفیت آموزش، سامت، فرهنگ و همچنین 
در توسعه و آبادانی کشور نقش بسیار موثری ایفا کنند. بانک پاسارگاد نیز عاوه بر ایفای نقش 
خود در صحنه اقتصادی کشور، گام های سازنده ای را جهت انجام مسئولیت های اجتماعی 
خود برداشته است و اینگونه اقدامات را با جدیت پیگیری خواهد کرد.همچنن دانش آموزان 
ضمن حضور در مراسم و قدردانی از اقدامات بانک پاسارگاد، به اجرای برنامه های هنری و 
سرود پرداختند.گفتنی است بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، در 
مناطق محروم استان های مختلف کشور، به ساخت مدرسه، کتابخانه های عمومی، خانه های 
بهداشت و بیمارستان اقدام می کند. در این راستا تاکنون در استان های اردبیل، همدان، 
کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، کرج، آذربایجان 
شرقی، قم، تهران، کرج، مشهد، قزوین، اهواز و ... چندین مدرسه، کتابخانه، خانه بهداشت و 
بیمارستان ساخته و یا در حال ساخت دارد. این بانک همچنین در راستای ایفای رسالت های 
اجتماعی خود اقداماتی از قبیل حمایت از موسسات عام المنفعه و جمعیت های خیریه، حمایت 
از نخبگان علمی و نفرات برتر کنکور سراسری تا هر مقطعی که در کشور ادامه تحصیل دهند، 
توجه ویژه به بحث ورزش و حمایت از ورزشکاران تیم های مختلفی مانند کشتی، فوتسال، 
کوهنوردی و ...، حمایت از برگزاری کنفرانس ها و همایش های علمی و تخصصی، کمک به 
آزادی زندانیان مالی غیرمقصر، پشتیبانی از هنرمندان و فعالیت های هنری، کمک به نیازمندان 

و افراد آسیب دیده از بایای طبیعی و ... را در کارنامه خود دارد.

به مناسبت دهه مبارک فجر انجام شد؛

افتتاحمدرسهدرمناطقمحروماستان
البرزتوسطبانکپاسارگاد

بروجردی:سیاستهایتوسعهوتقویتایران
تغییرنمیکند
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گل زری فرخنده بخش؛  نمایندگان مردم در خانه 
 ۳۱ کاهش  برای  ها  زیرساخت  اینکه  بیان  با  ملت 
درصدی سوانح رانندگی تا پایان برنامه ششم فراهم 
نیست از مرگ ساالنه ۱۷ هزار نفر در تصادفات جاده 

ای انتقاد کردند.
سوانح رانندگی همه ساله باعث مرگ و مصدومیت 
هزاران نفر شده، میلیاردها دالر هزینه بر اقتصاد کشور 
تحمیل و خانواده های زیادی را داغدار می کند و به 
گونه ای یکه تاز آمار مرگ و معلولیت در کشور است.
طبق اظهارات نمایندگان مجلس مجموع افرادی که 
در حوادث رانندگی دچار معلولیت و فوت می شوند از 
میزان فوتی های ناشی از بیماری های قلبی و عروقی 
در کشور بیشتر بوده و سوانح رانندگی دومین علت 

مرگ و میر در کشور است.
در این رابطه دولت در برنامه ششم مکلف به کاهش 
۳۱ درصدی حوادث رانندگی به نسبت تعداد ۱۰ هزار 
خودرو تا پایان برنامه ششم شد با این حال نمایندگان 
بر این باورند تا زمانی که زیرساخت ها فراهم نشود 
تحقق کاهش ۳۱ درصدی حوادث رانندگی امکانپذیر 

نیست.
گفته ها حاکی از آن است که تعداد کشته های سوانح 
رانندگی ده ها برابر سوانح ریلی و هوایی کشور است 
این در حالی است که حوادث سوانح ریلی و هوایی 
از اهمیت بیشتری نزد مسئوالن برخوردار است و به 
نمی  توجه چندانی  رانندگی  از سوانح  ناشی  تلفات 

شود.
طبق اظهارات نمایندگان استانداردسازی خودروها و 
جاده ها و همچنین آموزش و فرهنگ سازی نقش 
ایفا می کند و  موثری در کاهش تخلفات رانندگی 
در این رابطه باید فرهنگ عمومی جامعه ارتقا یابد 
برای کاهش سوانح و  و اطاع رسانی ها و آموزش 

حوادث رانندگی مورد توجه قرار گیرد.
سوانح رانندگی دومین علت

 مرگ و میر پس از بیماری های قلبی
رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس  در 
مورد مصوبه مجلس در رابطه با کاهش ۳۱ درصدی 
خودرو  هزار   ۱۰ تعداد  نسبت  به  رانندگی  حوادث 
و  یکپارچگی  علیرغم  ششم،گفت:  برنامه  پایان  تا 
هماهنگی در برنامه های پنج ساله تنها 2۵ درصد 
از اهداف آنها محقق شد از این رو بعید به نظر می 
رسد بیش از ۱2 درصد از اهداف الیحه برنامه ششم 
که ۱۱۰ ماده آن را مجلس مصوب کرده محقق شود؛ 
در واقع کاهش ۵ درصدی سوانح رانندگی تا پایان 
برنامه ششم هم دور از ذهن است، البته اگر زیرساخت 
ها فراهم شود شاید بتوان به این هدف الیحه برنامه 

دست یابیم.
 نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای 
تصادفات  و  سوانح  اینکه  از  تاسف  ابراز  با  اسامی، 
رانندگی پس از بیماری های قلبی دومین علت مرگ 
و میر در کشور است از عدم اعام آمار واقعی سوانح 
رانندگی در کشور انتقاد کرد و ادامه داد: متاسفانه 
سیستم حمل ونقل ریلی و جاده ای کشور به شدت 
فرسوده و بی کیفیت است که این موضوع در بروز 
سوانح رانندگی نقش عمده ای ایفا می کند و عاوه 
بر این وضعیت ایمنی جاده های کشور نامناسب و 
نیست، همین  ترانزیتی  کامیون های  تردد  مناسب 
موضوع باعث شده ساالنه جان هزاران نفر به دلیل بی 
توجهی نسبت به استانداردهای جاده ای و خودرویی 

در معرض تهدید قرار گیرد.
وی از بی توجهی نسبت به استانداردسازی خودروها و 
جاده ها انتقاد کرد و گفت: هیچ توجیهی برای تولید 
خودروهای بی کیفیت وجود ندارد؛ در جهت کاهش 
است  بهتر  رانندگی  تصادفات  از  ناشی  های  کشته 
تولید خودروهای بی کیفیت داخلی متوقف و نسبت 
به واردات برندهای معروف و باکیفیت اقدام کرد؛ آیا 
با  وارداتی  از خودروهای  ندارند  شایستگی  ما  مردم 
کیفیت و استاندارد و با قیمت مناسب استفاده کنند؟ 
در واقع استفاده از خودروهای ایمن و استاندارد حق 
توجهی جدی  به آن  باید  مردم است که مسئوالن 

داشته باشند.
اینکه  بیان  با  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 

زیرساخت ها برای کاهش سوانح رانندگی 
متاسفانه  افزود:  نیست،  فراهم  کشور  در 
از  داخلی  مونتاژ  و  تولیدی  خودروهای 
استانداردهای الزم برخوردار نیستند، این در 
حالی است که هیچ گونه تاشی در جهت 

بهبود کیفیت آنها هم صورت نگرفته است.
فرمانده  اولتیماتوم  یادآوری  با  خضری 
نیروی انتظامی به خودروسازان درباره توقف 
رعایت  در صورت  گذاری خودروها  شماره 
توجهی  بی  داد:  ادامه  آنها،  ایمنی  نشدن 
خودروسازان به رعایت استانداردها و به تبع 
آن کشته های ناشی از تصادفات رانندگی به 
مرحله ای رسید که  فرمانده نیروی انتظامی 
را مجبور به دادن اخطار به خودروسازان و 
توقف شماره گذاری خودروها کرد در حالی 
که تمامی کشورهای در حال توسعه مانند 
کشور تایلند بهبود کیفیت خودروها را در 

اولویت قرار داده است.
ها  جاده  و  خودروها  استانداردسازی  وی   
و همچنین آموزش و فرهنگ سازی را در 
و  دانست  موثر  رانندگی  تخلفات  کاهش 

گفت: در این رابطه باید فرهنگ عمومی جامعه ارتقا 
یابد و اطاع رسانی ها و آموزش برای کاهش سوانح و 

حوادث رانندگی مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه سازمان 
های استاندارد در دنیا برخاف کشور ما زیرمجموعه 
دولت نیستند، تصریح کرد: متاسفانه سازمان استاندارد 
در کشور ما کاما دولتی است و به گونه ای دستوری 
فعالیت می کند در حالی که استاندارد پاشنه آشیل 
تولید خودرو است و باید به صورت جداگانه و بر اساس 

افکار و خواسته های عمومی فعالیت کند.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس دهم، 
با بیان اینکه افزایش جرائم تاثیر چندانی در کاهش 
تخلفات رانندگی ندارد، گفت: در این رابطه الزم است 
سیاست های تشویقی بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا 

تنبیهی و تعزیری.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی، با 
تاکید بر اینکه مسئوالن ذی ربط باید نسبت به نحوه 
هزینه کرد جرائم رانندگی شفاف سازی کنند، ادامه 
داد: چگونگی نحوه هزینه کرد جرائم رانندگی همواره 
مورد بحث بوده  و مشخص نیست در چه زمینه ای 
صرف می شود این در حالی است که جرائم رانندگی 
باید صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود بنابراین 
باید شفاف سازی کنند که چه  مسئوالن ذی ربط 
نقل  رانندگی صرف توسعه حمل و  از جرائم  اندازه 

عمومی کشور شده است؟
خودروها و جاده ها ایمن نشوند، سوانح 

رانندگی کاهش نمی یابد
جلیل مختار سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس 
نیز در مورد مصوبه مجلس در رابطه با کاهش ۳۱ 
درصدی حوادث رانندگی به نسبت تعداد ۱۰ هزار 
خودرو تا پایان برنامه ششم، افزود: برای تحقق این 
مهم باید برنامه علمیاتی و زیرساختی تعریف شده 
و همچنین به ارتقای شاخص ها باید توجه داشت تا 
و  کرد  برنامه ششم حرکت  فرآیند  اساس  بر  بتوان 
چنانچه این موضوع تنها بر روی کاغذ و در حد برنامه 
باشد هیچ توفیقی در کاهش سوانح رانندگی حاصل 

نخواهد شد.
 نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسامی، با 
بیان اینکه در جهت کاهش حوادث رانندگی باید در 
راستای استانداردسازی خودروها، جاده ها و آموزش 
بنابراین  داد:  ادامه  برداشت،  گام  رانندگان  جامع 
رعایت  به  مقید  را  خود  خودروسازان  که  زمانی  تا 
استانداردها ندانند، رانندگان نکات ایمنی را رعایت 
نکرده و همچنین جاده ها بهسازی نشود نمی توان 
به کاهش حوادث رانندگی در کشور هیچ گونه امیدی 

داشت.
با بیان اینکه برای کاهش سوانح رانندگی باید  وی 
تمامی عوامل موثر در سوانح را از بین برد، تصریح 
کرد: در بروز سوانح رانندگی نمی توان تنها رانندگان را 
مقصر دانست بلکه باید به این موضوع توجه داشت که 
آیا جاده ها و خودروهای ما از استانداردهای الزم برای 
کاهش سوانح برخوردار بوده و در جهت نیل به این 
مهم گام برداشته ایم؟ آیا خودروسازان تاکنون خود 
را مقید به استانداردسازی خودروهای تولیدی کرده 
اند و همچنین تا چه اندازه در جهت تقویت فرهنگ 

رانندگی در کشور گام برداشته ایم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، از برخورد تنبیهی 
و تعزیری با رانندگان انتقاد کرد و گفت: همیشه نظاره 
گر هستیم که پلیس اقدام به جریمه رانندگان می 
کند بدون اینکه به مشکات فنی خودروها یا آموزش 
رانندگان توجه داشته باشد؛ چرا باید تمامی مشکات 

را به جامعه و رانندگان سوق دهیم.
ایم  نتوانسته  تاکنون  اینکه  از  تاسف  ابراز  با  مختار 
گام  کشور  در  رانندگی  فرهنگ  ارتقای  به  نسبت 
برداریم بر لزوم توجه به رفع تمامی عوامل موثر در 
سوانح رانندگی تاکید کرد و یادآور شد: افزایش نرخ 
تخلفات  کاهش  در  را  الزم  کارایی  رانندگی  جرائم 
رانندگی ندارد هر چند می تواند نقش بازدارنده داشته 
باشد اما کافی نیست و شرط الزم برای کاهش سوانح 

رانندگی رفع تمامی عوامل موثر در سوانح است.
و  ها  جاده  استانداردسازی  اینکه  یادآوری  با  وی 
خودروها نقش بسیار زیادی در کاهش سوانح رانندگی 
دارد، تصریح کرد: معاونت راهنمایی و رانندگی تا چه 
اندازه روی فاکتور راهنمایی کار کرده و تا چه اندازه 
راهنمایی  آیا  باشد؛  موفق  امر مهم  این  در  توانسته 
موضوع  این  به  و  بوده  جرائم  اعمال  تنها  رانندگان 

منتهی می شود.
برخورد  از  دهم  مجلس  در  آبادان  مردم  نماینده 
ادامه داد:  انتقاد کرد و  با رانندگان  نامناسب پلیس 
زیادی  اثرگذاری  که  دارد  وجود  مشاغل  یکسری 
بر رفتار کودکان داشته و کودکان به آنها به عنوان 
مشاغل آرمانی نگاه می کنند؛ حدود ۱۰ سال پیش 
شغل پلیس نزد کودکان جزو مشاغل آرمانی به شمار 
می رفت  اما در حال حاضر با ارزیابی های صورت 
گرفته عایق کودکان نسبت به این شغل کاهش یافته 
و دلیل این است که پلیس نتوانسته برخورد تلطیفی 

و محترمانه نهادینه شده الزم را با مردم داشته باشد.
شواری  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  سخنگوی 
اسامی، با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ پیشگیری 
از تخلفات رانندگی، تصریح کرد: متاسفانه آمار سوانح 
رانندگی در کشور به درستی اعام و بیان نمی شود 

در حالی که اگر آمار دقیقی از کشته های ناشی از 
سوانح رانندگی در دست نداشته باشیم نمی توان در 
جهت کاهش سوانح رانندگی گام برداشت و برنامه 

ریزی کرد.
استانداردسازی خودروها و جاده ها الزمه 

کاهش حوادث رانندگی
روح ا... بابایی صالح عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
 ۳۱ کاهش  بر  مبنی  مجلس  مصوبه  مورد  در  هم، 
درصدی حوادث رانندگی به نسبت تعداد ۱۰ هزار 
خودرو تا پایان برنامه ششم، تصریح کرد: زیرساخت ها 
برای تحقق این امر در کشور فراهم نیست بنابراین 
بعید به نظر می رسد این موضوع تحقق یابد؛ برای نیل 
به این هدف بهتر بوده به صورت ساالنه برنامه ریزی 
شود زیرا اقدامات در کوتاه مدت سریع تر تحقق می 

یابد.
شورای  مجلس  در  زهرا  بوئین  مردم  نماینده   
تحقق  برای  کشور  شرایط  اینکه  بیان  با  اسامی، 
پایان  تا  رانندگی  حوادث  درصدی   ۳۱ کاهش 
بتوان  اگر  شد:  یادآور  نیست،  فراهم  ششم  برنامه 
ما  رابطه تاش کرد در آن صورت جامعه  این  در 
جزو جوامع ایده آل محسوب می شود، اما متاسفانه 
زمینه تحقق این موضوع در کشور فراهم نبوده و 
به شرایط  با توجه  از سویی درصد در نظر گرفته 

کشور بسیار باال است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری اینکه 
رانندگی  برای تحقق کاهش ۳۱ درصدی حوادث 
مانند  بسترهای الزم  نمودن  فراهم  به  نسبت  باید 
اقدام  خودروها  و  جاده ها  سطح  استانداردسازی 
کرد، تصریح کرد: در جهت کاهش سوانح رانندگی 
و  استانداردسازی خودروها  به  است  بهتر  ابتدا  در 
جاده های کشور توجه داشته باشیم زیرا خودروها 
بروز  در  توجهی  قابل  نقش  کشور  های  جاده  و 
برای  تاکنون گام جدی  دارند که  رانندگی  سوانح 

استانداردسازی آنها برداشته نشده است.
شورای  مجلس  در  زهرا  بوئین  مردم  نماینده 
اسامی،  استانداردسازی خودروها و جاده ها را در 
کاهش سوانح رانندگی موثر دانست و گفت: بهتر 
است سرمایه گذاری مناسبی در این رابطه داشته 
که  برنامه ششم  فرآیند  اساس  بر  بتوان  تا  باشیم 
همانا کاهش ۳۱ درصدی حوادث رانندگی تا پایان 

برنامه ششم است حرکت کرد.
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
در  را  رانندگی  جرائم  افزایش  اسامی،  شورای 
بهتر  گفت:  و  دانست  تاثیر  بی  تخلفات  کاهش 
همچنین  و  تخلفات حذف  بروز  های  زمینه  است 

زیرساخت ها اصاح شود.

انتقاد از مرگ 17 هزار نفر در سال 94 
به دلیل حوادث رانندگی

مسعود رضایی عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس نیز با انتقاد از مرگ ۱۷ هزار نفر 
در سال ۹۴ به دلیل حوادث رانندگی در 
رابطه با اولتیماتوم فرمانده نیروی انتظامی 
به خودروسازان درباره توقف شماره گذاری 
ایمنی  خودروها در صورت رعایت نشدن 
آنها، گفت: اگر این اقدام در حد شعار نبوده 
و عملی شود در جهت کاهش کشته های 
ناشی از حوادث ترافیکی می تواند بسیار 
موثر واقع شود؛ البته چنین اظهاراتی زیاد 
در  عملی  اقدامات  مهم  شود  می  مطرح 
جهت کاهش سوانح رانندگی است که ما 

کمتر شاهد آن بوده ایم.
شورای  مجلس  در  شیراز  مردم  نماینده   
اقدام  از  مجلس  اینکه  بیان  با  اسامی، 
منع  از  جلوگیری  برای  انتظامی  نیروی 
حمایت  بی کیفیت  خودروهای  تولید 
می کند، ادامه داد: با توجه به این که این 
موضوع با سامت شهروندان سروکار دارد، بنابراین اگر 
نیروی انتظامی در انجام اینکار واقعا مصر است از هیچ 

کمکی فروگذار نخواهیم کرد.
وی با بیان اینکه خطای انسانی، جاده ها و خودروهای 
ناایمن سه ضلع مثلث تلفات جاده ای هستند، تصریح 
کرد: هر چند ساالنه تعداد زیادی از هموطنان به دلیل 
خودروها و جاده های بی کیفیت جان خود را از دست 
می دهند اما متاسفانه مسئوالن با بی تفاوتی از کنار 
این موضوع می گذرند و هیچ گونه اقدام مناسبی در 
جهت بهبود کیفیت خودروها و جاده ها انجام نشده 

است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری سانحه 
اتوبوس سربازان و همچنین قطار سمنان-  تصادف 
مشهد با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی و دیگر 
دستگاه ها به هیچ وجه در رابطه با سوانح رانندگی 
و ریلی پاسخگو نیستند، تصریح کرد: متاسفانه هر 
ساله تعدادی آمار از میزان کشته های ناشی از سوانح 
این  بعد در زمانی کوتاه  و  اعام می شود  رانندگی 
اینکه  بدون  شود  می  سپرده  فراموشی  به  موضوع 
توجه  مورد  سوانح  کاهش  برای  الزم  راهکارهای 
دستگاه های ذی ربط قرار گرفته و یا جان انسان ها 

برایشان مهم باشد.
رضایی با ابراز تاسف از اینکه خودروهای بی کیفیت 
است،  داده  قرار  را در معرض خطر  جان هموطنان 
تصریح کرد: گروهی به عمد یا به سهو هنوز از تولید 
اجازه  و  کرده  می  حمایت  کیفیت  بی  خودروهای 
ورود خودروهای با کیفیت را نمی دهند درحالی که 
همین خودروهای بی کیفیت ساالنه تعداد زیادی از 

هموطنان را به کام مرگ فرو می برند.
وی با بیان اینکه ضرر و زیان خودروهای بی کیفیت 
بسیار بیشتر از منفعتی است که از تولید آنها نصیب 
کشور می شود بر لزوم ایجاد رقابت در بازار خودرو 
تاکید کرد و ادامه داد: بهبود کیفیت خودروها باید 
مدنظر قرار گیرد و استانداردهای خودروهای تولیدی 

به استانداردهای جهانی نزدیک شود.
عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس دهم، بر لزوم 
جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت در کشور 
تاکید کرد و گفت: با تحقق این کار میزان کشته های 

ناشی از سوانح رانندگی به حداقل می رسد.
با  اسامی،  در مجلس شورای  مردم شیراز  نماینده 
بیان اینکه افزایش نرخ جریمه رانندگی کارایی الزم را 
در کاهش تخلفات ندارد، افزود: با افزایش نرخ جرائم 
شاید تا حدودی بتوان تخلفات را کنترل و مدیریت 

کرد اما به تنهایی کافی نیست.
اسامی،  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
با بیان اینکه کاهش سوانح رانندگی و ارتقای ایمنی 

است،  توسعه  ششم  برنامه  الیحه  مواد  از  خودروها 
تصریح کرد: بر اساس ماده  ۱2۳الیحه برنامه ششم، 
برای  خودروها  ایمنی  ارتقای  به  دارد  وظیفه  دولت 
کاهش ۳۱ درصدی تصادفات جاده ای نگاهی جدی 
داشته باشد، انتظار می رود دولت به تحقق بندهای 
مربوط به سوانح رانندگی در الیحه برنامه ششم توجه 

ویژه داشته باشد.
تلفات ناشی از سوانح رانندگی ده ها برابر 

حوادث ریلی و هوایی
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو  گودرزی،  عباس 
هم آمار تلفات جاده ای در کشور را وحشتناک خواند 
وگفت: از آنجایی که سوانح رانندگی به صورت متفرقه 
و در زمان واحد اتفاق نمی افتد، بنابراین آمار تلفات 
نمی  چشم  به  کشور  در  رانندگی  حوادث  از  ناشی 
از سوی  موثری  اقدام  راستا شاهد  و در همین  آید 
آمار  کاهش  و  مدیریت  برای  ذی ربط  دستگاه های 

تلفات ناشی از حوادث رانندگی نیستیم.
بروجرد در مجلس شورای اسامی،  نماینده مردم   
با انتقاد از اینکه ساالنه تعداد زیادی از هموطنان به 
دلیل سوانح رانندگی جان خود را از دست می دهند، 
تصریح کرد: این در حالی است که آمار تلفات ناشی 
از رانندگی گاها از آمار حوادث غیرمترقبه بین المللی 

بسیار بیشتر و وحشتناک تر است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه در 
جهت کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی باید گام 
های جدی برداشت بر لزوم استانداردسازی خودروها و 
جاده ها برای تحقق این امر تاکید کرد وگفت: در کنار 
ایمن سازی خودروها و جاده ها باید به امر فرهنگ 
توجه  رانندگی هم  تصادفات  از  پیشگیری  و  سازی 

جدی کرد.
گودرزی با بیان اینکه افزایش نرخ جرائم رانندگی در 
جهت کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی امری الزم 
اما کافی نیست، تصریح کرد: باید جامعه و رانندگان را 
به گونه ای آموزش داد و در این رابطه فرهنگ سازی 
مناسب انجام شود که رانندگان در تمامی نقاط به 
ویژه نقاط حادثه خیز مقید و مکلف به رعایت قوانین 

راهنمایی و رانندگی شوند.
با  نماینده مردم بروجرد درمجلس شورای اسامی، 
تاکید بر لزوم ارائه بسته های آموزشی برای کاهش 
تلفات ناشی از سوانح رانندگی، گفت: این بسته های 
آموزشی باید در اختیار سنین مختلف قرار داده شود 

تا مهارت رانندگی در کشور افزایش یابد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، با ابراز تاسف 
از اینکه تعداد کشته های سوانح رانندگی بسیار بیشتر 
در  این  افزود:  است،  و هوایی کشور  ریلی  از سوانح 
حالی است که حوادث سوانح ریلی و هوایی از اهمیت 
بیشتری نزد مسئوالن برخوردار است و به تلفات ناشی 
از سوانح رانندگی توجه چندانی نمی شود در حالی 
که میزان تلفات ناشی از سوانح رانندگی ده ها برابر 

حوادث ریلی و هوایی است.
وی از بی توجهی نسبت به مدیریت و کاهش سوانح 
برای کاهش  متاسفانه  افزود:  و  انتقاد کرد  رانندگی 
تلفات ناشی از حوادث رانندگی اقدام های جدی انجام 
نشده و به میزانی که سوانح ریلی و هوایی کشور مورد 
توجه قرار می گیرد در بحث تصادفات جاده ای ورود 

مسئوالن جدی نیست.
اسامی،  شورای  درمجلس  بروجرد  مردم  نماینده 
ادامه داد: در هنگام بروز سوانح رانندگی شاهد ورود 
مسئوالن ذی ربط هستیم اما این ورود مقعطی بوده 
فراموشی سپرده می شود؛  بوته  به  بعد  و چند روز 
استفاده  گسترش  به  توجه  با  که  است  آن  واقعیت 
اتخاذ  از خودرو می طلبد که دولت در جهت  مردم 
تدابیر ویژه در جهت کاهش میزان تصادفات تاش 
های جدی شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اسامی، با تاکید بر اینکه کاهش حوادث جاده 
ای عزم ملی و همت جهادی می طلبد، بر لزوم رفع 
نقاط حادثه خیز جاده ای تاکید کرد و ادامه داد: با 
ایجاد تغییرات الزم و بهبود وضعیت خودرو و جاده 
های کشور و همچنین رفع نقاط حادثه خیز جاده ای 
می توان در جهت کاهش تلفات ناشی از حوادث جاده 

ای گام های جدی برداشت.

سوانح رانندگی؛ یکه تاز آمار مرگ و معلولیت

آگهی مفقودی
شهربانی  شماره  به   ۴۰۵ پژو  سواری  خودرو  مالک  میری  حسین  سید  اینجانب 
۷2-۹۳2ق 2۶ به شماره موتور ۱2۴۸۶۱۰۸۵۱2 شماره شاسی ۴۰۴2۸۹22 به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا 
چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه 

نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق مقرر اقدام خواهد شد.
بهشهر

دادنامه
شاکی:   آقای میاد کوهی فرد فرزند رضا به نشانی چهاردانگه خ فارسیان م درویش 

پ۵   متهم :  آقای علی صادق نیا      به نشانی -    
اتهام :   تحصیل مال ازطریق نامشروع یا سوء استفاده وتقلب ازامتیازات     

گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به این 
شعبه ثبت و طی کاسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آئین 
دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با 
بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به انشاء رای 

می نماید. 
)) رای دادگاه (( 

درخصوص شکایت آقای میاد کوهی فرد  علیه آقای صادق نیا  دائر برکاهبرداری . از 
توجه به جامع محتویات اوراق پرونده , ونظر به اینکه شاکی علیرغم احضار در دادگاه 
حاضر نشده ودلیلی که حاکی از انتساب بزه معنونه به مشتکی عنه باشد به دادگاه ارائه 
ننموده است لذا دادگاه به دلبل عدم کفایت ادله اثباتی وبا استناد به مواد ۴ و 2۶۵ قانون 
آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر واعام می نماید. قرار صادره ظرف  بیست 
روز پس از  اباغ قابل تجدید نظر خواهی  درمحاکم  محترم تجدید نظر استان تهران 

می باشد.م/الف 2۵۰۱   شماره بایگانی شعبه : ۹۵۱۷۴۴    
علی اکبر میرزاخانی  -  رئیس  شعبه 101  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

دادنامه
اناقیزی فرزند حسین با وکالت آقای ولی اله قره  شاکی:   آقای محبوب علیاری 
داغی فرزند اسحق به نشانی خیابان شریعتی – بین بهارشیراز و طالقانی – روبروی 

میثاق ۵ – بن بست دوج – پاک۶- واحد ۷    
متهم : آقای علی دین محمدی فرزند حسن  به نشانی تهران 

اتهام : صدور چک با محل       
گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کاسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
آئین دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت 

به انشاء رای می نماید. 
)) رای دادگاه (( 

درخصوص  اتهام آقای علی دین محمدی فرزند حسن که بلحاظ عدم دسترسی 
فاقد قرار تامین کیفری می باشد دایر به صدور یک فقره چک با محل به شماره 
بانک سپه  به عهده  ریال  مبلغ 2۵۰/۰۰۰/۰۰۰  به  مورخ ۱۳۹۴/۹/۳۰   ۹۱2۵۱۱
آقای  شکایت  موضوع    ۱۸۴۴۸۰۰2۱۷۰۳ جاری  حساب  از  جهاد  میدان  شعبه 
محبوب علیاری اناقیزی , با وکالت آقای ولی اله قره داغی با امعان نظر به شکایت 
ابقاء اصل  به  انتظامی وتوجها  شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی وگزارشات مرجع 
چک و گواهینامه عدم پرداخت اصداری درنزد شاکی واینکه متهم علیرغم اباغ 
اصاحات  با  قانون صدور چک  ماده 22  وفق  بانک  به  اعامی  درنشانی  احضاریه 
بعدی حاضر نگردیده والیحه تقدیم ننموده است لذا دادگاه بزه انتسابی به نامبرده 
را محرز ومسلم دانسته وبه استناد مواد ۳,۷و22 قانون صدور چک مصوب سال 
۱۳۵۵ با اصاحات بعدی نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری وبه محرومیت 
از داشتن دسته چک بمدت دوسال محکوم مینماید. رای صادره غیابی بوده وظرف 
ظرف  آن  ازانقضای  وپس  دردادگاه  واخواهی  قابل  واقعی  ازاباغ  پس  روز  بیست 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می 

باشد.م/الف 2۵۱۱   شماره بایگانی شعبه : ۹۵۱۰۴۳      
علی اکبر میرزاخانی  -  رئیس  شعبه 101  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

دادنامه
شاکی: خانم پریناز فریدفتحی شیخ جان فرزند علم به نشانی گلدسته خ دستغیب 

ک دستوری ک وجدان پاک پ2۷  
متهم: خانم سوسن خسروی به نشانی -   

اتهام : مزاحمت  
گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کاسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
آئین دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت 

به انشاء رای می نماید. 
رای دادگاه

درخصوص شکایت خانم پریناز فرید فتحی شیخ خان علیه خانم سوسن خسروی 
دائر بر ایجاد مزاحمت , شاکی درجلسه تحقیق دادگاه توضیح داده؛ مشتکی عنها 
وارد زندگی من شده واختاف شدیدی در زندگی من ایجاد شده است می خواهم 
بدانم این خانم وهمسر من ) فخرالدین آزمند فرد ( شرعی درارتباط هستند یانه . 
شوهر من جواب بدهد این چه زندگی است. دادخواست مهریه اجرت المثل داده 
ام. از توجه به جامع محتویات اوراق پرونده ونظر به مفاد اظهارات شاکی واینکه 
موضوع معنونه به نحو منعکس متضمن وقوع بزهی نمی باشد لذا دادگاه به دلیل 
عدم وجود دلیل کافی ار احراز وقوع وتحقق بزه وبا استناد به مواد ۴ و 2۶۵ قانون 
آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر واعام می نماید. قرار صادره ظرف 
بیست روز پس ازاباغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان 

تهران می باشد.م/الف 2۴۹۸ 
شماره بایگانی شعبه : ۹۵۱۷۶۸  

علی اکبر میرزاخانی  -  رئیس  شعبه 101  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

دادنامه
شاکی: آقای حسن حسین جعفری اکبر آبادی فرزند محمد به نشانی چهاردانگه 

گلستان ۱۳ شرقی پ2۷۷ 
متهم: آقای داود ایرانشاهی به نشانی -   

اتهام : ضرب و جرح عمدی   
گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کاسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
آئین دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت 

به انشاء رای می نماید. 
)) قرار موقوفی تعقیب (( 

ایرانشاهی  درخصوص شکایت آقای حسن حسین جعفری اکبر آبادی علیه داود 
اینکه شاکی وفق صورتجلسه تنظیمی  ایراد ضرب و جرح عمدی نظر به  بر  دائر 
درمرجع انتظامی گذشت بی قیدوشرط خودرانسبت به مشتکی عنه اعام داشته 
اعام گذشت شاکی  به  وبا توجه  قانونی  با لحاظ نظریه پزشکی  لذا دادگاه  است 
خصوصی وقابل گذشت بودن جرم مستندا به بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب ۱۳۹2 قرار موقوفی تعقیب صادر واعام می گردد. قرار صادره ظرف 
مهلت بیست روز ازتاریخ اباغ قابل اعتراض درمحاکم تجدید نظراستان تهران می 

باشد.م/الف 2۴۹۹  
شماره بایگانی شعبه : ۹۵۱۸۷۸   

علی اکبر میرزاخانی  -  رئیس  شعبه 101  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

آگهی حصر وراثت
بخواسته  ازدرخواستی  ۴۷۰2صادره  بشناسنامه  پدررحیم  جادرنام  نسیم  آقای 
رحیم  مرحوم  فرزند  که  داده  وتوضیح  تقدیم  وراثت  حصر  صدورگواهی 
خمینی)ره( ۹۵/۱۱/۱۳دربندرامام  درتاریخ  آبادان  2۰۶۸صادره  جادربشناسنامه 
پورفرزند  مکتوف  حافی  کامله  متقاضی   -۱ عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  اقامتگاه 
یاسین بشناسنامه ۱۳۷۰صادره ازآبادان به عنوان مادرمتوفی 2- نسیم جادرفرزند 
رحیم بشناسنامه ۴۷۰2صادره از بندرامام خمینی )ره(۳- کمال جادر فرزند رحیم 
فرزند  جادر  متوفی۴-صبریه  پسران  عنوان  به  آبادان  از  ۵۰۷صادره  بشناسنامه 
رحیم بشناسنامه ۹۸2صادره ازبندر امام خمینی)ره(۵-شیرین جادر فرزند رحیم 
بشناسنامه ۷۱۷صادره از آبادان ۶-الهام جادر فرزند رحیم بشناسنامه 2۶۰صادره 
ازآبادان به عنوان دختران متوفی و ال غیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب 
مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
ابرازشودازدرجه  تاریخ  ازاین  بعد  که  رسمی  و  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف بندر امام خمینی)ره(-وحید خندانی

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازشادگان  پدرغدیربشناسنامه۴2۳۱صادره  نام  زاده  اسعدی  بانوحلیمه 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم عبدالساده دورقی 
بشناسنامه۳۱۸۸صادره از شادگان درتاریخ۱۳۹۵/۹/۱۷درشادگان اقامتگاه دائمی اش فوت 
ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی با مشخصات فوق.2-سجادبشناسنامه۱۸۹۰۴۴۸۰۷۹متولد

۱۳۷۷/۳/2۶صادره ازشادگان۳-باقربشناسنامه ۱۸۹۰۰۳۶۱۹۶متولد۱۳۶۷/۹/۱۰صادره 
ازشادگان۵- ۱۳۸۳/۸/2۶صادره  ازشادگان۴-حیدربشناسنامه۱۸۹۰۶۷۸۰۶۶متولد 
عواطف بشناسنامه۱۸۹۰۳۸22۹۹متولد۱۳۷۵/۶/22صادره از شادگان۶-سعیده بشناس
نامه2۵۷۷متولد۱۳۶۴/۶/۳۰وکدملی۱۸۹۹۷۶۶2۸۶صادره ازشادگان۷-ابتسام بشناسن

امه۱۰۹۳۱متولد۱۳۶۵/۶/۱وکدملی۱۸۹۹۸۴۵۷۹۸صادره ازشادگان۸-هیفابشناسنامه 
دورقی)فرزندان  همگی  شهرت  ازشادگان  ۱۸۹۰۳۶۳۵۶۱متولد۱۳۷۳/۷/2۰صادره 
آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  متوفی(والغیر. 
مینمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی یک ماه 
بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهر وصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان-نصیریان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابررای شماره  ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۷۱۸۰هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
آقای سید مهدی  مالکانه بامعارض متقاضی   حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات 
در  از:تهران  بشماره شناسنامه ۱۱۶۳ صادره  فرزند:سید جواد   عرب  میر  حاجی 
واقع   ۱۶۳ از  پاک ۱۳۵۴فرعی  مربع  ۱۷2,2۰متر  مساحت  به  خانه    باب  یک 
در فردیس ۱۶ متری امام خمینی چهل دستگاه سعدی غربی خریداری از مالک 
رسمی خانم مرضیه نوری محرز گردیده است لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 
سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف۹۳۱۹

تاریخ انتشار نوبت اول:۹۵/۱۱/۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۵/۱۱/2۰

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس منصور هدایتکار

رای دادگاه 
بهرام  آقای  طرفیت  به  مراد  فرزند  نعمتی  وحید  آقای  دادخواست  خصوص  در 
سلیمانی و خانم زهره سلیمانی بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک بشماره ۳۷-
۷۹۸۷۹۸-۱۴۷۴ بعهده بانک ملت به مبلغ صد و پنجاه میلیون تومان به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه بشرح پرونده بدین توضیح که خواهان اظهار داشته مبلغ فوق 
الذکر را از خواندگان  طلب دارم لیکن ایشان بدهی خود امتناع می نمایند در مقابل 
خواندگان علیرغم دعوت به حضوراز طریق نشر آگهی حضور نیافته و الیحه ای 
ارسال ننموده اند و دلیل و مدرکی که حاکی از برائت ذمه ایشان باشد در پرونده 
وجود ندارد و توجها اصل بر بقای دین میباشد مگر اینکه خاف آن اثبات شود لذا 
دادگاه با عنایت به تصویر چک موصوف و گواهینامه عدم پرداخت و مراتب پیش 
گفته دعوی وارد و ثابت تشخیص به استناد مواد ۱۹۸ -۵۱۹-۵22  قانون آیین 
دادرسی مدنی و مواد ۳۱۰-۳۱۱-۳۱۳ قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان  
بنحو تضامنی بپرداخت  مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان بابت  اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت صدور و اجرای کامل 
و  تعیین  ها  قیمت  تغییرات  اساس شاخص  بر  بانک مرکزی  از سوی  دادنامه که 
در زمان وصول محاسبه میگردد  در حق خواهان صادر و اعام مینماید این رای 
غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان 

لرستان میباشد. 
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – حمیدرضا احمدیان. 
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تلفات رانندگی
 سه درصد کاهش یافته است

این که در حال  بیان  با  ناجا  رئیس پلیس راهور 
حاضر ۱۹ میلیون خودرو در کشور شماره گذاری 
تلفات  میزان  درصدی  کاهش سه  از  است،  شده 
رانندگی در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته خبر داد.
سردار »تقی مهری« در دومین همایش بین المللی 
سیستم های حمل و نقل هوشمند در مرکز همایش 
های بین المللی صدا و سیما افزود: با استفاده از 
دوربین های ثبت تخلف، در ۹ ماهه امسال شاهد 
قم  تهران-  محور  در  تلفات  کاهش 22 درصدی 
بودیم و در محور قم- اصفهان شاهد کاهش ۱۸ 

درصدی جانباختگان بودیم.
به گفته وی، در سال ۱۳۸۴ بیش از 2۷ هزار و ۷۶۰ 
نفر بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست 
دادند و این رقم در سال ۱۳۹۴ به ۱۶ هزار و ۷۶۰ 

نفر کاهش یافت که ۱۱ هزار نفر کمتر شد. 
سردار مهری با بیان اینکه ۷۰ درصد سوانح منجر 
به فوت بر اثر حوادث رانندگی در محورهای برون 
شهری اتفاق افتاده است، گفت: هم اکنون بیش 
از ۱۵ میلیون دستگاه سواری در کشور تردد می 
کند و همین امر بر اهمیت استفاده از سیستم های 

هوشمند تاکید دارد. 
رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه در حال حاضر 
دو میلیون دستگاه وانت بار و یک میلیون و 2۰۰ 
هزار دستگاه وسایل نقلیه سنگین در کشور وجود 
های  سامانه  از  گیری  بهره  تاکنون  گفت:  دارد، 
هوشمند به عنوان یک مساله زیر بنایی دستاوردهای 

زیادی در حوزه حمل و نقل داشته است.
مهری تاکید کرد: بدون شک نصب دوربین های 
ثبت تخلف قدرت کنترل پلیس را در محورهای 
برون شهری افزایش داده و ما هر روز شاهد کاهش 
حوادث و تلفات رانندگی در محوزهای برون و درون 

شهری هستیم.
ارتباطات  توسعه  نیاز،  مورد  اطاعات  کسب  وی 
بین دستگاه های اجرایی و ایجاد صرفه جویی در 
حمل ونقل و حفظ محیط زیست و مدیریت صحیح 
ترافیک را سه مشخصه مهم استفاده از سیستم های 
هوشمند عنوان کرد و افزود: اینترنت نیز سبب شده 
است مردم آخرین وضعیت محورهای برون شهری 

را به سهولت مشاهده کنند.

واگذاری تولید 
واکسن فلج اطفال به ایران

انستیتو  تحقیقاتی  تولیدی  مجتمع  رئیس 
سازمان  موافقت  با  کرد:  اعام  ایران  پاستور 
بهداشت جهانی، تولید واکسن فلج اطفال برای 
تامین نیاز کشورهای منطقه به ایران واگذار شد.
دکتر مصطفی قانعی درمراسم انعقاد تفاهم نامه 
تولیدی  مجتمع  بین  اطفال  فلج  واکسن  تولید 
تحقیقاتی انستیتو پاستورایران و شرکت دانش 
بهداشت  وزیر  حضور  با  که  دارو  شفا  بنیان 
البرزانجام  دراستان  پزشکی  وآموزش  درمان 
آلوده  های  کانون  وجود  به  توجه  افزود:با  شد، 
بیماری فلج اطفال در کشورهای همسایه ایران، 
جهانی،  بهداشت  سازمان  العمل  دستور  طبق 
کشورمان به عنوان سازنده این واکسن انتخاب 

شده است. 
وی ادامه داد: اکنون 2 کانون پرخطر افعانستان 
اطفال  فلج  بیماری  لحاظ  به  پاکستان  و 
به  توجه  با  که  دارد  قرار  ایران  درهمسایگی 
سازمان   ، مناسب  های  ساخت  زیر  وجود 
بهداشت جهانی، تولید واکسن فلج اطفال را به 

کشورمان واگذار کرد. 
با  که  تعاملی  با  پاستور  انستیتو  گفت:  قانعی 
بانک ملی دارد،  به  شرکت دارویی شفا وابسته 
قرار است ساخت این واکسن را آغاز کند و در 
بازده زمانی مشخص واکسن فلج اطفال به نظام 
جایگزین خوراکی  و  تزریق  سازی کشور  ایمن 

آن شود. 
دکتر منصور سمیعی مدیرعامل سرمایه گذاری 
همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد  دارودرآیین  شفا 
جدید  درمانی  پروتکل  گفت:  واکسن  تولید 
بر  مبنی   )WHO( جهانی  بهداشت  سازمان 
این است که باید واکسن فلج اطفال به صورت 

تزریقی باشد. 
پوشش  برای  واکسن  این  تولید  داد:  ادامه  وی 
و  افغانستان  پاکستان،  ایران،  کشورهای  دادن 
سایر کشورهای آلوده خواهد بود که امیدواریم 
اطفال  فلج  واکسن  آینده  تا 2 سال  ظرف یک 
وی  برسد.  برداری  بهره  به  و  تولید  ایران  در 
برای  اولیه  گذاری  سرمایه  کرد:  نشان  خاطر 
میلیارد   ۳۰۰ حدود  اطفال  فلج  واکسن  تولید 
تفاهم  این  داشت:  اظهار  سمیعی  است.  ریال 
نامه به صورت همیشگی بین مجتمع تحقیقاتی 
انستیتو پاستور ایران و شرکت شفا دارو وابسته 
گفت:  وی  است.  شده  منعقد  ملی  بانک  به 
مجموعه   2 این  امکانات  از  بتوانیم  امیدواریم 
فلج  واکسن  کشوربه  نیاز  کردن  برطرف  برای 

اطفال و تولید داخل استفاده کنیم.

اعتیاد را با تدبیر ریشه کن کنیم
پژوهشگر  و  شناسی  جامعه  دانشگاه  استاد  یک 
امکان  آوردن  فراهم  گفت:  اجتماعی  مسایل 
استفاده از مشاوره روانشناسی و مددکار اجتماعی 
اخاقی  عاطفی  رفع مشکات  برای  مدارس  در 
و خانوادگی دانش آموزان، مسیر بحث اجتماعی 

شدن مبارزه با مواد مخدر را هموارتر می کند.
یک  عنوان  به  اعتیاد  افزود:  مهرداد  اله  روح 
آسیب اجتماعی، هیچ گاه به طور کامل ریشه 
تاش  و  اندیشه  تدبیر،  با  اما  شد،  نخواهد  کن 

مخلصانه حداقل می توان آن را کنترل کرد.
کرد:  اظهار  اجتماعی  مسایل  پژوهشگر  این 
اعتیاد، فقر، بیکاری، طاق، خودکشی و موارد 
دیگری مثل انحرافات اجتماعی در مجموع در 
فهرست مشکات اجتماعی قرار می گیرند و از 
یک ماهیت برخوردارند و به این اعتبار می توان 
مشکات  مجموعه  بین  مشخصی  ارتباط  گفت 

اجتماعی نیز وجود دارد.

مبحث بیمه وارد کتب درسی می شود

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی گفت: در راستای ترویج 
فرهنگ تامین اجتماعی در جامعه و آشنایی دانش آموزان مقاطع مختلف 
با مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی، مولفه های کان بیمه و تامین اجتماعی 

برای درج در کتب درسی احصاء شد.
به گزارش پیام زمان از سازمان تامین اجتماعی، منصور اعتصامی افزود: 
کارگروه تعیین مولفه های بیمه و تامین اجتماعی این سازمان براساس 
تعیین پنج محور شامل خدمات و تعهدات تامین اجتماعی، تضمین سامت 
آتی، مشمولین بیمه و تامین اجتماعی، حقوق شهروندی و الزامات زندگی 
اجتماعی؛ ۱۷ مولفه کان و اصلی همراه با تعاریف و مستندات تکمیلی 
آن را جهت مولفان کتب درسی و به منظور تهیه محتوای متناسب با این 
مولفه ها، با حدود 2۰۰نفر ساعت جلسه و بحث، مورد تایید نهایی قرار داد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: وفق این 
مصوبات و مولفه های نهایی و احصاء شده، منتخب مولفان کتب درسی 
آموزش و پرورش براساس تنوع قالب و محتوا و همچنین با توجه به نتایج 
حاصل شده از تحلیل محتوای مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی در کتب 
درسی که انجام شده است، اقدام به تولید محتوای متناسب با این مفاهیم، 

حداکثر تا ۱۵اسفند امسال خواهد کرد.
وی تاکید کرد: درباره تناسب سازی مولفه های نهایی باید تطبیق مخاطب 
خاص در رده های مختلف تحصیلی صورت پذیرد، ضمن اینکه گروه مولفان 
در عین تفکیک مولفه ها، محتوای تولیدی را باید با رعایت پیوستگی و 
ترتیب زمانی در آنها تولید کنند. همچنین مولفه ها باید دسته بندی و 

اولویت یابی شوند و در نسخه نهایی براین اساس ارائه شود.
اعتصامی اظهار داشت: این کارگروه متشکل از نمایندگان معاونت ها و 
ادارات کل تخصصی ذیربط بوده و با اجماع نظر همه حوزه ها به این جمع 

بندی رسیده است.
سازمان تامین اجتماعی ۴2 میلیون نفر جمعیت تحت پوشش دارد که 

حدود ۱۴ میلیون نفر آنها بیمه شده اصلی هستند.

لیست ساختمان های ناامن منتشر شود

عضو و رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران خواستار انتشار لیست 
ساختمان های ناامن شد.

اقبال شاکری در جلسه علنی شورای شهر تهران و در تذکر پیش از دستور 
خود با بیان اینکه جمعی از دانشجویان خواهان معرفی ساختمان های 
ناایمن شدند، گفت: پیشنهاد می شود لیست ساختمان های ناایمن در اختیار 

رسانه ها قرار گیرد تا فشار افکارعمومی برای ایمن سازی آنها ایجاد شود.
پاساژ  عمومی  روابط  مدیر  روز گذشته  نشست خبری  به  انتقاد  با  وی 
عاالدین، گفت: یک مالک متخلف به خود اجازه می دهد که در ساختمان 
خود نشست خبری گذاشته و کار آتش نشانان را که در ساختمان های 

ناایمن کار می کنند زیر سوال ببرد.
وی با اشاره به عدم استنکاف مالک به حکم قضایی، گفت: وقتی مالک سه بار 
به حکم قاضی بی توجهی کند باید به خود هم اجازه دهد که نشست خبری 
برگزار کند.وی در پایان همچنین افزود: تعدادی از خبرنگاران در حادثه 
پاسکو به طور شبانه روز در محل حاضر بودند که الزم است رایزنی هایی 

صورت گیرد تا در درمانگاه های شهرداری مورد معاینه قرار گیرند.

جزئیات و میزان »عیدی«
 آموزش و پرورشی ها اعالم شد 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه ای 
به استان ها میزان و نحوه پرداخت عیدی کارکنان آموزش و پرورش را اعام 
کرد. در بخشنامه اباغی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش 
و پرورش آمده است:»پرداخت پاداش آخر سال )عیدی( به مزان هفت 
میلیون و هفتصد و پنج هزار ریال به کارمندان )رسمی، ثابت، پیمانی، خرید 
خدمت ، قراردادی و موقت ( به نسبت خدمت تمام وقت با رعایت تبصره 
های ۱ و 2 بند »یک« و بند »سه« مصوبه مذکور و سایر مقررات بامانع 
است.ضمنا دانشجویان متعهد خدمت )مشغول به تحصیل( به لحاظ عدم 
اشتغال به کار شامل مفاد مصوبه نخواهند بود و معلمان حق التدریس نیز 

نسبت به ساعات تدریس مشمول عیدی خواهند شد.

رشد 3۲درصدی تلفات گاز منوکسیدکربن

گاز  با  مسمومیت  تلفات   ۳2،۴ افزایش  از  قانونی  پزشکی  سازمان 
پایان آذر ماه سالجاری در کشور  تا  ابتدای فروردین  از  منوکسیدکربن 
خبر داد.به گزارش از سازمان پزشکی قانونی، آمار تلفات مسمومیت با گاز 
منوکسیدکربن در ۹ ماهه سالجاری با رشد ۳2,۴ درصدی مواجه بود و این 

رشد در آذر امسال به ۵۹,۳ درصد رسید.
در آذر سالجاری ۱۴۵ تن بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند 
در حالیکه این شمار تلفات با گاز منوکسید کربن در مدت مشابه سال 
گذشته)۱۳۹۴( ۹۱ تن بود.براساس این گزارش، بیشترین تلفات مسمومیت 
با گاز منوکسیدکربن در نیمه دوم سال و در فصول سرد اتفاق می افتد به 

نحوی که بیش از۵۰ درصد تلفات مربوط به نیمه دوم هر سال است. 
این گزارش می افزاید ،به عنوان مثال در سال ۱۳۹۴ در کشور ۶2۶ تن 
بر اثر مسمومیت با گاز جان باختند که ۴۷۰ تن از آنان )۷۵,۱ درصد( در 
نیمه دم سال جان خود را از دست داده اند.بررسی های آماری سازمان 
پزشکی قانونی نشان می دهد که در سال های گذشته به عنوان نمونه 
سه سال گذشته )۱۳۹2 تا ۱۳۹۴( با کاهش آمار تلفات مسمومیت با 
گاز منوکسیدکربن مواجه بوده ایم، اما متاسفانه این آمار در سالجاری به 
رغم سپری نشدن فصل سرد سال با افزایش قابل توجه مواجه بوده که 
امیدواریم این روند در ماه های پایانی سال متوقف شده و شاهد کاهش آمار 
گازگرفتگی در کشور باشیم.در ادامه این گزارش بیشترین تلفات با این گاز 
برای مهر،آبان ،دی،بهمن و اسفند ماه با شمار تلفات به ترتیب با ۷۴-۳۰-

۱۵۴-۱۵۳-۱۱۱-تن برای سال ۱۳۹2گزارش شده است .
همچنین بیشترین تلفات برای ماه های آذر سال جاری با تلفات ۱۴۵تن 

اعام شده است .

بیماران پروانه ای را دریابید

مسوول خانه »ای بی« ضمن تشریح مشکات بیماران پروانه ای، انتقاداتی 
را نسبت به نحوه ارائه خدمات از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح 
این  بویژه معاونت درمان  و  کرد و خواستار توجه ویژه وزارت بهداشت 
وزارتخانه به این بیماران شد.سیدحمید هاشمی با انتقاد از دانشگاه علوم 
پزشکی ایران که مامور ارائه خدمات به بیماران EB شده است، گفت: 
بر مبنای خدماتی که دانشگاه ها می خواهند به مبتایان EB ارائه دهند، 
دانشگاه علوم پزشکی ایران مکلف شده تا خدمات الزم را به این بیماران 
ارائه دهد، اما باید پرسید وقتی دانشگاهی، دانشکده دندانپزشکی یا بخش 
تخصصی پوست ندارد، چطور می خواهد به این بیماران که عمده خدمات 
مورد نیازشان در حوزه دندانپزشکی و پوست است، خدمات ارائه کند؟ 
البته در بیمارستان علی اصغر یک یونیت دندان پزشکی قرار دادند و فقط 
می توانند دندان را برای بیماران بکشند که البته مشکاتی را هم برای لثه 

بیماران ایجاد کرده است.
دانشکده  ما  که  می گفت  باید  این  از  پیش  ایران  دانشگاه  افزود:  وی 
دندانپزشکی نداریم و این بخش را به دانشگاه دیگری مانند شهید بهشتی 
که قطب دندان پزشکی ست، بدهید تا کار دندان پزشکی بیماران ای بی را 
انجام دهد. از طرفی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم می تواند اعام 
کند که من به این بیماران خدمات ویژه می دهم و مقداری از آن را رایگان 

و مقداری را هم خودتان از کمک های مردمی بپردازید.

خبر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن بیان 
اینکه طی ۱۴ سال اخیر چیزی به اسم بیماری فلج 
اطفال در کشور نداشتیم بر ضرورت تداوم حمایت از 
شرکت های دانش بنیان با قاطعیت بیشتر تاکید کرد.

حسن قاضی زاده هاشمی دیروز در مراسم افتتاح 
استقرار زیرساخت های تولید واکسن و فرآورده های 
دارویی و تشخیصی با استفاده از ظرفیت  شرکت های 
دانش بنیان انستیتو پاستور ایران با بیان اینکه اقتدار 
کشور در گرو مهارت دانشمندان و باورهای دینی 
ما است، اظهار کرد: شعارهای ما در تحقق انقاب 
و جمهوری  آزادی  استقال،  جز  اسامی چیزی 
و  انقاب گذشته  از عمر  نبود. ۳۸ سال  اسامی 
جمهوری اسامی توانسته با اقتدار در این مسیر 

حضور داشته باشد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: توجه 
به دانش، فناوری و خلق ثروت ادامه همان مسیری 
است که عزیزان ما موفق شدند انقاب اسامی که 

بیشتر شبیه به معجزه بود را محقق کنند.
هاشمی با بیان اینکه نقش کسی که در مجموعه 
پاستور و بهداشت فعالیت می کند کمتر از سربازان 
گمنام نیست، گفت: در این سه سال علی رغم ظهور 
بیماری های نوپدید در دنیا شاخص های بهداشت 
و درمان در کشور ارتقاء یافته است در حالی که 
بیماری هایی همچون سارس و ابوال و بیماری های 
و  می شود  مشاهده  پیرامون  در کشورهای  واگیر 
مردم آن کشورها  از این بیماری ها رنج می برند اما 
خوشبختانه این بیماری ها در کشور ما کنترل شده 

است.
وزیر بهداشت ادامه داد: نزدیک به ۱۴ سال است که 
چیزی به اسم بیماری فلج اطفال در کشور مشاهده 

وضعیت  نیز  ماالریا  بیماری  درخصوص  و  نشده 
بی نظیری داریم که در این خصوص به تمام تیم 

حوزه بهداشت و درمان تبریک می گویم.
وی با بیان اینکه پاستور با جایگاهی که در تراز 
انقاب اسامی داشته، فاصله زیادی دارد، تصریح 
کرد: بهتر است برای سربلندی و پیشرفت پاستور 
در دنیا تاش بیشتری کنیم. اگر این تاش مومنانه 
باشد نتیجه بخش خواهد بود زیرا هر کسی با هر 
دینی اگر برای کشور تاش کند از سوی همه قابل 

احترام است.
وزیر بهداشت گفت: حتی کسانی که برای نان شب 
خود نیز محتاج هستند با شنیدن خبر پیشرفت 
کشور خوشحال می شوند بنابراین بهتر است برای 
طی کردن این مسیر تاش مومنانه ای داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه ما موظف به توسعه زیرساخت ها 

هستیم، اظهار کرد: انستیتو پاستور با دست خالی 
تاش کرد و توانست خدمات خود را توسعه دهد 
از این رو انتظار می رود دولت و مجلس نیز در این 

زمینه حمایت بیشتری کنند.
هاشمی در ادامه با بیان اینکه از نگاه دولت ها به 
پژوهش، علم و فناوری در طول چند دهه راضی 
دو  طی  رهبری  معظم  مقام  گفت:  نبوده ایم، 
دهه گذشته بیش از هر کسی درخصوص علم و 
و  توانمندی کشور صحبت  افزایش  در  آن  نقش 
نصیحت کرده اند. هاشمی با اشاره به اینکه انتظار 
می رود پاستور همانگونه که در بخش علمی شاهد 
پوست اندازی بود در بخش حمایت از دانشمندان و 
امکانات نیز با تحول مواجه شود، گفت: باید با حفظ 
ظرفیت های قبلی انستیتو پاستور را بازسازی کنیم 
که این بازسازی فقط مختص تربیت نیروی جوان 

نیست بلکه باید امکانات در شأن پاستور را برای آنها 
فراهم کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 
حمایت از شرکت های دانش بنیان باید ادامه یابد، 
افزود: این حمایت باید با همت باالتر و قاطعیت 
بیشتر باشد و موانع سر راه نیز باید با توزیع یا اقدام 

برطرف شود.
وی با اشاره به اعزام نیروی انسانی به کشور فرانسه 
ضمن توافق انستیتو پاستور ایران با فرانسه اظهار 
کرد: از تحصیل فرزندانمان در خارج از کشور نباید 
بترسیم زیرا این مساله حتی اگر هیچ ثمری نداشته 
باشد اما از نظر اجتماعی و آموزشی دارای فایده 
همت  به  اینکه  بیان  با  همچنین  هاشمی  است. 
رئیس جمهور و کل نظام و لطف خداوند زمینه های 
به  نباید  خصوص  این  در  که  شد  فراهم  تعامل 
تبلیغات و شعارها توجه کنیم، گفت: مردم ایران و 
دنیا به دنبال آرامش هستند و از جنگ و درگیری 
نفرت دارند. هم اکنون که زمینه تعامل و رفت وآمد 
و پذیرش فراهم شده باید از این فرصت استفاده 
کنیم و تعداد زیادی از جوانانمان را برای آموزش به 
کشورهای خارجی اعزام کنیم تا بتوانند در آینده با 
مراکز مهم جهانی رقابت کنند. وزارت بهداشت در 
این مسیر از هر حمایتی که بتواند ارائه کند، دریغ 

نمی کند.
امکانات  با کمترین  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
بیشترین اثربخشی را داشتیم، اظهار کرد: امیدوارم 
انستیتو پاستور به کانونی تبدیل شود که همگان 
برای حضور و وصل شدن به آن لحظه شماری 
کنند و این مرکز به عنوان مهمترین برند ملی 

شناخته شود.

وزیر بهداشت تاکید کرد:

لزوم تداوم حمایت از شرکت های دانش بنیان

مشکلی برای پرداخت »عیدی« 
بازنشستگان تامین اجتماعی نداریم

وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی از تامین اعتبار الزم برای 
داد  خبر  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  عیدی  پرداخت 
بگیران  مستمری  عیدی  پرداخت  برای  مشکلی  گفت:  و 

تامین اجتماعی نداریم.
علی ربیعی ، با اشاره به اینکه مشکلی در پرداخت عیدی 
تامین  کرد:  اظهار  نداریم  اجتماعی  تامین  بازنشستگان 
اجتماعی  تامین  بازنشستگان  عیدی  و  شده  انجام  اعتبار 
واریز آن هنوز  اما زمان دقیق  پرداخت می شود  به موقع 

مشخص نشده است.
 ۹۶ سال  عیدی  پرداخت  برای  این  بر  عاوه  افزود:  وی 
کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  بگیران  مستمری 
تصویب  تومان  هزار   ۳۰۰ مبلغ  نیز  عشایر  و  روستائیان 
شده که اعتبار مورد نیاز برای پرداخت عیدی این افراد از 

محل شرکتهای سرمایه گذاری تامین شده است.
از  نفر  هزار   ۳۵ از  بیش  گذشته  سال  ایسنا،  گزارش  به 
مقرری بگیران ناشی از فوت و از کارافتادگی صندوق بیمه 
را  خود  عیدی  عشایر  و  روستائیان  کشاورزان،  اجتماعی 
در اسفندماه دریافت کردند.  سازمان تامین اجتماعی نیز 
با تامین اعتبار ۱۵2۰ میلیارد تومانی توانست عیدی دو 
میلیون و ۷۰۰ هزار مستمری بگیر و بازنشسته خود را در 

نیمه نخست اسفندماه به حساب آنها واریز کند.

دولت نرخ تورم را تک رقمی کرد 

به  اشاره  با  زنان و خانواده  امور  معاون رئیس جمهور در 
اینکه امروز شاهد تحقق بسیاری از وعده های دولت تدبیر 
وامید هستیم، افزود: امروز بدخواهان در صدد هستند بذر 
در  را  دولت  خدمات  و  بپاشند  مردم  بین  در  را  ناامیدی 

بیین مردم ناچیز جلوه دهند.
شهیندخت موالوردی در دیداری با تجار، صادرکنندگان و 
تولیدکنندگان در اتاق بازرگانی اردبیل با اشاره به اقدامات 
دولت در بحث اقتصادی افزود:   رشد اقتصادی در کشور  
۷,۴  در شش ماهه سال جاری بوده  بطوریکه این دولت 

پس از 2۵ سال نرخ تورم را تک رقمی کرده است.
موالوردی گفت: دولت زمانی سکان را بدست گرفت که 
زمان  در  مردم  خرید  قدرت  و  درصدی   ۴۳ باالی  تورم 
پایین بود با این وضعیت توانست مدیریت کشور را به مدار 
شاهد  اکنون  هم  و  برگرداند  تدبیر  و  اعتدال   ، عقانیت 

ثبات نسبی در اقتصاد کشورهستیم.
و  اشتغال  کردن  فراهم  در  دولت  شد:   یادآور  موالوردی 
پویایی اقتصاد، برنامه ریزی های خوبی انجام داده در حوزه 

اقتصاد و تعامل با کشورهای دنیا خوب عمل کرده است.
وخانواده  گشایش  زنان  امور  در  رئیس جمهوری  معاون 
و گفت:  روحانی  یادآور شد  را  فضای سیاسی در کشور 
به  را  تلطیف فضای سیاسی کشور  انتخابات وعده  درایام 
مردم وعده داده بود و مردم نیز با توجه به این شعارها و 
این شعارها  دارند  انتظار  و  داده  رای  ایشان  به  ها  برنامه 

تحقق یابد.

تاییدیه مراکز مشاوره برای ثبت 
ازدواج اجباری می شود

مراکز  تاییدیه  امیدواریم  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزیر 
مشاوره ازدواج به عنوان سندی برای ثبت ازدواج مد نظر 
قرار گیرد البته شاید چنین خواسته ای رویایی باشد ولی 

کارهای بزرگ با برداشتن قدم اول باید شروع شود.
مسعود سلطانی فر در مراسم اعطای پروانه مراکز تخصصی 
مشاوره ازدواج و خانواده افزود: رشته های مختلف مرتبط 
با علوم انسانی از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار هستند 
و کشورهای توسعه یافته تمرکز زیادی بر این علوم دارند 

ولی کمتر به این رشته ها می پردازیم.
وی با بیان اینکه ازدواج نیز یکی از مقوله های مهم علوم 
انسانی است، گفت: در 2۰، ۳۰ سال اخیر ، امکانات مادی 
اما  است  شده  بهتر  ازدواج  برای  الزم  پشتیبانی های  و 
افزایش یافته، در این شرایط به نظر می رسد  آمار طاق 
ویژه  به  آن  مختلف  شاخه های  و  انسانی  علوم  روی  باید 
شاخه هایی که مربوط به تربیت مردم و پرورش آنان است 

توجه بیشتری بکنیم.
تاکید کرد: الزم است آموزش های  وزیر ورزش و جوانان 
الزم را در زمینه های مربوط به تربیت و پرورش به مردم 

بدهیم و نیمه پر لیوان را ببینیم.
الحوائج  باب  به عنوان  را  اضافه کرد: مردم مسئوالن  وی 
خود می بینند. ما باید این موضوع را قدر بدانیم و در جهت 

باز کردن گره ای از مشکات مردم گام برداریم.

و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
ایران در حال  بیمه  جوانان گفت: تمام شعبات 
حاضر در سراسر کشور در حال عرضه بیمه ازدواج 
هستند و امیدواریم تا سقف یک میلیون نفر تا 

پایان سال ۹۶ از بیمه ازدواج برخوردار شوند.
محمدرضا رستمی در مراسم اعطای پروانه مراکز 
وزارت  در  خانواده  و  ازدواج  مشاوره  تخصصی 
دالیل  به  افزود:  شد،  برگزار  جوانان  و  ورزش 
شرایط اجتماعی، با توجه به موانعی که جوانان 
بیمه  ایران،  بیمه  با همکاری  ازدواج دارند  برای 
و در حال  اندازی کرده ایم  راه  را  ازدواج جوانان 
حاضر تمام شعبات بیمه ایران در سراسر کشور در 

این زمینه خدمات ارائه می دهند.
و  ریزی  برنامه  دفتر  فعالیت  اینکه  بیان  با  وی 
تحکیم خانواده وزارت ورزش و جوانان به دو بخش 
تقسیم می شود، اظهار کرد: مشارکت متخصصان 
اعم از روانشناسان و مشاوران و مشارکت جوانان 
فعال اجتماعی در قالب سمن ها را مد نظر قرار 
داده ایم. یکی از مجموعه فعالیت های حوزه ازدواج 
ساماندهی مراکز خدمات مشاوره  ازدواج و خانواده 
است. این کار از زمان فعالیت سازمان ملی جوانان  

آغاز شده و نتایج ارزشمندی داشته است.
خود  از صحبت های  دیگری  بخش  در  رستمی 
آمار  افزایش  شاهد  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار 
مشترک هستیم  زندگی  اول  سال  در ۵  طاق 
به منظور مدیریت و کنترل این وضعیت تاش 
منظور  به  ازدواج  از  پیش  آموزش های  کرده ایم 

همین  به  شود  گرفته  خانواده جدی تر  تشکیل 
منظور برنامه ۱۶ ساعته ای طراحی شد و تاش 
آموزش  مربی  عنوان  به  را  نفر  می کنیم 2۰۰۰ 
دهیم و بدین ترتیب آموزش های پیش از ازدواج 

را ساماندهی کنیم.
و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
جوانان با اشاره به افزایش وام ازدواج جوانان از 
۳ به ۱۰ میلیون تومان گفت: دولت یازدهم علی 
رغم فشارهای زیاد اقتصادی اقدام به این کار کرد 
و در حال حاضر تمام ثبت نام شدگان در سامانه 
وام ازدواج وام خود را دریافت کرده اند و تا پایان 
سال جاری یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر این وام را 

دریافت خواهند کرد.
وی درباره مجمع خیرین ازدواج گفت: این مجمع 
از استان ها تشکیل شده و در هشت  در برخی 
تا  امیدواریم  است.  ارائه خدمات  حال  در  حوزه 
مجمع  استان ها  تمام  در  یازدهم  دولت  پایان 
خیرین تشکیل شود. گام بعدی تشکیل مجمع 

ملی خیرین ازدواج است.
ازدواج  ملی  جشنواره  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
گفت: تمام افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه 
ازدواج به صورت سالیانه رصد می شوند و برترین 
آنها در هر حوزه شناسایی می شوند و مورد تجمیع 

قرار می گیرند.

و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
گفت:  ازدواج  مشاوره  مراکز  به  اشاره  با  جوانان 
مشاوره  مرکز   ۵۴  ،۹۴ تا   ۹2 سال های  طی 
ازدواج و خانواده فعالیت خود را آغاز کرده اند. از 
سال گذشته تا کنون با همکاری سازمان نظام 
روانشناسی و مشاوره و بر اساس تفاهمنامه منعقد 
شده تاش کرده ایم مراحل دریافت مجوز مراکز 
داده  جرأت  خانواده  و  ازدواج  مشاوره  تخصصی 
شود و 22۰۰ تقاضا در این زمینه به دست ما 

رسید.
وی افزود: امروز ۸۷ مرکز مشاوره ازدواج به ۵۴ 
مرکز قبلی افزوده می شود و امیدواریم تا پایان 
اسفند ماه ۵۰ پروانه دیگر برای مراکز تخصصی 
ازدواج صادر کنیم و تاش می کنیم تا پایان دولت 
یازدهم ۳۰۰ مرکز مشاوره ازدواج و خانواده در 
 ۵۰۰ نیز  حاضر  حال  در  شوند.  فعال  استان ها 
تخصصی  و  عمومی  مصاحبه  مرحله  در  پرونده 

هستند.
ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
مرکز  هیچ  استان  در ۱۶  کرد:  اضافه  جوانان  و 
مشاوره ازدواج و خانواده ای تشکیل نشده است. 
همه  در  که  می کنیم  تاش  شرایط  این  در 
استان ها چنین مراکزی را راه اندازی کنیم. پس 
از تشکیل مراکز مشاوره ازدواج و خانواده تعداد 
این مراکز را در استان هایی که آمار طاق آنها 
باالتر است افزایش می دهیم و امیدواریم بتوانیم 

پشتیبانی های الزم را از استان ها انجام دهیم.

معاون ساماندهی امور جوانان تصریح کرد:

اعطای بیمه ازدواج به یک میلیون زوج تا پایان سال 96

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در بودجه 
سال ۹۶ به میزان ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای اشتغالزایی پیش بینی شده و این اعتبار در 

ردیف اعتبارات بهزیستی قرار گرفته است.
به گزار ش پیام زمان، انوشیروان محسنی بندپی 
بهزیستی  کارکنان  با  صمیمی  نشست  در 

با  سلطانیه  و  خرم دره  ابهر،  شهرستان های 
بیان اینکه سازمان بهزیستی جزو دستگاه های 
آسیب های  از  پیشگیری  زمینه  در  تخصصی  
اجتماعی است، اظهار کرد: این امر در حالیست 
که اکثرا نگاه حمایتی به این سازمان در کشور 
وجود دارد.وی با اشاره به مشکات مطرح شده 

از سوی کارکنان بهزیستی در زمینه حقوق و 
مزایا، اظهار کرد: در همین راستا از مجلس نهم 
درخواست شد مقایسه ای بین دریافتی حقوق 
خدمات  مدیریت  قانون  مشموالن  مزایای  و 
کشوری داشته باشند که با بررسی های صورت 
گرفته، بهزیستی در زمینه پرداخت حقوق جزو 
این در حالی است که  بود؛  دستگاه های آخر 
کار در بهزیستی از سختی و حساسیت باالیی 
تاش  در  اینکه  بیان  با  است.وی  برخوردار 
هستیم پشت نوبتی کمیته امداد و بهزیستی 
تا پایان برنامه ششم وجود نداشته باشد، یادآور 
شد: متاسفانه در بودجه برنامه ششم اعتباری 

اما  است،  نشده  گرفته  نظر  در  امر  این  برای 
ما تمام تاش خود را به کار خواهیم بست تا 

معلوالن پشت نوبت را در نوبت قرار دهیم.
این مسئول با بیان اینکه آمادگی داریم دفتر 
بهزیستی در شهرستان سلطانیه از نمایندگی 
به اداره ارتقا یابد، تصریح کرد: مهم ترین چالش 
پیش  رو در این حوزه محدودیت های سازمان 
امور استخدامی است که باید اهتمام الزم در 
زمینه رفع آن وجود داشته باشد، زیرا اعتقاد 
داریم هر چه نیروها تخصصی تر باشند خدمات 
ارائه شده به جامعه هدف بهتر و جامع تر خواهد 

بود.

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد:

پیش بینی اعتبار 900 میلیارد تومانی
 برای ایجاد اشتغال در سال آینده
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آگهی مفقودی
انتظامی  شماره  به   ۱۳۸۸ مدل  پارس  پژو  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره   ۱2۴۸۸۰2۸۰۸۱ موتور  شماره  ۶2-۳۴۳ب۵۸   ایران 
NAAN ۰۱ CAX ۹ K ۷۵2۸۷۱ به نام نادعلی عباس پور مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط است.
بابل

متن آگهی 
شاکی بنام لیا گچرپور گریران به طرفیت متهم بنام حسن نظرپوریان فرزند محمد 
رضا به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب عمدی و ورود به 
عنف تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه )۱۰۱ جزایی سابق ( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده 
گردیده  ثبت  کاسه۹۵۰۹۹۸۶۶۵2۸۰۰۳۶  به  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی 
که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱2/2۵ و ساعت ۰۸:۳۰ تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطاع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در وقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )101جزایی سابق ( –بیرانوند. 

متن اگهی 
مجتمع  اختاف  حل  شورای   2 شعبه   ۹۵۰۹۹۸۶۶۹۰۷۰۰۰۴۵ کاسه  پرونده 
قدوسی شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره – خواهان :آقای رحم خدا شکری 
ساالری فرزند نوراله به نشانی لرستان –خرم آباد خیابان جهانگیر آباد باالتر از ۱۶ 
متری کوچه آرمان سوم –خوانده :آقای علی احمد نظریان فرزند براخاص به نشانی 

مجهول المکان- خواسته :مطالبه وجه بابت اجور معوقه 
 بتاریخ دهم آبان ماه یکهزارو سیصدو نود و پنج در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
دوم شورای حل اختاف خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده 
کاسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۹۰۷۰۰۰۴۵ از دفتر واصل و تحت نظر است با توجه به اوراق 
و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت 

به صدور رای می نماید .
آقای رحم خدا شکری ساالری فرزند  : در خصوص دادخواست  رای قاضی شورا 
نوراله به طرفیت آقای علی احمد نظریان فرزند براخاص به خواسته مطالبه مبلغ 
۵/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت اجور معوقه به انضمام هزینه دادرسی بدین توضیح خواهان 
داده  افزایش  ریال  مبلغ ۶/۹۶۳/۰۰۰  به  را  دادرسی خواسته خود  اول  در جلسه 
بین مورخ ۹۳/۶/۱۷ یک دستگاه  ما  نامه عادی فی  اجاره  اظهار داشته حسب  و 
خوانده  به  ریال   ۱/۸۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  ماهیانه  بهاء  اجاره  با  مسکونی  ساختمان 
ریال  مبلغ ۵/۴۰۰/۰۰۰  به  ماه  به مدت سه  اجاره  پرداخت  از  که  ام  داده  اجاره 
امتناع نموده و هزینه قبض های مصرفی برق- آب را به مبلغ ۱/۵۶۳/۰۰۰ ریال 
پرداخت  به  تقاضای محکومیت خوانده  دادخواست  تقدیم  با  لذا  ننموده  پرداخت 
اجور معوقه و قبوض مصرفی را نموده است علی ایحال با توجه به جامع اوراق و 
محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق اجاره نامه عادی فی ما 
بین مورخ ۹۳/۶/۱۷ که خوانده ذیل آن را امضاء نموده و از تعرض مصون مانده 
و قبوض مصرفی آب و برق که توسط خواهان پرداخت گردیده و پیوست پرونده 
می باشد و اینکه خوانده علی رغم دعوت از طریق آگهی )بدلیل مجهول المکان 
بودن ( و اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نداشته  
عدم  بر  اصل  از طرفی  و  ننموده  ارائه  ذمه خود  برائت  بر  دال  مدرکی  و  دلیل  و 
پرداخت است مگر خاف آن ثابت شود و با ماحظه نظریه مشورتی اعضاء شورا 
دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱2۵۷-۱۳۰۱ قانون مدنی و 
مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵22 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در 
امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و در اجرای ماده ۹ قانون شوراهای حل اختاف مصوب 
۱۳۹۴ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۶/۹۶۳/۰۰۰ ریال بابت سه ماه 
اجور معوقه و هزینه های مصرفی آب –برق و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر 
و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این مرجع 
و سپس بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان 

خرم آباد می باشد 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خرم آباد – سلمان اسماعیلی. 

دادنامه 
پرونده کاسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۱22۰۰۸۴۷ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد )۱۰۳ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۶۶۱۳۷۰۱۱۱2 –شاکی 
:خانم شکوفه جابری اسد آباد فرزند کرمعلی به نشانی :خیابان انقاب خیابان خاتم 
االنبیا باالتر از 2۰ متری پاک ۱۶۰ –متهم : آقای ابراهیم مرادی میر فرزند شیخ 

عباس به نشانی لرستان –خرم آباد روستای تنگ شبیخون –اتهام :ترک انفاق 
رای دادگاه :در خصوص اتهام آقای ابراهیم مرادی میر فرزند شیخ عباس دائر بر 
ترک انفاق نسبت به همسرش خانم شکوفه جابری اسد آباد فرزند کرمعلی موضوع 
کیفر خواست شماره ۹۵۱۰۴۳۶۶۱۱۰۰۴۰۳۳ دادسرای خرم آباد با عنایت به مفاد 
شکایت شاکی و اظهارات وی در مراحل تحقیقات و جلسه رسیدگی دادگاه مبنی 
بر اینکه )در تاریخ ۹۰/۶/۱۳ باهم عقد کردیم و در سال ۹۱ عروسی کردیم و حدود 
دو سال باهم زندگی مشترک داشتیم و در طول این مدت شوهرم هر چند وقت 
زندگی را رها می کرد و بعد از چند ماه بر می گشت و آخرین باری در عید سال 
۱۳۹۴ خانه را ترک کرده و من تا کنون اطاعی از وی ندارم من دانشجو هستم و 
در حال حاضر در خوابگاه دانشجویی زندگی می کنم و وقتی نیز به خرم آباد می 
آیم در منزل پدرم زندگی می کنم ( و اظهارات مطلعین و اینکه متهم در تمام 
از طریق نشر  اباغ  بوده و علیرغم  مراحل تحقیقات در دادسرا و دادگاه متواری 
آگهی در جلسه رسیدگی دادگاه شرکت نکرده و الیحه ای نیز ارسال نکرده بنابراین 
بزهکاری وی محرز است لذا مستند به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده حکم به 
محکومیت نامبرده به تحمل شش ماه حبس صادر و اعام می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن 

ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد.
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 خرم آباد –سید رضا موسوی . 

متن آگهی 
فرزند  نامهای حسن صالحی  به  متهمان  بازگیربه طرفیت  فرید  آقای  بنام  شاکی 
ایراد  در  مشارکت  اتهام  به  جهانیان  مصیب  و  رضا  فرزند  صالحی  و حسین  رضا 
ضرب و جرح عمدی با سنگ تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
آباد )۱۰۱  دادگاه کیفری دو شهرستان خرم  به شعبه ۱۰۱  که جهت رسیدگی 
انتهای بلوار پژوهنده روبروی  جزایی سابق ( واقع در خرم آباد –خیابان ولیعصر 
تامین اجتماعی ارجاع و به کاسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۱2۳۰۰۳۱۵ ثبت گردیده که وقت 
علت مجهول  به  است  تعیین شده  و ساعت ۰۸:۳۰  آن ۱۳۹۵/۱2/2۴  رسیدگی 
المکان بودن متهمان و درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 
اعام نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت  به دادگاه مراجعه و ضمن  آن 

رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )101جزایی سابق (-بیرانوند.  

آگهی احضار متهمان
آقای محسن ایران منش و خانم فاطمه کاظمی فرزند حبیب اله

نظر به اینکه در پرونده ۹۵۱2۳۶ شعبه ۴ دادیاری دادسرای بهشهر حسب شکایت 
آقای سید جواد میری رستمی علیه آقای محسن ایرانمنش خانم فاطمه کاظمی 
فرزند حبیب اله دایر بر ضرب و جرح عمدی از سوی این شعبه تحت تعقیب بوده 
آیین  قانون  ماده ۱۷۴  اجرای  در  لذا  نبوده  مقدم  نامبردگان  به  احضاریه  اباغ  و 
دادرسی کیفری مراتب به نامبردگان اباغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر آگهی 
جهت پاسخگویی خویش در این شعبه حاضر، در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام 

مقتضی معمول خواهد شد. م.الف: ۹۵۰۸۶۰
موقر سراجی- دادیار شعبه چهارم دادسرای بهشهر 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کاسه پرونده: ۱۵/۱۱2۶/۹۵ وقت رسیدگی: ۹۶/۱/۱۹ ساعت ۹/۳۰ صبح
خواهان: محمد رضا یعقوبی فرزند غامرضا خوانده: پدرام یحیی نتاج بائی 

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
بعلت مجهول  تعیین شده  و وقت رسیدگی  ارجاع گردیده  اختاف  پانزدهم حل 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده ۷۳ قانون 
آئین دارسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی میشود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر شورا مراجعه و ضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور بهم برساند چنانچه بعدأ اباغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مسئول دفتر شعبه پانزدهم حل اختالف شهرستان بابل 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک طالقان 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

شما  کاسه  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۱۳۰۰۱۶۹۶ شماره  رای  ۱-برابر 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون    ۱۳۹۵۱۱۴۴۳۱۰۱۳۰۰۰۰۵۳ ره 
وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طالقان 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد کاووسی  فرزند عبدالعظیم   به 
شماره شناسنامه ۱۰۶۱صادره از کرج  در سه دانگ مشاع  از ششدانگ یک قطعه  
زمین مزروعی آبیزار به مساحت  ۳2۵/۸2 مترمربع پاک ۴۸2فرعی از ۱۱۰اصلی 
امانی  محرز گردیده  آقای حاج حسن  مالک رسمی  از  درنویزک خریداری  واقع 

است .
کاسه  موضوع   اول  هیات   ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۱۳۰۰۱۷۰۷ شماره  رای  برابر   -2
۱۳۹۵۱۱۴۴۳۱۰۱۳۰۰۰۰۵۴قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان 
تصرفات  طالقان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های 
شماره  به  فرزندعبدالعظیم     کاوسی     امیر  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه 
شناسنامه ۳۴۰۸ صادره از کرج   در سه   دانگ مشاع  از ششدانگ یک قطعه زمین  
مزروعی ابیزار  به مساحت  ۳2۵/۸2 مترمربع پاک ۴۸2 فرعی از ۱۱۰ اصلی واقع 
امانی محرز گردیده است  از مالک رسمی آقای حاج حسن  در نویزک خریداری 
..لذا به منظوراطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست 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.
تاریخ انتشار اول :سه شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۵

تاریخ انتشار دوم :چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/2۰
رسول مالمیر ـ رئیس ثبت اسناد و امالک طالقان

کتاب خواندن 
مادر و تاثیر آن برنوزاد

تمامی رفتارهای مادر در سنین کودکی بر رشد 
استعداد و شخصیت فرزندش تاثیرگذار خواهند بود

داستان سرایی و قصه خوانی توسط مادر تاثیرات 
مثبت زیادی بر نوزاد خواهد گذاشت و می تواند 
در باالبردن سرعت رشد ذهنی وی اثر بگذارد. می 
خواهیم نظر روانشناسان را در این باره در اختیارتان 
قرار دهیم با ما همراه باشید .  خانم های بارداری که 
با کوچولوی تو راهی شان صحبت می کنند،اعتقاد 
دارند نوزاد شان صدای آنها را می شنود و واکنش 
نشان می دهد. اما اگر بدانند که کتاب خواندن برای 
دارد، حتما  بی شماری  تاثیرات  و  فواید  هم  نوزاد 

ساعتی را در روز به این کار اختصاص می دهند.
قصه گو شدن در دوران بارداری!

دهه های زیادی است که مشخص شده جنین صدای 
مادر را تشخیص می دهد، بنابر این شما می توانید از 
بخوانید.بهتر  کتاب  فرزند تان  برای  بارداری  دوران 
است این کار را پس از تولد او نیز انجام دهید، چون 
صدای شما توجهش را جلب می کند و این حرکت به 
مرور باعث توسعه مهارت های شنیداری او می شود. 
بر اساس تحقیقات جدید، کتاب خواندن حتی در 
زمان خواب هم برای نوزادان بسیار مفید است و 
برای شان  باالتر  سنین  تا  والدین شان  که  نوزادانی 
کتاب می خوانند، دانش آموزان بهتری می شوند. در 
یکی از تحقیقات اخیر ثابت شده که خواندن کتاب در 
مرحله حیاتی رشد نوزاد و پیش از مهد کودک، تاثیر 
زیادی در توانایی پردازش داستان ها در مغز کودکان 
دارد و موفقیت آنها را در کتاب خوانی افزایش می دهد. 
همچنین در این تحقیقات مشخص شده کودکانی که 
والدین شان برای آنها کتاب می خوانند، با این کار باعث 
می شوند نواحی خاصی از مغز کودک با کتابخوانی و 
پردازش معنا مرتبط شود که وجود این نواحی برای 
زبان شفاهی و خواندن بسیار مهم هستند. عاوه بر 
آن این کار  باعث می شود نواحی مغز بچه ها که امکان 
مجسم کردن داستان را دارند فعال شوند که برای 
پیشرفت شان از کتاب های تصویری به کتاب های 

بدون تصویر بسیار الزم است.

 گوناگون

طلیعه نور، یکی از زیباترین مترادفاتی است که 
میتوان در بیاِن دهه فجر به کار برد و در برابر 
همیشه  پرچم  شکوِه  و  اهتزاز  به  امروز  آنچه 
و  نوشت  سطرها  خرسندیم؛  انقاب،  پایداِر 

اسطوره وار و مقدس در برابرش تعظیم کرد.
این روزها با حال و هوایی که از تکراِر روزهای 
استثنایی ایران، استنشاق می کنیم، هر لحظه 
برایمان تداعی گر اوقاتی است که گرچه در 
آن لحظات، حضور نداشتیم و شاهد تک تک 
آن صحنه ها نبودیم اما با تصویرسازِی شنیده 
اوقات  را در آن  توانیم خود  ها و قرائن، می 

گذاشته و به قدرجان، حظ وافر را ببریم.
بازتاِب  و  ها  صحنه  یادآورِی  گذشته،  تقویم 
که  است  انقابی  هوِش  و  تاش  از  انعکاسی 
نهادینه  دوران  آن  مردم  یکایک  وجود  در 
هزاران  بر  جسورانه  توانستند  و  بود  شده 
آیند  فائق  پهلوی،  رژیِم  تسخیِر  و  درگیری 
تغییر  و  و رو شدن  زیر  انقاب که  و معنای 
تمام  به  را  است  شییء  یک  ماهیِت  و  ذات 
جهانیان نشان دهند و ضرب المثل »خواستن 
و  پوشانده  عمل  جامه  را  است«  توانستن 
استبداد زمستانِی طاغوت را برای همیشه به 

بهار سبِز انقاب بََدل کنند.
آرامش  و  و رضایت  آدمی طاق  وقتی طاقت 
مردم از وضع جاری سلب می شود، هرکس 
به قدر توان و اندیشه و قدرت خود برای رفع 
تبعیض و برهم زدن مراکز فساد و قمار و در 
کند؛  می  انقاب  انسان،  آزادی  اول؛  جه  در 

جامعه  بطن  در  که  و جنبشی  انقاب  هماننِد 
و مردم در سال۵۷ صورت گرفت تا یکپارچه و 
توانمند، باوِر توانستن را در ذهن پرورش دهند 

و در برابر تمام بی عدالتی ها، فریاد شوند.
بی شک تأثیری که انقاب اسامی بر طبقات 
نادیده  توان  نمی  را  داشت  ایران  اجتماعی 
تمام  شدن  یکسان  و  خودجوشی  و  گرفت 
مردم در یک برهه زمانی را میتوان دال بر این 

تا جایی  موضوع دانست که خفقان و تبعیض 
ملت ایران را اسیر و خسته کرده بود که با یک 
در  و حرکتی  نهضت گسترده، جنبش  و  قیام 
رسیدن به خواسته ها و یکسان شدن طبقات 

اجتماعی انجام دادند.
ثمره و باوِر انقاب در ذهِن ملت ایران، تصویر 
ندارد  آرمانی  اهداِف  به  رسیدن  جز  نقشی  و 

در  بر مسلمانان  اسامي  انقاب  تأثیر  همانا  و 
حجاب  شدن  حاکم  سیاسي،  آگاهي  راستای 
اسامي، مبارزه با استکبار، الگوي جهاني شدن 
در تمام اعصار و قرون، حرکت به سمِت عدالت 
و  جامعه  در  معنویت  آمدِن  وجود  به  گرایی، 
حضور زنان در اشتغال و میادین ورزشی و ... 
گستردهء  و  معنایی  باِر  باالبردِن  در  که  است 
انقاب و فرهنگ، که تحِت لوای پرچم انقاب 

رخ داده، مثمر است.
 وقتی در تاریخ، حواشِی روزی که امام آمد را 
مرور می کنیم، با خواندِن بسیاری از جمات 
و رویدادها، تفکری بر ذهن چنبره می زند که 

ناگفتنی و بیان نشدنی است.
با  فرانسه  از  خروج  هنگام  به  امام  »حضرت 
ضمن  فرانسه،  مردم  به  خطاب  پیامی  ارسال 

اظهار تشکر از آنها خداحافظی کردند.
ایشان پس از اقامه نماز در کف هواپیما، روی 
دو پتو با آرامش خوابیدند ، این در حالی بود 
نزدیکان  و  دوستداران  عاقمندان،  همه  که 
خطر  بودند.  پرواز  این  انجام  نگران  ایشان، 
انهدام هواپیما و یا ربودن آن در آسمان چیزی 
فرودگاه  آن در  فرود  لحظه  تا  را  بود که همه 

تهران، نگران ساخته بود.

همراهی  را  امام  نفر  دویست  هواپیما  در 
و  همراهان  آنان  از  تن  پنجاه  که  کردند  می 
نفر   ۱۵۰ و  خمینی  امام  نزدیکان  و  هواداران 

دیگر از خبرنگاران بودند .
سی  و  دقیقه  هفت  و  سی  و  نه  ساعت  رأس 
ثانیه امام در میان حلقه گروه منتخب استقبال 

کنندگان از پله های هواپیما فرود آمدند .
فریاد  فرودگاه،  سالن  به  امام  حضرت  ورود  با 
آورد.  در  لرزه  به  را  فرودگاه  سالن  اکبر«  »ا... 
استقبال کنندگان  با خواندن سرود »خمینی 
ای امام«، اشک های مشتاقان را بر گونه هایشان 
در  بیاناتی  طی  امام  حضرت  و  کردند  جاری 
طبقات  عواطف  از  من  گفتند:  تهران  فرودگاه 
ملت  عواطف  می کنم.  تشکر  ملت  مختلف 
ایران به دوش من بارگرانی است که نمی توانم 
طرد  اینکه  به  اشاره  ضمن  کنم.ایشان  جبران 
شاه از کشور قدم اول پیروزی بود، همگان را 
کامل  قطع  تا  مبارزه  ادامه  و  کلمه  وحدت  به 

ریشه های فساد ترغیب کردند و ....«
بی شک با خواندِن اینچنین سطور و نوشته ها، 
ذهن در منبِت تفکر، اعلی اندیشیدن، وحدت 
و  گیرد  قرار می   ... و  استقامت  مبارزه،  کلمه، 
با خرسند بودن بر این نکته که در جامعه ای 
در  مردم  نقش  پایهء  بر  که  کنیم  می  زندگی 
می  تنها  است؛  حکومت  بهترین  گیرِی  شکل 
و  بایسته  قدمی  انقاب۵۷،  شد:  یادآور  توان 
مرهون  و  اسامی  بیداری  مسیر  در  شایسته 
تحقِق  جز  تاشی  که  است  شهدایی  خون 
عدالت اجتماعي و برابری نداشتند و امیدواریم 
و دراهتزاز  بمانیم  باقی  این مسیر، همواره  در 
که  حقیقت  این  و  سربلندمان  همیشه  پرچم 
این نظام حاضر به زعامت امامی شکل گرفت 
از  بود،  اسامي  و  انساني  کمال  خواستاِر  که 
شعاِر  و  نمانیم  غافل  حرکتی  و  تاش  هیچ 
را خط  اسامی«  آزادی، جمهوری  »استقال، 

مشی آینده و آیندگان ترسیم کنیم.

خواص هل در طب سنتی 

دچار  که  افرادی  برای  سرد  فصل های  در  مخصوصاً  هل  مصرف 
دردهایی در ناحیه زیر دنده چپ می شوند، بسیار خوب است. ِهل 
را  افراد  شادمانی  و  نشاط  و  می دهد  افزایش  بدن  در  را  انرژی ها 
اضطراب  و  و صدا  پُر سر  دنیای  این  در  ِهل  زیاد می کند، مصرف 

امروزی، توان مقابله با مشکات را افزایش می دهد.
و  هیل  کبار،  و  صغار  قاقله  نام های  به  ایران  سنتی  طب  در  هل 
هال نیز خوانده می شود. این گیاه علفی دارای میوه ی تخم مرغی 
شکل کوچکی است به طول ۱ ـ cm 2 )در بعضی انواع طوالنی تر( 
به  دانه  بیشتر(  یا  بعضی کمتر  )در   2۰ ـ   ۱۵ متوسط  به  طور  که 

رنگ قهوه  ای، سبز، زاویه  دار و معطر در آن وجود دارد.
و  میوه  به  صورت  شود  حفظ  آن  عطر  آن که  برای  معموالً  هل، 
را  کپسول  مصرف  مواقع  در  و  می شود  نگهداری  آن  کپسول  یا 
شکسته و دانه  ها را خارج می سازند، پوست کپسول آن نیز دارای 

اسانس است.
* بخش مورد استفاده در درمان، تخم و ریشه است.

* مزاج این گیاه گرم و خشک است.

هل؛ ضدافسردگی و نشاط آور
دچار  که  افرادی  برای  بنابراین  است  و شادی  آور  هل خواب  آور 

افسردگی، خمودگی و غمگین هستند، مفید است.
افراد  افزایش می دهد و نشاط و شادمانی  را در بدن  انرژی ها  ِهل 
را زیاد می کند، مصرف ِهل در این دنیای پُر سر و صدا و اضطراب 

امروزی، توان مقابله با مشکات را افزایش می دهد.
درجه  و  است  و خشک  گرم  گفته شد،  که  طور  همان  هل،  مزاج 
گرمی خیلی قوی ندارد؛ اما مصرف افراطی آن برای گرم  مزاجان 
ضرر دارد و می تواند در گرم  مزاجان موجب سردرد شود در حالی 
سردردهای  مخصوصاً  سردردها  از  برخی  رفع  برای  آن  روغن  که 

ناشی از باد، سرما و سینوزیت مفید است.
مالیدن روغن هل به گردن و پس سر موجب رفع 

سردردهای سوداوی
سردردهای  رفع  موجب  سر  پس  و  گردن  به  هل  روغن  مالیدن 
سردردها،  این  که  می شود  عضات  گرفتگی  از  ناشی  سوداوی 

معموالً در شب و اول صبح بیشتر بروز پیدا می کند.
افرادی  برای  بنابراین  است  شادی  آور  و  آور  همچنین هل خواب  

که دچار افسردگی، خمودگی و غمگین هستند، مفید است.

هل موجب باز شدن مجاری درون کبد و طحال
می شود؛  نیز  طحال  و  کبد  درون  مجاری  شدن  باز  موجب  هل 
دارد و محل ذخیره خلط سودا در بدن  قرار  نزدیک معده  طحال 

است.
دچار  که  افرادی  برای  سرد  فصل های  در  مخصوصاً  هل  مصرف 
است؛  خوب  بسیار  می شوند،  چپ  دنده  زیر  ناحیه  در  دردهایی 
در قدیم اگر جایی از بدن دمل )توده های حاوی مواد زائد( ایجاد 
می شد، از هل ضمادی درست می کردند و روی آن قرار می دادند 
بین  از  توده ها  این  کار،  این  با  و  کند  باز  و سر  برسد  اصطاحاً  تا 

می روند. 
هل مقوی معده، رفع دل به هم خوردگی و آشفتگی است

  
دیگر خواص هل

آن  کوبیده ی  نیم  معده  تقویت  و  خوردگی  هم  به   دل  برای   *
خصوصاً با پوست در گاب یا آب، جوش داده و خورده شود.

با  درهم  یک  روز  هر  و  مساوی  اندازه  به  خیار  تخم  با  چون   *
بریزاند. مثانه  و  بیاشامند، سنگ گرده  سکنجبین 

سیر  بوی  و  دهان  بد  بوی  برنده  بین  از  دهان  در  هل  مکیدن   *
می باشد.

خواص پودر هل
* ریشه ی هل مقوی، تونیک و ملین است.

* در شبه  جزیره ماالیا ساقه ی زیرزمینی ضخیم آن را کوبیده با 
استعمال  بچه  تولد  تسریع  برای  و  کرده  مخلوط  تخم مرغ  زرده ی 

می شود.
* هل دستگاه گوارش، کبد و قلب را تقویت می کند.

و  کردند  می  تهیه  دارچین  و  هل  با  را  چای  معموال  قدیم  در   *
با  را  خود  چای  بار   2 ای  هفته  حداقل  افراد  که  می شود  توصیه 

هل مصرف کنند.
* مصرف هل عرق و بوی دهان را خوشبو می کند.

داده  تکان  را  آن  و  ریخته  اگر در ظرفی  را  پودر هل  افراد  اگر   *
شود و استنشاق کنند، ایجاد عطسه می کند که برای افزایش قوای 

ذهنی مفید است و سردرد را کاهش می دهد.
* هل مقوی معده، رفع دل به هم خوردگی و آشفتگی است.

* هل بادشکن، مقوی لثه است و برای برای رفع زخم های دهان 
است. مفید 

سالمت و تغذیه

اهتزاِز فجر، افتخاری بر تارک ایران
الهام آمرکاشی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم / اقای گل بهار تقی زاده کلید بری دارای شناسنامه شماره ۱۶۷۸ به شرح درخواست به کاسه ۱۰۹۳/۹۵ /۶ از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم امانی ماچیانی بشناسنامه ۴۳۱ در تاریخ 
۹۵/۱۰/۱۱  اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : ۱ متقاضی با مشخصات 
فوق  ش ش ۱۶۷۸ فرزند متوفی  2 حمید تقی زاده کلید بری ش ش ۸۶۳ فرزند متوفی   ۳  شهناز تقی زاده کلید بری  ش 
ش ۴ فرزند متوفی ۴ حبیب علی تقی زاده کلید بری ش ش ۷۶ فرزند متوفی  ۵ گلناز تقی زاده کلید بری ش ش ۴۰۱2 

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

گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه ششم دادگاه قائمشهر

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
 پرونده اجرایی کاسه ۹۴۰۰۰۴۶

به موجب پرونده اجرائی کاسه فوق ششدانگ یک باب خانه به مساحت 2۴۰ مترمربع قطعه دوم تفکیکی پاک باقیمانه ۵۵۷۴ 
فرعی از ۱۷۰ اصلی ذیل ثبت صفحه ۵2 دفتر ۳۱۶۳ بنام داود هوشنگی شایان پور ثبت و سند صادر و تسلیم که به لحاظ تغییر 
حوزه ثبتی ذیل ثبت اولیه مسدود و ذیل ثبت صفحه 2۹۱ دفتر ۹۶/۴ ثبت جدید شده، طبق سند رهنی شماره ۱2۹۶۰۰ مورخ 
۹۰/۶/۱2 دفترخانه 2۹2 تهران در رهن بانک آینده قرار گرفته است. محل وقوع ملک: چهل و پنج متری گلشهر میدان گلها انتهای 

یاسمن یک ساختمان لوتوس پاک یک
حدود اربعه: شماال ده متر پنجره و دیواریست به خیابان ده متری. شرقا بطول 2۴ متر درب و دیواریست به خیابان. جنوبا بطول ده 
متر دیواریست به کوچه شش متری. غربا بطول 2۴ متر دیواریست به قطعه اول تفکیکی. نظریه کارشناسی: بنای احداثی در این 
پاک ثبتی دارای پروانه ساختمانی شماره 2۶۱۳۱ مورخ ۱۳۸۷/۱/2۷ از شهرداری منطقه ۵ کرج بوده و در حال حاضر شامل ۵ 
طبقه به انضمام همکف و زیرزمین با ۷ واحد مسکونی بوده که با قدمت حدود ۵ سال دارای اسکلت بتنی، سقف تیرچه و بلوک، 
نماسازی سنگ و آسانسور بوده و انشعابات آب و برق و گاز و تلفن وصل می باشد. مطابق گواهی اتمام عملیات ساختمانی مورخ 
۱۳۹۰/۵/2۶ ساختمان دارای طبقه زیرزمین به مساحت تقریبی 2۱2 مترمربع، طبقه همکف به مساحت تقریبی ۱۷۴ مترمربع 
جهت پارکینگ، طبقات اول و دوم هر کدام هر کدام با مساحت تقریبی 22۶ مترمربع جهت 2 واحد مسکونی در سمت های شمالی 
و جنوبی بوده که به صورت نقاشی شده دارای هال و پذیرایی با کف سازی سرامیک، آشپزخانه اپن با کابینت MDF و کف سازی 
سرامیک، 2 اطاق خواب با کف سازی سرامیک، سرویس بهداشتی و حمام، طبقه سوم با مساحت تقریبی 22۶ مترمربع جهت یک 
واحد مسکونی به صورت نقاشی شده دارای هال و پذیرایی با کف سازی سرامیک، آشپزخانه اپن با کابینت MDF و کف سازی 
سرامیک، ۴ اطاق خواب با کف سازی سرامیک، سرویس بهداشتی و حمام، طبقه چهارم با مساحت تقریبی 22۶ مترمربع جهت 
یک سوئیت مجزی شامل یک اطاق خواب و یک واحد مسکونی به صورت نقاشی شده دارای هال و پذیرایی با کف سازی سرامیک، 
آشپزخانه اپن با کابینت MDF و کف سازی سرامیک، ۳ اطاق خواب با کف سازی سرامیک، سرویس بهداشتی و حمام و طبقه 
پنجم با مساحت تقریبی ۱۰۰ مترمربع جهت یک واحد مسکونی به صورت نقاشی شده دارای هال و پذیرایی با کف سازی سرامیک، 
آشپزخانه اپن با کابینت MDF و کف سازی سرامیک، 2 اطاق خواب با کف سازی سرامیک، سرویس بهداشتی و حمام بوده و 
باشد.  از کف و سیستم سرمایش آن کولر آبی و داکت اسپیلت می  با گرمایش  این مجتمع موتورخانه مرکزی  سیستم گرمایش 
شایان ذکر است کلیه آپارتمان های این ساختمان مسکونی و تحت بهره برداری بوده و طبق اظهارات این ساختمان فاقد پایان کار 

و صورتمجلس تفکیکی می باشد.
و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 2۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده، پاک فوق از ساعت ۹ الی ۱2 روز سه شنبه مورخ 

۹۵/۱2/۷ در اداره اجرای اسناد رسمی کرج واقع در میدان آزادگان ابتدای خیابان مطهری از طریق مزایده به فروش می رسد.
مزایده از مبلغ 2۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایه روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد. ۵۱2۱۸ م/الف  تاریخ انتشار: ۹۵/۱۱/2۰
معاون واحد اجرای اسناد رسمی کرج- معصومه قاسمی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کاسه ۹۴۰۰۰۴2
به موجب پرونده اجرائی کاسه فوق ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۵۱۰ مترمربع قطعه ۵۰ تفکیکی به پاک 
ثبتی ۱۷۰/۴۵۵۰ ذیل ثبت صفحات ۱۳۳۰ و ۱2۹۰ دفتر ۹۶/۴ ثبت و اسناد مالکیت به نام علی شعبانی محمد و حسن 
عقابی صادر گردید سپس مع الواسطه برابر سند ۴۴۰۰۴ مورخ ۸۸/۱۱/۱۱ دفتر ۵ کرج به نصرت اله هوشنگی شایان 
پور منتقل گردیده و سپس برابر سند ۱2۹۵۵2 مورخ ۹۰/۰۶/۰۳ دفتر 2۹2 تهران در رهن بانک آینده قرار گرفت با 
حدود: شماال به طول ۱۷ متر به قطعه ۴۵ شرقا به طول ۳۰ متر به قطعه ۵۱ جنوبا به طول ۱۷ متر به خیابان غربا به 
طول ۳۰ متر به قطعه ۴۹ به نشانی: کرج گلشهر میدان گلها خ شهید حاتمی پ ۷ و طبق نظر کارشناس رسمی به 
مبلغ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده توصیف اجمالی: یک ساختمان در پاک مذکور در حال ساخت می باشد 
و در مرحله اجرای فوندانسیون بوده و میلگردهای آن بافته شده است ملک محصور بوده و روز بازدید فعالیتی در آن 
صورت نمی گرفته و ملک در شمال گذر واقع شده است پاک فوق از ساعت ۹ الی ۱2 روز شنبه مورخ ۹۵/۱2/۰۷ 
در اداره اجرای ثبت کرج واقع در میدان آزادگان ابتدای خ مطهری از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یازده میلیارد ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. و پاک فوق از تاریخ ۹۵/۰۴/۰۶ 

لغایت ۹۶/۰۴/۰۶ تحت پوشش بیمه رازی می باشد.۵۱2۰۷ م/الف تاریخ انتشار: ۹۵/۱۱/2۰
معاون اجرای اسناد رسمی کرج- والح واجاری
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دادنامه
شاکی:  آقای قبله علی نبردی سرکندی فرزند مسیب به نشانی تهران یافت آباد خ 

ش مصطفی هاشم روبروی بانک صادرات پ۱۷۶ 
متهمین  : ۱-  آقای مجید یاری  2- آقای قاسم پیرزاده  همگی به نشانی شهرداری 

منطقه ۱۸ تهران ناحیه ۷  
اتهام : تخریب       

گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کاسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
آئین دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت 

به انشاء رای می نماید. 
)) رای دادگاه (( 

تهران  شهرداری  عوامل  از  پیرزاده  وقاسم  یاری  مجید  آقایان  اتهام  درخصوص  
گلدسته  آباد  جاده شمس  در  واقع  ساختمان  عمدی  تخریب  در  شرکت  به  دائر 
خیابان قلعه پاک ۴ موضوع شکایت آقای قبله علی نبردی سرکندی . ازتوجه به 
جامع محتویات اوراق پرونده, شکایت شاکی , گزارش مرجع انتظامی , عدم حضور 
متهمان درجلسات دادرسی وعدم دفاع از بزه انتسابی دادگاه بزهکاری نامبردگان را 
محرز و مسلم تشخیص داده وبا استناد به ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ هریک 
از نامبردگان را به تحمل شش ماه حبس محکوم واعام می دارد .رای صادره غیابی 
وظرف بیست روز پس ازاباغ قابل واخواهی دراین دادگاه وپس ازانقضای مهلت 
مذکور ظرف بیست روز قابل اعتراض  دردادگاه محترم تجدید نظر استان تهران 

می باشد.م/الف 2۵۱2   شماره بایگانی شعبه : ۹۴۰۴۵۱      
علی اکبر میرزاخانی  -  رئیس  شعبه 101  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

دادنامه
شاکی:   ۱- آقای محمد عونی  فرزند اسداله 2- خانم ملیحه طاهری کلک آبادی 
الزهرا  آبشار  به نشانی چهاردانگه شهرک مطهری ک مکتب  فرزند عزیز همگی 
غربی جنب پ۳۴ ط اول    متهمین :  ۱- آقای میاد شیرزاد  2- آقای منصور 

مثالی    همگی   به نشانی -     اتهام ها : ۱- مزاحمت 2- تهدید      
گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کاسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
آئین دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت 

به انشاء رای می نماید. 
)) رای دادگاه (( 

درخصوص شکایت آقای محمد عونی وخانم ملیحه  طاهر  علیه آقایان  منصور 
مثالی ومیاد شیرزاد دائر برتهدید و توهین وایجاد مزاحمت  . از توجه به جامع 
حاضر  دادگاه  در  احضار  علیرغم  شاکی  اینکه  به  ونظر   , پرونده  اوراق  محتویات 
نشده ودلیلی که حاکی از انتساب بزه معنونه به مشتکی عنهما  باشد به دادگاه 
ارائه ننموده است لذا دادگاه به دلبل عدم کفایت ادله اثباتی وبا استناد به مواد ۴ 
و 2۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر واعام می نماید. قرار 
صادره ظرف  بیست روز پس از  اباغ قابل تجدید نظر خواهی  درمحاکم  محترم 
تجدید نظر استان تهران می باشد.م/الف 2۵۰2     شماره بایگانی شعبه : ۹۵۱۷۳۹     
علی اکبر میرزاخانی  -  رئیس  شعبه 101  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای 
علی اصغری به اتهام کاهبرداری به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در پرونده کاسه  
۹۵۰۰۷۳ شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب اسامشهر تحت تعقیب 
می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی اباغ میگردد 
تا جهت رسیدگی دراین شعبه حاضر شوید و در صورت عدم حضور یا عدم ارسال 
الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی به 
صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است 

تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر از ۱/ یک ماه نباشد.م/الف 2۵۱۷  
دفترشعبه2 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر -  وحیدآقایازی  

دادنامه
شاکی:  آقای کامبیز نورخدائی  فرزند محمدحسن با وکالت آقای فیروز مشکوتی 
فرزند تورج به نشانی خ کارگر شمالی – باالتر از فاطمی – پاک ۱۳۸۶ – طبقه 

سوم  متهم: آقای علیرضا زارع   مجهول المکان   اتهام : کاهبرداری 
گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کاسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
آئین دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت 

به انشاء رای می نماید. 
رای دادگاه: درخصوص شکایت آقای کامبیز نور خدایی فرزند محمدحسن با وکالت 
آقای فیروز مشکوتی وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر کاهبرداری علیه آقایان ۱- 
ایوب یارمحمدی فرزند عبدالرضا 2- علیرضا زارع ناصر کیاده فرزند عیسی که توضیح 
داده اند چند روز پیش ازطریق سایت اینترنتی دیوار یک دستگاه خودروی پژو پرشیا 
رنگ سفید به شماره انتظامی ۸۸-۱۸۳ل۱2 رویت نموده وآقای فرشاد شرفی جهت 
خرید خودرو فرستادم وبا وی معامله می نمایند ثمن ) وجه های ( معامله نیز پرداخت 
می گردد که پس از انجام معامله مدارک بصورت ناقص تحویل فرشادشرفی شده 
و ایشان در بررسی متوجه  اختاف در رنگ  خودروی فروخته شده ) سفید (   با 
اسناد    ) مشکی متالیک( می شود متهم ردیف دوم نیز در تحقیقات اعام می دارد 
بنده نیز خریدار خودرو بودم که با متهم ردیف اول تماس گرفتم وایشان گفتند که 
فروخته ام وشماره تلفن خریدار رادادند ومن با ایشان قرار گذاشتم وجهت خریدآمد 
دفترخانه 2۹ چهاردانگه وآنها مراگرفتند وبه کانتری بردند که درادامه تحقیقات 
موضوع جهت بررسی اصالت خودرو به کارشناس ارجاع وکارشناس پس ازبررسی 
ضمن تائید اصالت خودرو اعام می نماید تعویض اتاق درتاریخ ۹۴/۱۰/۱۷ با اخذ 
مجوز صورت گرفته است وپس از تعویض اتاق نیز حک شاسی نیز توسط کارخانه 
سازنده انجام گردیده است لذا الزمست مراتب تعویض اتاق جهت ثبت در سوابق به 
مراجع ذیصاح راهور اعام گردد لذا دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده وفارغ 
ازاینکه خریدار آقای فرشاد شرفی به نمایندگی طبق ادعای شاکی بوده است ودر واقع 
درصورت که اغفال هم بوده باشد به آقای فرشاد شرفی اغفال شده است که شکایتی 
نکرده واینکه اصات خودرو مورد تائید کارشناس نیز بوده ودرمدارک خودرو نیز هیچ 
تغییری صورت نگرفته که مبین قصد اغفال وتوسل به فعل متقلبانه باشد وتعویض 
اتاق نیز با مجوز بوده است که خریداری ادعا عدم بررسی اسناد وتطبیق آن ) مدارک 
( با خودرو که وجود خارجی نیز داشته وتحویل شاکی نیز شده است نموده است که 
در کاهبرداری بکار گرفتن وسیله متقلبانه ازشرایط برای تحصیل مال است که در ما 
نحن فیه چنین عملی استنباط نمی گردد وشاکی می تواند بعلت وجود ایراد قانونی ) 
عیب ( درثمن معامله , دادخواست فسخ معامله را ارائه نماید ودالئل کافی برای توسل 
به وسائل متقلبانه که منجر به بردن مال باشد درپرونده وجود ندارد لذا بلحاظ عدم 
کفایت دلیل به استناد ماده ۴و2۶۵ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2 
قرار منع تعقیب  صادرواعام می نماید رای صادره حضوری بوده وظرف بیست روز از 
تاریخ اباغ قابل درخواست تجدید نظر از محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.م/

الف 2۴۹۷   شماره بایگانی شعبه : ۹۵۰۸۹۶ 
هاشم امامی -  رئیس  شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

آگهی
 وقت رسیدگی دادخواست و ضمایم 

وقت رسیدگی : یکشنبه ۹۶/۱/2۶ ساعت ۱۱ کاسه پرونده ۹۵۰۹۹۸۱۹۸۴۱۰۰۵۴۸ 
بایگانی ۹۵۰۵۸۷خواهان : سیده رعنا نورانی ساداتی 

خوانده :محمد خاندار فرزند علی مجهول المکان خواسته : مطالبه مهریه 
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده فوق تسلیم دادگاه عمومی میاندرود نموده 
علت  به  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  اول   شعبه  به  رسیدگی  که جهت 
تجویز  به  و  دادگاه  و دستور  به درخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  مجهول 
ماده ۷۳قانون آیین دادرسی مدنی در یک نوبت بوسیله یکی ار روزنامه های کثیر 
االنتشارآگهی و اعام میگردد تا خوانده بعد از ازاطاع وفت دادرسی ضمن حضور 
در دفتر دادگاه وضمن اعام نشانی کامل خود ودر یافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم در جلسه رسیدگی حاضر شویدبدیهی است در صورت عدم حضور در 
جلسه دادرسی دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید م. الف ۳۱۹ 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی میاندرود 

مفقودی
 برگ سبزو سند کمپانی موتور سیکلت کویر۱2۵به رنگ قرمز – با شماره پاک 
۵۸۸ – ۸۱2۵۵وشماره موتور2۶۰۱2۳وشماره بدنه ۹۵۱۱2۳۶بنام یاسر رضی پور 

جویباری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 جویبار 

مفقودی
 سند کمپانی سواری – هاچ بک تیپ تیبا 2 به رنگ سفید مدل ۹۴ با شماره پاک 
NAS۸2۱۱۰۰E۵۵۹س۴2 ایران ۶2 با شماره موتور ۸۱۸2۵۸2و شماره شاسی

بنام ابراهیم شوشتری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد
 ساری

تاکیدوزیرورزش
برتوسعهگردشگریورزشیدرکشور

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر توسعه گردشگری ورزشی در ایران،گفت: 
این امکانات اکنون در کشور وجود دارد و باید این بخش را تقویت کنیم.

مسعود سلطانی فر دیروز در حاشیه آغاز فعالیت رسمی ›انجمن توسعه 
گردشگری  افزود:  خبرنگاران،  با  گو  و  گفت  در  ورزشی‹  گردشگری 
شاخه های مختلفی در دنیا از جمله گردشگری ورزشی دارد که همواره 

مورد توجه کشورهای مختلف بوده و هست.
ورزشی ساالنه ۱،2  بخش گردشگری  کرد:در  فرد خاطرنشان  سلطانی 
میلیارد گردشگر در جهان جابجا می شوند و مهمتر از آن یکی از راه های 
درآمدزایی باشگاه های بزرگ فوتبال دنیا، فعالیت در زمینه گردشگری 

ورزشی است.
وزیر ورزش و جوانان،اظهار داشت: براساس گزارش مالی باشگاه های رئال 
مادرید و بارسلونا، شمار زیادی از گردشگران خارجی از ورزشگاه های این 
دو باشگاه بازدید می کنند که بخشی از منابع مالی آنها از این طریق تامین 

می شود. 
به گفته سلطانی فر، تیم های حرفه ای دنیا 2۵ تا ۳۰ درصد درآمد خود را 
از بخش گردشگری ورزشی تامین می کنند و حتی در کنار آن خدماتی نیز 
نظیر فروش پیراهن به عاقه مندان ارایه می کنند که ما نیز باید در بحث 

گردشگری ورزشی این فرآیند را مدنظر قرار دهیم.
وزیر ورزش افزود: به همین منظور انجمن توسعه گردشگری ورزشی با 
همکاری وزارت ورزش و جوانان و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 

تشکیل شده و تاش می کنیم بخش گردشگری ورزشی را توسعه دهیم.
سلطانی فر همچنین در پاسخ به سوالی درباره حضور همزمان محمدرضا 
داورزنی در سمت معاون وزیر و سرپرست فدراسیون والیبال افزود: داورزنی 

دو شغله نیست.

چهارمیدانشوردرکایرینقهرمانیآسیا

رکابزن ملی پوش ایران در فینال ماده کایرین قهرمانی آسیا به مقام چهارم 
رسید. به گزارش ایسنا، در فینال ماده کایرین مسابقات دوچرخه سواری 
پیست بزرگساالن آسیا،  محمد دانشور با پنج رکابزن به رقابت پرداخت که 
در پایان دانشور از رسیدن به مدال بازماند و مقام چهارم را به دست آورد. 

از نکات جالب رقابت ماده کایرین این بود که رکابزن مالزیایی که در المپیک 
ریو موفق به کسب مدال برنز شده بود در قهرمانی آسیا در رده نهم قرار گرفت.

اعالمبرترینهایدوومیدانیآسیادرسال2016

کنفدراسیون دو و میدانی آسیا اسامی برترین ورزشکاران سال 2۰۱۶ آسیا 
را معرفی کرد. به  گزارش  ایسنا، کنفدراسیون دو و میدانی آسیا با هدف 
معرفی برترین های سال 2۰۱۶، اسامی ۱۰ ورزشکار برتر در هرشته دو و 
میدانی را معرفی کرد. در این میان اسامی ۱۳ دو و میدانی کار ایران نیز جزو 

برترین های آسیا به چشم می خورد.
در ۱۰۰ متر حسن تفتیان با ثبت رکورد ۱۰:۰۴ ثانیه که در مسابقات دو 
و میدانی مادرید از خود برجای گذاشت، جزو برترین دوندگان رشته ۱۰۰ 

متر آسیا در سال 2۰۱۶ قرار گرفت.
در پرش طول محمد ارزنده با ثبت رکورد ۸,۱۶ متر در مسابقات جام 

کازانف قزاقستان نیز در جمع برترین های این رشته در آسیا جای گرفت.

منچستریونایتدمشتری
گرتبیلجدید

شیاطین سرخ با هدایت سرمربی پرتغالی خود قصد 
دارند گرت بیل جدید فوتبال اروپا را که در رئال 

بازی می کند جذب کنند.
اسپورت،  یورو  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
منچستریونایتد به احتمال خیلی زیاد مثل چند 
سال اخیر در فصل جابه جایی تابستانی تغییرات 

زیادی خواهد داشت.
یکی از بازیکنانی که مورد توجه مورینیو است، مارکو 
آسنسیو بازیکن جوان رئال مادرید است که از او 
به عنوان گرت بیل جدید یاد می شود. آسنسیو 
در تابستان سال گذشته به رئال مادرید پیوست و 
توانسته در پست گرت بیل عملکرد خوبی از خود 

نشان بدهد.
هیچ  به  مادرید  رئال  کرد  اعام  اسپورت  یورو 
وجه قصد ندارد این بازیکن بااستعداد خود را به 
منچستریونایتد بدهد. به همین خاطر قصد دارد 
رقم فسخ قرارداد او را به ۴۰ میلیون یورو قرار بدهد 

تا ژوزه مورینیو از جذب او پشیمان شود.
جاری  فصل  مورینیو  هدایت  با  یونایتد  منچستر 
رقابت های لیگ جزیره را بد شروع کرد اما این تیم 
در نیم فصل دوم، نتایج خوبی کسب کرده است و با 
۴۵ امتیاز در رده ششم جدول رده بندی جای دارد. 
یونایتد اکنون با تیم سوم که منچسترسیتی است، 

تنها چهار امتیاز اختاف دارد.

جبریلسیسهکفشهایشراآویخت

باشگاههای  و  فرانسه  ملی  تیم  سابق  مهاجم 
ساندرلند،  التزیو و لیورپول در ۳۵ سالگی از دنیای 

فوتبال خداحافظی کرد.
به گزارش ایرنا، سیسه گفت که در اکتبر 2۰۱۵ بعد 
از عمل جراحی که انجام دادف دوران حرفه ای وی 

در فوتبال به پایان رسید.
او بعدا با تیم آژاکسیو در فرانسه به تمرین پرداخت 

تا دوباره به فوتبال بازگردد. 
سیسه به ۱۹ سال دوران فعالیت حرفه ای خود 
پایان داد. او در ۴۱ بازی ملی خود برای تیم فوتبال 
فرانسه ۹ گل به ثمر رساند. سیسه که فرانسوی 

است از هشت سالگی به فوتبال پرداخت. 
وی با لیورپول فاتح لیگ قهرمانان اروپا شد و با تیم 
پاناتینایکو قهرمانی لیگ یونان را بدست آورد. او در 

دو جام جهانی نیز حضور داشت.
سیسه گفت: من عاشق فوتبال بودم و تاکنون توپ 
تمام زندگی من بوده است. دوست داشتم دوران 
اما بر خاف میل  ادامه می دادم.  ام را  حرفه ای 
من این کار محقق نشد و امروز باید اذعان کنم که 

فوتبال برای من تمام شده است. 

خبــرخبــر

مرحله حساس پلی آف لیگ برتر والیبال درحالی 
که  شود  می  آغاز  تیم  هشت  حضور  با  امروز 
سرمربیان تیم های مدعی قهرمانی در این رقابت 
ها نگران کوچک ترین اشتباهات فردی بازیکنان 

خود هستند.
فدراسیون  انضباطی  کمیته  جلسه  تشکیل  با 
والیبال و مشخص شدن آخرین بازی ناتمام دور 
این رشته ورزشی، مرحله  برتر  لیگ  مقدماتی 
گروهی به پایان رسید تا مرحله حساس پلی آف 
با حضور هشت تیم برتر جدول از امروز آغاز شود.
پلی آف لیگ برتر والیبال در سه مرحله و به 
صورت دو برد از سه مسابقه برگزار می شود که 
دور رفت مرحله نخست پلی آف مسابقات والیبال 
قهرمانی باشگاه های مردان ایران جام »شهدای 
منا« روز چهارشنبه با چهار دیدار در شهرهای 

تهران )سه مسابقه( و ارومیه پیگیری می شود.
سرمربیان تیم هایی مدعی قهرمانی این رقابت ها 
حتی  و  سرمایه  بانک  تهران،  پیکان  مانند 
شهرداری ارومیه و سایپا در این مرحله نگران 
اشتباهات فردی بازیکنان خود هستند زیرا در 
صورت شکست دیگر جبران این نتیجه امکان 

پذیر نخواهد بود.
هنوز عاقه مندان به والیبال سرنوشت تیم باریج 
اسانس کاشان را در سه سال پیش فراموش نکرده 
اند که در دور مقدماتی به عنوان صدرنشین لیگ 
این  اما در  به مرحله پلی آف صعود کرد  برتر 
رده هشتم  در  که  مغلوب حریفی شد  مرحله 

جدول قرار داشت و از دور رقابت ها کنار رفت.
در چهار دیدار مرحله نخست پلی آف لیگ برتر 
پیکان  سرمایه،  بانک  های  تیم  امسال  والیبال 
در  تهران که  و سایپا  ارومیه  تهران، شهرداری 

رتبه های اول تا چهارم جدول دور مقدماتی قرار 
گرفتند، به ترتیب میزبان تیم های شهرداری 
مازندران و صالحین  کاله  اردکان،  تبریز، خاتم 

ورامین خواهند بود.
در نخستین مسابقه این مرحله و از ساعت ۱۵، 
تیم پیکان تهران میزبان خاتم اردکان درخانه 
پایان دور رفت  پیکان در  است.  تهران  والیبال 
با ۱۸ برد و ۵۳ امتیاز در رتبه دوم جدول قرار 
گرفت و خاتم اردکان با ۱۰ برد و ۳2 امتیاز در 

رتبه هفتم قرار گرفت.
خاتم اردکان در دو مسابقه دور رفت و برگشت 
بر  بر یک و سه  نتایج سه  با  مرحله مقدماتی 
صفر مغلوب پیکان شد که این نتایج نشان می 
برابر  سختی  بسیار  کار  اردکان  نماینده  دهد 
پرافتخارترین تیم لیگ برتر در مرحله نخست 

پلی آف دارد.
آخرین مسابقه دور رفت مرحله نخست پلی 

برگزار  ارومیه  غدیر  سالن  در  برتر  لیگ  آف 
می شود و تیم شهرداری ارومیه میزبان کاله 

مازندارن خواهد بود.
در دومین دیدار که از ساعت ۱۷ در خانه والیبال 
تهران آغاز می شود، تیم بانک سرمایه که با 2۰ 
برد و ۵۵ امتیاز در پایان دور مقدماتی صدرنشین 
شد، به مصاف شهرداری تبریز می رود. تبریزی 
ها در دور مقدماتی با ۱۰ برد و ۳۱ امتیاز در رتبه 

هشتم قرار گرفتند.
بانک سرمایه در دور مقدماتی لیگ برتر امسال 
دو مسابقه با شهرداری تبریز انجام داد که در هر 
دو مسابقه سه بر صفر حریف خود را شکست داد 
و به نظر می رسد از نظر آماری مشکل خاصی 
برای شکست این تیم نداشته باشد. اما بازی های 

شهرداری تبریز قابل پیش بینی نیست.
نارنجی پوشان سایپا تنها میزبانی هستند که در 
دو دیدار رفت و برگشت دور مقدماتی مغلوب 

صالحین ورامین شدند و در دیدارهای حساس 
مرحله پلی آف به دنبال جبران این نتایج و صعود 

به جمع چهار تیم برتر این رقابت ها هستند.
به  دوبار  مقدماتی  دور  در  صالحین  و  سایپا 
دیدار  در  صالحین  که  رفتند  یکدیگر  مصاف 
رفت سه بر دو و در مسابقه برگشت نیز سه بر 
یک به پیروزی رسید. حال نارنجی پوشان در 
مرحله حساس پلی آف از ساعت ۱۹ امروز در 
تیم خواهند  این  میزبان  تهران  والیبال  خانه 

بود تا این ناکامی ها را جبران کنند.
تیم سایپا در پایان دور مقدماتی با ۱2 برد و ۳۶ 
امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت و صالحین 
ورامین نیز با ۱۱ برد و ۳۰ امتیاز در رتبه پنجم 
قرار گرفت تا دو تیم حریف یکدیگر در مرحله 

پلی آف شوند.
شهرداری ارومیه نیز که در پایان دور مقدماتی با 
۱۴ برد و ۴2 امتیاز در رتبه سوم قرار گرفت، در 
آخرین مسابقه دور رفت مرحله نخست پلی آف 
میزبان کاله مازندران است. تیم کاله با ۱۰ برد و 
۳۶ امتیاز در رتبه ششم دور مقدماتی قرار گرفت.

نماینده ارومیه در دو مسابقه دور رفت و برگشت 
دور مقدماتی با نتایج سه بر صفر و سه بر یک 
کاله را شکست داد و امروز در دیدار خانگی برای 
سومین برد برابر این تیم در این فصل از رقابت ها 

به میدان می رود.
مهمترین نکته جدال شهرداری ارومیه و کاله 
مازندران، محرومیت دو بازیکن کلیدی ارومیه به 
حکم کمیته انضباطی است. این موضوع کار را 
برای تیم شهرداری ارومیه که به رغم سالها حضور 
در این رقابت ها در حسرت قهرمانی است، بسیار 

سخت می کند. 

لیگ برتر والیبال؛ آغاز مرحله حساس پلی آف و نگرانی مدعیان

اسکرچ  ماده  در  ایران  رکابزن جوان 
موفق به کسب مدال طای آسیا شد.

مسابقات  روز  دومین  ادامه  در 
قهرمانی  پیست  سواری  دوچرخه 
جمشیدیان  حسین  امیر  آسیا، 
رقابت  به  جوانان  اسکرچ  ماده  در 
مدال  کسب  به  موفق  و  پرداخت 

طای این ماده شد.
نقره  مدال  یک  این  از  پیش  ایران 
کسب  بزرگساالن  اسپرینت  تیم  در 

کرده بود.

انتخابی  مرحله  نخستین 
برای  زنان  تکواندوی  تیم ملی 
امروز  تیم ملی  اردوی  به  ورود 
در خانه تکواندو برگزار می شود.

زن  هوگوپوش   ۱۰۹ مبارزات   
تیم ملی،  اردوی  به  ورود  برای 
فنی  کادر  حضور  با  امروز  از 
 ،-۵۳  ،-۴۹  ،-۴۶( وزن   ۸ در 
۵۷-، ۶2-، ۶۷-، ۷۳- و ۷۳+ 
در  و  می شود  آغاز  کیلوگرم( 

پایان نفرات اول و منتخبین کادرفنی به اردوی تیم ملی راه پیدا خواهند کرد.

رقابت109تکواندوکاربرایورود
بهاردویتیمملیبانوان

اولینمدالطالبرایدوچرخهسواری
ایراندرمسابقاتآسیایی
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ساخت بیمارستان قلب بوشهر
 با مشارکت نیروگاه اتمی 

گفت:  بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بیمارستان قلب بوشهر با مشارکت نیروگاه اتمی 

بوشهر ساخته می شود. 
علیرضا رئیسی با بیان اینکه بیمارستان قلب بوشهر 
با مشارکت نیروگاه اتمی بوشهر ساخته می شود 
اظهار داشت: ساخت این بیمارستان نقش مهمی در 
ارتقا درمان بیماران قلبی در این استان دارد که در 
این راستا ۴۰ تخت پیوند کلیوی با تمام تجهیزات 

در آن نصب می شود.
عضو  اهدا  برای  سازی  فرهنگ  بر  تاکید  با  وی 
بیماران مرگ مغزی افزود: اکنون این فرهنگ در 
استان بوشهر ترویج یافته بگونه ای که سال ۱۳۹۳ 
در استان یک مورد اهدا عضو  ثبت شده که اکنون 
این تعداد امسال تاکنون به ۱2 نفر افزایش یافته 
است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان 
اینکه ساالنه ۴۰۰ هزار عضو قابل پیوند به بیماران 
از بین می رود خاطر نشان کرد: با توجه به نقش مهم 
اهدا عضو بیماران مرگ مغزی برای نجات بیماران 
نیازمند به اعضاء این مهم باید مورد توجه ویژه قرار 
افرادی که دچار مرگ مغزی می شوند  تا  بگیرد 

خانواده آنها اعضاء آن اهداء کنند.
رئیسی از راه اندازی پایگاه سامت در استان بوشهر 
خبرداد و افزود: اکنون 2۸ مرکز جامع سامت و ۱۴ 
پایگاه سامت در شهرهای استان بوشهر ایجاد شده 
که امسال ۴ منطقه حاشیه شهرها در استان بوشهر 

به این پایگاه ها مجهز شده است.

افتتاح 15 پروژه آموزشی
  در آذربایجان غربی

مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  کل  مدیر 
به  آموزشی  پروژه  افتتاح ۱۵  از  آذربایجان غربی 
اداره کل  مناسبت دهه مبارک دهه فجر توسط 

نوسازی و تجهیر مدارس استان خبرداد.
 قهرمان رحمانی در نشست خبری با اصحاب رسانه 
افزود: ۱۶۱پروژه در قالب یک هزار و ۱2۱کاس 
درس در حال اجرا است که از این تعداد ۱۵پروژه 

در ایام ا... دهه فجر افتتاح می شود.
وی ادامه داد: این ۱۵ پروژه با اعتبار 22 میلیارد 

تومان با ۷۶ کاس درس در حال افتتاح است.
رحمانی با اشاره به پروژه های کلنگ زنی شده در 
استان در دهه فجر امسال گفت: ۱۳پروژه در قالب 
۶2 کاس درس با اعتباری بالغ بر ۸۵هزار میلیون 

ریال کلنگ زنی شده است.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب مدارس آذربایجان 
غربی افزود: در حال حاضر ۴۰درصد کاس های 
درس استان تخریبی بوده و از لحاظ تعداد بیش 
از ۹۰۰۰ کاس درس تخریبی در آذربایجان غربی 

داریم.

راه یابی 8 برگزیده استانی المپیاد فرش دستباف به 
المپیاد کشوری

غام رضا آقا گل زاده مسئول امور فرش دستباف سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان مازندران گفت: با برگزار شدن مرحله استانی المپیاد 
فرش دستباف نفرات برگزیده در بخش های دانش آموزی و دانشجویی 

به مرحله کشوری این المپیاد راه یافتند.
رقابت   با  المپیاد  این  استانی  مرحله  اظهارداشت:  زاده   گل  آقا 
دانش  و  مرمت  و  طراحی  رنگرزی،  بافت،  رشته   ۴ در  دانشجویان 
آموزان در ۴رشته بافت، رنگرزی، طراحی وهرسه گرایش برگزار شد 
که طی آن ۸ دانشجو و دانش آموز جهت اعزام به المپیاد کشوری، 

برگزیده شدند.
وی افزود: در بخش دانشجویی در مقطع کاردانی ، زینب حبیبی در 
گرایش طراحی، سهیا تیموری در گرایش بافت، ام البنین رحمانی در 
گرایش مرمت، فاطمه رحیم زاده در گرایش رنگرزی و در بخش دانش 
آموزی نیز در مهارت بافت، فاطمه صادقی، در مهارت رنگرزی،نگین 
الیاسی و در گرایش طراحی، محدثه مهدی محمدی ودرسه گرایش 

،مهشید منصورثانی، حائز رتبه های برتر شده اند.
امور فرش دستباف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  مسئول 
مازندران  تصریح کرد: المپیاد کشوری فرش دستباف در حالی در استان 
فارس برگزار  می شود که دانش آموزان و دانشجویان هنر- صنعت فرش 
کشور پس از پشت سر گذاردن مسابقات استانی راهی  مرحله ملی و 
کشوری می شوند  و در این مرحله پس از رقابت دو روزه در دو بخش 

علمی و عملی برگزیده ها مشخص می شوند.
ضمنا این المپیاد در دو سطح دانش آموزی و دانشجویی با همکاری 
اداره کل آموزش و پرورش استان و مرکز آموزش علمی کاربردی فنی 
وحرفه ای هتلداری ساری برگزار گردید و در مرحله استانی نیز به نفرات 

برگزیده هر رشته لوح تقدیر و جوایز اهدا شد.

راه اندازی سامانه »سناسفر« در پایانه های اصفهان
مسافربری  پایانه های  سازمان  مدیرعامل  امینی هرندی-اصفهان: 
شهرداری اصفهان گفت: سامانه »سناسفر« برای نخستین مرتبه در 
کشور در ترمینال های سطح شهر اصفهان همزمان با دهه مبارک فجر 

راه اندازی می شود.
محمد رضا باباگلیان پیرامون رونمایی از سامانه »سناسفر« در شهر 
اصفهان اظهار داشت: این سامانه، در واقع نخستین سامانه اطاعات 
نمایش سرویس های سفر شرکت های مسافربری مستقر در پایانه ها به 
صورت آناین است به طوری که هر نفر پس از ورود به پایانه اطاعات 

یک ساعت آینده سرویس های سفر برای آن قابل مشاهده می باشد.
نمایش  یک،  است،  اجرایی  فاز   ۳ دارای  سناسفر  سامانه  افزود:  وی 
اطاعات سفر، اعان صوتی اطاعات سفر قبل از حرکت، سه، درستی 
شهروندان به این اطاعات از طریق تلفن های گویا در پایانه که اکنون 
فاز اول به بهره برداری می رسد و فاز دوم تا عید نوروز و سپس فاز سوم 

آن در سال ۹۶ به بهره برداری می رسد.
وی با اشاره به جزئیات و برنامه های اجرای این سامانه تصریح کرد: 
مسافران با راه اندازی آن می توانند زمان و مقصد حرکت را با عنوان 

شرکت های مربوط مسافربری به صورت برخط مشاهده کننده است.
بیان  با  اصفهان  شهرداری  مسافربری  پایانه های  سازمان  مدیرعامل 
به  و شایسته  مناسب  اطاع رسانی  فعالیت سناسفر،  از  اینکه هدف 
در  سناسفر  سامانه  راه اندازی  از  پیش  کرد:  تصریح  است،  مسافران 
پایانه ها، آلودگی صوتی و برخی مشکات مشاهده می شد و به دلیل 

حضور برخی راهنمایان در پایانه ها، مشکاتی وجود داشت.

خبر خبر

معاون  زمان:  خبرنگار  اکبرزاده-  علی  مریم 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  مدیریت  و  توسعه 
اسامی استان تهران ضمن ابراز رضایت از روند 
بر۱۱  بالغ  ازصرف  نیاز،  مورد  اعتبارات  تامین 
میلیارد تومان در حوزه های مختلف فرهنگی 

وهنری استان طی سه سال اخیر خبر داد.
با  که  مطبوعاتی  درنشست  خیلدار  علی 
به  وعمل«  اقدام  »اقتصادمقاومتی،  موضوع 
اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  میزبانی 
از  جمعی  حضور  با  و  شهریار  شهرستان 
با  برگزارشد،   رسانه  و  مطبوعات  خبرنگاران 
ذکر این مطلب که اداره کل فرهنگ و ارشاد 
ورود   بدو  و   ۹2 درسال  تهران  استان  اسامی 
وی با حجم وسیعی از بدهکاری ها مواجه بود، 
و  ضرغامی  دکتر  آقای  همت  به  اظهارداشت: 
و  فرهنگ  مجموعه  همراه  به  اینجانب  تاش 
موفق  استانی  براعتبارات  عاوه  استان،  ارشاد 
محل  از  تومان  میلیارد  سه  حدود  جذب  به 
اعتبارات ملی شدیم که در دوره فعالیت اداره 

کل از توفیقات نادربه شمار می رود.
مالی  نظر  از   ۹۳ سال  اینکه  یادآوری  با  وی 

های  دستگاه  همه  برای  دشوار  بسیار  سالی 
تهران  اسامی  وارشاد  فرهنگ  ازجمله  دولتی 
بود، افزود: درسایه صبوری اهالی فهیم فرهنگ 
تاش  و  فرهیخته  خبرنگاران  همچنین  وهنر، 
شده  فراهم  شرایطی  اینک  مستمرهمکاران، 
های  شهرستان  ادارات  روئسای  به  که  است 
تهران اعام کرده ایم درصورت ارائه طرح های 
مناسب فرهنگی، قادر به تامین اعتبارات مورد 

نیازهستیم.
۷۰۰ میلیون تومان درحوزه برگزاری نمایشگاه 
برای  تومان  میلیارد  نیم  و  دو  کتاب،  های 
های  کانون  فرهنگی  های  ازفعالیت  حمایت 
مساجد، حدود یک میلیارد برای خرید کتاب 
وآثارمولفان بومی استان تهران، اهدای کتاب به 
ارزش بیش از دو میلیارد تومان به کانون های 
استان  فرهنگی  دیگرمراکز  و  مدارس  مساجد، 
از فعالیت هاییست که به گفته  و... گوشه ای 
توسط  مقام مسؤل طی سه سال گذشته  این 
استان  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اصلی  متولی 

تهران صورت گرفته است.
فرهنگ  کل  اداره  ومدیریت  توسعه  معاون 

وارشاد اسامی استان تهران سهم 
اعتبارات  شهریاراز  شهرستان 
صرف شده در فصل های مذکور 
تومان  میلیون   ۱۵۰ بر  بالغ  را 
این  شاید  افزود:  و  کرده  ذکر 
باالی  پتانسیل  به  توجه  با  رقم 
شهریارچندان چشم گیری نباشد 
وجود  درصورت  قطع  طور  به  اما 
مناسب،  فرهنگی  های  طرح 

حمایت خواهیم کرد.
اعتبارات  مجموع  خیلدار 
عمرانی-  دربخش  شده  صرف 
تعمیروتجهیز  جمله   از  فرهنگی 
های  شهرستان  فرهنگسراهای 
گذشته  سال  سه  طی  را  استان 
رقمی بالغ برهفت میلیارد تومان 
برای  اظهارداشت:  و  ذکرکرده 
دومجتمع  های  پروژه  اجرای 

فرهنگی مارد و قدس که کلنگ آنها در دولت 
قبلی به زمین زده شده بود تاکنون حدود یک 
و نیم میلیارد تومان جذب شده و به زودی سه 

میلیارد تومان دیگر نیز جذب خواهیم کرد. وی 
خاطرنشان ساخت: درحال حاضر این پروژه ها 

مراحل اجرایی خود را طی می کنند.

معاون توسعه ومدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران اعالم کرد:

هزینه 11 میلیاردی حوزه فرهنگ طی سه سال

آگهی مزایده مال غیر منقول
 نوبت اول 

وصول  دارد جهت  نظر  در  بابل  حقوقی  دادگاه  پنجم  شعبه  مدنی  احکام  اجرای 
محکوم به و هزینه اجرائی در پرونده کاسه ۹2۰۰۸۹ ششدانگ یک قطعه زمین 
کشاورزی به مساحت 2۱۷۰ مترمربع واقع در جاده جدید آمل روستای بیجی کا  
۵۰۰ متر باالتر از تاالر حامد متعلق به آقای سید حسین حسینی که زمین زراعی 
خود را بابت بدهی محکوم علیه آقای امامعلی آقاجانپور معرفی نموده است را در 
روز شنبه تاریخ ۹۵/۱2/۰۷ ساعت ۱۱ صبح  در محل دفتر اجرا شعبه از طریق 
مزایده بفروش برساند زمین مزبور از شمال متصل به خیابان اصلی از شرق متصل 
به کوچه شخصی آقای سید مهدی حسینی از جنوب متصل به زمین شالیزاری 
آقای سید مهدی حسینی و از غرب متصل به زمین کشاورزی خانم سیده فاطمه 
حسینی محدود میگردد. کارشناس کل ششدانگ زمین شالیزاری فوق را به مبلغ 
اعام شده  پایه  قیمت  از  مزایده  که  است  نموده  تعیین  ریال   ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد. برنده مزایده 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.
اجرای احکام مدنی شعبه پنجم دادگاه حقوقی بابل

دادنامه
کاسه پرونده: 2/۴۳۶/۹۵      شماره دادنامه:۹۵/۱۰/۵-۰۱۰2

و  کارگر  میدان  بابل-  بادرس:  پیشه  فرناز فاحت  وکالت  به  بانک سینا  خواهان: 
کشوری ساختمان غفاری پاک 2۱

خواندگان: ۱- حسن حاجی خانیان 2- مهدی حاجی خانیان ۳- حسین شهریاپور
خواسته: مطالبه وجه

رأی قاضی شورا
بطرفیت خواندگان  پیشه  فرناز فاحت  وکالت  با  بانک سینا  آقای  موضوع دعوی 
۱- حسن حاجی خانیان 2- مهدی حاجی خانیان ۳- حسین شهریاپور بخواسته 
با عنایت به مجموع محتویات پرونده و  مطالبه مبلغ ۱۵۵/۱۵۷/2۱۹ ریال شورا 
قرارداد  مصدق  وی  ابرازی  مستندات  و  خواهان  اظهارات  و  تقدیمی  دادخواست 
شورا  جلسه  در  خواندگان  اینکه  به  التفات  با  وکالتنامه  مدیریت  دلیل  و  بانکی 
نیاورده  به عمل  ایراد و دفاعی  ابرازی خواهان  به مستندات  حاضر نشدند نسبت 
۱۹۸و۵۱۹  موارد  به  مستندا  و  تشخیص  وارد  را  خواهان  دعوی  شورا  فلذا  است 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۱و 2۸ قانون شوراهای حل اختاف حکم به 
و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۱۵۵/۱۵۷/2۱۹ مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت 
و  تعرفه  وکیل طبق  الوکاله  و حق  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  مبلغ 2/۰۳۹/۴۶۶ 
در  اجرای حکم  لغایت   ۹۵/۴/۶ دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
حق خواهان صادر و اعام مینماید رای صادره ظرف بیست روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

حقوقی بابل می باشد.
قاضی شعبه دوم  شورای حل اختالف بابل- سید غالمحسین اصغری

آگهی ابالغ
شاکی خانم آتنا چمانه شکایتی علیه متهم اسماعیل حسین زهی فرد فرزند علی 
تلفنی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان  نواز به خواسته مزاحمت 
بابل  دادگاه کیفری دو شهرستان  به شعبه ۱۰۴  نموده که جهت رسیدگی  بابل 
والیت  میدان  بابل  شهرستان   – مازندران  استان  در  واقع  سابق(  جزایی   ۱۰۴(
کاسه  به  و  ارجاع   ۴۷۱۳۶۵۸۷۳۹ کدپستی  بابل  شهرستان  دادگستری 
و   ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۵۰۹۹۸۱۱۱۱۵۰۰۰۵۸
ساعت ۱۱:۳۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شاکی و به تجویز ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالنتشار آگهی 
می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 بابل – کوچک تبار

دادنامه
کاسه پرونده: 2/۴۳۵/۹۵      شماره دادنامه:۹۵/۱۰/۵-۱۰۰۳

خواهان: بانک سینا به وکالت فرناز فاحت پیشه بادرس: بابل- مابین میدان کارگر 
و کشوری روبروی مایکروفر ساختمان غفاری پاک 2۱

خوانده: محمد رضا اسماعیل زاده بادرس: مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه

رأی قاضی شورا
در خصوص دعوی خواهان آقای بانک سینا به وکالت فرناز فاحت پیشه بطرفیت 
به وکالت صادق حسین زاده ۳-  ۱- محمد رضا اسماعیل زاده مهرزاد شعبانپور 
هادی نصراله زاده روشن بخواسته مطالبه طلب  به مبلغ ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بشرح 
اینکه مستند دعوی خواهان فتوکپی مصدق یک فقره  به  مندرج در پرونده نظر 
چک به شماره ۸۶۴۵۸۷ بر عهده بانک ملی ایران و گواهینامه عدم پرداخت مربوط 
به آن می باشد که داللت بر اشتغال ذمه به خوانده دارد وخوانده در جلسه دادرسی 
شورا هیچگونه دلیل موجه و محکمه پسندی در رد ادعای خواهان مبنی بر برائت 
ذمه خویش و یا پرداخت دین ارائه ننموده است فلذا به لحاظ مصون ماندن دعوی 
و مستندات آن از خدشه و تعرض دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و 
با استصحاب دین بر ذمه خوانده و مستندا به مواد ۱۹۸  قانون آئین دادرسی مدنی 
به  ۸۵/۰۰۰/۰۰۰   خوانده  محکومیت  به  تجارت حکم  قانون  و ۳۱۰و۳۱۳و۳۱۵ 
 ۵۱۹ ۵۱۵و  مواد  به  مستندا  و  خواسته  اصل  بابت  تومان  میلیون  بیست  معادل 
قانون آئین دادرسی مدنی و مبلغ ۸۱۶۹۹۳  ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغی به 
عنوان حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق بانک سینا به وکالت فرناز فاحت بیشه  
صادر و اعام می نماید ضمنا در مرحله حکم اجرای احکام مدنی نسبت به برآورد 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  صدور چک ۹۵/2/۸ و دریافت آن از خوانده به نفع 
خواهان اقدام نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول و سوم غیابی و از تاریخ 
اباغ ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ  قابل واخواهی و ظرف مهلت بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی دادگستری بابل می باشد. و نسبت 
به خوانده ردیف دوم حضوری می باشد و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در دادگاههای عمومی دادگستری بابل می باشد.
قاضی شعبه دوم  شورای حل اختالف بابل- اصغری

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
به کاسه  که  درخواستی  به شرح  فرزند حسین  درونکا  ابوالحسنی  مجید  آقای 
ازاین شورا ثبت گردیده درخواست گواهی حصر وراثت نموده و    ۱۵/۱۰۹۹/۹۵
چنین توضیح داده که شادروان حسین ابولحسنی درونکا فرزند جعفر به شماره 
شناسنامه ۱۷۹۹ صادره بابل در تاریخ ۹۵/۱۱/۵در اقامتگاه دائمی خود شهرستان 

بابل بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-محمود ابولحسنی درونکا فرزند حسین ش ش ۴۳ نسبت پسر متوفی

2-مجید ابولحسنی درونکا فرزند حسین ش ش ۴۰۳ نسبت پسر متوفی 
۳-محمدرضا ابولحسنی درونکا فرزند حسین ش ش ۱۵۰۷ نسبت پسر متوفی 

۴-منیره ابولحسنی درونکا فرزند حسین ش ش 2۳ نسبت دختر متوفی
۵-فرخ خانم ابولحسنی درونکا فرزند حسین ش ش ۱۰۰۵ نسبت دختر متوفی

۶-فاطمه ابولحسنی درونکا فرزند حسین ش ش ۵۷۶ نسبت دختر متوفی
۷-ربابه خانم کیایی درونکا فرزند حسن ش ش ۱2۸ نسبت همسر متوفی

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

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف بابل

آگهی فقدان سند مالکیت
ورثه آقای حسن حیدری با تقدیم 2برگ استشهادیه محلی مصدق شده مدعی است 
که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پاک 2۴ فرعی از 2فرعی از ۳۹۷۰ 
اصلی بخش سه کرمانشاه به شماره ثبت ۶۴۳۹ صفحه 2۹۰ دفتر ۳،۶۹ به شماره 
سریال ۰۶۷۵۳۷ به نام آقای حسن حیدری صادر وتسلیم گردیده که در اثر سهل 
انگاری مفقود گردیده لذا مراتب طبق ماده ۱2۰آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی میشود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در 
نزد آنان می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۰ روز مراتب را به این اداره 
اعام دارند در غیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند 
مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهدشد.دارای یک فقره بازداشت است.
فرهاد نوری –سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمانشاه- ناحیه دو

رونوشت آگهی حصر وراثت
دادخواست  بشرح  دارای شناسنامه شماره ۳۳۳۰۴۷۸۱۱۱  الماسی  علیرضا  آقای 
این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین  به کاسه  ۹۸2،۹۵،۵از 
توضیح داده که شادروان الماس الماسی بشناسنامه ۵۰۷  در تاریخ ۱۳۹۵،۱۰،۳۰  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
الماس به ش ش ۳۳۳۰۴۷۸۱۱۱ صادره از اسام  الماسی فرزند  به  -۱ علیرضا 

آبادغرب فرزند متوفی 
-2 رضا الماسی فرزندالماس به ش ش ۹۴ صادره از اسام آبادغرب فرزند متوفی 

آبادغرب  اسام  از  صادره  به ش ش ۱2۱۳  فرزندالماس  الماسی  محمدرضا    ۳-
فرزند متوفی

فرزند  آبادغرب  از اسام  به ش ش ۱2۱2 صادره  فرزندالماس  الماسی  توران   ۴-
متوفی

-۵ زیبا الماسی فرزندالماس به ش ش ۱۴۵۶ صادره از اسام آبادغرب فرزند متوفی
-۶ مریم الماسی فرزندالماس به ش ش ۶۶۳ صادره از اسام آبادغرب فرزند متوفی

فرزند  آبادغرب  اسام  از  به ش ش ۱2۱۱ صادره  فرزندالماس  الماسی  ایران   ۷-
متوفی

-۸ شازنان شهبازیان فرزند حسن به ش ش ۶۷۹ صادره از اسام آبادغرب همسر 
متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان اسالم آباد غرب

دادنامه 
کاسه:۹۵،۵۰۴           پرونده          ۱۳۹۵،۸،۱۵-2۷۳۷ کل:  ثبت 

دادنامه:۱۳۹۵،۹،2۱-۵۶۹
خواهان: علی مرادی خواه فرزند امامعلی آدرس سرپل ذهاب روستای زرین جوب 

قره باغ
خوانده: بهروز هژیر فرزند عزیز آدرس مجهول المکان

 خواسته: الزام به انتقال سند  رسمی ۶ دانگ پراید سواری مدل ۸2  به شماره 
انتظامی ۶۹۴ ط ۱۷ ایران 2۹ مزید بر خسارت دادرسی

 شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از 
خداوند متعال  به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید

رای شورا
 در خصوص دعوی آقای علی مرادی خواه به طرفیت آقای بهروز هژیر به خواسته 
الزام به انتقال سند رسمی شش دانگ پراید سواری مدل ۸2 به شماره انتظامی 
۶۹۴ ط ۱۷ ایران 2۹ مزید بر  خسارت دادرسی شورا با بررسی اوراق ومحتویات 
پرونده و مستندات ابرازی  از جمله استعام به عمل آمده از دایره شماره گذاری 
مورخ   ۴۹۳۳ شماره  ثبتی  نامه  وکالت  و  قولنامه  مصدق   فتوکپی  و  سرپلذهاب 
2۵/۴/۱۳۹۱  و شهادت شهود تعرفه شده در جلسه رسیدگی مورخ 2۰/۹/۹۵ و  
با عنایت به اینکه خوانده  علی رغم صدور آگهی وقت دادرسی از طریق یکی از 
روزنامه های سراسری در جلسه رسیدگی شورا حضور پیدا نکرده و الیحه ای هم 
تحت عنوان دفاع خویش ارائه ننموده است فلذا این مرجع دعوی مطروحه را وارد 
تشخیص مستند به ماده ۱۰ و 2۳۷ و ۳۶2 ق.م خوانده  راه ملزم به حضور در 
یکی از دفاتر اسناد رسمی و سند را به نام آقای علی مرادی خواه انتقال نماید، رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و به 
مدت 2۰ روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی شهرستان 

سرپل ذهاب میباشد
اختاف  حل  شورای  چهارم  شعبه  دبیر  است  اداری  و  اصل  با  برابر  رونوشت   

دادگستری سرپل ذهاب
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری سرپل ذهاب سعید خدرویسی

آگهی ابالغ
محمد  سید  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  یزدانی  سکینه  خانم  خواهان 
مهدی نجفی تروجنی فرزند میر اکبر به خواسته طاق تقدیم دادگاه های عمومی 
دادگاه  اول  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  بهشهر  شهرستان  شهرستان 
عمومی )حقوقی( شهرستان بهشهر واقع در شهرستان بهشهر ارجاع و به کاسه 
۹۵۰۹۹۸۱۹۴۶۱۰۰۶۶2 ثبت گردیده و به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای 
سید محمد مهدی نجفی و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده نسبت به معرفی داور 
واجد الشرایط )مسلمان – حداقل ۳۰ سال سن – عدم اشتهار به فسق – آشنایی 
با مسائل داوری و خانوادگی و اجتماعی( پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و اقدام نماید.
م الف:950861 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی بهشهر

آگهی ابالغ 
در خصوص  بابل  حقوقی  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه  کاسه ۹۴۰۷۳۳  پرونده  در 
آقایان  بطرفیت  نوین  اقتصاد  بانک  از  بوکالت  فرهادی  العابدین  زین  آقای  دعوی 
حسن نصیرایی و سید علی اصغر حسینی درزی و ادراره ثبت اسناد و اماک بابل 
منجر به صدور حکم به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۰۹۰۱۰۵۴ گردیده 
است که حکم مذکور از سوی آقای حسن نصیرایی مورد تجدیدنظرخواهی واقع 
گردید که با توجه به مجهول المکان بودن احدی از تجدیدنظر خواهان به نام آقای 
سید علی اصغر حسینی درزی مراتب یک نوبت در ورزنامه کثیراالنتشار آگهی تا 
نامبرده ضمن اطاع از موضوع ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به این شعبه 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظرخواهی و ضمائم پیوست آن را دریافت 

تا چنانچه پاسخی به آن دارد در مهلت مذکور مکتوب تقدیم دادگاه نماید.
مدیر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی بابل- علیرضا ذبیح نژاد

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نامه عادی خود را  آقای والی فرازی  فرزندعبداله   درخواست رسیدگی به قول 
به  ازیک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف  از پاک۱2۸  فرعی 
درخواست  و  فرازی خریداری  عبداله  وراث  آقایان  از  که  کانی خال خاص  زمین 
سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کاسه ۹۴  –  ۹۱  تشکیل و به هیئت 
شماره  رأی  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع 
۱۳۹۵۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۱۵22  مورخ  ۳۰ /  ۹ /  ۱۳۹۵ حکم به صدور سند مالکیت 
یک باب خانه به مساحت ۴۵/۱۵  متر مربع به نام آقای والی فرازی صادر نموده 
است و نام مالکین اولیه پاک مزبور آقایان عبداله شاهوردی می باشد لذا مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است 
پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام 
آقای والی فرازی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۵  /  ۱۱ /   ۱۳۹۵   تاریخ انتشار دوم  2۰  /  ۱۱  /  ۱۳۹۵

آگهی مزایده اموال غیر منقول
به  روانسر  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  از  صادره   ۸۷/۶ اجرائی  پرونده  درخصوص 
به  بر محکومیت  دایر  آقای مختار عزیزی  زیان  وبه  پور  عبداله ساسان  سودآقای 
۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال وخسارت دادرسی واحد اجرای احکام مدنی دادگستری روانسر 
در نظر دارد مال غیر منقول موصوف در زیر را مطابق ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام 

مدنی بفروش برساند:
مشخصات مال غیر منقول 

۱-نام و نام خانوادگی  صاحب  مال : مستوره مظفری 
2- محل وقوع ملک :مسکونی است یا تجاری یا زراعی  وغیره )باتوجه به نظریه 

کارشناسی و...(: زراعی  واقع در روستای بدر آباد
۳- ملک ثبت شده یا نه : بله

۴- مال در اجاره است یا نه : اگر در اجاره است مدت ومیزان اجاره: خیر
۵- مال مشاع است یا مفروز وچه مقدار از آن بفروش میرسد :مشاع وبه مقدار ۶ 

شعیر ۶۱۸۶/۹۴ مترمربع 
۶- هرنوع حق انتفاع یا ارتفاع که شخ یا اشخاص دیگر نسبت به آن دارند: خیر 

۷- قیمتی که مزایده از آن شروع میشود:۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال
۸- ساعت و روز مزایده : ۹۵/۱2/۴ ساعت ۰۰ :۹ 

ضمنا مال مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ ۹۵/2/22 ارزیابی شده 
است . طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع 
در روانسر میدان اورامان مراجعه وترتیب ماحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم 
شود . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس که باالترین قیمت را 
 ۱۰ است  مکلف  مزایده  وبرنده  شد  خواهد  شناخته  مزایده  برنده  نماید  پیشنهاد 
درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده  به حساب سپرده دادگستری 
تودیع ورسید دریافت وباقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده 
به حساب مزبور واریز کند،درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر 
مطابق ماده ۱2۹ قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه 

مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
بنام  انتقال  دادگاه دستور صدور سند  توسط  مزایده  احراز صحت جریان  از  پس 

خریدار صادر می شود.
هزینه نقل وانتقال برعهده خریدار است

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری روانسر – مظهر زرساو

خبرنگار پیام زمان- فاطمه حسن زاده؛ همزمان 
با ایام ا... دهه فجر با ۳ میلیارد تومان اعتبار بخش 
اورژانس، درمانگاه تخصصی و مرکز درمان بستر 

بیمارستان ۱۷ شهریور بابل افتتاح شده است.
رمضان آقاجانی در مراسم افتتاح ساختمان های 
اورژانس، درمانگاه های تخصصی، مرکز درمانی 
بستر و آزمایشگاه بیمارستان ۱۷ شهریور بابل، 
اظهار کرد: این مرکز از سال ۱۳۴۷ به عنوان 
بخش  یافته  توسعه  کمتر  منطقه  در  زایشگاه 
اکنون  و  کرد  فعالیت  به  شروع  بابل  بابلکنار 
بیمارستان با ۳۵ تخت مصوب و ۱۵ تخت فعال 
متخصص  پزشک   2۰ و  عمومی  پزشک   ۶ با 
بیمارستان  به عنوان  فعالیت  ضمن  وقت  پاره 
بخش های  با  زایمان  و  زنان  تخصصی  تک 
جراحی زنان، مامایی، پاراکلنیک، در واحدهای 
درمانگاهی عمومی و تخصصی اطفال ، زنان و 
اعصاب،  عفونی،  داخلی،  دندانپزشکی،  زایمان، 
ارتوپدی، جراحی عمومی و روان پزشکی مشغول 

فعالیت است.
وی با اشاره به فعالیت های مهم این مرکز افزود: 
راه اندازی ساختمان های اورژانس، درمانگاه های 
تخصصی، مرکز درمان بستر و آزمایشگاه، ایجاد 
خیرین  همدلی  و  حضور  برای  مناسب  بستر 

فعالیت های  انجام  و  بابلکنار  منطقه  سامت 
خرید  و  ارتقا  بیمارستان،  این  در  خیرخواهانه 
طرح  محل  از  مرکز  این  نیاز  مورد  تجهیزات 
تحول نظام سامت، فعال کردن درمانگاه معین 
فعال سازی  روستایی،  خانواده  پزشک  در طرح 
سطح  ارتقای  و  سونوگرافی  رادیولوژی،  واحد 

کیفی و تجهیزات واحد آزمایشگاه است.
رئیس بیمارستان ۱۷ شهریور بابل با بیان اینکه 
ساختمان این مرکز در ۸۰۰ متر مربع بوده که 

با کمک یک میلیارد تومانی خیران نیک اندیش 
این  تجهیز  برای  داد:  ادامه  است،  افتتاح شده 
دانشگاه  از سوی  تومان  میلیارد  بیمارستان 2 
نظام  تحول  طرح  محل  از  بابل  پزشکی  علوم 

سامت هزینه شده است.
*لزوم جذب نیروی تخصصی و خدماتی از افراد 

بومی بابلکنار
با  مراسم  این  در  نیز  بابلکنار  جمعه  امام 
شهدا  و  راحل  امام  خاطره  و  یاد  گرامی داشت 

اظهار کرد: امروز جشن افتتاح ساختمان نیست 
بلکه تجلیل از شرافت، انسانیت، اخاق، ایثار و 

یکی شدن قلوب انسان های نیک اندیش است.
حجت االسام عباس بابائیان افزود: اسام دین 
اجتماعی و با همگرایی اجتماعی است و در همه 
ابعاد و زوایا، خدمت به مردم را مورد توجه قرار 

داده است.
وی تصریح کرد: این بیمارستان در گذشته فقط 
به عنوان مرکز زایمان مطرح بود ولی بعد انقاب 
امکانات و تجهیزات این مجموعه به جای تقویت 

تخلیه شده است.
بابائیان با بیان اینکه در دولت یازدهم به حوزه 
بهداشت و درمان توجه ویژه شد، افزود: تقاضای 
نیرو  جذب  حوزه  در  اندرکاران  دست  از  ما 
توجه ویژه به وضعیت بیکاری منطقه است که 
امیدواریم در جذب نیروی تخصصی و خدماتی 

از افراد بومی استفاده شود.
وی خواستار توجه ویژه به پزشکان و پرستان این 
مرکز شد و گفت: امیدواریم پزشکان و پرستارانی 
که محتمل سختی راه دور برای حضور در این 
مرکز برای خدمت به مردم می شوند در خصوص 

کارانه و مرخصی کارکنان توجه ویژه شود.

با 3 میلیارد تومان اعتبار صورت گرفت؛

افتتاح اورژانس و درمانگاه تخصصی بیمارستان 17 شهریور بابل



امام جمعه شهر اندیشه طی پیامی فرارسیدن 22 
بهمن را تبریک گفت. در این پیام آمده است: 
مردم ما همواره ارزش ها و آرمان های انقاب 
اسامی را پاس داشته و از آنها صیانت کرده اند 

و در این راه از جان و مال خود نیز گذشته اند.
این مردم همواره نشان داده اند که هر زمان به 
حضور آنان نیاز بوده در صحنه حاضر شده و جلوه 
های زیبایی از غلبه ی حق و منطق را بر ظلم و 

ستم به نمایش گذاشته اند. 
پیروزی  سالروز  هشتمین  و  سی  که  امسال 
نظام  را پشت سر می گذاریم  اسامی  انقاب 
اسامی ایران توانسته با توکل بر خدا و حمایت و 
پشتیبانی همه  اقشار مردم و با تکیه بر رهنمود 
به مدارج  انقاب   داهیانه رهبری معظم  های 

باالی اقتدار در حوزه های مختلف دست یابد. 
انقاب  اینجاست که مردم همیشه در صحنه 
خود  حضور  با  گذشته  ادوار  همچون  اسامی 

و  نهاده  ارج  را  انقاب  های  ارزش  و  ها  آرمان 
موجب حیرت جهانیان خواهند شد و ما نیز در 
دهه مبارک فجر و در یوم ا... 22 بهمن، ضمن 
خمینی)ره(  امام  های  آرمان  با  میثاق  تجدید 
شهدای گرانقدر، و پیروی از فرامین و منویات 
مقام معظم رهبری، برای تحقق و جهانگیر شدن 
گفتمان انقاب اسامی تاش کرده و همچون 
قطره  ای در اقیانوس پرشکوه حضور امت حزب  ا... 
در راهپیمایی عظیم  22  بهمن شرکت می کنیم 
و پیروزی اسام، مسلمانان و ملت  های مظلوم 

جهان را فریاد خواهیم زد.
 اینجانب این ایام فرخنده را به پیشگاه امام زمان 
)عج( و نائب  بر حقش رهبر فرزانه انقاب امام 
میهن  انقابی  مردم  و  ا...(  )حفظه  ای  خامنه 
اسامی و شهر فرهنگ و ادب اندیشه تبریک 

عرض می نمایم.
سیدعلی مروج
امام جمعه اندیشه   
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 ارزیابي عملکرد جایگاه هاي عرضه 
سوخت CNG استان البرز

به نقل از روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده 
هاي نفتي استان البرز و با هدف ارتقاء سطح کیفي 
و کمي خدمات سوخت رساني، عملکرد جایگاه 
البرز  استان  فشرده(  طبیعي  )گاز   CNG هاي 

ارزیابي و پایش شد.
ابراهیم توسلي مدیر شرکت ملي پخش فرآورده 
از ارزیابي عملکرد  البرز هدف  هاي نفتي استان 
جایگاه هاي سوخت CNG را ارتقاء سطح کمي 
و کیفي خدمات رساني و عملیات سوخت رساني 
در شرایطي کاما ایمن دانست و افزود این ارزیابي  
با تعریف شاخص هایي از قبیل وضعیت نیروي 
سوختگیري،  عملیات  کمیت  و  کیفیت  انساني، 
عملکرد تجهیزات، رعایت اصول ایمني، مشتري 

مداري و رضایت مراجعین  انجام شده است.
وي اشاره داشت نتایج این دوره از ارزیابي عملکرد 
جایگاه هاي سوخت CNG استان البرز رضایت 
بخش بوده و براي اجراي آن کارشناساني از واحد 
بازرگاني  نشاني،  آتـش  و  ایمني   ،CNG هاي 
با بیش از ۶۰۰ نفر ساعت کار  و روابط عمومي 

کارشناسي مشارکت داشته اند.
در حال حاضر از ۵۱ باب جایگاه CNG فعال در 
استان البرز ۱۶ باب دو منظوره )عرضه بنزین و 

)CNG و ۳۵ باب تک منظوره  مي باشند.

آبشیرین کن ها؛ اولویت منابع 
تامین آب کالن  در  بندرعباس

مدیرعامل آبفاي هرمزگان  با اشاره به سهم منابع 
آبي کان شهر بندرعباس از ظرفیت آبشیرین کن 
ها در سال هاي آتي، گفت: بر اساس پیش بیني 
هاي صورت گرفته، ظرف سه سال آینده )سال ۹۸(  
نیاز آبي کان شهر بندرعباس ۳ هزار و ۷۰۰ لیتر 
بر ثانیه خواهد بود که 2 هزار و ۷۵۰ لیتر آن معادل 
۷۵ درصد ، با بهره برداري از آبشیرین کن صد 
هزار و تخصیص حق سهم بندرعباس از آبشیرین 
کن یک میلیون متر مکعبي این شهر تامین مي 
شود. »امین قصمي« افزود: این پیش بیني براي 
بندر  بندرعباس،  شامل؛  بندرعباس  شهر  کان 
خمیر، رویدر، ۱۶ شهرک در شمال و شرق و غرب 
بندرعباس ، مراکز اداري، تجاري، صنعتي و نظامي 
و ۹۰ روستاي حومه با جمعیتي بالغ بر ۷۴۰ هزار 

نفر خواهد بود. 
وي با تاکید بر اینکه؛ آبشیرین کن ها؛ اولویت اول 
منابع تامین آب کان شهر بندرعباس و حومه 
است، گفت:  تا سال ۱۴۱۰ سه دستگاه آبشیرین 
کن ۱۰۰، یک میلیون )تخصیص سهم( و ۵۰ هزار 
متر مکعبي تامین کننده آب این کان شهر خواهد 
بود،. وي افزود: در سال ۱۴۱۰ با توجه به افزایش 
نیاز آبي این کان شهر  به ۵ هزار لیتر بر ثانیه 
،سهم منابع آبي آن از ظرفیت آبشیرین کن ها به 

۶۶ درصد مي رسد.

جلوگیری از برگزاری نمایشگاه غیر مجاز
 در مازندران 

فاطمه حسن زاده- خبرنگار زمان:  دکتر محمد محمدپور عمران 
رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت مازندران با اعام این مطلب 
برگزاری  برای  مجوز  اعطای  مسئول  اینکه   به  توجه  با  افزود: 
راستای  در  باشد  می  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  نمایشگاه 
سیاستها و دستورالعمل های اباغی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مجریان  با  و   جلوگیری  غیرمجاز  نمایشگاه  هرگونه  برگزاری  از 

برگزاری نمایشگاه های غیرمجاز برخورد جدی صورت می گیرد.
شرکت  افزود:  مازندران  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
اقدام  سالجاری  در  شهر(  )قائم  استان  المللی  بین  نمایشگاههای 
در  این سازمان  که  نمود  غیرمجاز  نمایشگاه تخصصی  برگزاری  به 
راستای وظایف نظارتی خود مراتب پلمپ نمایشگاه را در راستای 
اخال در نظم اجتماعی و  اقتصادی که تحصن اتحادیه های مبلمان 
فرمانداری  انتظامی،  )نیروی  قانونی  مراجع  به  به همراه داشت   را 
شهرستان( اعام که اقدام خاصی صورت نگرفته و همچنان شاهد 
برگزاری نمایشگاه غیر قانونی می باشیم، لذا هر گونه انعقاد قرار داد 
و همچنین  کنندگان  توسط شرکت  نمایشگاه  در محل  پروتکل  و 
از عهده سازمان  نمایشگاه  هر گونه تبعات سوء احتمالی در محل 

خارج می باشد.
وی یاد آور شد: از مسئولین انتظامی و سیاسی استان انتظار داریم 
که بمنظور  رفع هر گونه  بی نظمی از فعالیت نمایشگاه مذکور و 

سایر برگزار کنندگان غیر مجاز جلوگیری نمایند.

ضرورت جذب مشوق های سرمایه گذاری 
در اردبیل  

های  مشوق  بر ضرورت جذب  اردبیل  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
صادراتی و سرمایه گذاری در استان اردبیل تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه اردبیل، حسین پیرموذن امشب در 
دیدار معاون رئیس جمهور با تجار و صادرکنندگان در اتاق بازرگانی 
اردبیل با اشاره به اینکه امروز سیستم بانکی مهمترین مشکل بخش 
خصوصی و بزرگترین دغدغه آنها به شمار می رود، گفت: بانکهای 
بطوریکه سیستم  ندارند  بخش خصوصی  را  الزم  حمایتهای  عامل 
بانکی طوری طراحی شده است بخش خصوصی را مطیع سیستم 

بانکی می داند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیلدولت یازدهم در مذاکرات 
بسیار موفق عمل کرده است ولی در بخش  با کشورهای خارجی 
اقتصادی دغدغه ها و مطالبات تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار 

را برطرف نکرده است بطوریکه این امر جای نگران کننده است.
جانبه  همه  حمایت  دولت  از  بخش خصوصی  انتظار  بیان  با  وی   
است، یادآور شد: در ۸ سال گذشته بخش خصوصی به هیچ وجه از 
صندوق توسعه ملی سهمی دریافت نکرده و این برای استان اردبیل 
بسیار جای نگرانی دارد و از معاون رئیس جمهور تقاضا داریم که 
نسبت به اختصاص سهم از صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی 

توجه خاصی داشته باشد.
در  و سرمایه گذاری  مشوقهای صادراتی  نبود  به  اشاره  با  پیرموذن 
استان گفت: باید امکانات و راهکارهای مناسبی برای جذب مشوقین 

سرمایه گذاری در استان فراهم کنیم.

خبر خبر

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
تاریخی  اثر   ۱۴ ثبت  از  کردستان  گردشگری 

کردستان در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.
در  پرونده   ۱۴ کرد:  اظهار  علوی  محسن  سید 
حوزه آثار منقول از سوی اداره کل میراث فرهنگی 
میراث  سازمان  ثبت  عالی  شورای  به  کردستان 
فرهنگی کشور ارائه شد که هر ۱۴ اثر در فهرست 

آثار ملی کشور به ثبت رسید.
و  تاریخی  قرآن های  شامل  آثار  این  افزود:   وی 
نفیس روستای هفت تاش بانه، روستای نجنه علیا 
در شهرستان بانه، روستای شوی در شهرستان بانه، 
روستای  سروآباد،  شهرستان  در  سلین  روستای 
کاشتر در شهرستان کامیاران، ۵ مجموعه قرآن های 
حسینه بیجار، ۳ تخته فرش نفیس حسینیه بیجار 
و سند ازدواج طوبی سلطان خانم با قدمت بیش از 
۱۸۰ سال بودند که توسط داوران و کارشناسان در 

جلسه شورای عالی سیاستگذاری ثبت آثار تاریخی 
کشور در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدند.

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
در  اقدام  این  کرد:  عنوان  کردستان  گردشگری 

راستای حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و با ارزش 
استان صورت گرفت که پس از طی جلسات داخلی 
متعدد و تشکیل پرونده در استان سرانجام موفق 
شدیم این آثار بسیار با اهمیت استان را در فهرست 

آثار ملی به ثبت برسانیم.
وی در ادامه تصریح کرد: قرآن های سلین، کاشتر، 
هفت تاش، نجنه و شوی قبا توسط کارشناسان 
اداره کل میراث فرهنگی استان مرمت و با حضور 
و  قرآن ها  و  شدند  جانمایی  استانی  مسئوالن 
فرش های نفیس حسینه بیجار هم در حال مرمت 

می باشند.
میان  در  که  آثار  این  ثبت  تبریک  علوی ضمن 
مردم استان دارای احترام و جایگاه ویژه ای هستند، 
ابراز امیدواری کرد: در آینده هم بتوانیم سایر آثار 
با ارزش استان را فهرست آثار ملی کشور به ثبت 

برسانیم.

مدیرکل میراث فرهنگی کردستان خبر داد:

ثبت 14 اثر تاریخی کردستان در فهرست آثار ملی

شرکت تعاونی مصرف کارکنان بیمارستان البرز
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

در جلسه  تا  این شرکت دعوت می شود  اعضای محترم  کلیه  از  بدین وسیله 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت 2 بعد از ظهر روز دوشنبه 
مورخ 95/12/02 در محل سالن آمفی تئاتر بیمارستان تخصصی البرز واقع در 

کرج باغستان غربی بلوار پرستار تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور 
و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این 
صورت هر عضو شرکت می تواند حداکثر سه وکالت نامه از سایر اعضا داشته 

باشد و هر غیر عضو نیز یک وکالت نامه داشته باشد.
اصالحات  آخرین  براساس  اساسنامه  تصویب  و  تطبیق  و  طرح  جلسه:  دستور 

قانون بخش تعاون
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف بیمارستان البرز

شرکت تعاونی مهر ۲ کرج
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول(

عادی  عمومی  مجمع  در  تا  می شود  دعوت  تعاونی  محترم شرکت  اعضای  کلیه  از  بدینوسیله 
)نوبت اول( که راس ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 95/12/2 در محل دفتر تعاونی واقع در شهرک 

امام رضا )ع( مسجد جامع امام رضا)ع( نبش بلوار دانش تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
یادآوری می شود: -در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق 
حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینه تام االختیار خود واگذار نماید در اینصورت هیچ 

کس نمی تواند نمایندگی بیش از ..... عضو را بپذیرد.
-همچنین برگه های نمایندگی مزبور با امضا .... معتبر خواهد بود.

برای کلیه  قانونی  با ضوابط  یافتن و عدم مغایرت  -مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت 
اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.

دستورجلسه: 1-گزارش مشترک هیات تصفیه 2-تمدید فعالیت هیات تصفیه
رئیس هیات مدیره- ابراهیم رحمانی

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین و کارت سواری پژو GLX مدل ۱۳۸۶ به شماره شهربانی ۷۹۵ع۷۵-۶2 و 
شماره موتور ۱2۴۸۶۱۵۸۸2۱ و شماره شاسی ۴۰۳۸۹۷۷2 به نام حسن یوسفی مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.
بابل

آگهی مفقودی
شماره  به  مدل ۱۳۸۸  نیسان 2۴۰۰  ماشین  سبز  برگ 
شهربانی ۶۶۹ص2۹-۸2 به شماره موتور ۵۰۱۹2۹ و شماره 
شاسی-NAZPL۱۴۰TIM  2۱۱۷۶2  به نام وحید پور 

بابلمهدی خردونی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

اجرائیه
مشخصات محکوم له :  خبات خدری   فرزند علی

مشخصات محکوم علیه : فاطمه خانی فرد فرزند محمدصالح  - مجهواالمکان 
موضوع   ۹۵۰۹۹۷۸۴۶۰۳۰۰۸۸2 شماره  شماره   دادنامه  موجب  به/به  محکوم 
اول دادگستری جوانرود محکوم علیه محکوم است  پرونده کاسه ۹۵۰۶۳۱ شعبه 
به۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته وپرداخت روزانه دو میلیون ریال به عنوان 
خسارت تاخیرتادیه از تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱ لغایت اجرای حکم وپرداخت ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ 
ریال هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکا برابر تعرفه درحق محکوم له وپرداخت  
۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان نیم عشر  این اجراییه ظرف مدت ۱۰ روز پس از اباغ قابل اجرا 

میباشد بدیهی است تاریخ انتشار آگهی  تاریخ  اباغ محسوب میشود/
مدیر دفتر شعبه 2 حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود

حصروراثت

آقای فرزاد نوری دارای شناسنامه شماره ۳2۳۰۸۶۹2۳۰ به شرح دادخواست به 
چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   2/۴۳2/۹۵ کاسه 
تاریخ  در     ۳2۳۰۸۶۸۷۵۷ شناسنامه  به  نوری  فرهاد  شادروان  داده  توضیح 
منحصر  مرحومه  آن  ورثه  گفته،  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    ۹۵/۸/2۳

است به:
۱-فرزاد نوری   نسب  شماره ملی  ۳2۳۰۸۶۹2۳۰    متولد  ۱۳۶۶/۷/۱     نسبت   

برادرمتوفی
2-فرشید نوری   شماره ملی  ۴۹۵۰۰۹۵۶۸۴     متولد   ۱۳۷۱/۱2/۱۱   نسبت  

برادر متوفی
۳-نصرت بانو یاری   شماره ملی ۳2۳۰22۸۹۸۷   متولد  ۵ ۱۳۴۱/۳/۱   نسبت 

مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینمایند 
تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف روانسر-خرمی

آگهی ابالغ
خواهان فرشاد هواسی دادخواستی به طرفیت خوانده پیمان کرمی تاالندشتی به 
خواسته الزام به فک پاک خودرو تقدیم دادگاههای عمومی  شهرستان کرمانشاه 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه 
واقع در کرمانشاه –بلوار بنت الهدی ارجاع و به کاسه ۹۵۰۹۹۸۸۳۱۰۴۰۰۵۰۱ 
شده  تعیین   ۰۸:۳۰ وساعت   ۱۳۹۵،۱2،2۵ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 
است.به علت مجهول المکان بودن خواهان وبه درخواست خواهان و به تجویز ماده 
۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی میشود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 4 دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان کرمانشاه-آرمان گراوند

آگهی حصروراثت
بخواسته  ازخرمشهردرخواستی  بشناسنامه2۶صادره  پدررمضان  نام  بانوشهنازطالع 
طالع  رمضان  مرحوم  پدرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
بشناسنامه2۰2صادره ازآبادان درتاریخ۸۵/2/۵درآبادان اقامتگاه غیردائمی خودفوت 

ورثه اش عبارتنداز
۱-متقاضی بامشخصات فوق الذکر2-لیاطالع بشماره شناسنامه۱۱2۳خرمشهر۳-
بشماره  طالع  شناسنامه2۱۰۱شیراز۴-مریم  بشماره  طالع  معصومه 
شناسنامه۳۶۱خرمشهر۶-مهنازطالع  بشماره  طالع  شناسنامه22۰خرمشهر۵-فرح 
بشماره  متوفی(۷-عبدالعزیزطالع  شناسنامه۶۵۴خرمشهر)دختران  بشماره 
شناسنامه۴۰۰خرمشهر)پسران  بشماره  شناسنامه۴۴خرمشهر۸-عبدالحمیدطالع 

متوفی(۹-خدیجه دارم بشماره شناسنامه۳۵2۴2 آبادان)همسرمتوفی(والغیر.
اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینماید تاهرکس 
ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض 
بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبار ساقط است.شماره م.الف)۹/۱۱۳۵(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

برگ اجراییه )3/58/95(
مشخصات محکوم له: رضا قربانی با وکالت هادی اسماعیلی پورگنجی نشانی: بابل- ایستگاه آمل نبش پاسداران 

2۳ دفتر وکالت محمدی
مشخصات محکوم علیه: محمدرضا چراغعلی فرزند محمد نشانی: مجهول المکان

 بموجب رای شماره ۴۹2 تاریخ ۶/2۸/ ۹۵ شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان بابل و رای شماره – تاریخ 
– شعبه – دادگاه عمومی – که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ ۱۵۴/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال   2۴/۰۰۵/۰۰۰ – رسالت ۹۴/۱۱/۸-۴۰۴2۴۴-۱  بانک  فقره چک  دو  استناد  به  اصل خواسته  بابت  ریال 
2- ۴۰۴2۳۶ مورخ ۹۴/۴/2۰ – ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 2/۳۱۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغی به 
عنوان حق الوکاله وکیل و حق تعرفه و برآورد خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغلیت اجرای حکم و نیم 
عشر دولتی.   به استناد ماده ۱۹ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی 
محکوم علیه مکلف است پس از اباغ این برگ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای 

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

آگهی حصروراثت
ازخرمشهردرخواستی  پدرمحمدبشناسنامه۸صادره  رادنام  فرحانی  عباس  آقای 
مرحوم  پدرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
تاریخ۷2/۱۰/2۳درکرمان  ازخرمشهردر  بشناسنامه۱۳۰صادره  محمدبزکول 
فوق  بامشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  خودفوت  موقت  اقامتگاه 
شناسنامه۱۹۹2۶خرمشهر۳-حسین  بشماره  راد  فرحانی  الذکر2-علی 
بزکول  متوفی(۴-هاشمیه  خرمشهر)پسران  شناسنامه۴۶۹  رادبشماره  فرحانی 
بشماره  فرهانی  شناسنامه۴2۶خرمشهر)دخترمتوفی(۵-سکینه  بشماره 
قانونی  تشریفات  باانجام  شناسنامه۳۱۰خرمشهر)همسرمتوفی(والغیر.اینک 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی 
ابرازشودازدرجه  تاریخ  ازاین  بعد  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.     شماره م.الف)۹/۱۱۳۴(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر

 آگهی ابالغ
مهناز  سیده  میرمیران-  یوسف  سید  طرفیت  به  نتاج  حسین  حسن  خواهان 
میرمیران- سیده مریم میرمیران- محمود علیزاده – سید مهدی میرمیران  - ثریا 
عموپور اسی کانی – فاطمه حسن پور گیانی به خواسته اعتراض به رای شورا 
میرمیرانی  مهدیس  سید  طرفیت  به  علیزاده  محمود  دعوی  نیز  و  اختاف  حل 
که جهت  نموده  بابل  عمومی شهرستان شهرستان  دادگاه  تقدیم  غیره  و  راهکا 
رسیدگی به شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در بابل ارجاع و به 
کاسه۹۵۰۵۵۹و۹2۰۰۸۹ ثبت و وقت رسیدگی آن ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ساعت ۱۱:۱۵ 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده یک هفته پس از انتشار آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود و دریافت ضمائم جهت رسیدگی حاضر شود.
منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – انسیه عسگری فیروزجانی

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

عادی خود  نامه  قول  به  رسیدگی  درخواست  عزیز   فرزند  سلیمی   محمد  آقای 
واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف  اصلی جوانرود  ازیک  فرعی  از پاک۱۱۷   را 
آقای منصور ویسمرادی خریداری و درخواست  از  زیرجوی سوربان که  به زمین 
سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کاسه ۹2  –  ۴۰۳  تشکیل و به هیئت 
شماره  رأی  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع 
سند  صدور  به  حکم   ۱۳۹۵   /   ۶   /  2۷ مورخ     ۱۳۹۵۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۸2۷
مالکیت یک باب خانه به مساحت 2۰۴/2۰ متر مربع به نام آقای محمد سلیمی 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پاک مزبور آقایان وراث مرحوم حسین بیگ 
وکیلی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنان چه 
کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل 
دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
مورد تقاضا به نام آقای محمد سلیمی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع 

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

تاریخ انتشار اول  ۵  /  ۱۱ /   ۱۳۹۵
تاریخ انتشار دوم  2۰  /  ۱۱  /  ۱۳۹۵ 

دادنامه
کاسه پرونده:۱۴/۴۷۱/۹۵        شماره دادنامه: ۹۵/۱۰/۷-۸2۵ 

ا... با وکالت آقایان ۱- کاظم علیزاده 2- محمد  خواهان: علی ابراهیمی ف ذبیح 
بهرام پور جویباری بابل کمربندی غربی بهاران 2 س افاک ط

خواندگان: ۱- یوسف گیانی ف فرضعلی بادرس بابل آیت اله خامنه ای ارشاد 2۳ 
جنب سه راهی 2- مرتضی شهابی بادرس مجهول المکان 

خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو
رای قاضی شورا- در خصوص دعوی آقای علی ابراهیمی ف ذبیح ا... با وکالت آقایان 
۱- کاظم علیزاده 2- محمد بهرام پور جویباری بطرفیت آقایان ۱- یوسف گیانی 
ف فرضعلی 2- مرتضی شهابی بخواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و 
انتظامی ۸2  تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ به شماره 
ایران ۴۹۷ص۴۶ بمبلغ یکصدوهفتادو پنج میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات 
قانونی از قبیل هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به محتویات پرونده 
نامه به شماره و تاریخ ۱۳۹۴/۶/2-۳۶۱  و دادخواست تقدیمی خواهان و مبایعه 
و با استعام واصله از پلیس راهور به شماره و تاریخ ۱۳۹۵/۶/۴ که اعام نموده 
خودروی سواری پژو ۴۰۵ به شماره انتظامی ۸2 ایران ۴۹۷ ص۴۶ مدل ۱۳۸۸ 
رنگ نقره ای به شماره موتور ۱2۴۸۸۱۵۴۳۵۷ شماره شاسی بنام خوانده ردیف 
اول می باشد و با عنایت به جلسه رسیدگی به تاریخ ۹۵/۸/۱۱ خوانده ردیف با 
وصف اباغ واقعی و خوانده ردیف دوم با وصف اباغ واقعی در جلسه حضور ندارند 
و ایراد و دفاعی در شکل و ماهیت دعوی مطروحه بعمل نیاورده اند فلذا شورا با 
عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده خصوصا مستندات ابرازی خواهان و عدم 
حضور خواندگان شورا دعوی خواان را وارد وثابت تشخیص دانسته و باستناد مواد 
دادرسی  آیین  قانون  ۱۹۸و۵۱۹  مواد  و  مدنی  قانون  ۱۰و2۱۹و22۰و22۱و22۳ 
مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و 
الزام به تنظیم و انتقال سند خودروی به شماره ۸2ایران ۴۹۷ص۴۶ با مشخصات 
اعامی بنام خواهان و خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه و انجام تشریفات 
قانونی جهت نقل و انتقال سند بنام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی بمبلغ چهار 
میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی در حق خواهان صادر و اعام میدارد رای صادره برای خوانده ردیف اول 
حضوری است و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 
عمومی دادگستری بابل می باشد و برای خوانده ردیف دوم غیابی است و ظرف 
قابل  مدت  همین  به  سپس  و  شعبه  همین  در  واخواهی  قابل  روز  بیست  مهلت 

تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی دادگستری شهرستان بابل می باشد.
قاضی شعبه 14 شورای حل اختالف بابل- محمد ابراهیم زاده

پیام امام جمعه شهر اندیشه به مناسبت فرا رسیدن 
یوم ا... ۲۲ بهمن

گردشگری  راهنمایان  بهادری-اصفهان: 
زیبایی های  معرفی  برای  مطمئن  سفیرانی 

اصفهان در جهان هستند.
پایتخت  به عنوان نخستین  اصفهان  انتخاب 
سال2۰۰۵،  در  اسامی  کشورهای  فرهنگی 
از پیش در  را بیش  باستانی  این شهر  آوازه 
گردشگران  و  انداز  طنین  جهانیان  گوش 
کرد.  رهسپار  دیار  این  سوی  به  را  بسیاری 
ملموس  میراث  و  تاریخی  همین جاذبه های 
است  شده  سبب  اصفهان  شهر  ناملموس  و 
کنوانسیون  میزبان  تاریخی  کانشهر  این  تا 
راهنمایان گردشگری جهانی در سال 2۰۱۷ 
گردشگری،  راهنمایان  شود.کنوانسیون 
گردشگری  راهنمایان  گردهمایی  بزرگترین 
صورت  به  که  می آید  حساب  به  جهان  در 
در  فدراسیون  مستقیم  نظر  زیر  و  دوساالنه 

یکی از کشورهای عضو برگزار می شود.
)WFTGA( جهانی راهنمایان گردشگری 
معرفی و بازدید جاذبه های فرهنگی، تاریخی 
پایدار  و طبیعی کشورهای میزبان و توسعه 
صنعت گردشگری و ارتباط میان راهنمایان 
گردشگری و ارتقاء دانش و اخاق حرفه ای 
جزء  جهانی  استانداردهای  اساس  بر  آنها 

اهداف کنوانسیون است. 
شهرداری اصفهان نیز با هدف معرفی هرچه 
پتانسیل های  و  توانمندی  قابلیت ها،  بهتر 
گردشگری،  عرصه  در  شهر  بطن  در  نهفته 
نفری   2۷۰ جمعیت  حضور  از  میزبانی 
بر  را  دنیا  گردشگری  تورهای  راهنمایان 

میراث  سازمان  با  همپای  تا  گرفت  عهده 
این  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
است  گفتنی  مدیریت  کند.  را  میزبانی 
کنار  در  فرهنگی  ضیافت  و  دیدار  این  در 
شهر،  شورای  اعضای  اصفهان  شهردار 
پروفسور جعفر  استان،  مسئوالن گردشگری 
شده  شناخته  و  ترین  برجسته  از  جعفری 
دنیا  در  گردشگری  حوزه  متخصصان  ترین 
نیز حضو داشتند مهدی جمالی نژاد شهردار 
جمع  در  میزبانی  این  حاشیه  در  اصفهان 
در  جهان   کشور   ۳۹ گردشگری  راهنمایان 
سخنانی اظهار کرد: تورگردانان با حضور در 
شده  اصفهان  زیبایی های  مسحور  اصفهان 
افسانه ای  شهری  عنوان  به  را  شهر  این  و 
این  امیدوارم  کرد:  اضافه  می کنند،  مشاهده 
موفق  زیبایی ها  این  انتقال  در  تورگردانان 
در  را  دنیا  گردشگری  مثبت  جریان  و  بوده 

کشورمان ایجاد کنند. 
به  اصفهان  شهردار  دیدار  این  حاشیه  در 
حاضر  گردشگری  راهنمای   2۴۵ همراه 
ارزشمند  و  موثر  اقدامی  در  مراسم  در 
جهانی  کنوانسیون  هفدهمین  یادبود  لوح 
یکی  کردند.  امضا  را  گردشگری  راهنمایان 
این  از رویدادهای فرهنگی در حاشیه  دیگر 
ترین  از جوان  اصفهان  تقدیر شهردار  دیدار 
بود.  دنیا  گردشگری  راهنمایان  تیم  عضو 
دستی  صنایع  تقدیم  با  اصفهان  شهردار 
اصفهان و اقام فرهنگی از این بانوی جوان 

تقدیر کرد.

شهردار اصفهان در جمع راهنمایان تورهای 
گردشگری دنیا
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آگهی قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهایفاقد سند رسمی 

حوزه ثبتی شهرستان بهشهر 
نظر به دستور مواد ۱و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت  
فاقد سند رسمی مصوب  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی 
موضوع  هیات  در  متقاضیانیکه  ۱۳۹۰/۰۹/2۰اماک 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
بهشهر مورد رسیدگیو تصرفات مالکانه و بامعارض آنان 
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطاع عموم به 

شرح ذیل آگهی میگردد 
)ملک متقاضی اراضیگرجی محله شهریپاک ۴-  اصلی 

بخش ۱۷ (
حسن صدقی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 
بمساحت ۱۶2۸/۵۴ متر مربع خریداری شده از دیگر 

ورثه علی اصغر صدقی
ملک متقاضی اراضی محمد کاهش پاک ۱2- اصلی 

بخش ۱۷(
باغ  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  کیان  عبدالعلی 
بمساحت ۶۷2۶/۷۰ متر مربع خریداریشده از عبدالکریم 

کیان مهر 
مجید طهرانی نژاد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
بمساحت ۱۵۹/۹۵ متر مربع خریداری شده مع الواسطه 

از محمد مهدی آخوندی 
مجید طهرانی نژاد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
بمساحت ۱۶۰/۵۵ متر مربع خریداری شده مع الواسطه 

ازسیده کلثوم احمدی گرجی 
نوروز علی ریاحی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی بمساحت ۱۶۰/2۵ متر مربع خریداری 

شده از مع الواسطه از حاجی عیسی عموزاد
)اماک متقاضیان اراضی نقاش محله پاک ۱۸- اصلی 

بخش ۱۷ (
زمین  قطعه  به ششدانگ یک  نسبت  رضائی  مصطفی 
خریداری  مربع  متر   ۱۰۰ بمساحت  احداثی  بنای  با 

ازپاک  از خدیجه فرنودی )قسمتی  الواسطه  شده مع 
2۰- فرعی (

خانم فاطمه ریاحی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی بمساحت ۱۱۷/۵۰ متر مربع خریداری 
)قسمتی  عموزادمهدیرجی  یاسر  از  الواسطه  مع  شده 

ازپاک ۶۰۸- فرعی
حسین قربانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی بمساحت ۹۸/۷2متر مربع خریداری شده 
ازپاک 2۰-  )قسمتی  فرنودی  از محسن  الواسطه  مع 

فرعی
)اماک متقاضیان اراضی فراش محله پاک ۳۱-اصلی 

بخش ۱۷(
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  طالشی  رحمان 
با بنای احداثی بمساحت ۱۹۹/۳۱متر مربع خریداری 
ازپاک  )قسمتی  طالشی  محمد  از  الواسطه  مع  شده 

۱۰۸- فرعی(
محمد باقر جباری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
)قسمتی  مربع  2۴۶/۶۰متر  بمساحت  احداثی  بنای  با 

ازپاک ۱۰۶- فرعی(
خانم رقیه پورنجف نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی بمساحت ۱۷۱/۱2 متر مربع خریداری 
شده مع الواسطه از زهرا محسن زاده  )قسمتی ازپاک 

۱۰۴- فرعی(
مصطفی نصیری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی بمساحت ۱۳۵/۹۷ متر مربع خریداری 
شده مع الواسطه از حسین کشاورزیان  )قسمتی ازپاک 

۱۰۴- فرعی
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  عیسیپور  محمد  سید 
مربع  متر   ۱۳۴/۹2 بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین 
خریداری شده مع الواسطه از فتح اله اکبری  )قسمتی 

ازپاک ۱۰۸- فرعی(
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  آشکاران  کبری  خانم 
مربع  متر   22۰/۷۰ بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین 

ای   بادکوبه  ابوالقاسم  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 
)قسمتی ازپاک ۱۰۸- فرعی

اصلی بخش  پاسند پاک ۴۸-  اراضی  )ملک متقاضی 
)۱۷

یک  ششدانگ  به  نسبت  ساروئی  سابقی  مریم  خانم 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۳۹۷/2۵ متر مربع 

خریداری شده از دیگر وراث میرزاعلی سابقی 
)اماک متقاضیان اراضی خلیل شهر پاک ۴۹-اصلی 

بخش ۱۷(
یک  ششدانگ  به  نسبت  خلیلی  عموزاد  فاطمه  خانم 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۱۸۵/۹۵ متر مربع 
خریداری شده مع الواسطه از حاج محمد عموزاد خلیلی 

)قسمتی ازپاک ۱۴۹2- فرعی
یک  ششدانگ  به  نسبت  خلیلی  عموزاد  فاطمه  خانم 
متر   ۱۸۸/۷۰ بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه 
مربع خریداری شده مع الواسطه از سمانه عموزاد خلیلی  

)قسمتی ازپاک ۱۴۹2- فرعی
مرتضی عباسیان خلیلی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
مربع  متر   ۳۵۹/۳۰ بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین 
)قسمتی  رانی   هادی  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

ازپاک ۸۶۶- فرعی
رمضان جعفریان خلیلی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
مربع  متر   2۱۹/۴۶ بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین 
خلیلی   خلیل  ابراهیم  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

)قسمتی ازپاک ۱2۱۸- فرعی
)اماک متقاضیان اراضی رکاوند پاک ۵۳- اصلی بخش 

 ۱۷
خانم سکینه خاتون خواجوی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه باغ  بمساحت 2۱۸۱/۸۸ متر مربع خریداری شده 

مع الواسطه از اسماعیل کلبادی نژاد 
خانم سکینه خاتون خواجوی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه باغ  بمساحت ۵۸۱/۸۶ متر مربع خریداری شده 

مع الواسطه از سیده فاطمه راسخی

باغ   قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  آبادی  باقر  رضا 
از طوبی  الواسطه  بمساحت ۱۸۰۰۴/۱۱ متر مربع مع 

محمدی 
اصلی بخش  اراضی کاک پاک ۵۶-  متقاضی  )ملک 

)۱۷
به دو دانگ و چهار سیر  وحید رضایی کاکی نسبت 
عرصه و ششدانگ اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بمساحت ۳۴۷/۶۷ متر مربع خریداری شده مع الواسطه 

ازمریم کاظمی کاکی 
)اماک متقاضیان اراضی زیروان پاک ۱۱- اصلی بخش 

)۱۸
خانم سیده مریم آقائی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی بمساحت 22 متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه از یحیی امیری تروجنی
نصراله طهرانی ثانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی بمساحت 2۱۴/۰۴ متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه از حسینعلی مظلومی
)ملک متقاضی اراضی شهید آباد پاک 2۰- اصلی بخش 

)۱۸
محمد رضا آملی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی بمساحت 2۳۴/۵۶ متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه از حسین غرائیان 
اراضی رستم کا پاک ۳۹- اصلی  )اماک متقاضیان 

بخش ۱۸(
یک  ششدانگ  به  نسبت  رستمی  باور  خوش  ابراهیم 
قطعه باغ  بمساحت ۵۰۷/۱۴ متر مربع خریداری شده 
مع الواسطه از علی خوش باور رستمی   )قسمتی ازپاک 

۶۵۳- فرعی
یک  ششدانگ  به  نسبت  رستمی  باور  خوش  ابراهیم 
قطعه باغ  بمساحت ۷۰۳/2۰ متر مربع خریداری شده 
مع الواسطه از علی خوش باور رستمی   )قسمتی ازپاک 

۶۵۳- فرعی
یک  ششدانگ  به  نسبت  رستمی  باور  خوش  ابراهیم 

قطعه باغ  بمساحت ۵۰۱/۱۶ متر مربع خریداری شده 
مع الواسطه از علی خوش باور رستمی   )قسمتی ازپاک 

۶۵۳- فرعی
یک  ششدانگ  به  نسبت  رستمی  باور  خوش  ابراهیم 
قطعه باغ  بمساحت ۴۸۱/۵۷ متر مربع خریداری شده 
مع الواسطه از علی خوش باور رستمی   )قسمتی ازپاک 

۶۵۳- فرعی
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  طهرانی  نیکزاد  عباس 
شده  خریداری  مربع  متر   ۱۱۳/۹۵ بمساحت  زمین   
مع الواسطه از حاج رمضان نیکزاد طهرانی   )قسمتی 

ازپاک 2۳۵- فرعی
)ملک متقاضی اراضی قره تپه پاک ۵۹-اصلی بخش 

)۱۸
یک  ششدانگ  به  نسبت  تپه  قره  کابلی  رحیمه  خانم 
مربع  متر   ۹۶۳۹ بمساحت  مزروعی  زمین   قطعه 

خریداری شده مع الواسطه از نوراله محمد 
بخش  اصلی   -۸2 پاک  ساحلی  متقاضیاراضی  )ملک 

)۱۸
محمد حسن و محمد علی شهرت هر دو فتحی زینی 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین  مزروعی بمساحت 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر   ۱2۴۶۴۰
حسین فتحی زینی )سهم هر یک نسبت به سه دانگ 

مورد تقاضا(
اماک متقاضیان قریه کوا پاک ۳- اصلی بخش 2۶(

علی حسینعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین  با 
خریداری  مربع  متر   ۱۷۰/۸۹ بمساحت  احداثی  بنای 

شده مع الواسطه از کربایی رمضان قربانی 
قطعه  به ششدانگ یک  نسبت  زینب حسینعلی  خانم 
مربع  متر   2۶۰/۴۷ بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  

خریداری شده مع الواسطه از قربان قربانی 
محمد تقی گواهی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین  
با بنای احداثی بمساحت ۱۶۰ متر مربع خریداری شده 

مع الواسطه ازحسنجان گواهی

حسین رجبی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین  
با بنای احداثی بمساحت 2۶۱/۹۸ متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه از اسماعیل قربانی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
ازطریق روزنامه های محلی و کثیر االنتشار در شهر ها 
منتشر و در روستا ها رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهیتقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ادارئه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
به دادگاه  تقدیم دادخواست  یا معترض گواهی  نگردد 
به صدور  مبادرت  ثبت  اداره  نکند  ارائه  محل  عمومی 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به داگاه نیست بدیهی است برابر ماده 
۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از اماکی که قبا 
اظهار نامه ثبتیپذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات 
پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مراتب را 
در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان 
باطاع عمومی می رساند و نسبت به اماک در جریان 
ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحدثبتی آگهی تحدید 
حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید م. الف 

۹۵۰۹۴2۶تعداد کلمه )۱۳۹۴(
تاریخ انتشار نوبت اول 95/11/2 تاریخ انتشار نوبت دوم 95/12/4 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر نبی اله خواجه 
وندی کیاسری

آگهی احضار
در خصوص شکایت بهرام محمدی فرزند سلیم علیه امین محمدی فرزند سلیم به 
اتهام سرقت دو فقره چک بانک ملت شعبه گهواره به شماره های ۱۶۳۴۸۴۴۷۵۹2۳ 
و۱۶۳۴۸۴۴۷۶۰۱۳به مدت یکماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید 
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی بخش گهواره -محمد میالد محمودیان

ابالغ  

خواهان : مهدی آذر گشت
خوانده : زهرا جالی بیدگلی – فاطمه جالی بیدگلی – حسین جالی بیدگلی – 

ملک جالی بیدگلی  خواسته : الزام به تنظیم سند 
خواهان مهدی آذر گشت دادخواستی به طرفین خواندگان زهرا جالی بیدگلی 
به  بیدگلی   – ملک جالی  بیدگلی  – حسین جالی  بیدگلی  – فاطمه جالی 
اسامشهر  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته 
خانواده   ( حقوقی  عمومی  دادگاه  هفتم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
 – نماز  ازمیدان  بعد   – دراسامشهر  واقع  اسامشهر  شهرستان  دادگستری   )
کاسه  وبه  ارجاع  اسامشهر  قضایی  مجتمع   – شیرازی  صیاد  شهید  خیابان 
 ۹۵/۱2/۱۸ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۵۰۹۹۸2۸۸۵۷۰۱۹۹۴/۱
/ خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   ۱۰:۰۰ وساعت 

متهم ودرخواست خواهان / شاکی وبه تجویز ماده کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی واطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن 
اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر 

جهت رسیدگی حاضر گردد. م/الف 2۵2۴ 
متصدی امور دفتری دادگاه هفتم عمومی حقوقی ) خانواده ( دادگستری شهرستان 
اسالمشهر – اسدی نژاد 

دادنامه
شاکی:   خانم معصومه محمدی فرزند قدرت به نشانی گلدسته خ ش دستغیب ک 

مسجد امام حسن عسگری ک ش وجدان پاک پ۱۳ 
متهمین :  ۱- آقای رضا احمدی پور 2- خانم اشرف فتاحی      همگی به نشانی -    

اتهام :   تهدید , توهین و افترا    
گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کاسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
آئین دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت 

به انشاء رای می نماید. 
)) رای دادگاه (( 

درخصوص شکایت خانم معصومه محمدی علیه رضا احمدی پور , خانم ها اشرف 
فتاحی ومریم دائر بر تهدید , توهین  و افترا . از توجه به جامع محتویات اوراق 
اینکه شاکی علیرغم احضار در دادگاه حاضر نشده ودلیلی که  به  , ونظر  پرونده 
حاکی از انتساب بزه معنونه به مشتکی عنه باشد به دادگاه ارائه ننموده است لذا 
دادگاه به دلیل عدم کفایت ادله اثباتی وبا استناد به مواد ۴ و 2۶۵ قانون آیین 
دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر واعام می نماید. قرار صادره ظرف  بیست 
روز پس از  اباغ قابل تجدید نظر خواهی  درمحاکم  محترم تجدید نظر استان 

تهران می باشد.م/الف 2۵۰۰   شماره بایگانی شعبه : ۹۵۱۷۴۵    
علی اکبر میرزاخانی  -  رئیس  شعبه 101  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
به کاسه ۹۵/۶۶2 ش  دادخواست  به شرح  فرزند حاجی      عفیفی  علی  آقای 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
تاریخ  در  سرخس   از  شش۳۸۸صادره  به  علی  مشهدی  فرزند  عفیفی  حاجی 
۱۳۷۴/۷/۹اقامتگاه دائمی خود شهرستان میاندرود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به  ۱-علی عفیفی فرزند حاجی به ش ش۱۶2۴به 

ت ت ۱۳2۸/۱2/۱صادره ازسرخس فرزند متوفی 
2- مختار عفیفی فرزند حاجی به ش ش۱۶2۳به ت ت ۱۳2۶/۱/۱صادره ازسرخس 

فرزند متوفی 
۳-خدیجه عفیفی فرزند حاجی به ش ش۹۱۶به ت ت ۱۳۱2/۷/۹صادره ازسرخس 

فرزند متوفی 
ازسرخس  ۱۳2۹/۹/۱۰صادره  به ش ش۵به ت ت  حاجی  فرزند  عفیفی  ۴-زهرا 

فرزند متوفی 
۵-حسین عفیفی فرزند حاجی به ش ش22۰به ت ت ۱۳۳2/۳/۴صادره ازساری  

فرزند 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 ۳2۰
قاضی شعبه دوم شهری شورای حل اختالف  سورک 

آگهی
شماره ۳۴۳    تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵

مخاطب محترم آقای حسین نارکوب فرزند ابراهیم به شمارشناسنامه ۹۴۳ صادره 
از کرمانشاه      به نشانی :مجهول المکان

این  به  آبادی  دیز  آقاجانی  حدیثه  خانم  شما  دائمی  همسر  مراجعه  به  باعنایت 
دفترخانه وارائه دادنامه قطعی شماره 

۹۴۰۹۹۷۱۱۱۰۴۰۰۸۹۷مورخ2۷/۵/۱۳۹۴ ونامه شماره ۹۵۱۰۱۱۱۱۱۰۱۴۶۱مو
رخ۱۱/۱۰/۱۳۹۵شعبه چهارم دادگاه عمومی بابل ودر خواست ثبت واجرای صیغه 
طاق به جنابعالی اخطار می گردد حداکثر ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار این اخطار 
کانتری  -جنب  کشاورز  کارگر-خیابان  بابل-میدان  نشانی  به  خانه  دفتر  این  به 

۱2پاساژ گنج افروز طبقه فوقانی )شماره تلفن۰۱۱۳22۹۹۵۳۰(مراجعه نمایید.
درصورت عدم حضور طاق غیابی ثبت واجرا می گردد.

محمد زاهد پاشا سردفتر ازدواج وطالق 17- 16بابل

اتمام طرح سالمت آب تهران تا پایان سال

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان تهران، گفت: مراحل طرح سامت 
انتقال کیفی و کمی هر چه بهتر آب شرب به مناطق جنوبی تهران تا پایان 
سال تمام می شود.محمد پرورش با اشاره به آخرین وضعیت طرح سامت 
اظهار کرد: این طرح که از پروژه های رینگ قمر بنی هاشم آب تهران است 
با هزینه ای بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان به منظور تعادل بخشی کمی و کیفی 

آب تهران صورت می پذیرد.
به گفته وی، در حال حاضر مرحله دوم طرح سامت در حال اجرایی شدن 
است و باید گفت که در مرحله اول این طرح آب شرب از تصفیه خانه کم در 
شمال تهران به یافت آباد و از سد ماملو به شهرری منتقل شد که این طرح 

عما کیفیت آب تهران را از شمال تا جنوب یکسان ساخت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان تهران با بیان این که در سال جاری 
یک میلیارد و ۵۰ میلیون مترمکعب آب شرب برای شهر تهران تولید و 
توزیع می شود، ادامه داد: نسبت به سال گذشته 2۰ میلیون مترمکعب تولید 

و توزیع آب پایتخت افزایش یافته است.
پرورش اظهار کرد: با اجرای طرح سامت حتی در زمان خشکسالی مشکل 
جابه جایی آب باکیفیت در تهران وجود نخواهد داشت و علی رغم این که 
اجرای این پروژه مشقت زیادی را به همراه داشت اما خوشبختانه توانستیم 

نتایج خوبی از این طرح را حاصل کنیم.
وی با اشاره به تاثیرات پروژه بزرگ قمر بنی هاشم نیز گفت: اجرای کامل 
این طرح موجب می شود تا آبرسانی استان تهران با کیفیت پایدار صورت 
بگیرد و اکنون نیز تا این مرحله از برنامه شاهد افزایش کیفی منابع آب در 

پایتخت هستیم. 

معاون زنگنه خبر داد:

حذف MTBE از ترکیب بنزین منتفی شد
 

معاون وزیر نفت با بیان اینکه حذف MTBE از ترکیب بنزین کشور 
منتفی شده است، گفت: MTBE یک اکتان افزای بنزین بوده که از 

این ماده برای امتزاج با بنزین پاالیشگاه ها استفاده خواهیم کرد. 
عباس کاظمی درباره برنامه حذف MTBE از ترکیب بنزین کشور، 
پایه کشور سهم  بنزین  تولید  از مجموع کل  فعلی  گفت: در شرایط 

MTBE به دو تا سه درصد نمی رسد.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با اعام اینکه 
حتی در صورت بهره برداری از فاز یک پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 
حذف MTBE از ترکیب بنزین کشور در دستور کار قرار ندارد، تصریح 
کرد: زیرا بنزین تولیدی در پاالیشگاه ها و حتی فاز اول پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس برای اکتان افزایی نیاز به امتزاج با MTBE دارند.معاون 
اظهار  نیست،  آور  زیان  ماده  MTBE یک  اینکه  اعام  با  نفت  وزیر 
در کشور   MTBE لیتر  میلیون  تا ۳  روزانه 2.۵  اکنون  هم  داشت: 
افزا به ترکیب  اکتان  این ماده شیمیایی به عنوان  تولید می شود که 

بنزین اضافه می شود.
بنزین  اکنون سهم MTBE در  اینکه هم  بیان  با  این مقام مسئول 
عرضه شده در تهران و سایر هشت کانشهر کشور به صفر رسیده است، 
بیان کرد: MTBE را با بنزین برخی پاالیشگاه ها ترکیب می کنیم تا 
اصا  در کانشهرها  معموال  بنزین  این  و  برود  باال  بنزین  اکتان  عدد 

توزیع نمی شود.
کاظمی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی در برخی از کشورهای اروپایی 
بنزین وجود  افزا در ترکیب  اکتان  به عنوان یک ماده   MTBE هم
دارد، بیان کرد: MTBE یک ماده شیمیایی بوده اما خطرناک نیست.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، خاطرنشان 
کرد: تنها مشکل استفاده از MTBE در ترکیب بنزین، پایداری باالی 

این ماده شیمیایی در آب است.
بر اساس این گزارش، MTBE یا »متیل ترشری بوتیل اتر« یک ماده 
افزودنی به بنزین بوده که برای افزایش عدد اکتان اضافه به ترکیب 

بنزین افزوده شده و از متانول و ایزو بوتیلن تولید می شود.
هم اکنون حجم تولید بنزین پایه در پاالیشگاه های نفت ایران به حدود 
۶۱ میلیون لیتر در روز رسیده که با احتساب MTBE این ظرفیت 

تولید به ۶۳ تا ۶۴ میلیون لیتر افزایش می یابد.

آغاز مذاکرات ایران و ونزوئال 
درباره بازار نفت

 
معاون وزیر نفت با بیان اینکه دور جدید مذاکرات 
وزرای نفت ایران و ونزوئا فردا آغاز می شود، گفت: 
وزیر نفت و امور خارجه ونزوئا امشب وارد تهران 

می شوند. 
امیرحسین زمانی نیا درباره مذاکرات نفتی ایران 
با کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای مدیریت 
تمامی  با  همواره  ایران  گفت:  نفت  بازار  بیشتر 
کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای سامان بخشی 

به وضعیت بازار نفت گفتگو و مذاکره می کند.
معاون امور بین الملل وزیر نفت با بیان اینکه وزرای 
نفت ایران و عمان به عنوان دو کشور عضو و غیرعضو 
بازار نفت در نشست  اوپک در خصوص وضعیت 
تهران دیدار و گفتگو کردند، تصریح کرد: در راستای 
این سیاست کان وزرای نفت و امور خارجه ونزوئا 

به تهران سفر می کنند.
این مقام مسئول تاکید کرد: قطعا مذاکرات ایران و 
ونزوئا در راستای اجرای هر چه باکیفیت تر توافق 
نفتی وین بین کشورهای عضو و غیرعضو اوپک 
خواهد بود.به گزارش مهر، ایران و ونزوئا دو کشور 
باسابقه عضو سازمان اوپک بوده و در طول چند سال 
گذشته تاکنون همواره در راستای بهبود وضعیت 
بازار دیدار و گفتگوهایی بین مقامات دو کشور به 

صورت دو جانبه انجام شده است.

مذاکره نیکو با قزاقستان و روسیه 
برای ازسرگیری سوآپ نفت

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از مذاکره شرکت 
نیکو با قزاقستان و روسیه برای سوآپ نفت خبر داد.
علی کاردر از آغاز مذاکره ایران با قزاقستان و روسیه 
نیکو  شرکت  گفت:  و  داد  خبر  سوآپ  زمینه  در 
مسئول سوآپ ایران است و تیمی از این شرکت قرار 

بودبرای مذاکره را آغاز کنند.
 فعا سوآپ گاز در برنامه نیست و محور مذاکرات 

سوآپ نفت است.
بر اساس این گزارش، اواخر ماه گذشته غام رضا 
منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت نفت، 
با اشاره به مذاکره  ایران با شرکت های روسی در 
زمینه سوآپ نفت اظهار کرده بود مذاکرات با روس 
ها ادامه دارد و سوآپ انجام خواهد شد، اما زمان 
قطعی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات نمی توان ارائه 
کرد.وی  با بیان اینکه مذاکرات با قزاقستان در زمینه 
سوآپ نیز در حال انجام است، افزود: با صحبت هایی 
که به قزاقستان شده بستر کار فراهم شده است، 
و قزاقستان  دولتی  های  با شرکت  مذاکرات   این 
شرکت های خدماتی که برای آن ها کار می کنند 
و  بین الملل  امور  معاون  می شود.همچنین  انجام 
انجام  از  جاری  سال  اوایل  نفت  وزارت  بازرگانی 
مذاکرات اولیه برای سوآپ نفت و گاز با ترکمنستان، 
روسیه و قزاقستان خبرداده و بر لزوم فعالیت بخش 

خصوصی در این زمینه تاکید کرده بود. 
وی همچنین چندی پیش اعام کرد ایران درباره 
معامله های سواپ نفت، با شرکت های روسی مذاکره 
می کند که در آغاز حجم این معامله ها می تواند ۱۵۰ 
هزار بشکه در روز باشد و در دوره ای کوتاه، ممکن 

است این رقم به ۵۰۰ هزار بشکه در روز نیز برسد.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

و  ایران  نفت  وزیر  زنگنه،  بیژن  مذاکرات 
محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان برای 
صادرات گاز ایران به عمان از صبح دیروز آغاز 
شد تا صادرات گاز ایران به عمان یک گام به 

جلو رود. 
به گزارش شانا، بیژن زنگنه در آغاز مذاکرات 
بن  محمد  ریاست  به  عمانی  هیئت  با  رسمی 
گفت:  عمان  گاز  و  نفت  وزیر  الرمحی،  حمد 
باعث افتخار است که در ایران به عنوان خانه 

دوم عمانی ها میزبان شما هستیم.
مذاکرات  در  هستم  مطمئن  من  افزود:  وی 
امروز میان هیئت ایران و عمان به نتایج خوبی 

دست خواهیم یافت.
وزیر نفت و گاز عمان هم در آغاز سخنان خود 
ضمن ابراز خرسندی از حضور در تهران عنوان 
کرد: ما ایران را فراتر از یک شریک تجاری و به 

عنوان کشور دوست و برادر می دانیم.
الرمحی افزود: روند مذاکرات کارشناسان ایرانی 

پروژه  سر  بر  گذشته  ماه  چند  در  عمانی  و 
صادرات گاز ایران به عمان مطلوب بوده است.

و  بررسی  ادامه  برای  امروز  ما  داد:  ادامه  وی 

گفت و گو درباره مباحث مطرح شده در این 
مذاکرات هستیم.

بر اساس توافق سال 2۰۱۳ میان ایران و عمان، 

میلیارد  روزانه  ۱,۵  برای ۱۵ سال  است  قرار 
لوله  از طریق یک خط  ایران  فوت مکعب گاز 
که  عمان صادر شود  به  فارس  خلیج  بستر  از 
پروژه سبب  این  راهبردی  اهمیت  به  توجه  با 
در  انرژی  مناسبات  و  دو کشور  روابط  تحکیم 

منطقه خاورمیانه می شود.
با توجه به رویکرد راهبردی جمهوری اسامی 
ایران نسبت به کشورهای همسایه و با توجه به 
کشور  پادشاه  و  ایران  جمهوری  رئیس  تاکید 
صادرات  زمینه  در  تفاهمی  یادداشت  عمان، 
عمان  و  ایران  نفت  وزیران  میان  طبیعی  گاز 
در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹2 به امضا 2 طرف 

رسید.
گفتنی است، نمایندگان ایران و عمان در آبان 
نمایندگان  با  مشترک  نشستی  در  امسال  ماه 
و  همکاری  راه های  کوگس  و  توتال  شل، 
مشارکت این شرکت ها را در پروژه صادرات گاز 

ایران به عمان بررسی کردند.

وزیر نفت تشریح کرد:

سناریوی صادرات گاز ایران به عمان

است  الخطاب  فصل  آنچه  گفت:  نیرو  وزیر 
مجلس  و  دولت  تصویب  به  که  است  قانونی 
برسد و هر زمان که قانونی در خصوص تغییر 
برسد، وزارت  به تصویب  برق بها  و  در آب بها 
قانون  این  اجرای  به  مجری  عنوان  به  نیرو 
می پردازد. حمید چیت چیان اظهار داشت: 
صنعت آب و صنعت برق ایران این ظرفیت را 
در دل خود دارد که در صورت فاصله گرفتن 
از فضایی که ناچار به تأمین فاصله بین قیمت 
به  فروش  تکلیفی  قیمت  و  تولید  تمام شده 
واقعی  صورت  در  و  باشیم  کنندگان  مصرف 
شدن گردش مالی، بتواند نیاز بودجه جاری 
توسعه  برای  را  خود  سرمایه ای  نیاز  حتی  و 

تأمین کند.
دیگر  مثل  هم  صنعت  دو  این  افزود:  وی 
مالی  تأمین  نظر  از  تواند  می  کشور  صنایع 
سالهای  طی  در  اما  باشد  درون زا  و  مولد 
متمادی به دنبال اینکه برنامه ای کارآمد برای 
سامان دهی به اقتصاد این دو صنعت به دالیل 
مختلف اجرایی نشده و البته نمی توان تمامی 
فاصله بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی 
تأمین  برای  امروز  برداشت،  یکباره  را  فروش 

همچون  مختلفی  تمهیدات  از  فاصله،  این 
اسناد خزانه استفاده می شود.

وزیر نیرو با بیان اینکه »هیچ برنامه ای برای 
است«،  نشده  نهایی  برق بها  و  آب بها  تغییر 
ابزار  از  استفاده  با  ما تاش می کنیم  گفت: 
تعرفه ای، مسیر به سمتی نباشد که مصرف 
برنامه  و  باشد  بیشتر  یارانه  معنای  به  بیشتر 
اقتصادی  ساختار  اصاح  منظور  به  ها  ریزی 
جریان  در  کشور  برق  صنعت  و  آب  صنعت 

است.
همواره  نیرو  وزارت  کرد:  خاطرنشان  وی 
پیشنهاداتی در قالب بررسی های کارشناسی 
این  ارائه  و  داشته  دولت  هیئت  به  شده 
گرفتن  نظر  در  با  کارشناسی  پیشنهادات 
مسائل،  اجتماعی  و  اقتصادی  ابعاد  تمامی 
یک مسئله همیشگی است و مربوط به امروز 
فصل  آنچه  وجود،  این  با  نیست؛  دیروز  و 
تصویب  به  که  است  قانونی  است  الخطاب 
دولت و مجلس برسد و هر زمان که قانونی در 
خصوص تغییر در آب بها و برق بها به تصویب 
برسد، وزارت نیرو به عنوان مجری به اجرای 

این قانون می پردازد.

هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت آب و برق 
نهایی نشده است 

مدیر دفتر بهبود روش های بهره برداری فاضاب  
اینکه 2۰ درصد آبی که  بیان  با  آبفای کشور 
تولید می شود با بازچرخانی مجدداً به مصارف 
کشاورزی و صنعت می رسد، گفت: ساالنه یک 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب تصفیه و 
بارچرخانی می شود اما باید ۳۰ سال قبل به فکر 

بازچرخانی مجدد آب می افتادیم.
بهنام وکیلی در پاسخ به این سؤال که وضعیت 
بارچرخانی و تصفیه آب در کشور چگونه است، 
به  ویژه ای  توجه  که  است  سالی  چند  گفت: 
از آنجا  بارچرخانی شده است و  تصفیه آب و 
نیمه خشک است  و  ایران کشوری خشک  که 
از ۳۰ سال قبل مورد توجه  باید  این موضوع 
سال  از  اینکه  به  اشاره  با  می گرفت.وی  قرار 
اختصاص  با  بودجه  و  برنامه  سازمان  گذشته 
ردیف بودجه به مبلغ یک میلیارد تومان برای 
احداث تصفیه خانه های محلی در برخی استان ها 
قدم های خوبی برای اهمیت دادن به بارچرخانی 
آب برداشت، اظهار داشت: سرانه مصرف آب در 
شبانه روز در حال حاضر 2۵۰ لیتر است که ۷۰ 
درصد این آب به طور متوسط تبدیل به فاضاب 
می شود و ۳۰ درصد مابقی صرف شرب شده و 

به مصرف مجدد برنمی گردد.
وکیلی افزود: بنابراین باید با این وضعیت بتوانیم 
از ۷۰ درصد آبی که به فاضاب تبدیل می شود 

به نحو احسن استفاده کنیم.
مدیر دفتر بهبود روش های بهره برداری فاضاب 
از  می توانستیم  اگر  داد:  ادامه  کشور،  آب های 
این آبی که به فاضاب تبدیل می شود مجدد 
استفاده کنیم باید با ۳۰ درصد کسری منابع آب 
تجدیدشونده مواجه می شدیم نه اینکه آمارها به 

ما عدد ۸۰ تا ۹۰ درصد را نشان دهد.
 ۱۶۵ امسال  اوایل  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
مدار  در  کشور  در  فاضاب  تصفیه خانه 
تأسیسات  دارای  شهر   2۸۳ و  بهره برداری 
فاضاب هستند و حدود ۴۵ درصد از جمعیت 
شهری تحت پوشش شبکه تأسیسات فاضاب 
قرار دارند که امیدواریم این عدد در سال های 

آتی با سرعت بیشتری طی شود.
وی ادامه داد: این عدد ۴۵ درصد جمعیت تحت 
پوشش شبکه فاضاب را نشان می دهد که هنوز 
تأسیسات  از  کشور  شهری  جمعیت  از  نیمی 
موضوع  این  باید  و  هستند  بی بهره  فاضاب 

جدی گرفته شود.

۲0 درصد آب مصرفی کشور بازچرخانی 
می شود

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با 2۰ سنت 
افزایش به ۵۵ دالر و ۹2 سنت رسید. 

در  قبل،  نفت در جلسه  قیمت  از کاهش  پس 

قیمتی  های  بین شاخص  در  بازارها  که  حالی 
محدود  موجب  که  اند  شده  محاصره  مختلف 
شدن نوسانات قیمتی شده، قیمت نفت دیروز 

افزایش داشت.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
دیروز با 2۰ سنت افزایش به ۵۵ دالر و ۹2 سنت 
رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز دیروز ۱۶ سنت 

افزایش داشت و به ۵۳ دالر و ۱۷ سنت رسید.
از زمان آغاز امسال، هر دو شاخص نفتی نوسان 

قیمت محدود ۵ دالری را شاهد بوده اند و این 
قیمتی  های  شاخص  وجود  عدم  دهنده  نشان 

جهت دهنده قوی در بازار است.
قیمت  تقویت  عامل  ترین  عمده  گفتند،  تجار 
نفت، تاش اوپک و سایر تولید کنندگان برای 
کاهش ۱,۸ میلیون بشکه ای تولید روزانه نفت 

در نیمه نخست امسال است.
به گفته تجار، در حالی که اوپک و روسیه مجموعا 
حداقل ۱,۱ میلیون بشکه از تولید خود را کاهش 

داده اند، تولید نفت در سایر نقاط جهان افزایش 
داشته و بروز نشانه هایی از کندی رشد تقاضا 
موجب تضعیف تاش ها برای برقراری توازن در 

بازار شده است.
»تعداد  نوشت:  یادداشتی  در  زد  ان  ای  بانک 
به  اکنون  آمریکا  در  نفتی  حفاری  سکوهای 
باالترین رقم در ۱۴ ماه گذشته رسیده و بیش 
از 2۰ درصد از زمان اعام توافق کاهش تولید 

اوپک رشد داشته است.«

قیمت جهانی نفت 
افزایش یافت 
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مدیر صندوق ضمانت سرمایه  گذاری صنایع کوچک:
1۲0 میلیارد تومان ضمانت نامه  برای صنایع کوچک

  صادر شد
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه  گذاری صنایع کوچک گفت: ارزش 
ضمانت نامه های صادر شده و تمدیدی توسط این صندوق در ۱۰ ماهه 
امسال به ۱2۴۰ میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.محمد حسین مقیسه افزود: 
بیشترین ضمانت  نامه  های صادر شده این صندوق به طرح  های ایجادی 
به ارزش ۳۴۰ میلیارد ریال و همچنین سرمایه در گردش به ارزش ۳۰۰ 
میلیارد ریال اختصاص داشته است.وی افزود: در ۱۰ ماهه امسال 2۵۰ 
ضمانت  نامه صادر و تمدید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
از لحاظ عددی ۱۹ درصد رشد را نشان می -دهد.وی گفت: در ۱۰ 
ماهه امسال این صندوق برای صندوق کار آفرینی امید ۳۹ ضمانت 
نامه، بانک  های صنعت و معدن ۳۳ و بانک سینا ۱۹ ضمانت نامه صادر 
کرده است.مقیسه گفت: حمایت از بنگاه های کوچک و تسهیل سرمایه 
 گذاری برای آنها همیشه مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و دولت 
نیز آن را مورد توجه ویژه قرار داده است.وی افزود: صنایع کوچک سهم 
قابل توجهی در کل صنعت، اشتغال و ارزش افزوده اقتصاد ایران دارا 
است، لذا دولت و وزارت صنعت سیاست  ها و اقدامات جدی را برای 
حمایت از صنایع کوچک در دستور کار خود دارند.وی تصریح کرد: 
صندوق ضمانت سرمایه  گذاری صنایع کوچک ۷۰ درصد اصل و سود 
تسهیات درخواستی )مناطق کمتر توسعه یافته تا ۸۵ درصد( را برای 
واحدهای صنعتی واجد شرایط نزد بانک ها را ضمانت می  کند.مدیر 
عامل صندوق ضمانت سرمایه  گذاری صنایع کوچک، ضمانت های که 
توسط این صندوق صادر می شود را متنوع خواند و افزود: در حال 
حاضر ضمانت نامه پیش پرداخت، حسن انجام کار، شرکت در مناقصه و 
مزایده و ضمانت نامه خرید مواد اولیه نیز توسط صندوق ضمانت سرمایه  

گذاری صنایع کوچک صادر می شود
 

حمل ونقل
نصب بیش از سه هزار دستگاه انواع دوربین مدیریت 

راه ها در جاده های کشور
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که در حال حاضر نزدیک به 2 
هزار دستگاه دوربین تردد شمار در سطح جاده های کشور فعال هستند، 
گفت: بیش از هزار دستگاه دوربین نظارت تصویری و دوربین ثبت 
سرعت در جاده های کشور نصب کرده ایم.داود کشاورزیان در دومین 
همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند با بیان این که استفاده از 
سیستم های ITS سابقه بیش از ۱۰ سال دارد ، گفت: از سوی سازمان 
سرمایه گذاری های  کشور  وزارت  و  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری 
انجام  نقل جاده ای  و  اجرای سیستم هوشمند حمل  برای  متعددی 
شده است.وی با بیان اینکه هزار و ۹2۰ دستگاه دوربین تردد شمار در 
جاده های کشورمان نصب شده است ، گفت: تعداد دوربین های نظارت 
تصویری به ۶۸۰ دستگاه و تعداد دوربین های ثبت سرعت به ۸۸۰ 

دستگاه در طول جاده های کشور می رسد.
 

 کار و تعاون
ایجاد 180 هزار فرصت شغلی پایدار در 31 استان

سومین همایش ملی مدیریت جهادی روز گذشته با حضور مدیران 
سالن  در  لشگری  و  کشوری  مسئولین  از  جمعی  و  جهادی  برتر 
همایش های صدا و سیما برگزار شد.مدیرعامل بنیاد برکت افزود: بنیاد 
از سبک مدیریتی جهادی، خود را متعهد می داند  به تبعیت  برکت 
ضمن نقش آفرینی در چارچوب اقتصاد مقاومتی و صیانت از کرامت 
انسانی به ارتقای معیشت محرومان کمک کند.نوروزی   در خصوص 
اقدامات توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی بنیاد برکت گفت: در بخش 
کمک به توانمندسازی و کارآفرینی در مناطق محروم بر اساس مدل 
اقتصاد مقاومتی و درنظر گرفتن شاخص هایی چون تولید ملی تاش 
کرده ایم شرایط فعالیت برای کارآفرینان و سرمایه گذاران در مناطق 
محروم را تسهیل کنیم. تاکنون مشارکت با کارآفرینان در ۳۰۰ طرح 
توانمندسازی اقتصادی در ۳۱ استان کشور با سرمایه گذاری بیش از 
۵۴ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال تحقق یافته است. اقدامی که ثمره ی آن 
ایجاد فرصت شغلی پایدار برای بیش از ۱۸۰ هزار نفر به طور مستقیم 
دادن سیاست عدم  قرار  با سرلوحه  برکت  است.بنیاد  غیرمستقیم  و 
تصدی گری و عدم ماندگاری، تاکنون از ۱۵۰ طرح خارج شده و سهام 

خود را به کارآفرینان محلی واگذار کرده است.
 

 انفورماتیک
اتصال ۲3 هزار روستا به اینترنت پرسرعت

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات از بهره مندی و اتصال بیش از 2۳ هزار 
روستای کشور به اینترنت پرسرعت خبر داد.محمود واعظی در جمع 
خبرنگاران در محل فرمانداری گرمسار اظهار کرد: یکی از مطالبات و 
تاکیدات مقام معظم رهبری در سال های گذشته راه اندازی شبکه ملی 
اطاعات برای کشور بوده است.وی تصریح کرد: گذشته از تاکیدات مقام 
معظم رهبری در خصوص لزوم راه اندازی شبکه ملی ارتباطات، هم در 
برنامه پنجم و هم در برنامه ششم این مهم جزو تکالیف وزارت ارتباطات 
بوده است، از این رو این مهم جزو اولویت های دولت تدبیر و امید بوده 
است.این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: با شبکه ملی اطاعات تاش می 
شود همه چیز از تولید محتوا تا انجام خدمات در داخل کشور انجام شود 
و به این ترتیب هم امنیت شبکه در اختیار خود ما است و هم توامان از 

حقوق شهروندی نیز صیانت شده است.
 

  معدن
شاخص قیمت تولید کننده معدن کاهش یافت

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ 
به عدد ۱۹۷.۵ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل )۱۹۹.۱(، ۰.۸ 
درصد کاهش و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل )۱۹۹.۴(، ۰.۹ 
درصد کاهش داشته است.از شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن 
فصل پاییز سال ۱۳۹۵ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، 
درصد تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 
۱۳۹۵نسبت به دوره مشابه سال قبل)نرخ تورم تولید کننده کل بخش 
معدن( منهای هفت است که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل 

تابستان ۱۳۹۵)۱۰.۱-درصد(، افزایش داشته است.

 بانک ملی 10 مدرسه در مناطق محروم 
کشور احداث می کند

مسئولیت  انجام  راستای  در  ایران  ملی  بانک 
اجتماعی خود و مشارکت در طرح های عام المنفعه 
اقدام به احداث ۱۰ باب مدرسه در مناطق محروم 

کشور خواهد نمود.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، این بانک با اختصاص یک میلیارد و ۷۵۰ 
میلیون تومان از منابع قرض الحسنه )۵درصد از 
های  حساب  جوایز  قرعه کشی  بودجه  2درصد 
قرض الحسنه پس انداز( در مناطق محروم کشور، 
۱۰ باب مدرسه در استان های فارس، مازندران، 
کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، 
خراسان جنوبی، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، 
چهارمحال بختیاری و همدان احداث خواهد کرد .
فجر،  مبارک  با دهه  اساس همزمان  بر همین   
بانک  مراسم کلنگ زنی احداث دبستان شهدای 
ایران در شهرستان کبودرآهنگ در استان  ملی 
همدان با حضور صافی، مشاور وزیر و رئیس کانون 
بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش ، فرماندار، 
در  ایران  ملی  بانک  شعب  امور  اداره  مسئوالن 
از  جمعی  همچنین  و  استانی  مدیران  استان، 

خیرین مدرسه ساز کشوری برگزار شد. 
در این مراسم محمد طوماسی رئیس اداره امور 
شعب بانک ملی ایران در استان همدان با اشاره 
به قدمت بانک ملی ایران و نقش اساسی آن در 
اقتصاد کشور به بیان برخی از خدمات گسترده 
امور  در  ایران  ملی  بانک  مشارکت  همچنین  و 

عام المنفعه پرداخت. 
و  آموزش  توسعه  خصوص  در  ایران  ملی  بانک 
علم آموزی در مناطق محروم و به منظور ایفای 
مسئولیت اجتماعی پیش از این نیز بیش از ۴۰ 
باب مدرسه در سراسر کشور احداث کرده است .

مسکن
41۲0 واحد مسکن مهر پرند افتتاح شد

۴۱2۰ واحد مسکن مهر پرند با حضور قائم مقام 
وزیرراه وشهرسازی در طرح مسکن مهر، افتتاح 

شد.
قائم مقام وزیرراه و شهرسازی در طرح مسکن مهر 
در مراسم افتتاح ۴۱2۰ واحد مسکن مهر، افزود: 
در دهه فجر، ۵ هزار واحد مسکن مهر در تهران 
افتتاح می شود و تا پایان امسال هم شاهد افتتاح 
اصغری  بود.احمد  خواهیم  دیگر  واحد  هزار   ۳
مهرآبادی، اظهار داشت: به مناسبت دهه فجر در 
کشور، ۸۰ هزار واحد مسکن مهر افتتاح می شود 
مسکن  واحدهای  مجموع  اسفندماه  پایان  تا  و 
مهر افتتاحی کشور در مجموع به یک میلیون و 
۸۸۵هزار واحد خواهد رسید و امیدواریم به زودی 
تمام تعهدات این حوزه را به انجام برسانیم.وی 
همچنین گفت: در دولت تدبیر و امید با وجود 
واحدهای  درصد  از ۵۴  بیش  موجود  تنگناهای 
مسکن مهر یعنی ۸۴۰ هزار واحد تحویل داده 

شده است.
 

 کشاورزی
هدف گذاری برای تولید 1۲.6 میلیون 

تن گندم  
مجری طرح گندم گفت:تولید ۱2 میلیون و ۶۰۰ 
هزار تن گندم در برنامه ششم توسعه برای سال 
اسفندیاری  است.اسماعیل  شده  هدفگذاری   ۹۶
پور با بیان اینکه تولید ۱2 میلیون و ۶۰۰ هزار 
تن گندم در برنامه ششم توسعه برای سال ۹۶ 
اواخر  از  داشت:  اظهار  است،  شده  هدفگذاری 
نزدیک  تا کنون در مجموع  امسال  ماه  شهریور 
به ۵ میلیون و ۸۷۵ هزار هکتار اراضی به کشت 
گندم اختصاص یافته که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 2 درصد کاهش نشان می دهد.مجری 
طرح گندم با اشاره به اینکه کاهش 2 درصدی 
سطح زیر کشت گندم، بیشتر در اراضی آبی بوده 
زیر  سطح  کاهش  زمینه  در  کرد:  اضافه  است، 
کشت گندم، رویکردهای معاونت امور زراعت را 
دنبال می کنیم تا در اراضی آبی به سطح کشت 

یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار برسیم.

مرکبات جنوب گران شد

قیمت  افزایش  از  و سبزی  میوه  اتحادیه  رئیس 
انواع  گفت:  و  داد  خبر  بازار  در  جنوب  مرکبات 
شده  گران  گذشته  هفته  به  نسبت  نیز  سبزی 
است.سید حسین مهاجران نرخ جدید انواع میوه و 
سبزی را در بازار اعام کرد و اظهارداشت: نسبت 
نارنگی  پرتقال جنوب،  قیمت  به هفته گذشته، 
بندری، گریپ فروت و لیموشیرین جنوب افزایش 

پیدا کرده است.وی
به مهر گفت : قیمت هرکیلوگرم پرتقال داراب از 
۵۰۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان، نارنگی 
بندری از ۱2۰۰۰ تومان به ۱۶۰۰۰ تومان، پرتقال 
به ۴۰۰۰  تومان  تا ۳۰۰۰  از 2۵۰۰  کوهستان 
تومان  تا 2۵۰۰  از 2۰۰۰  فروت  گریپ  تومان، 
به ۳۰۰۰ تومان و لیموشیرین جنوب از 2۵۰۰ 

تومان به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافته است.

خبر خبر

مشکات  راد:  بهنام  مریم   - مسکن  گروه 
صنعت لیزینگ در کشور ریشه در ساختار اقتصاد 
کان کشور دارد و به دلیل برخی از سیاست ها از 
رونق و توسعه الزم برخوردار نیست، اما به گفته 
مسئوالن بانک مرکزی، ساماندهی و تنوع بخشی 
به لیرینگ ها در دولت پیگیری می شود. بانک 
مرکزی هم به دنبال راه اندازی لیزینگ مسکن 
بوده  است اما با توجه به واقعیت های اقتصادی 
ممکن است که با تاخیر در صدور مجوزها همراه 
بازار مسکن  اینکه  به  توجه  با  .البته  است  بوده 
کشور همواره از حساسیت های خاصی برخوردار 
بوده است و کوچکترین برنامه و طرحی می تواند 
به آن آسیب جدی وارد کند و باعث تعادل بازار و 
افزایش تصاعدی قیمت ها شود، بانک مرکزی این 
موضوع را با حساسیت و احتیاط خاصی پیگیری 
می کند. در عین حال برخی دیگر از کارشناسان 
بر این اعتقاد هستند که این اقدامات می تواند به 
رونق بازار مسکن و تامین سرمایه مورد نیاز برای 
خانه دار شدن افراد کمک کند.بعد از مدتها بحث 
و بررسی درباره ورود لیزینگ ها به بازار مسکن، 
با  کرد  اعام  لیزینگ  انجمن  رئیس  که  آنطور 
موافقت شورای پول و اعتبار مجوز ورود لیزینگ 
ها به تامین مالی مسکن صادر شد؛اما فقط برای 
لیزینگ های غیر بانکی.به تازگی شورای پول و 
اعتبار دستورالعمل مربوط به فعالیت لیزینگ ها 
را مورد بازنگری قرار داد. در همین راستا حمید 
لیزینگ  انجمن  مدیره  هیات  ابدالی،رئیس 
این  ابعاد  بررسی  به  خبری  نشستی  در  ایران، 
دستورالعمل پرداخت.وی در این رابطه از صدور 
مجوز ورود لیزینگ ها به بازار مسکن خبر داد و 
قوت دستورالعمل  نقاط  از  مجوز  این  که  گفت 
بازنگری شده است. متاسفانه این مجوز محدود 
به لیزینگ های غیر بانکی بوده و بانکی ها از این 
تامین  در  تواند  می  خود  که  شده اند  منع  کار 
مالی معضاتی ایجاد کند.رئیس انجمن لیزینگ 
مسکن  لیزینگ  درباره  بیشتری  توضیحات  در 
عنوان کرد: لیزینگ های کشور می توانند تا سقف 
۷۰ درصد از قیمت کارشناسی شده مسکن را 
تسهیات ارایه کنند.به گفته ابدالی میزان تامین 
به  لیزینگ،  از طریق صنعت  تسهیات مسکن 
منابع در اختیار آنها بستگی داشته و با سود 2۱ 
ارایه خواهد شد.آنطور که رئیس انجمن  درصد 
دستورالعمل  حاضر  حال  در  می گوید  لیزینگ 
در  می توانند  و  اجراست  قابل  مسکن  لیزینگ 
مورد آن اقدام کنند.لیزینگ ها نمی توانند بافاصله 
کنند. برآورده  مسکن  حوزه  در  مردم  انتظارات 
اما بنابر توضیحاتی که دبیر کل انجمن لیزینگ 
عنوان کرد: این انتظار نباید بین مردم ایجاد شود 
که می توانند بافاصله به لیزینگ ها مراجعه و از 
تسهیات مسکن برخوردار شوند، چرا که در این 
مورد هنوز مشکاتی وجود دارد که حل نشده 
است.موقعی توضیح داد: انتظار مردم از دریافت 
و  پایین  سود  نرخ  داشتن  مسکن  تسهیات 
همچنین دوره بازپرداخت طوالنی است، در حالی 

که هیچ کدام از این شرایط برای لیزینگ در حال 
حاضر فراهم نیست به طوری که سود بازپرداخت 
آن  بازپرداخت  دوره  و  درصد   2۱ تا  تسهیات 
فعا پنج ساله است که نمی تواند پاسخگوی نیاز 
متقاضی تسهیات مسکن باشد.وی گفت: نباید 
بگوییم که لیزینگ تامین مالی مسکن را انجام 
دهند، بلکه خدمات مالی است که از سوی این 
صنعت ارائه می شود. این در حالی است که ما 
آماده ارائه  خدمات مالی به مالکان و انبوه سازان 
وارد  می توانند  سازندگان  و  بوده  مسکن  حوزه 
مذاکره با انجمن لیزینگ شده و در مورد میزان 
تسهیات و نوع آن در قالب لیزینگ مسکن به 
توافق برسند.دبیر کل انجمن لیزینگ همچنین 
گفت که انتظارات در حوزه مسکن برای تامین 
مالی مسکن اجتماعی خانه اولی ها و مسکن های 
لیزینگ ها  این در حالی است که  لوکس است. 
فعا با توجه به شرایطی که وجود دارد نمی تواند 
در مورد مسکن اجتماعی و خانه اولی ها ورود کند 
ولی در مورد تسهیات تکمیلی ظرفیت موفقی 
وجود دارد.همچنین در رابطه با تامین مالی برای 
مسکن از طریق لیزینگ ها مدیران انجمن عنوان 
کردند که ما نمی توانیم منابع زیادی وارد مسکن 
کنیم چرا که اکنون این منابع وجود دارد و باید 
بتوان با ابزاری آن را به حرکت در آورد. در عین 
حال که مالکان خانه های ساخته شده باید سطح 
انتظار داشته  نباید  توقع خود را کاهش داده و 
باشند که تمام منابع موجود آنها در مسکن های 
ساخته شده به طور یکجا نقد شود. از سوی دیگر 
این موضوع نیز مهم است که باید منابع از طریق 

بازار سرمایه و بازار بدهی تامین شود
لیزینگ بدون منابع مالی مطمئن

اقتصادی  مسائل  ،کارشناس  زاده  نبی  مهدی 
در گفت و گوی با »پیام زمان «  با بیان اینکه 
اجرای  لیزینگ در کشور سابقه درخشانی ندارد 
از  غیر  به  لیزینگ خودرو  اجرای  تجربه  چراکه 
اینکه دردی از مشکات مردم  دوا نکرد و فقط 
باری به دوش آنها گذاشت سودی نداشت چرا که 
مردم بعد از خرید خودرو قادر به پرداخت اقساط 
نشدند و فقط مشکل آنها مضاعف شد. وی تاکید 

داشت : باید منتظر بود و دید که این نوع لیزینگ 
بازار بردارد در  از  بار را  تواند  مسکن چقدر می 
حالی که پیش بینی ها نشان می دهد به دلیل 
اینکه بانک ها در این طرح دخالتی ندارند قطعا در 
تامین مالی معضاتی پیش خواهد امد. اینکه در 
قانون اساسی بر فراهم کردن تسهیات الزم این 
کارشناس برای خانه دار شدن مردم تاکید کرد : 
مباحثی مانند ایجاد لیزینگ مسکن  که اخیرا 
در حوزه مسکن مطرح می شود از این هدف و 
تاکید قانون فاصله دارد و بیشتر به دنبال ایجاد 
بنگاه های اقتصادی که منفعت بنگاه داران را مد 
نظر دارد، می باشد.وی  با یادآوری اینکه هر جا 
کاری را پیچ وخم دادیم سیاست کلی این شد که 
پولی از جیب مردم خارج شود، ادامه داد: لیزینگ 
مسکن به معنای  ادامه همین وضعیت نابسامان 
و سنگینتر شدن بار روی دوش مردم به خصوص 
اقشار ضعیف است.وی به راهکارهای ساماندهی 
بازار مسکن و ایجاد رونق در ساخت و سازاشاره 
کرد وگفت: دولت باید خط اعتباری بانک مسکن 
را باز کند و با دادن تسهیات مناسب با در نظر 
گرفتن شرایط اقتصادی اقشار کم درآمد  زمینه 
ضعیف  قشر  خصوص  به  مردم  شدن  دار  خانه 
بازار  زاده  نبی  گفته  به  کند.  فراهم  را  جامعه 
مسکن با توجه به وضعیت حاد و گذراندن دوران 
رکود مستلزم اجرای برنامه های بلند مدت است 
چراکه برنامه های کوتاه مدت نمی تواند بازار را از 
بحران رکود نجات دهد .این کارشناس همچنین 
به عواقب ادامه رکود در بازا رمسکن اشاره کرد و 
گفت : وضعیت رکود در بازار مسکن تبعات زیادی 

را در اقتصاد بر جا گذاشته است .
افزایش 4.48 درصدی بهای تولید نهادهای 

ساختمانی در پاییز امسال
بازار مسکن وارد مرحله  اینکه  با توجه به  حال 
جدید ی به نام لیزینگ شده ولی التهابات این 
است  کرده  درگیر  را  متقاضیان  همچنان  بازار 
نهادهای  تولیدکننده  قیمت  شاخص  .گزارش 
فصل  تهران  شهر  مسکونی  ساختمان های 
منتشر  ایران  آمار  مرکز  سوی  از   ۱۳۹۵ پاییز 
شد.گزارش شاخص قیمت تولیدکننده نهادهای 

فصل  در  تهران  شهر  مسکونی  ساختمان های 
منتشر  ایران  آمار  مرکز  سوی  از   ۱۳۹۵ پاییز 
شد.شاخص های قیمت یکی از ابزارهای ارزیابی 
سیاست های اقتصادی اعمال شده توسط دولت 
و نیز  ابزار برنامه ریزان اقتصادی و سیاست گذاران 
شاخص های  کاربردهای  مهم ترین  از  می باشند. 
قیمت می توان به استفاده از آنها برای محاسبه 
حساب های ملی کشور )و همچنین حساب های 
ملی فصلی و منطقه ای( به قیمت ثابت، محاسبه 
کمیت های واقعی )حقیقی( اقتصاد مانند درآمد 
واقعی، دستمزد واقعی، هزینه واقعی و ... محاسبه 
قدرت خرید پول، تعدیل حقوق و دستمزد و به 
روزرسانی دیون اشاره کرد.اجرای طرح آمارگیری 
ساختمان های  نهاده های  تولیدکننده  قیمت  از 
پس  ایران،  آمار  مرکز  در  تهران  شهر  مسکونی 
ا صلی  گروه های  و شناخت  نظری  مطالعات  از 
تهران  شهر  مسکونی  ساختمان های  نهاده های 
از سال ۱۳۹۰ آغاز شد.ضمناً از زمستان ۱۳۹2 
فرآیند الکترونیکی نمودن اجرای این طرح آغاز 
صورت  به  طرح  اجرای  حاضر  حال  در  و  شد 
الکترونیکی صورت می پذیرد. الزم به ذکر است 
آمارگیری  طریق  از  طرح  این  قیمتی  اطاعات 
اقام(  اهمیت  )میزان  اطاعات  دیگر  بخش  و 
تهران  استان  مهندسی  نظام  سازمان  طریق  از 
طرح،   جغرافیایی  پوشش  شده اند.  جمع آوری 
بدین  می باشد،  تهران  شهر  گانه   22 مناطق 
صورت که از مراکز عمده  فروش یا کارخانه ها در 
استان تهران به عنوان منابع اطاع، قیمت اقام 
مورد پرسش قرار می گیرد و در نهایت، نتایج در 
قالب شاخص نهاده های ساختمان های مسکونی 
شهر تهران و در سطح شهر تهران استخراج و 
منتشر می شود. الزم به ذکر است این شاخص، 
مرکز  نمی باشند.  شاخص کل بخش ساختمان 
با تهیه این  ایران برای اولین بار در کشور  آمار 
شاخص در ۱۵ گروه، گام مهمی در تولید یکی 
از شاخص های اقتصادی کشور برداشته است. به 
پیوست جدول اطاعاتی مربوط به شاخص قیمت 
مسکونی  ساختمان های  نهاده های  تولیدکننده 
شهر تهران در فصل پاییز ۱۳۹۵ ارائه شده است 
ذیل  به شرح  حاصله  عمده  نتایج  از  برخی  که 
می باشد.شاخص کل قیمت تولیدکننده نهاده های 
ساختمان های مسکونی شهر تهران برمبنای سال 
پایه ۱۳۹۰، در فصل پاییز ۱۳۹۵ برابر با ۱۹۳,۵2 
که نسبت به فصل قبل )۱۸۶,۵۵(، و فصل مشابه 
و ۹,۸۸  ترتیب ۳,۷۴  به   ،)۱۷۶,۱2( قبل  سال 
منتهی  فصل  چهار  به  نسبت  و  افزایش  درصد 
به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 
افزایش داشته است.شاخص گروه  ۴,۴۸ درصد 
»سیمان، بتن، شن و ماسه« در فصل پاییز ۱۳۹۵ 
برابر با ۱۸۹,2 است که نسبت به فصل قبل ۳,2۰ 
درصد افزایش داشته است. شاخص گروه »گچ و 
گچ کاری« در فصل پاییز ۱۳۹۵ برابر با ۱۹۷,۵۸ 
است که نسبت به فصل قبل ۱,۱۰ درصد افزایش 

داشته است.

با آزاد شدن لیزینگ مسکن کارشناس اقتصادی در گفت وگو با پیام زمان مطرح کرد : 

طـرح های نـافرجام لـیزینگ مسکن

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امروز جمعیت 
تهران ۵ میلیون بیش از ظرفیت آن استٰ، گفت: 
عده ای می خواهند چنین مشکاتی را با ساخت 
پل های چند طبقه با هزینه های چند میلیارد 
دالری بدون کمترین بهره وری رفع کنند.عباس 
آخوندی گفت: کمتر کشوری است که از جریان 
دنیای مدرن تحت تاثیر نباشد.وی ادامه داد: در 
جریان توسعه زندگی شهری و ورود فناوری های 
نوین نکته مهم نگاه ما به بحث قابلیت زندگی 

با  است.آخوندی  شهرها  در  حرکت  قابلیت  و 
ماشین  عصر  ورود  از  پس  انتظارات  به  اشاره 
گفت: انتظار این بود که زندگی سالم تر و حرکت 
سریع تر باشد اما واقعیت این است که نمی توانیم 
اثبات کنیم قابلیت زندگی در ایران در دوره پسا 

مدرن افزایش یافته است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسئله جدی 
در حال حاضر در تمام دنیا موضوع کمبود آب 
و دسترسی به غذا و خاک سالم است ادامه داد: 
متاسفانه این روزها به صورت مرتب شاهد فرو 
اینها همه  ریزش ها و فرو نشست ها هستیم و 
در  زندگی  قابلیت  که  است  این  نشان دهنده 

است. مواجه  جدی  مشکات  با  کانشهرها 
آخوندی با تاکید بر اینکه سوال مهم فراروی ما 
این است که قابلیت زندگی و قابلیت حرکت در 
دنیای مدرن تا چه حد ارتقا یافته است گفت: 
که  است  این  مدرن  پسا  دنیای  ویژگی های  از 
امکان حرکت سریع تر کاال و انسان و اندیشه ها 
را در شبکه ها فراهم کند اما علی رغم تمام این 
سیستم های هوشمند امروز با مشکات جدی در 

حوزه حرکت مواجه هستیم.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی 
و اقتصادی ایران با اشاره به گسترش روابط سیاسی و 
اقتصادی ایران با دیگر کشورها پس از برجام، از جذب 
۱۱ میلیارد و ۴۰۰ ملیون دالر سرمایه خارجی در ۶ 

ماهه نخست امسال خبر داد.
»محمد خزاعی« هدف این سازمان را گسترش روابط 
اقتصادی با دیگر کشورها دانست و افزود: این کار سبب 
با  نیاز کشور  مورد  پروژه های  مالی  تامین  می شود 
مشکل مواجه نشود.وی ادامه داد: گسترش تعامات 
اقتصادی کشورمان به توسعه روابط ایران در مجامع 
المللی و  اقتصادی جهان همچون سازمان های بین 
همایش های بین المللی کمک خواهد کرد.به گفته این 
مقام مسوول، باید به این نکته توجه داشت که هدف 
وزارت امور اقتصادی و داریی از گسترش تعامات فقط 
مسائل اقتصادی نیست زیرا کاربرد سیاسی آن هم برای 
دولت اهمیت دارد.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 
تصریح کرد: پس از اجرایی شدن برجام، یکی از اهداف 
اصلی این وزارتخانه، گسترش روابط با کشورهایی بود 
که از اهمیت باالیی در منطقه برخوردارند، اما به دلیل 

تحریم ها قطع همکاری کرده بودند.
سرمایه  سازمان  پسابرجام،  دوران  در  گفت:  خزاعی 
گذاری خارجی توانست با این کشورها رابطه برقرار کند 
و در پی آن ۳۶ سند همکاری با کشورهای مختلف 
گذاری  سرمایه  سازمان  داشت:  بیان  شد.وی  امضا 
خارجی موفق شد با کشورهایی چون جمهوری چک، 
مجارستان، آلمان، برزیل، هند، هلند، آفریقای جنوبی، 

قرقیزستان، کرواسی، لیتوانی، ایتالیا، بلغارستان، نروژ، 
روسیه، اندونزی سند همکاری امضا کند.وی در تشریح 
دستاوردهای این مذاکرات، خاطرنشان کرد: با نگاهی 
گذرا به آمارها می توان به اهمیت این مذاکرات پی 
برد، در ۵۰ سال گذشته تعداد موافقتنامه هایی که به 
امضا رسید به ۶۰ مورد می رسد.خزاعی ادامه داد: یکی 
از دستاوردهای دولت یازدهم در 2 سال گذشته و در 
بخش سرمایه گذاری خارجی، امضای ۳۶ سند همکاری 
با کشورهایی است که به توسعه اقتصادی کشور کمک 
نهایی شده  مورد  تعداد، هشت  این  از  که  کنند  می 
است.معاون وزیر اقتصاد از مذاکره با دیگر کشورها برای 
این  از میان  امضای سند همکاری خبر داد و گفت: 
کشورها که اسناد یاد شده در شرف نهایی شدن است، 
می توان به انگلیس، دانمارک، استرالیا، پرتغال، تایلند 
و اسلوونی اشاره کرد.وی یادآوری کرد: پس از اجرایی 
شدن برجام، سازمان سرمایه گذاری خارجی با برخی 
کشورها مذاکره کرد و به توافق هایی رسید که می 
توان به جذب تامین مالی خارجی )فاینانس( و خطوط 
اعتباری از کشورهای ژاپن، چین،دانمارک، هلند، نروژ، 
آلمان، ایتالیا و روسیه اشاره کرد.خزاعی اظهار داشت: 
یکی از این خطوط اعتباری که به نتیجه رسیده، مربوط 
به کشور نروژ است که در حاشیه اجاس بانک جهانی و 
دیدار وزیر اقتصاد ایران با وزیر خارجه نروژ اعام شد و 
بر اساس آن یک خط اعتباری ویژه یک میلیارد دالری 
برای شرکت هایی که خواهان همکاری با ایران هستند، 

ایجاد شده است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تسهیل حضور خارجی ها در بازار 
سرمایه ایران پس از برجام، گفت: عمده خارجی ها از کشورهای همسایه یا آلمانی 
زبانان هستند که سهم آنان در بورس اینک به بیش از ۱2 هزار میلیارد ریال رسیده 
سرمایه  بازار  افزود:  خبرنگاران  های  پرسش  به  پاسخ  در  محمدی«  است.»شاپور 
ایران حتی در زمان اوج تحریم ها شاهد حضور خارجی ها بود، زیرا بازده در اقتصاد 
حکمفرمایی می کند و بورس ایران از بازده خوبی در بلندمدت برخوردار است.به 
گفته این مقام مسئول، پتانسیل بازار سرمایه ایران بویژه در حوزه انرژی و معدن 
بسیار باالست و این برای خارجی ها جذاب است؛ سرمایه گذاران خارجی به این 
بازده و فرصت های موجود توجه داشته و عقایی برخورد می کنند.وی خاطرنشان 
ساخت: توافقنامه برجام کمک کرد برخی سرمایه گذاران خارجی راحت تر به بازار 
بورس ایران ورود کنند و عاوه بر آن، سازمان بورس نیز اقدام هایی انجام داد تا در 
کوتاه مدت فعالیت هایی برای نقل و انتقال وجوه انجام شود.محمدی ادامه داد: در 
بحث افتتاح حساب برای خارجی ها نیز اقدام هایی انجام شده که ابتدا در شورای 
پول و اعتبار مطرح و با نظر مساعد این شورا به مرکز پولشویی ارسال شد؛ عاوه بر 
آن راهکارهایی بلندمدت نیز به این منظور دنبال می شود.شاپور محمدی با اشاره 
به انعقاد تفاهم نامه سازمان بورس با آلمان ها، از تعامل و همکاری فنی این سازمان 
با کره جنوبی، هند و سوئد در حوزه بازار سرمایه نیز خبر داد و یادآور شد: در حوزه 
ابزارهای مالی اسامی نیز با کشور مالزی ارتباط خوبی داریم.رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار درباره تاثیر اقدام های »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا بر بازار 
سرمایه کشور، بیان داشت: مردم در همه جای جهان نسبت به رویکردهای افراطی 
واکنش نشان می دهند که از آن جمله، واکنش مناسب برخی قضات و دادگاه های 
آمریکا در روزهای گذشته بود.وی تاکید کرد: تعامل با اقتصادهای جهان برای هر 
به  با اشاره به کمک سازمان بورس  ادامه  کشوری ثبات آفرین است.محمدی در 
شرکت های بورسی و بانک ها برای سودآوری بیشتر، گفت: این سازمان در نظر 
دارد فرصت را برای حضور همه صنایع در بازار سرمایه فراهم و تسهیل کند.وی 
یادآورشد: کاهش های مقطعی بازار سهام عوامل متعددی دارد که از آن جمله می 
توان به تحوالت سیاسی و اقتصادی بین المللی، تحوالت اقتصادی کان داخلی، 
تحول در صنایع و شرکت ها اشاره کرد؛ اما هدفگذاری ما این است که این حرکت 
ها به درستی روی بازار سهام تاثیرگذار شوند.این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: 
سودآوری شرکت ها عامل اصلی تعیین کننده قیمت سهام در بلندمدت است و 
انتظار می رود با توجه به بهبود رشد اقتصادی کشور، بتدریج شاهد اثرگذاری آن 

روی سودآوری شرکت ها باشیم.
اولویت های بازار سرمایه

وی، اولویت نخست بازار سرمایه را بازار سهام دانست و گفت: پس از آن تامین مالی 
بخش خصوصی و تامین مالی دولت قرار دارد.محمدی با تاکید بر اینکه وظیفه ما 
اعام ظرفیت بازار سرمایه و محدودیت های موجود است، افزود: آهنگ توسعه بازار 
بدهی نیز باید معقول و منطقی باشد و در این زمینه از کمیسیون اقتصادی مجلس 
نیز خواسته ایم بازار بدهی به سمتی حرکت کند که برای اقتصاد کشور اهرم ایجاد 

کند. 

در نیمه نخست امسال انجام گرفت؛

جذب بیش از 11 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی
رئیس سازمان بورس:

برجام حضور خارجی ها در بازار سرمایه 
ایران را تسهیل کرد

تهران بیش از 5 میلیون نفر جمعیت اضافه دارد



گاز  شرکت  معاون  زمان؛  پیام  بابل-خبرنگار 
مازندران با بیان اینکه ۹2 درصد جمعیت بابل 
از نعمت گاز برخوردار هستند، گفت: بابل سال 

آینده به شهرستان سبز تبدیل می شود.
پروژه  افتتاحیه  تیموری در مراسم  امیر حمزه 
وشرقی  غربی  بندپی  روستاهای  به  گازرسانی 
اظهار داشت: در دهه فجر امسال ۱۱ روستای 
 ۵۷ بالغ بر  بااعتباری  غربی  و  شرقی  بندپی 
میلیارد تومان به بهره برداری رسید که از این 
بااعتباری  غربی  بندپی  روستای  هشت  تعداد 
شد  گازرسانی  ریال  میلیارد  هزار   2۳ بالغ 
و۴۹۰ خانوار این بخش از نعمت گاز برخوردار 

شدند.
وی ادامه داد: همچنین چهار روستای افرابن، 
شرقی  بندپی  وکیمون  ویشگون،کنسلو 
میلیون   ۴۰۰ و  میلیارد  سه  بالغ بر  بااعتباری 
تومان گازرسانی شده و 2۳۶ خانوار این بخش 

از نعمت گاز برخوردار خواهند شد
انقاب اسامی  پیروزی  از  بعد  افزود:  تیموری 
با خودباوری کارشناسان به بیش از هزار شهر 

نعمت  از  خانوار جمعیت  میلیون   2۱ با  کشور 
گاز برخورد شدند،  این در حالی است که قبل 
نعت  این  از  کشور  شهر  پنج  فقط  انقاب  از 
حاضر  حال  در  میزان  این  و  بودند  برخوردار 
۵2 برابر شده است. وی ادامه داد: خوشبختانه 
در دولت تدبیر و امید طرح گاز رسانی در بابل 

تا  که  است  شده  انجام  قبولی  قابل  سرعت  با 
بابل در حوزه  این دولت گازرسانی در  از  قبل 
هم  که  است  بوده  درصد   2۰ روستایی حدود 

اکنون به ۹2 درصد افزایش یافت.
جانشین شرکت گاز مازندران گفت: گازرسانی 
بهره برداری  به   ۹۵ سال  در  بابل  روستای   2۱
شد، ۴۰ روستا در دست اقدام و ۴۰ روستا نیز 
ودرحال  است  اجرا  درحال  شهرستان  این  از 
از  بابل  شهرستان  مردم  درصد   ۹2 حاضر 
نعمت گاز برخوردار شدند که تا سال ۹۶ این 
شهرستان به شهرستان سبز تبدیل خواهد شد

معاون اداره گاز مازندران ادامه داد ما در جهان 
متأسفانه  وهمچنین  گاز  تولیدکننده  سومین 
سومین مصرف کننده گاز در جهان هستیم که 
باید با استفاده بهینه از این نعمت خدادادیان 
یک  گاز  گفت:  تیموری  امیر  کرد.  مدیریت  را 
نعمت بسیار ارزشمندی است که همه خانوارها 
باید در صرفه جویی آن دقت کنند تا بتوانیم 
استفاده  ملی  سرمایه  این  از  ارزشمند  نحو  به 
کنیم و از سویی دیگر همه باید نکات ایمنی را 
رعایت کنند تا خدای ناخواسته اتفاق ناگواری 

برای خانوارها پیش نیاید.

9۲ درصد جمعیت بابل از نعمت گاز برخوردار هستند

آگهی مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر 
شهرداری نوشهر در نظر دارد به نسبت به اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر از طریق آگهی مزایده اقدام نماید

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است 
سایر جزئیات آگهی در دفتر چه مزایده درج گردیده است 

مکان اخذ اسناد مزایده امور قرار دادهای شهرداری نوشهر می باشد 
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 9:00 روز چهارشنبه مورخه 1395/11/27 می باشد 
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وزیر ارشاد اعام کرد سیاست اباغی رئیس 
جمهور از این پس اجرا خواهد شد و براساس 
آن تصمیم گرفتیم اعام خط قرمز نکنیم و 
با مذاکره به اصاح متونی که خطوط قرمز 
را رعایت نکرده اند بپردازیم تا همگان بدون 

سخت گیری قلم بزنند و نشر دهند.
آیین  اختتامیه سی  و چهارمین دوره جایزه 
سال کتاب جمهوری اسامی ایران و بیست 
و چهارمین دوره جایزه جهانی کتاب سال در 
برگزار  رئیس جمهور  با حضور  تاالر وحدت 

شد.
صالحی  رضا  سید  گزارش  این  اساس  بر 
امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی با بیان 
این مطلب که ما آقای روحانی را اهل قلم، 
صاحب قلم و اندیشه می دانیم اظهار داشت: 
خدا را شاکریم در این دولت احساس منزلت 
و کرامت و عزت ایجاد شد تا اصحاب فکر و 
روحانی  آقای  دولت  با  نشر  و  قلم  و  اندیشه 
داشته  وحدت  و  برادری  یگانگی،  احساس 

باشند.
دولت  برای  بزرگی  سرمایه  این  افزود:  وی 
است و ما به عنوان وزارت ارشاد می بالیم چرا 
اعتمادسازی  آغاز  برای  نقطه  مهمترین  که 

است.
وزیر ارشاد این امر را سرمایه ای بزرگ برای 

وزارت ارشاد و دولت دانست و تصریح کرد: 
از گذشته های دور و قبل از ریاست جمهوری 
روحانی  جناب  که  می دهم  شهادت  من 
می شدند  متذکر  را  کلی  نقطه  یک  همواره 
و آن اینکه به اصحاب قلم و اندیشه اعتماد 
و  رها کنید  را  بی مورد  کنید و سخت گیری 
امروز که من در این جایگاه هستم می گویم 
به  سخت گیری  دوران  روحانی  آقای  جناب 
شده  آغاز  هم اندیشی  دوران  و  رسید  پایان 

است.
این مقام مسئول در وزارت ارشاد ضمن اشاره 
به آمار نشر و مجوزها در سال جاری آن را 
حدود ۶۵ هزار اثر عنوان کرد و گفت: از این 
و  است  ترجمه ای  اثر  هزار   ۱۴ حدود  میان 
این  از  و  اولی هستند  ۴۵ هزار عنوان چاپ 
میان به حدی آثار ناچیزی در مسیر ممیزی 
از  اما کمتر  قرار گرفته که قابل ذکر نیست 
سه هزارم الزم به ممیزی بود اما ما تصمیم 
طریق  از  و  نکنیم  قرمز  خط  اعام  گرفتیم 
مذاکره و گفت وگو و اصاح متونی که خطوط 
تا همگان  بپردازیم  نکرده اند  رعایت  را  قرمز 
دهند.  نشر  و  بزنند  قلم  سخت گیری  بدون 
این سیاست اباغی رئیس جمهور است و از 
این پس اجرایی خواهد شد تا آن سه هزارم 

نیز در مسیر عادی قرار بگیرد.

فضای  ایجاد  را  دیگر  موضوع  ارشاد  وزیر 
باثبات در محیط فرهنگی برشمرد و متذکر 
شد: در محیط پرمناقشه امکان کار فرهنگی 
فرهنگ  اصحاب  دیگر  سوی  از  ندارد  وجود 
امروز  ولی  ندارند  مناسبتی  اغتشاش  با  نیز 
دستگاه  کنیم  عرض  می توانیم  افتخار  با 
دهها  و  مستقیم  ماموریت   22 با  فرهنگی 
ماموریت غیرمستقیم در با ثبات ترین دوران 
به سر می برد و آن ایجاد فضای گفت وگو و 

مذاکره اهالی هنر با دستگاه فرهنگی است.
وی به گروه های مروج کتابخوانی، روستاهای 
 ... و  کتابخوانی  باشگاه های  کتاب،  دوستدار 
اشاره کرد و گفت: در دولت تدبیر و امید طی 
سه سال گذشته ۸۵ نمایشگاه کتاب برگزار 

کتاب  نمایشگاه  آنها  از  یکی  که  است  شده 
حضور  اهمیت  حائز  نکته  اما  است،  تهران 
مهمانان خارجی در این پروژه ها است. بدین 
معنا که به دنبال گفت وگو تعامل در عرصه 
بین المللی هستیم و در سال های اخیر حضور 
خارجی ها در این جشن ملی باشکوه تر شده 

است.
عالی رتبه ترین مقام مسئول در وزارت ارشاد 
ما یک  اینکه  بیان  با  پایان سخنان خود  در 
تغییر نگاه داشتیم که در داخل کشور شاهد 
تغییر  این  با  و  این مبنا  بر  افزود:  بودیم  آن 
و  دولت  بین  دیوار  و  ایجاد یک سد  از  نگاه 
اصحاب قلم به خودی شدن اصحاب فرهنگ 

و هنر با دولت رسیدیم.

اختتامیه سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال برگزار شد

توجه دولت به منزلت و کرامت اصحاب اندیشه و قلم

افتتاح مجهزترین کتابخانه
 برای نابینایان 

»طلوع« مجهزترین کتابخانه ویژه نابینایان در سطح شهر 
تهران، با حضور محمود صاحی رئیس سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران در فرهنگسرای خاوران افتتاح شد.
و  مجهزترین  »طلوع«  کتابخانه  زمان،  پیام  گزارش  به 
بزرگترین کتابخانه ویژه نابینایان، دوشنبه ۱۸ بهمن ماه 
صاحی  محمود  حضور  با  فجر  مبارک  دهه  مناسبت  به 
از  جمعی  و  ناصری پور  حسن  االسام  حجت  رییس، 
در  تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  مدیران 

فرهنگسرای خاوران افتتاح شد.
سازمان  فرهنگی  معاون  ناصری پور  االسام حسن  حجت 
فرهنگی هنری شهرداری تهران در این مراسم با اشاره به 
لزوم توجه به امر کتابخوانی و توسعه و گسترش امکانات 
فرهنگی در جامعه گفت: راه اندازی بخش ویژه نابینایان و 
کم بینایان برای بهره  برداری این قشر از امکانات فرهنگی 
بتوانیم  امیدواریم  و  است  خوشایندی  اتفاق  هنری، 
تا  کنیم  فراهم  را  امکاناتی  هم  دیگر  مناطق  و  مراکز  در 
از  جسمی  ناتوانایی های  واسطه  به  فرهیخته   انسان های 

چرخه فرهنگ و هنر حذف نشوند. 
محمود صاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
مرکز  این  اندازی  راه  از  قدردانی  ضمن  مراسم  ادامه  در 
گفت: خوشبختانه در امور فرهنگی نابینایان، گام موثری 

برداشته شده و امیدواریم این تاش ها ادامه دار باشد. 

نظر لیال حاتمی درباره پوستر 
جشنواره فیلم فجر

لیا حاتمی در مورد تصویر طراحی شده پدرش مرحوم 
علی حاتمی بر روی پوستر سی وپنجمین جشنواره فیلم 
فجر، گفت دوست داشتم عکس پدرم برای پوستر استفاده 

می شد.
و  تر  زنده  همواره  عکس  اینکه  بیان  با   ، حاتمی  لیا 
تاثیرگذارتر از نقاشی است، افزود: دوست داشتم از عکس 
احساس  عکس  زیرا  شد  می  استفاده  پوستر  برای  پدرم 

جذاب تری نسبت به نقاشی دارد. 
وی ادامه داد: عکس واقعیت آدم را نمایان می کند و اگر 
بعد از 2۰ سال با عکس، خاطره علی حاتمی زنده می شد، 

گیرایی بیشتری داشت. 
در  آیا  اینکه  درباره  پولی«  »بی  سینمایی  فیلم  بازیگر 
جشنواره امسال سیمرغ خواهد گرفت، گفت: حتما دوست 
دارم سیمرغ بگیرم و فکر می کنم این شانس را نیز داشته 

باشم. 
فیلم  در  که  متفاوتی  نقش  درباره  همچنین  حاتمی 
سینمایی »رگ خواب« بازی کرده، توضیح داد: اگر نقشی 
متفاوت نوشته شده باشد، نقش این تفاوت را برای بیننده 
درون  بلکه  نیست  ظاهر  در  تفاوت  زیرا  کند  می  نمایان 

نقش است.
لیا حاتمی برای بازی در فیلم سینمایی »رگ خواب« به 
عنوان یکی از نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن سی 

و پنجمین جشنواره فیلم فجر معرفی شده است.
سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر از نهم تا 2۱ بهمن ماه 

برگزار می شود.

سال آینده سال بدی 
برای سینمای ایران

آینده  سال  می کنم  پیش بینی  گفت:   2 گشت  کارگردان 
این چند روز در  باشد زیرا ما در  برای سینما  سال بدی 
جشنواره سینما ندیدیم بلکه فیلم دیدیم. این فیلم عین 

سینماست و برای تماشاچی ساخته شده است.
باید  گفت:  فیلم  این  رسانه ای  نشست  در  سهیلی  سعید 
دارند  بسیاری  آدم ها حقوق  بگویم  دوستانم  به  دو جمله 
حق  درباره  اما  شده  صحبت  مردم  حقوق  اکثر  درباره  و 
دوست داشتن و دوست نداشتن کمتر صحبت شده است. 
یکی از حقوق اولیه هر آدمی این است که هر چیزی را 
و  مامت  مورد  آن  به خاطر  و  نه  یا  باشد  داشته  دوست 
ما  اتفاق در جامعه  این  متاسفانه  اما  نگیرد  قرار  سرزنش 
کمتر دیده  می شود. در سینما نیز کمتر کسی که چیزی 

را دوست ندارد مورد اتهام قرار می گیرد.
این کارگردان اضافه کرد: حق هر آدمی است که هر چیزی 
را دوست بدارد یا نه، حتی در سینما نیز هیچ کارگردانی 
حق ندارد به دلیل آن که کسی فیلمش را دوست ندارد، 
دلخور شود. همه باید به هم احترام بگذاریم. من به احترام 
شما فیلم ساختم و شما هم به احترام کارگردان آن فیلم 

را می بینید.

از برلین تا فجر

به گزارش پیام زمان ،آیدا پناهنده کارگردان، مستانه مهاجر تهیه 
آهنگساز،  پوستی  مجید  نویس،  فیلمنامه  امیری  ارسان  کننده، 
مریا  فیلمبردار،  قیدی  مرتضی  پرداز،  چهره  خسروی  سودابه 
زارعی، پژمان بازغی، پوریا رحیمی سام بازیگر، سودابه خسروی 
از  »اسرافیل«  فیلم  صدابردار  میرشکاری  جهانگیر  پرداز،  چهره 

حاضران در نشست بودند.  
مستانه مهاجر در سخنانی گفت: با اینکه »اسرافیل« فیلم خیلی 
سنگینی بود ولی خودم آن را دوست دارم و فکر می کنم بهترین 
نتیجه را با کمک همه عوامل گرفتم. از همه دوستانی که در این 

کار پر از حادثه من را همراهی کردند تشکر می کنم.
نیز  برلین  جشنواره  در  فیلمش  حضور  درباره  تهیه کننده  این 
توضیح داد: این خبر را ما منتشر نکرده بودیم ولی وقتی این خبر 
اعام شد مجبور شدم به صورت رسمی این خبر را اطاع رسانی 
کنم تا بتوانیم از حاشیه هایی که ممکن بود برای فیلم به وجود 
بیاید، جلوگیری کنیم. این فیلم قرار بود در بخش فروم شرکت 
به  ما  که  دارد  اکران  تنها سه  فیلم  بخش  این  در  که  داده شود 
همین دلیل فیلم را به برلین ندادیم. اگر بخش اصلی بود احتماال 

فیلم را می فرستادیم.
رو  روبه  پاره  دو  فیلمی  با  اینکه  به  پاسخ  در  هم  پناهنده  آیدا 
سه پاره ای  فیلم  با  گفت  می توان  حتی  کرد:  اظهار  هستیم، 
بود  قرار  اصا  که  است  اینگونه  فیلم  ساختار  هستیم.  رو  روبه 
به  بعد  می شود  شروع  کاراکتر  یک  با  داستان  باشد،  طور  این 
سینمای  در  بزرگی  خیلی  فیلم های  می رسد.  دیگری  کاراکتر 
جهان ساخته شده اند که همین چندپارگی را دارند و باید منتظر 
را  به یکدیگر می رسند و همدیگر  این داستان ها  بمانید که کجا 

کامل می کنند.
در  فیلمش  شدن  پذیرفته  به  اشاره  با  »ناهید«  کارگردان 
فیلم »ناهید« در آمریکای  بین المللی است، گفت:  جشنواره های 
زیادی  آدم های  و  داشت  اکران گسترده ای  اروپا  و  آسیا  جنوبی، 
این فیلم را دیدند و من توانستم با مردم عادی درباره آن بحث 
کنم و برایم جالب بود که زن هایی در کشورهای دیگر هم بودند 
من  برای  بخش  این  و  بودند  رو  روبه  مشکات  همین  با  که 

جذابیت زیادی دارد.
پناهنده درباره ریتم فیلمش که آن  را کند دانستند، گفت: به نظر 
تند  فیلم ها  نیست همه  قرار  ولی  است  کند  ریتم کمی  این  من 
باشند.مریا زارعی هم در سخنانی گفت: من این فیلم و حس و 
حالش را دوست دارم به ویژه زنانگی جاری در فیلم را به خوبی 
بیشتر  و  نبودم  فیلم  بازیگر  حس می کردم حتی دوست داشتم 

خودم را در احوال فیلم قرار می دادم.

خبر

هر دل که ز عشق توست خالی
از حلقه وصل تو برون باد

لعل تو که هست جان حافظ
دور از لب مردمان دون باد

امروز با حافظ

اگر می خواهید کسی را بشناسید به او قدرت 
بدهید .

آبراهام لینکلین

سخن حکیمانه

»سلطان دلیر« ژاپنی در ایران

 

»سلطان  عنوان  با  ژاپن  ادبیات  از  داستانی 
نوجوان  سنی  گروه  برای  ایران  در  دلیر« 

ترجمه و منتشر شد. 
کتاب  نیستان،  انتشارات  مهر،  گزارش  به 
سجیما،  یوشیماسا  نوشته  دلیر«  »سلطان 
هدایی  محمد  ترجمه  با  را  ژاپنی  نویسنده 

منتشر کرد.
تبیین  برای  است  تاشی  که  کتاب  این 
در  که  ژاپن  کشور  در  رایج  فلسفی  اندیشه 
پادشاهی  زندگی  روایت  کوتاه  داستانی  قالب 
را بیان می کند که هیچ کشور و قلمروی در 
بهانه ای  و  نمی بیند  فتح  برای  خود  پیرامون 
برای جنگیدن و خونریزی نیز  پیدا نمی کند.

احساس  ناگهان  موقعیتی  چنین  در  پادشاه 
می کند که خود و تمامی مردمان سرزمینش 
حس  داشتن  به  قادر  عجیب  شکلی  به 
رضایتمندی نیستند. سلطان در این وضعیت 
با  دختربچه ای آشنا می شود که کیسه ای بذر 

برای کاشتن به او می دهد.

در بازار کتاب

فیلمبرداری فیلم سینمایی »فصل شکار« همچنان در 
شمال کشور در حال پیگیری است.به گزارش بانی فیلم، 
فیلمبرداری فیلم سینمایی »فصل شکار« به کارگردانی 
داریوش یاری همچنان در روستایی در حوالی آستانه در 

حال انجام است و در سکانس های اخیر این فیلم مهران 
احمدی با انجام تست گریم نهایی مقابل دوربین رفت. 
پیش از این بازی حامد کمیلی در این فیلم آغاز شده 
بود و فیلمبرداری در سکانس های ابتدایی با حضور این 
بازیگر انجام شد.»فصل شکار« که فیلمبرداری اش از 
اوایل بهمن ماه آغاز شده براساس پیش بینی ها تولید 
آن تا اواخر سال به طول می انجامد.مراحل فنی نیز قرار 
است به طور همزمان با فیلمبرداری انجام شود.این پروژه 

سومین فیلم بلند سینمایی داریوش یاری پس از فیلم 
های »دخیل« و »کربا جغرافیای یک تاریخ« محسوب 
می شود که موضوعی آسیب شناسانه در حوزه اجتماعی 
دارد.»فصل شکار« داستان زندگی یک نوازنده موسیقی 
را روایت می کند که به دالیلی مجبور می شود از خارج 
از کشور به روستای پدری اش بازگردد. در روستا اتفاقاتی 
برای وی رخ می دهد که در ادامه داستان اصلی این فیلم 

شکل می گیرد… .

مهران احمدی مقابل دوربین 
»فصل شکار« رفت 


